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Apresentação

No ano de 2016, a Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDi 
– realizou o seu IX Congresso Nacional, na cidade de Fortaleza (Ceará). A 
entidade realiza congressos bienais desde a sua fundação, em 2002. A nona 
edição foi realizada nos dias 25 e 26 de abril de 2016, no campus da Universidade 
de Fortaleza – UNIFOR. Os debates do ano de 2016 foram marcados pelas 
dúvidas em relação à proposta de um novo marco regulatório para os cursos de 
direito, que estava sendo debatido no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e do Ministério da Educação desde 2014. A comunidade acadêmica 
estava na expectativa de mudanças na Resolução nº 9/2004, que acabaram não 
ocorrendo até o presente momento.

Estamos próximos da efeméride de cento e noventa anos de abertura dos 
cursos de direito no Brasil, ocorrida em 1827, com ato régio do Imperador Pedro 
I, que promulgou os Estatutos do Visconde de Cachoeira, que deram ensejo à 
criação das faculdades de direito de São Paulo e de Olinda, esta última, a origem 
da Faculdade de Direito do Recife. Ao longo dos quase duzentos anos de educação 
jurídica no Brasil, o país mudou muito. A diversidade social, política e econômica 
é enorme. As diferenças entre as várias regiões são grandes e a pluralidade cultural 
predomina. A ABEDi e a organização do evento estava ciente do desafio de 
possibilitar a convergência de debates de estudantes e de professores interessados 
no tema da educação jurídica em um contexto tão interessante.

Ao longo desses anos, os congressos da ABEDi são marcados pela 
conjugação de debates realizados em mesas redondas com a apresentação de 
trabalhos em grupos de trabalho. Os grupos de trabalho configuram uma 
parte muito relevante do congresso. Afinal, são estes que tendem a trazer 
contribuições de perfil acadêmico ou de cunho prático, tais como os relatos de 
casos de sucesso em gestão acadêmica. As exposições dos palestrantes tendem 
a trazer contribuições institucionalizadas e derivadas de um âmbito acadêmico 
diverso das comunicações nos grupos de trabalho, que trazem novidades 
e uma renovação ao debate científico sobre educação jurídica. São gestores, 
pesquisadores dos vários níveis de formação, docentes; todos envolvidos em 
trazer temas inovadores e diferentes para um debate coletivo e franco. Se as 
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apresentações em mesas redondas costumam se servir de uma cartografia 
na qual os palestrantes estão em um palco, à vista do público, nos grupos de 
trabalho, a geografia da sala de aula faz com o debate ocorra de forma horizontal 
e aberta. No evento de Fortaleza, os grupos de trabalho se mostraram pujantes e, 
neles, foram realizados muitos debates. Os resumos expandidos são a evidência 
do potencial desse espaço para a renovação – em todos os sentidos – da vida 
acadêmica. Esses resumos – dos trabalhos apresentados – estão divididos em 
três seções nesse livro eletrônico: pesquisa jurídica e técnicas inovadoras de 
análise de dados; experiências e novos paradigmas para o ensino jurídico; e, 
extensão e inovação social – experiências e desafios. 

A realização do IX Congresso Nacional da ABEDi não teria sido possível 
sem o apoio definitivo da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Direito (CONPEDI). Ainda, foi essencial o apoio recebido 
pela ABEDi das várias instituições de educação superior envolvidas: Centro 
Universitário do Pará (CESUPA), Escola de Direito de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV DIREITO SP), Faculdade Meridional (IMED), Instituto 
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em Direito, FCRS.

Introdução

A crise no ensino jurídico está evidenciada em vários aspectos: na falta de 
capacitação pedagógica dos professores de Direito, na enchente de manuais 
jurídicos, que inundam as Faculdades e bibliografia dos alunos, na confusão 
entre academia e cursinho preparatório para concurso público e outros diversos 
pontos debatidos na seara da educação. 

O cenário que preocupa a esta pesquisa é o da pesquisa jurídica. Ensino, 
pesquisa e extensão é o tripé indissociável que a Constituição Federal atribui 
às universidades e faculdades, tendo em vista que somente ensinar é medíocre 
diante da complexidade que envolve o mundo do conhecimento. A pesquisa 
surge da dúvida, da indagação, da vontade de conhecer caminhos ainda virgens, 
de buscar soluções para problemas (sociais ou não) ainda sem respostas, partindo 
da originalidade e da arte (indefinível) de criar algo que ainda não existe.

No Direito, a pesquisa científica insere no aluno uma nova forma de pensar, 
estimulando o desafio de enfrentar problemas jurídicos complexos, que suas 
respostas não podem ser alcançadas pela mera reprodução de manuais ou cursos 
de direito. A sede pela curiosidade científica aflora uma qualidade indispensável 
para qualquer profissão jurídica escolhida pelo estudante de Direito, sendo de 
grande utilidade mesmo para aqueles que não têm o intuito de se dedicarem 
profissionalmente à academia.
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Tendo isso em vista, investiga-se a pesquisa jurídica no Estado do Ceará, 
em busca de responder se as Faculdades de Direito estimulam ou desestimulam 
a pesquisa, visando estudar de forma concisa a problemática que envolve a 
pesquisa jurídica nas graduações, para se buscar caminhos viáveis à superação 
da crise nas academias de Direito.

2. Pesquisando a pesquisa: uma crise evidenciada

Aplicou-se um questionário, com perguntas de múltipla escolha, na 
Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS) e na Universidade Federal do 
Ceará (UFC), com 200 alunos de Direito, calouros e concludentes (1º, 2º, 9º 
e 10º). As questões respondidas pelos entrevistados foram: 1. Qual o seu grau 
de interesse em, durante a sua graduação, participar de Grupos de Estudos 
ou Grupo de Pesquisa? 2. Qual o seu grau de interesse em, durante a sua 
graduação, desenvolver um artigo científico? 3. Durante a graduação, você 
buscou alguma bolsa estudantil de monitoria, iniciação científica ou similar? 
4. Qual o seu grau de interesse em, após concluir sua graduação, ingressar em 
um curso de Mestrado ou Doutorado?

As perguntas foram desenvolvidas para identificar se os alunos têm interesse 
em atividades de pesquisa, como grupos de estudos, produção científica, bolsas 
de pesquisa, monitorias e se já planejam adentrar na pesquisa strictu sensu. 

Relevante mencionar que foi identificado nos dados que 27% dos alunos 
calouros apresentaram interesse extremamente elevado em adentrar em 
grupos de estudos ou grupos de pesquisa (pergunta 01), já quanto aos 
concludentes, apenas 4% colocaram ter interesse extremamente elevado em 
participar de tais grupos.
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O segundo questionamento apresenta outro dado importante: nos semestres 
iniciais 53% dos alunos têm interesse extremamente elevado em produzir um 
artigo científico, contra 7% dos alunos nos semestres finais. 

 

A terceira pergunta identificou que 68% dos graduandos do 1º e do 2º semestre 
têm interesse em bolsas estudantis de monitoria, iniciação científica ou similar e 
32% não tem interesse, já no 9º e 10º semestres, os resultados se invertem, 36% 
tem interesse nessas atividades estudantis e 64% manifestou não interesse.

 

Na última pergunta captamos o grau de vontade dos alunos em ingressar, 
após a graduação, em pesquisa strictu sensu: 48% dos calouros e 27% dos 
formandos têm interesse extremamente elevado em ingressar no Mestrado, dos 
entrevistados do 1º e 2º semestre ninguém respondeu ter nenhum interesse, 
já os do 9º e 10º, 4% respondeu ter nenhum grau de interesse em ingressar na 
pesquisa após concluir a graduação. 
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Diante desses dados de amostra, pode-se afirmar que a pesquisa jurídica está 
comprometida, uma vez que se pode presumir que os alunos de direito entram 
na faculdade entusiasmados com atividades de pesquisa, mas no final do curso 
são desestimulados. 

Esse dado convence de que os cursos formam mecânicos de letras formais, 
intérpretes incriativos, de mão única, de leis postas, operadores insensíveis dos 
comandos normativos, cidadãos sem utopias, que receiam o novo, temem os 
desafios e são inseguros quanto a seu saber e quanto aos nortes que orientam 
suas condutas (AGUIAR, 2004), pois a pesquisa na universidade é que engaja, 
permite interlocução acadêmica, forma um espaço dialético e ideológico dentro da 
instituição, cria ambientes epistemológicos, nutre ambições intelectuais, encoraja 
anseios não tradicionalmente canônicos, instiga propostas e inovações, desenvolve 
o raciocínio histórico-causal na leitura dos fenômenos, desperta novos olhares, 
permite a compreensão verticalizada de questões e problemáticas (BITTAR, 2014). 

Assim, percebe-se um ensino jurídico empobrecido pelo pragmatismo distorcido 
pelo sistema educacional é cumprir um currículo mínimo que o ‘legitima’, ou 
melhor, o ‘legaliza’, porém sem comprometê-lo com a verdadeira pesquisa que 
caracteriza a Universidade. Sem comprometê-lo com a Verdade (Filosofia) e nem 
com a resposta prática a essa verdade (Arte). (ENCARNAÇÃO, 1995).

Por isso, os motivos do desestímulo dos estudantes de Direito com a pesquisa 
estão estampados numa crise que assola todo o âmbito jurídico, desde a do 
ensino em Direito até a do judiciário, que resume os cientistas jurídicos a 
meros operadores da lei, esquecendo a ciência, que necessita de uma visão 
transdisciplinar. Está ligada ainda a uma crise na universidade que vem sendo 
denunciada há muito tempo, até por defeitos históricos na implantação em nosso 
país de escolas superiores totalmente desequipadas das condições necessárias 
ao desenvolvimento de uma prática de pesquisa, destinadas, de acordo com 
a proclamação corrente, apenas a profissionalizar mediante o repasse de 
informações, de técnicas e habilitações pré-montadas, testemunha o profundo 
equívoco que tomou conta da educação superior no Brasil. Na verdade tal ensino 
superior não profissionaliza, não forma, nem mesmo transmite adequadamente 
os conhecimentos disponíveis no acervo cultural. (SEVERINO, 2007).

Muitos querem justificar a disparidade de percentuais com o fato de os alunos 
concludentes terem outras obrigações, devido o final do curso, como formatura 
e prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). E talvez seja isso que deva 
ser repensado: com o que os alunos concludentes estão preocupados ao final 
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do curso? Será que esses discentes estão preocupados com a ciência e com os 
problemas sociais que circundam a realidade fora das faculdades? Um dever, 
estabelecido na Constituição Federal, pois a Universidade tem a missão de 
proporcionar uma visão problemática e epistemológica do mundo aos egressos.

Como mostrado na interpretação dos dados não há preocupação dos alunos 
com a pesquisa, como se fosse possível se desvincular da mesma em algum processo 
de aprendizagem, noção essa já muito rebatida, pois não há ensino sem pesquisa e 
pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro, quem 
ensina continua buscando, reprocurando, ensina-se porque se busca, porque se 
indaga e pesquisa para constatar, constatando, intervém, para conhecer o que 
ainda não se conhece e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996). 

Com isso, não há justificativas para a falta de pesquisa em nenhum período 
da universidade, para o grande desinteresse em investigar saberes e em buscar 
conhecimento em caminhos distintos dos que se tem. A ausência de tempo 
não pode justificar a falta de interesse em explorar o conhecimento científico, 
pois o graduando tem que ocupar seu cotidiano com pesquisas e a faculdade 
deverá ser colaboradora no despertar de ações investigativas do conhecimento 
dos discentes, cooperando na existência de pesquisa nos solos acadêmicos. 

Conclusão

Diante da crise no ensino jurídico e dos dados da pesquisa feita no Estado 
Ceará, com duzentos estudantes de Direito, de instituição pública e privada, 
é notório o interesse dos alunos iniciantes por atividades de pesquisa e o 
desinteresse dos alunos concludentes. Isso faz pensar sobre o que acontece com 
o estudante na Faculdade de Direito, se os alunos entram estimulados e saem 
desestimulados. Seria então, a escola jurídica responsável por desanimar os 
graduandos com a pesquisa? 

Não são recentes as denuncias ao ensino jurídico legalista, baseado em 
códigos, que não se preocupa com a interdisciplinaridade das disciplinas, que 
trata o cientista jurídico como operador do direito, que confunde metodologias 
de ensino universitário com métodos de cursinho preparatório para concursos, 
que manualiza a doutrina e que resume o Direito à lei. Tal fato acarreta num 
devastador efeito sobre a pesquisa, desincentivando alunos pesquisadores e 
contribuindo para a manutenção do status quo. 
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Portanto, de acordo com a pesquisa de campo realizada no Estado Ceará, na 
FCRS e na UFC, não resta outra afirmação: o ensino jurídico contemporâneo 
está em crise e isso afeta negativamente a pesquisa, causando efeitos nocivos à 
cultura jurídica da ciência do Direito. 
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Introdução

O processo de elaboração do conhecimento científico representa um esforço 
não linear, porém sistemático de explicar e compreender a realidade. Desde 
o século XX surgiram discussões de natureza epistemológica na tentativa de 
demarcar o campo entre o conhecimento científico e as demais formas de 
conhecimento. Nesse sentido destacaram-se diversos autores como Karl Popper, 
Thomas Kunh, Gaston Bachelard, que de uma forma ou de outra estabeleceram 
critérios para a investigação científica contribuindo para o progresso da ciência. 
A partir de tais esforços, e apesar da compreensão da provisoriedade da ciência, 
solidificou-se a compreensão de que processo de construção do conhecimento 
de natureza científica prescinde de procedimentos teóricos e metodológicos 
voltados para a análise objetiva do objeto cognoscível. 

A garantia da sua cientificidade depende, portanto, de um processo 
sistemático que permita a sua falseabilidade ou em uma perspectiva 
bachelardiana, sua re-ratificação (BACHELARD, 2005). Para tanto, exige-se 
do pesquisador uma postura científica que assegure a objetividade e qualidade 
metodológica, traçando um percurso que perpasse desde delimitação do objeto 
a ser pesquisado, até a escolha do marco teórico e a definição as técnicas que 
serão utilizadas para a investigação e compreensão da realidade. 
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A Ciência do Direito assim como as demais ciências, resulta de um trabalho 
de construção teórica. Todavia, o fenômeno jurídico por existir dentro da 
tessitura social, sofre influências das diversas dimensões, de maneira que não 
existe um método único para a investigação jurídica, ficando a critério do 
investigador decidir sobre o instrumental metodológico mais adequado que 
dependerá do objeto a ser pesquisado. 

O grande problema reside no fato de que ainda há no Brasil um déficit 
da pesquisa jurídica, decorrente dentre outros fatores, “da ausência de uma 
reflexão epistemológica e metodológica mais consistente” (FRAGALE, 
VERONESE, 2004, p. 67). No que diz respeito à pesquisa que tem por objeto a 
análise jurisprudencial, cada vez mais valorizada no sistema jurídico brasileiro, 
verifica-se uma verdadeira reprodução da prática profissional sendo realizada 
de maneira fragmentada e descontextualizada da realidade dos tribunais. 
Seu uso limita-se, em grande medida, à utilização do resumo dos julgados de 
modo a servir como uma estratégia argumentativa voltada para a persuasão 
sem qualquer comprometimento com o método, ameaçando o seu estatuto de 
cientificidade. Essa lógica encontrada na práxis acaba por influenciar a pesquisa 
acadêmica no âmbito do Direito ao difundir um senso comum jurídico que 
reforça argumentos de autoridade e generaliza observações sobre a postura dos 
juízes ou tribunais a partir de julgados isolados. 

A utilização da jurisprudência como estratégia de confirmação de teses 
jurídicas, contudo, tem sido duramente criticada pela doutrina que se dedica 
ao estudo da pesquisa em Direito no Brasil. A ideia é assegurar o rigor 
metodológico de maneira que a pesquisa jurisprudencial passe a contar com 
universos mais exaustivos e categorias mais refinadas (NOBRE, 2015, REIS, 
2012, online). Conforme Tércio Sampaio Ferraz Jr. (1980, p.45), a técnica 
jurídica que corresponde à atividade jurisdicional no sentido amplo, o trabalho 
dos advogados, juízes, promotores, legisladores, pareceristas e outros, é um dado 
importante, mas não é ciência. 

Diante desse problema, o presente trabalho tem por objetivo realçar a 
importância do cuidado metodológico no processo de construção do conhecimento 
jurídico científico, especialmente no campo da pesquisa jurisprudencial. 
Partindo-se da experiência de pesquisa desenvolvida no âmbito do Laboratório 
de Jurisprudência da Universidade de Fortaleza- LAJUR, utiliza-se de uma 
abordagem qualitativa de natureza crítica descritiva, por meio da qual se procura 
aplicar, aprimorar e avaliar a utilização das melhores técnicas de investigação 
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acerca das decisões dos tribunais brasileiros de maneira a ressaltar a importância 
de pressupostos metodológicos próprios para pesquisa jurisprudencial. 

2. O cuidado metodológico na pesquisa jurisprudenciaL – 
Uma análise a partir das experiências do Lajur

A utilização da jurisprudência como pesquisa científica pressupõe a 
delimitação de um método que permita sistematizar e objetivar a pesquisa de 
modo que possibilite, conforme a epistemologia popperiana, a sua testabilidade 
por outros pesquisadores (POPPER, 2001). A pesquisa jurisprudencial pode ser 
desenvolvida levando-se em consideração objetos de análise variados, sendo 
que, a princípio, “nenhum tema jurídico afasta a possibilidade de tratamento por 
meio desse tipo de análise (FERFERBAUM; QUEIROZ, 2012, p. 142). Assim, 
é possível se fazer pesquisa de natureza explicativa com o objetivo de se realizar 
análise do discurso, estudo de autos processuais ou mesmo análise descritiva 
para observar o comportamento dos tribunais sobre determinada matéria. 

Para que a pesquisa revista-se de um caráter científico, é necessário que o 
pesquisador utilize-a de maneira adequada para averiguar o problema proposto. 
Independentemente da finalidade, o fato é que a pesquisa jurisprudencial 
envolve invariavelmente coleta de dados de decisões proferidas no âmbito de 
qualquer juízo ou tribunal. Assim, a depender do objeto da pesquisa é possível 
recorrer a uma abordagem de natureza qualitativa e quantitativa, cabendo ao 
objeto da pesquisa nortear a escolha da abordagem mais adequada. Dessa forma, 
o primeiro passo deve ser a delimitação do objeto e dos objetivos, além de traçar 
um percurso metodológico para a coleta e análise dos dados (GIL, 2008, p. 50).

Para se manter o cuidado metodológico na pesquisa jurisprudencial mostra-se 
fundamental que se realize o recorte epistemológico no objeto de maneira a delimitar 
o problema de pesquisa para que haja o devido aproveitamento conceitual prezando 
pela objetividade no tratamento do tema (FEFERBAUM; QUEIROZ, 2012, p. 
145). Esse recorte é de natureza temática, mas também institucional e temporal. 
O recorte institucional consiste na delimitação do tribunal no qual se pretende 
pesquisar determinado tema. Já o recorte temporal, consiste na delimitação do 
período de tempo em que se pretende coletar os dados no referido tribunal. 

O percurso metodológico deve ser capaz de coletar as decisões de modo a não 
perder de vista que a jurisprudência representa um conjunto de julgados, logo, a 
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análise jurisprudencial depende, dentre outros fatores, da amostra levantada. Essa 
amostra deve ser representativa do total das decisões que se pretende analisar, 
cabendo ao pesquisador valer-se de metodologia estatística para a sua construção 
organizada. A formação dessa amostra se dá por meio da coleta de dados no sítio 
eletrônico do tribunal pesquisado, cabendo ao pesquisador construí-la a partir 
da delimitação dos critérios de busca e da escolha dos operadores booleanos 
disponibilizados no site que permitam o refinamento da pesquisa.

Após realizar todo esse recorte jurisprudencial, a qualidade metodológica da 
pesquisa jurisprudencial requer ainda a construção e refinamento dos dados como 
material de análise da pergunta-problema. Para tanto, necessário se faz a criação de 
variáveis que servirão de instrumento para a análise das decisões. Essas categorias 
de análise podem ser criadas em forma de questionário e sua escolha dependerá do 
problema e dos objetivos de pesquisa (FEFERBAUM; QUEIROZ, 2012, p. 150).

Não se pode perder de vista que a atividade de pesquisa envolve observação 
de interpretação do objeto investigado. Por conseguinte, todo esse percurso 
metodológico permitirá a devida coleta dos dados para que estes sejam 
depurados, analisados e interpretados cabendo ao pesquisador desenvolver a 
investigação proposta. O caminho deve ser descrito pelo pesquisador a fim de 
assegurar a confiabilidade e cientificidade da pesquisa. 

Com base nesse conjunto de pressupostos, o Laboratório de Jurisprudência da 
Universidade de Fortaleza - Lajur vem desenvolvendo pesquisas sobre temáticas 
como concursos públicos, judicialização de políticas públicas, entre outros temas, 
mas, ao mesmo tempo, dedicou-se a aplicar, aprimorar e avaliar a utilização das 
melhores técnicas de investigação acerca das decisões dos tribunais brasileiros. 

Em 2015, realizou-se uma pesquisa envolvendo professores e estudantes de 
mestrado e doutorado, com apoio de um grupo de alunos de iniciação científica, 
a fim de analisar decisões no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
referentes ao fornecimento de medicamentos, fazendo-se um recorte temporal 
no período compreendido entre 2007 a 2014. 

A pesquisa, de natureza descritiva e exploratória, desenvolveu-se mediante 
uma abordagem qualitativa e quantitativa, de natureza bibliográfica e 
documental. Para a catalogação e identificação dos acórdãos relevantes para 
a pesquisa, elaborou-se um questionário estruturado com perguntas fechadas 
necessário para a instrumentalização das decisões. As respostas ao questionário 
permitiram a construção de um banco de dados em programa estatístico (Spss), 
que permitiu a objetivação da análise das informações coletadas. Após a aplicação 
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de teste piloto em 300 ações para assegurar a confiabilidade e segurança do 
questionário, realizou-se a devida distribuição entre os pesquisadores, a partir de 
critério temporal (pesquisador/ano), atribuindo-se uma média de 150 acórdãos 
por pesquisador, representando seis meses de trabalho. 

O formulário continha 34 perguntas objetivas com o propósito de identificar 
informações relevantes sobre as ações e elementos essenciais para a análise dos 
dados, tais como: natureza da ação, dos objetivos do pedido, se houve concessão 
de liminar, quais os motivos para a negação do pedido pelo poder público, em 
qual estado foi impetrada a ação, quais entes estavam relacionados ao pedido, 
se a reserva do possível foi considerada pelo magistrado, se o poder público 
foi obrigado a pagar o medicamento solicitado, dentre outras. A seleção dos 
acórdãos realizou-se mediante o levantamento no banco de dados eletrônico do 
TRF da 5ª região, conjugando-se pesquisa livre e pesquisa por campos a partir 
da utilização da palavra chave: “(medicamento ou remédio) e saúde não plano”.

A identificação desses acórdãos se deu pela leitura das ementas e eliminação 
de ações em matéria administrativa, criminal, consumidor ou previdenciário. 
Também foram excluídas ações de saúde que não relacionavam com fornecimento 
de medicamentos, como pedido de tratamento médico, procedimentos 
cirúrgicos, fornecimentos de fraldas geriátricas, pedido de internação em UTI. 
Após a exclusão das ações não relevantes para a pesquisa, procedeu-se à leitura 
atenta dos acórdãos, o que permitiu a catalogação e análise de 1.045 acórdãos.

Para análise dos dados fez-se necessário explorar, mediante pesquisa bibliográfica, 
outras pesquisas que envolvem a judicialização da saúde que poderiam servir de 
suporte para o estudo das ações em comento, destacando-se. Fez-se necessário, 
ainda, um estudo interdisciplinar a fim de compreender de que maneira as políticas 
públicas de saúde são desenvolvidas. Esse percurso mostra-se fundamental para 
a análise dos dados especialmente quando se trata de identificar impactos nas 
políticas públicas de fornecimento de medicamentos. Percebe-se, portanto que é 
possível se realizar a pesquisa jurisprudencial de diversas formas cabendo, contudo ao 
pesquisador traçar um percurso bem delimitado que lhe permita extrair conclusões 
úteis aos debates teóricos conferindo-lhe a devida cientificidade. 

Considerações finais

O estatuto da cientificidade da pesquisa decorre dentre outros fatores de uma 
análise que atente para o cuidado e a qualidade metodológica no processo de 
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elaboração do conhecimento. Todavia, no âmbito do Direito nem sempre esse 
cuidado metodológico tem sido observado, verificando-se um déficit da pesquisa 
jurídica decorrente, dentre outros motivos, da reprodução de prática profissional. 
No que diz respeito à pesquisa jurisprudencial, em decorrência de uma série 
de fatores relacionados à falta de cultura de precedentes, esse cenário também 
se mostra presente, não obstante os esforços de algumas instituições voltadas 
para esse tipo de pesquisa. Em que pese a compreensão de que jurisprudência 
representa um conjunto de julgados, as pesquisas em regra acabam reproduzindo 
paradigmas da prática profissional, limitando-se à utilização de acórdão isolados 
sem comprometimento com o direito produzido nos tribunais, representado um 
verdadeiro obstáculo epistemológico para o conhecimento. Importa não perder de 
vista que a prática profissional muitas vezes é descomprometida com pressupostos 
teóricos metodológicos originados da pesquisa científica que envolve observação 
e interpretação do objeto investigado.

A experiência da atuação do Lajur na pesquisa jurisprudencial, com a 
aplicação rigorosa de procedimentos para a composição da amostra, seleção de 
casos, identificação das variáveis, formação e análise de um banco de dados, 
permitem perceber o potencial da correta aplicação dos métodos já validados em 
outros campos da ciência com instrumento da investigação científica no campo 
do direito. Seus resultados levam a enxergar um potencial transformador da 
prática da pesquisa em direito, tendo em vista a grande quantidade de estudos 
que se utiliza da jurisprudência ainda sob uma perspectiva da práxis forense. 

Necessário se faz, portanto, ressignificar a pesquisa de jurisprudência 
de maneira que o pesquisador, através de uma coleta estruturada de dados, 
possa de fato extrair conclusões e fazer afirmações relacionadas às decisões dos 
tribunais de maneira que os resultados representem um ponto de partida para se 
pensar o direito, e não mais como uma confirmação de argumentos autoridade 
previamente desenvolvidos.
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Introdução

Tendo em vista o novo cenário do ensino frente à sua democratização, com a 
ampliação de possibilidades de qualificação profissional, é necessário um diferencial 
que influencie na formação dos novos profissionais. Este diferencial deve partir 
da atuação conjunta da instituição de ensino, professores e alunos, visando uma 
aprendizagem rica que se destaque frente aos outros profissionais. Especialmente 
na seara jurídica, o crescente número de universidades ofertando graduação em 
Direito acarreta em muitos bacharéis desta área no mercado. Algumas iniciativas 
devem ser tomadas para destacá-los em diferentes campos do ensino jurídico 
a fim de auxiliar em que caminho profissional perseguir. A universidade deve 
oportunizar aos alunos experiência no ensino, pesquisa e extensão por meio de 
programas; o professor deve aproveitar-se do ofertado incentivando os alunos 
a experimentar as diversas áreas e o aluno utilizar-se destas ferramentas a ele 
oferecidas para descobrir a área a seguir ao terminar o curso universitário. Diante 
disso, destaca-se o estímulo à pesquisa durante a graduação como incentivo a 
formação de novos docentes no mercado de trabalho, pois é o ambiente em que 
recebem as primeiras orientações para o exercício da docência, pois “não há 
docência sem decência”. (FREIRE apud SILVA, 2009, p. 27).
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2. Atuação da universidade, professor e aluno

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) trouxe a liberdade de expressão 
e com ela uma maior possibilidade de debate quanto ao ensino jurídico 
tradicional, o que trouxe o questionamento quanto à necessidade de qualificação 
dos profissionais. Houve a criação de muitos cursos de Direito e a ausência 
de liberdade para debater os métodos tradicionalmente utilizados, com isso 
resultava em sujeitar-se ao que fosse estipulado. (MARTINEZ, 2003). 

Desse modo, expandiu-se a oportunidade de cursar um curso de nível superior 
e a imposição de qualificar os novos profissionais para a concorrência no mercado 
de trabalho. Diante dos diversos destinos que um profissional da seara jurídica 
pode trilhar foi inevitável uma mudança com intenção de mostrar estas direções. 

O estudo na universidade passou a não se restringir apenas ao ensino, com os 
professores ministrando aulas e realizando avaliações, devendo demonstrar, também, 
competência com gestão e a formação continuada do professor (SILVA e PEREZ, 
2009, p. 31). Assim, as instituições de ensino superior mostram-se qualificadas e 
com potencial para habilitar seus alunos no ensino, na pesquisa e na extensão que 
são outros âmbitos a ser descobertos pelos alunos durante a graduação. 

O ensino se baseia em conteúdos selecionados, do comportamento e da 
deliberação dos professores, com fundamento nos objetivos da aula e no ponto 
de vista dos alunos (KUNZ, 1999). O método de ensino, especificadamente na 
área jurídica, deve ser através da problematização da realidade aos alunos em 
atuação conjunta com uma maior liberdade do professor no processo não se 
restringindo a reproduzir as teorias e letras de lei. (CARVALHO, online). 

Já a extensão é o meio pelo qual o aluno lida com o conhecimento prático 
em uma vida cotidiana (MOITA e ANDRADE, 2009), aproxima a teoria 
recebida nas disciplinas com o que irá vivenciar na vida prática. 

A pesquisa é considerada um investimento direto na constante formação 
do docente-pesquisador, e através dela a universidade contribui na solução 
de vários problemas. A liberdade na pesquisa e independência nos processos 
de investigação resulta em meios de auxiliar a sociedade nas diversas áreas 
(SILVA, 2001). Em especial no ramo jurídico, uma pesquisa pode esclarecer a 
lei e encontrar solução para casos obscuros previstos na legislação. A incitação 
à pesquisa reforçou o professor universitário como pesquisador, reflexo da 
indissociabilidade do ensino e pesquisa, o que acarretou no aumento da oferta 
de cursos de pós-graduação. 
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Estes cursos visavam atender a crescente demanda expansiva do ensino 
superior com elevação dos níveis de qualidade, resultando em uma fonte de 
formação de professores voltados ao ensino superior e o consequente estímulo 
à pesquisa (CHAMLIAN, 2003). Este estímulo à pesquisa inicia-se com 
o encorajamento pelo professor universitário a conhecê-la, despertando a 
curiosidade dos discentes, acarretando que ao terminar a graduação busquem 
os cursos de pós-graduação e sigam os caminhos da docência. 

A educação durante o curso universitário deve proporcionar as experiências 
de acordo com cada sujeito, observando-se o momento por ele vivido (MALUSÁ, 
2003, p. 164) e nessas oportunidades pode despertar a vocação para o magistério. 
O encantamento pela docência não ocorre somente com a observação dos 
“bastidores”, como os procedimentos e estratégias utilizadas pelos professores, é 
necessário à experiência prática (FERENC e MIZUKAMI, 2005). 

Essa prática no ambiente universitário pode ocorrer através da atividade em 
grupos de pesquisa, na publicação de artigos em eventos e na participação em 
programas de incentivo à docência despertando aptidão a profissão de professor. 
Estes programas visam abrir caminhos e demonstrar a primeira oportunidade 
em um programa de valorização do docente no ensino superior, despertando 
para a relevância do ensino e a necessidade de formação de professor, e, como 
consequência estimulando os docentes a envolverem os discentes nesse processo 
de ensino-aprendizagem (DIAS, 2007, p. 39), assim reflete no aspecto social 
com os serviços ofertados a comunidade.

Entende-se que o caráter social, sendo um serviço público oferecido pela 
universidade, fortalece o interesse pela pesquisa na própria área que é o 
intermédio para a formação pessoal do professor e de novos professores do 
ensino superior (FRANCO, 2000, p. 67-71). 

Conclusão

O ambiente universitário deve proporcionar ensinamentos e descobertas 
na graduação através de diversas experiências que auxiliam ao aluno em 
qual caminho perseguir ao fim do curso. No ensino jurídico, percebe-se que 
ao entrar no mercado de trabalho os profissionais buscam atuar em variadas 
áreas, a exemplo da advocacia ou trilhar caminhos em busca de aprovação em 
concursos públicos. Há aqueles que visam a prática docente, porém em menor 
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proporção. Em pesquisas e práticas, a formação ao exercício do ensino superior 
é uma área em que há muito a se fazer (FERENC e MIZUKAMI, 2005). Para 
incentivar este ramo, a pesquisa, durante a formação universitária, é um meio 
de experimentar a atuação nesta área e descobrir, frente esta experiência, uma 
vocação. A possibilidade de participação de grupos de pesquisa, monitoria, 
submissão de artigos em eventos, são exemplos de possíveis experiências 
durante o curso universitário, além de outras oportunidades. Além do ensino, 
a universidade deve proporcionar meios de atuação na extensão e na pesquisa, 
oferecendo aos alunos experiências diferentes, contribuindo para a sua formação 
profissional e na decisão sobre qual ramo seguir ao sair do ambiente universitário 
e ingressar no mercado de trabalho. O professor deve perceber a necessidade dos 
alunos e acompanhar as mudanças de formas de ensino para assim despertar a 
aptidão destes no curso que estão se aperfeiçoando, percebendo que sua atuação 
não se restringe ao ensino. Como maior beneficiário das oportunidades de 
experiências ofertadas durante o curso de nível superior, o aluno deve provar as 
possibilidades a ele oferecidas a fim de obter mais conhecimentos e auxiliá-lo 
em sua vocação. A atuação da universidade, professor e aluno em colaboração 
visando provar do ensino, pesquisa e extensão resultarão na formação de um 
profissional bem qualificado em qualquer área que decidir seguir, na valorização 
do docente e no fortalecimento do ensino de nível superior como necessário a 
preparar a atividade do profissional frente ao mercado de trabalho. 
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Introdução

As pesquisas desenvolvidas no âmbito do Direito brasileiro têm sido objeto 
de frequentes críticas advindas de comunidades acadêmicas de outras áreas 
do conhecimento, especialmente, em virtude da pouca utilização de fontes 
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empíricas quando da elaboração de pesquisas jurídicas, as quais, segundo estas, 
se restringem, na maioria das vezes, às fontes bibliográficas e/ou documentais. 
(BITTAR, 2015, p. 23)

De fato, os métodos que tradicionalmente costumam ser adotados por 
ocasião do desenvolvimento de pesquisas jurídicas, são consubstanciados, 
sobretudo, por estudos teórico-descritivos, embasados primordialmente 
por revisão literária. À vista disso, hodiernamente, está havendo um maior 
incentivo para que os pesquisadores do âmbito do Direito busquem inovar e se 
utilizem de outros métodos que tenham alguma aplicabilidade prática, como 
por exemplo, o estudo de caso.

O presente artigo tem por escopo apresentar a análise a respeito da utilização 
do estudo de caso como método de pesquisa jurídica. Neste sentido, foram 
colacionados os resultados de uma pesquisa realizada acerca da utilização do 
estudo de caso como método de pesquisa escolhido para ser empregado nas 
teses e dissertações dos discentes do Programa de Pós-Graduação em Direito 
Constitucional da Universidade de Fortaleza (PPGD-UNIFOR). 

Para tanto, foi levado a efeito pesquisa qualitativa e quantitativa, de 
caráter exploratória, explicativa e descritiva, de fonte bibliográfica. Além de 
levantamento de dados por meio de questionário semiestruturado aplicado no 
mês de março de 2016 junto a 35 (trinta e cinco) discentes que estão cursando 
disciplinas presenciais do mestrado e doutorado do citado programa. 

Por conseguinte, tem por objetivo geral verificar quando é que o estudo 
de caso mostra-se como método adequado para ser aplicado em uma pesquisa 
jurídica e como utilizá-lo. Quanto aos objetivos específicos, intenta evidenciar 
como se perfaz o método do estudo de caso, descrever seus principais conceitos, 
sua origem e forma de aplicação; busca ainda identificar as possíveis vantagens 
de utilização desse método e os cuidados necessários para sua concretização, e, 
por fim, visa averiguar se o estudo de caso vem sendo adotado como método 
de pesquisa jurídica, mais especificamente como método escolhido para ser 
aplicado nas teses e dissertações dos discentes do PPGD-UNIFOR.

Nestes termos o presente artigo mostra-se pertinente e dotado de relevância 
científica e social, vez que seus resultados comprovam, sobretudo, que o método 
do estudo de caso é plenamente compatível com a pesquisa jurídica, desde 
que realizado corretamente e que, para acompanhar a evolução da ciência do 
Direito, a pesquisa jurídica deve adaptar-se aos novos paradigmas que buscam 
resultados pragmáticos, eficientes e eficazes, voltados para realidade fática. 
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2. Metodologia de aplicação do método de estudo de caso

É muito comum escutar no âmbito acadêmico brasileiro que o estudo de 
caso não é um método de pesquisa científica tradicionalmente adotado na seara 
do Direito. Apesar de não ser muito habitual a sua utilização, ele é totalmente 
compatível com a pesquisa jurídica, desde que realizado de modo correto. 
Assim, para compreender como se perfaz o passo a passo do referido método, 
é fundamental entender, primeiramente, o que é o estudo de caso, quais são 
os seus instrumentos, quando ele pode ser usado como método de pesquisa 
no campo do Direito e como se dá a sua metodologia de aplicação. Ademais, 
também é primordial, aferir quais são as vantagens e desvantagens de sua 
aplicação em pesquisas jurídicas e quando é indicado o seu emprego. 

O estudo de caso é um método de investigação empírica, que compreende: 
planejamento, técnicas de coleta de dados e sua respectiva análise. Portanto, 
quando o objeto de uma determinada pesquisa contém perguntas do tipo: “como” 
e “por que”, o método de estudo de caso, pode ser considerada uma escolha 
adequada. À vista disso, infere-se que, não há uma fórmula exata para determinar 
a aplicabilidade do estudo de caso a determinado objeto. Portanto, a opção varia, 
de acordo com a questão de pesquisa, ou seja, quanto mais o objeto da pesquisa 
se voltar para explicar “como ou por que algum fenômeno social funciona”, 
mais importante será a utilização deste método. Ressalte-se que, se as questões 
demandarem uma “descrição ampla e profunda de algum fenômeno social”, 
também será bastante importante investir no aludido método. (YIN, 2010, p. 24)

Alguns autores, ao descrever o passo a passo que o pesquisador deve percorrer 
rumo à elaboração do estudo de caso, esclarecem que existem três providências 
básicas para a realização do estudo de caso: a primeira é composta pela escolha 
e delimitação do objeto de estudo, bem como das particularidades a serem 
analisadas; a segunda diz respeito ao trabalho de campo, que engloba a coleta 
de dados e a organização e estruturação dos levantamentos; a terceira reporta-se 
à formalização documental e análise das informações colacionadas que servirão 
de base para o relatório do final, os quais deverão ser elaborados de acordo com 
parâmetros previamente definidos (CHIZZOTTI, 1995, p. 102-103).

Sobre o estudo de caso, Gil (2002, p. 55) esclarece que, o seu escopo gira 
em torno de viabilizar uma visão geral da problemática ou de discernir os 
prováveis “fatores que o influenciam ou são por ele influenciados”. Ademais, 
também é essencial que o pesquisador escolha os instrumentos e as técnicas 
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adequadas para proceder à coleta de dados necessários para a elaboração do 
desenvolvimento, bem como das conclusões de sua pesquisa. 

Ressalte-se que em um estudo de caso a coleta de dados acontece depois da 
definição clara e precisa do tema, que conste do enunciado as questões guias, as 
proposições, contendo a teoria preliminar, o levantamento do material que fará parte 
a plano do estudo, o planejamento completo da pesquisa composto do protocolo, e 
ainda das escolhas das técnicas de coleta de dados (MARTINS, 2008, p. 22).

Isso porque a preparação de um trabalho científico deve ter um planejamento 
metódico composto por uma sequência lógica de momentos. (SEVERINO, 
2002, p. 73). O método caracteriza-se como sendo o “instrumental da pesquisa”. 
É ele que vai demarcar a diferença existente entre aquilo que se conceitua como 
científico, “investigação lastreada metodologicamente”, e o que se estabelece 
como opinião, “expressão de um subjetivismo”. Consequentemente, qualquer 
pesquisa que se pretenda rigorosa e que tenha por objetivo resultados científicos, 
deve estar embasada em um método (BITTAR, 2001, p. 11).

Tendo em vista que os experimentos e levantamentos que são realizados para a 
efetivação de estudos de caso não são provenientes de procedimentos metodológicos 
rígidos, o que pode prejudicar a qualidade de seus resultados, é fundamental, que 
o pesquisador que pretende realizar estudo de caso, redobre sua atenção tanto no 
planejamento quanto na coleta e análise dos dados (GIL, 2001, p. 54).

Infere-se, pois, que a pesquisa tem por intuito se aproximar continuamente 
da realidade que jamais se acaba, operando uma mistura peculiar entre “teoria 
e dados”, ou seja, é uma busca incessante voltada para o deslinde da realidade, 
que, para isso, usa métodos científicos para resolver e responder questões 
delineadas (MINAYO, 1993, p. 23). 

3. A utilização do estudo de caso como método de 
pesquisa nas teses e dissertações dos discentes do 
programa de pós-graduação em Direito constitucional 
da Universidade de Fortaleza

Com o intuito de verificar se o estudo de caso está sendo escolhido como 
método de pesquisa utilizado nas teses e dissertações dos discentes do Programa 
de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza 
(PPGD-UNIFOR), realizou-se levantamento de dados por meio de questionário 
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semiestruturado, aplicado no mês de março de 2016, junto a 35 (trinta e cinco) 
discentes que estão cursando disciplinas presenciais do referido programa. 

O questionário aplicado aos discentes contou com seis perguntas objetivas 
do tipo múltipla escolha, com resposta única, ou seja, o discente deveria 
assinalar somente uma única opção como a resposta que melhor se adequasse 
ao questionamento formulado. 

A fim de obter as informações quanto a utilização do método do estudo de 
caso, foram elaboradas as seguintes questões e respectivas alternativas: 

1. Qual o seu curso? a) Mestrado; b) Doutorado; 

2. Qual a sua área de concentração? a) Direito Público; b) Direito Privado;

3. Você já definiu o seu objeto de pesquisa? a) Sim; b) Não; 

4. Caso já tenha definido seu objeto de pesquisa, você utilizará o método 
de estudo de caso? a) Sim; b) Não; 

5. Caso ainda não tenha definido seu objeto de pesquisa, você pretende 
utilizar o método de estudo de caso? a) Sim; b) Não; 

6. Se você NÃO vai utilizar o método de estudo de caso, marque abaixo 
a opção que mais se aproxima do motivo: a) Não conheço o método do 
estudo de caso na pesquisa jurídica; b) Penso que o método de estudo de 
caso é complexo e não tenho tempo hábil para desenvolvê-lo; c) Acredito 
que o método de estudo de caso não se adequa a pesquisa jurídica; d) O 
meu objeto de pesquisa não é compatível com o método de estudo de caso.

Os resultados obtidos, a partir da citada amostragem, revelaram, grosso 
modo, que dos 35 (trinta e cinco) discentes entrevistados, 09 (nove) farão uso 
do método de estudo de caso.

Cabe destacar que os dados da pesquisa implementada foram especificados 
de forma mais detalhada no trabalho completo. Contudo os resultados acima já 
servem para demonstrar que somente 25,72 por cento dos entrevistados farão 
uso do método de estudo de caso e que 74,28 por cento dos entrevistados não 
adotarão o referido método. 

Ressalta-se que a utilização do estudo de caso nas pesquisas realizadas no 
âmbito do Direito não exclui a necessidade de um estudo teórico e bibliográfico 
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que possam embasar intelectualmente o pesquisador na análise do caso concreto, 
trata-se de incentivar um tipo de pesquisa que tenha os componentes próprios 
do Direito: lei, em um sentido genérico e abstrato; e realidade, circunstâncias 
das quais as normas nascem e às quais elas se dirigem. O estudo de caso 
destaca-se por permitir uma aproximação do pesquisador à realidade a qual 
serão aplicados os resultados de seu trabalho científico (SILVEIRA, 2015, p. 6).

Dessa forma, a utilização do método do estudo de caso na pesquisa jurídica 
valoriza o trabalho do pesquisador, pois demonstra que a busca não se limitou 
apenas aos aspectos teóricos da ciência jurídica, mas foi além, procurou soluções 
na realidade social, que pudessem apresentar-lhe dados concretos, dando maior 
credibilidade para uma futura aplicabilidade prática do trabalho produzido, 
de modo que cada resultado encontrado será mais do que mera reprodução 
de texto, trará algo novo para determinado fenômeno humano, que servirá de 
auxílio para a melhoria do sistema jurídico.

Tanto é assim, que a utilização do estudo de caso nas dissertações de 
mestrado e nas teses de doutorado tem sido cada vez mais incentivada pelos 
programas de pós-graduação strictu senso, o que pode ser percebido pelo fato de 
70% das teses indicadas pelos próprios programas ao prêmio anual da CAPES, 
que congratula as melhores teses de doutorado no Brasil, apresentarem análise 
de julgados ou estudos de caso, com exceção daquelas que tratam de assuntos 
primordialmente filosóficos e de teoria do direito, para as quais o referido 
método seria inadequado (MONEBHURRUN; VARELA, 2013, p. 433).

Conclusão

No decorrer do presente artigo discorreu-se acerca do estudo de caso como 
método de pesquisa, a fim de demonstrar, a partir da análise de seu conceito, 
origem, forma de aplicação, vantagens e desvantagens, a possibilidade de 
utilização desse método no desenvolvimento de trabalhos científicos da área do 
Direito, tendo em vista a recorrente crítica acerca da limitação metodológica 
que permeia as pesquisas jurídicas, por se restringirem, muitas vezes, a simples 
análise teórica e bibliográfica dos fenômenos.

No entanto, para que este método seja usado de forma segura, é necessário 
que siga rigorosamente uma metodologia de aplicação, a iniciar pela definição 
precisa do objeto de pesquisa que, inclusive, será determinante para aferir se o 
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estudo de caso é adequado ao desenvolvimento do trabalho jurídico. Definido 
o tema, o pesquisador deve ir a campo para coletar dados, sempre observando 
o planejamento previamente estabelecido, para evitar erros que comprometam 
os resultados. Ao final, deve-se formalizar, por meio de documento escrito, a 
pesquisa realizada a partir da análise das informações obtidas. Somente com 
a observância desse passo a passo, o estudo de caso se mostra apto e seguro à 
produção científica inovadora na pesquisa jurídica.

Portanto, ficou amplamente demonstrado a compatibilidade entre o método 
do estudo de caso e a pesquisa jurídica, contudo, para evitar o comprometimento 
dos resultados obtidos, o pesquisador deve observar atentamente as fases 
estabelecidas no processo de investigação. Percebe-se, pois, que o método do 
estudo de caso na pesquisa jurídica deve ser cada vez mais incentivado, pois 
ainda é pouco utilizado quando comparado a outros métodos. Tal afirmação 
pode ser constatada por ocasião dos resultados obtidos com a pesquisa por 
amostragem implementada por meio de questionário junto a 35 (trinta e cinco) 
discentes do mestrado e doutorado do PPGD-UNIFOR, em que se verificou 
que apenas 09 (nove) discentes se utilizarão do estudo de caso. 

Isto posto, para melhorar a performance e a funcionalidade dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do Direito e consequentemente aumentar o número de 
publicações e a qualidade científica nessa área, é fulcral que o método do estudo de 
caso seja mais utilizado em pesquisas jurídicas. Outrossim, a pesquisa deixa de ser 
uma mera repetição de teorias já sedimentadas, para ser reflexo de transformações 
sociais e, ao mesmo tempo, solução para problemas reais, sem deixar, obviamente, 
de desmerecer o aporte bibliográfico essencial para o embasamento do pensamento 
do pesquisador, que vai ao caso já com uma ideia estruturada da teoria.
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Introdução

Encontrar um tema e começar a escrever sempre foi tido como uma das 
maiores dificuldades para os alunos de qualquer curso em geral, essa dificuldade 
é maior em alunos que ainda estão iniciando na vida acadêmica e tiveram 
pouco contato com a área de pesquisa, já que esta não está, ou se faz pouco 
presente, no ensino fundamental e médio. 

A primeira vista produzir um artigo acadêmico parece ser um trabalho que exige 
muito esforço e tempo, e não deixa de ser verdade, no entanto, a questão tem a ver 
mais com o planejamento da pesquisa do que a escrita em si, as regras da ABNT a 
um primeiro contato podem parecer intimidadoras, contudo, é tudo uma questão 
de hábito. O objetivo desse artigo é desmistificar os aspectos principais nesse tema 
que vêm sempre acompanhado de grande preocupação por parte de estudantes, 
principalmente quando se está mais próximo do final do curso em que fazer um 
trabalho acadêmico – no caso uma monografia – é requisito para sua conclusão. 

Como objetivos secundários, esclareceremos com mais cuidado acerca de 
aspectos imprescindíveis para a pesquisa como problema, hipótese e importância 
do tema na hora de realmente empenhar tempo e esforço nesse caminho. 

Outro grande problema que pode desmotivar quem está iniciando na 
pesquisa é o fato dessa área estar pautada em muitos dogmas e senso comum, 
fatores esses que além de desmotivar na hora da produção de um trabalho, 
podem também limitar a capacidade criativa e crítica da pesquisa. Atentaremos-
nos para a parte da pesquisa jurídica, que é o tema principal desse artigo.

2. Aspectos objetivos acerca da definição do tema

Com isso, alguns aspectos precisam ser levados em consideração no 
momento da escolha do tema que será trabalhado no artigo jurídico, assim, o 
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primeiro passo é a questão do problema, ele será o norte do trabalho e definirá 
os demais pontos da pesquisa, Lakatos e Marconi (2003) o definem como uma 
dificuldade que pode ser tanto teórica como prática, essa dificuldade está ligada 
com o conhecimento de algo importante cuja solução precisa ser encontrada. 

A delimitação desse elemento é muito importante e deve ser feita com 
muita atenção, o pesquisador precisa estar atento quanto ao problema porque é 
interessante que ele não levante problemas sem solução, assim a pesquisa pode 
não conseguir solucioná-lo, mas é importante que ela procure chegar o mais 
próximo possível de uma, ou pelo menos levantar um questionamento para que 
em futuros trabalhos essa questão seja respondida, de uma forma ou de outra, é 
preciso que haja avanço. 

Depois disso, vem à justificativa, ela será importantíssima, uma vez que será 
por meio dela que serão expostos os motivos que levaram o aluno a pesquisar sobre 
aquele tema em específico. Neste ponto, é hora de ver a originalidade do tema, o 
que se percebe na pesquisa em Direito é que parece que não existe mais nada de 
original que possa ser feito nos dias de hoje, pensamento esse muito limitante, uma 
vez que o Direito é uma ciência que sempre está lidando com novos problemas, 
podendo assim tratar de buscar novas soluções para problemas que ainda se fazem 
muito presentes na sociedade, no entanto, a solução pode ter inúmeras variações de 
acordo com a época e a metodologia utilizada no momento da pesquisa. 

Outro aspecto importante que deve ser considerado no momento de escolher 
o tema é acerca da importância que o trabalho trará para a disseminação e 
consolidação do conhecimento jurídico, ou seja, a contribuição que a pesquisa 
trará para a ciência jurídica naquela área, bem como para a resolução dos 
problemas que o artigo trata. Sobre esse aspecto de contribuição da pesquisa 
acadêmica, Lamy (2011) comenta que esses elementos objetivos revelam o 
papel educativo da pesquisa, incentivando o espírito lógico, crítico e reflexivo. 
Contudo, o potencial da pesquisa precisa ultrapassar as barreiras da academia 
e contribuir de fato com a ciência e com a sociedade, para ele, esse aspecto é o 
mais essencial e não pode ser negligenciado. Não obstante a isso, o aluno deve 
escolher que tipo de pesquisa ele irá fazer, se será uma pesquisa de campo, por 
exemplo, ou algo mais teórico como uma pesquisa bibliográfica. 

O referencial teórico é muito importante na pesquisa porque será a partir 
dele que as ideias que o pesquisador quer provar se sustentarão. Mezzaroba e 
Monteiro (2009) comentam que uma pesquisa pode se organizar sobre uma 
base exclusivamente teórica como é o caso da pesquisa bibliográfica, no entanto, 
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isso não acontece com a pesquisa prática, que apesar se basear em aspectos 
empíricos, é imprescindível que tenha a base teórica, uma vez que fica confuso 
fundamentar algo na prática sem possuir o referencial teórico. 

3. Aspectos especiais acerca da escolha do tema

Diante disso, o que foi dito anteriormente tem como finalidade apresentar de 
forma mais sucinta e ao mesmo tempo prática os aspectos principais sobre a escolha 
do tema de um artigo jurídico. Com isso, julgamos importante aqui dissertar acerca 
de outros aspectos que podem fazer o diferencial na pesquisa jurídica, aspectos esses 
que dizem respeito mais ao próprio pesquisador do que a pesquisa em si. 

O primeiro deles é o interesse do próprio pesquisador que tem que estar 
motivado e entusiasmado com os resultados de sua pesquisa, o tema precisa 
despertar a vontade de pesquisar, pois essa vontade é sem dúvida um grande 
diferencial na qualidade do trabalho. Outro aspecto que deve ser levantado é 
sobre a mudança de tema, é muito importante que o pesquisador esteja bem 
certo no momento de começar a trabalhar um tema, é muito comum ver 
pesquisadores mudando de tema na metade da pesquisa, isso é prejudicial uma 
vez que o fator tempo é primordial na conclusão de qualquer trabalho, assim, 
é razoável, e até normal, que o pesquisador se sinta desmotivado durante a 
pesquisa por achar que errou na escolha do tema, no entanto é preciso que ele 
tenha certeza na hora de tomar uma decisão tão drástica, além disso, merece 
atenção aqui que esse tipo de erro deve ser cometido quase nunca. 

Um fator que é muito importante e quase uma ponte do citado anteriormente 
é o mínimo de conhecimento sobre o tema que o pesquisador precisa ter antes 
de iniciar de fato seu projeto de pesquisa, um bom conhecimento prévio aliado 
a um ótimo material bibiográfico melhoram muito a qualidade do projeto. Lamy 
(2011) argumenta que a qualidade de um trabalho está diretamente ligada com 
a qualidade das obras consultadas, para o autor, a qualidade da fonte é que 
desperta boas ideias e soluções, com isso, é muito importante que o pesquisador 
gaste um pouco mais de tempo na seleção das obras, esse gasto refletirá mais 
na frente em uma grande vantagem já que facilitará muito no ganho de tempo 
e na conquista da qualidade. 

Assim, entra-se na questão do tempo, como já dito anteriormente é 
importante sua necessidade de ser levado em consideração, qualquer atividade 
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no Direito exige tempo, na pesquisa jurídica não é diferente, assim, o pesquisador 
precisa estabelecer prazos e estar bem atento no cumprimento destes. 

Outro fator é o ambiente para a realização do trabalho, não nos referimos 
aqui ao local como objeto de pesquisa, mas sim como ferramenta que ajudará na 
concentração e no desempenho do pesquisador no momento em que este estiver 
redigindo o trabalho, na maioria das vezes ocorre em um ambiente escuro na frente 
de um computador, contudo, um ambiente iluminado, silencioso e sem muitos 
estímulos externos colabora ajuda a melhorar o foco, possibilitando assim que o 
pesquisador use com mais eficiência seu potencial, no entanto esse aspecto é muito 
subjetivo e varia muito de pessoa para pessoa, o importante é que cada um se sinta 
o mais apto e motivado o possível no momento de produzir seu artigo jurídico. 

Conclusão

Por tudo isso, conclui-se que os aspectos que envolvem a escolha de um 
tema de um artigo jurídico envolvem diferentes fatores como: i) Fatores de 
planejamento da pesquisa; ii) Fatores de planejamento do pesquisador e iii) 
Fatores de execução da pesquisa. Dessa forma, resta evidenciado que a escolha 
do tema não está atrelada a inspirações momentâneas, ou a fatores externos. 

Um tema deve ser encontrado e, para isso não é necessário que se pense em 
uma verdadeira revolução, a escolha deste não está ligada com uma atividade 
altamente reflexiva, mas sim com o contato frequente com outros assuntos que 
podem ter relação com o que é de interesse do pesquisador, assim, quanto mais 
o aluno estiver em contato com outros temas, mais fácil será de recortar algo 
que é realmente de seu interesse. 

Com tudo isso, uma grande parcela dos estudantes ao ingressar na faculdade 
encontra dificuldades quando tenta produzir o primeiro artigo acadêmico, essa 
dificuldade é natural, no entanto, isso pode se estender durante todo o curso, 
assim no momento da produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
o estudante se encontra com mais dificuldades, primeiro pela má iniciação na 
pesquisa científica, ou por falta de interesse em produzir conteúdo, e segundo 
pela pressão do momento. 

Assim, outros fatores necessitam ser levados em consideração no momento 
da escolha do tema de um artigo jurídico, classificamos esses fatores em aspectos 
extrínsecos e intrínsecos, sendo os primeiros, fatores mais genéricos em que está 
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presente em qualquer tipo de pesquisa como problema, justificativa, hipótese, 
tipo de pesquisa, objetivos e metodologia – são aspectos técnicos. Já os aspectos 
intrínsecos dizem respeito ao próprio pesquisador, entra-se numa parte mais 
específica, esses aspectos tem a ver com a disponibilidade do pesquisador, suas 
motivações internas e que objetivos ele almeja alcançar em sua pesquisa. Assim, 
o presente artigo procurou esclarecer e atentar para esses fatores, uma vez que 
eles são importantíssimos e parecem ser esquecidos.
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Introdução

Este trabalho apresenta algumas práticas de pesquisa desenvolvidas no âmbito 
do Grupo de Pesquisa “Observatório de Práticas Jurídicas: uma análise do campo 
profissional”, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (dgp.cnpq.
br/dgp/espelhogrupo/6252845928538876), com atividades iniciadas em 2015.

Como linhas de pesquisa, temos “Práticas do Professor/Pesquisador do 
Direito” e “Práticas do Profissional Forense: a tecnologia dogmática em uso”. 
Na primeira linha, nos concentramos em descrever e analisar, a partir de uma 
abordagem socioantropológica, as práticas concretas de atuação profissional do 
professor/pesquisador de direito. Na segunda linha, abordamos o campo jurídico 
de atuação do profissional forense a partir de uma metodologia antropológica, 
no afã de perceber e analisar as características concretas do afazer cotidiano do 
profissional jurista que desenvolve a sua atividade no ambiente forense.

O nosso “Observatório de Práticas Jurídicas” estuda o campo jurídico 
profissional com foco nas práticas pedagógicas dos profissionais professores nos 
cursos de Direito, tendo no horizonte a exigência normativa do MEC de um 
ensino crítico-humanista. Olhando também para o profissional forense, vamos 
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a campo para compreender resultados e causas que interferem nas práticas 
pedagógicas dos cursos jurídicos.

Entendemos que esta modalidade de pesquisa, de caráter socioantropológico, 
contribui para a pesquisa em Direito, especialmente se considerado os objetos 
e sujeitos investigados, que são os professores/pesquisadores e os profissionais 
forenses, agentes relevantes do campo jurídico, diretamente ligados à educação 
jurídica. As técnicas de análise de dados (etnográfica e quantitativa, por exemplo) 
que esta forma de pesquisa socioantropológica fornece podem colaborar com 
inovações interessantes ao momento crítico e decisivo que o país vivencia.

2. Primeiros passos e resultados das pesquisas do 
observatório de práticas jurídicas da UFERSA

Mais ligada à linha “Práticas do Professor/Pesquisador do Direito”, em 
pesquisa intitulada “O professor de Direito no Município de Mossoró/RN: uma 
abordagem sociológica do campo profissional”, investigaram-se os perfis de 
docentes de graduação em Direito atuantes em instituições públicas e privadas 
da referida cidade na busca por verificar as repercussões dos distintos perfis 
profissionais, em termos da atuação científica e pedagógica dos profissionais. 
Utilizou-se da metodologia quantitativa característica da sociologia. A 
pesquisa foi realizada a partir de dados empíricos colhidos em fontes virtuais 
(currículos Lattes dos professores). Concretamente, a pesquisa consistiu em 
estudo descritivo e comparativo nos seguintes sentidos: (1) analisar os perfis e a 
produção acadêmica dos professores de direito no Brasil; (2) analisar os perfis e 
a produção acadêmica dos professores de direito no Município de Mossoró e (3) 
comparar a realidade local (Município de Mossoró) com a realidade nacional.

O objeto de estudo foi delimitado a partir da ideia de “campo” desenvolvida 
por Bourdieu (2011). Também influenciou teoricamente a pesquisa o trabalho 
realizado ainda na década de 1970 por Nelson Saldanha (2008) acerca da vida 
forense. O corpus de análise foi delimitado ao corpo docente da UFERSA (IES 
pública) e da Faculdade Mater Christi (IES privada), considerando a existência 
de 04 instituições de ensino superior que oferecem o curso de graduação em 
Direito no município de Mossoró.

No momento exploratório da pesquisa, perceberam-se nítidas distinções 
entre os perfis docentes entre as IES eleitas. O recorte temporal foi o ano de 2014. 
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Utilizamos, para comparações com o quadro nacional, os dados disponibilizados 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2013), através do relatório de outubro 
de 2013, produzido pelo Observatório de Ensino do Direito, que se dedicou a 
examinar “Quem é o professor de Direito no Brasil?”.

Foram enfrentadas dificuldades de currículos desatualizados e até docentes 
sem Lattes disponível. Os critérios básicos de análise, para geração de percentuais 
comparativos, foi “titulação acadêmica”, “gênero” (homens e mulheres), “regime 
de trabalho” (Dedicação Exclusiva, 40h, 20h ou “horista”). Além disso, foi feita 
uma análise dos projetos pedagógicos dos cursos para identificar o perfil do 
curso em relação aos perfis dos professores, a partir dos citados critérios e a 
produção acadêmica (projetos de pesquisa, extensão, publicações).

Foi realizado um comparativo entre a Mater Christi e as instituições privadas 
no país, assim como entre a UFERSA e outras IES públicas.

Como resultados destes primeiros esforços, encontramos elementos para 
concluir que o ensino público das graduações em Direito no Brasil é ofertado, 
em sua maioria, por professores mestres e doutores, com regime de trabalho 
integral, com ou sem dedicação exclusiva. Tais cursos se voltam à formação de 
profissionais que possam transcender o direito privado, voltando-se também 
para o direito público, o que favorece certa formação voltada para pesquisa e 
extensão. Isso se considerar-se que, no ensino privado, a maioria dos docentes 
são especialistas e atuam em regime de trabalho parcial ou horista. Assim, 
torna-se possível inferir que tais cursos possuem um caráter que objetiva formar 
profissionais para o mercado do direito privado, com enfoque mais ligado ao 
dogmatismo tecnológico seguindo a classificação do Ferraz Jr. (2013, p. 59).

Em outro momento, mais relacionado à linha “Práticas do Profissional 
Forense: a tecnologia dogmática em uso”, procedeu-se à pesquisa intitulada, 
“A vida do trabalhador numa secretaria forense em Mossoró/RN: um ensaio de 
etnografia do campo jurídico profissional”.

Desta feita, pensou-se, inicialmente, em fazer uma análise da “vida do 
processo” na Secretaria da 2ª Vara da Justiça do Trabalho em Mossoró. Todavia, 
após entrada no campo de pesquisa, abriu-se uma nova perspectiva, que foi a 
rotina de um dos servidores da referida serventia judicial. Sob um enfoque 
antropológico, foi produzido um ensaio etnográfico para compreensão daquela 
parte do “mundo do direito”, tendo como pesquisadora principal do grupo uma 
estudante do 3º período do curso de Direito da UFERSA, com uma visão ainda 
não tão domesticada juridicamente ou treinada dogmaticamente. A etnografia 
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incluía entender desde a efetiva rotina prática do servidor aos seus principais 
anseios enquanto profissional. A partir deste estudo de campo, com a vivência 
do cotidiano da Secretaria, interagindo com os outros profissionais que lá atuam, 
percebeu-se a elevada demanda e a forte burocratização dos serviços, frustrando 
anseios alimentados na academia de que a atuação profissional do “jurista” 
terá ênfase na interpretação e complexidade dos casos. As tarefas intelectuais 
são suprimidas, na prática, pelas rotinas mecânicas. Nesta perspectiva realista, 
percebeu-se que o direito institucional praticado se queda distante das idealizações 
de que os profissionais farão uso rotineiro de técnicas hermenêuticas.

Explorou-se aqui também a ideia de “campo”, elaborada por Bourdieu (1989), 
enquanto aquilo que, na linguagem cotidiana, chamamos de “mundo” do jurista, 
ou seja, o universo simbólico habitado por aqueles que vivem a profissão jurídica.

A abordagem antropológica também recebeu a influência do trabalho de 
Nelson Saldanha (2008). Em “A Sociologia do Direito”, ele a profissão jurídica e a 
vida forense a partir de uma análise do senso comum, ou seja, do que a sociedade 
externa entende sobre o profissional do direito e sobre a atividade forense. Trata-
se de um esboço de etnografia, considerado como modelo para a realização desta 
pesquisa, calcada nos passos de Bruno Latóur (2009) e Gilberto Velho (2003).

Foram vivenciados atos judiciais (audiências), folheados autos processuais 
e entrevistados 10 servidores durante a permanência no campo de análise. As 
entrevistas foram numa perspectiva etnográfica, o que é algo aberto, minucioso 
e desafiador. Portanto, “a entrevista etnográfica é de fato interativa, no sentindo 
de acontecer entre pessoas que se tornaram amigas enquanto o etnógrafo foi 
observador participante na comunidade em que o seu ou a sua informante vive” 
(ANGROSINO, 2009 p. 61).

Houve descrição detalhada dos espaços, registros fotográficos das instalações 
e pessoas que circulavam pelos ambientes do fórum e secretarias trabalhistas, 
considerando a arquitetura e as vestimentas como elementos simbólicos dignos 
de análise para compreensão do campo observado. Relatou-se, no diário de 
campo, as dificuldades encontradas para acessar e dialogar com as pessoas, o 
que exigiu trato na aproximação e criação de pontes de confiança entre os 
sujeitos e a pesquisadora. Quebrou-se a ideia da formalidade existente no 
espaço forense, quando se notou a maneira cordial e prestimosa dos servidores 
para com os usuários do serviço.

Dado o pequeno recorte do microespaço social, a pesquisa teve que ser de 
caráter qualitativo, próprio da etnografia realizada na abordagem antropológica. 
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Seguiu-se à minuciosa análise das falas, na busca de significados dos discursos, 
posturas e não-ditos do homo juridicus, quando expuseram sobre a rotina 
do trabalho, as principais dificuldades encontradas, as metas impostas aos 
servidores e sobre a satisfação e expectativas acerca do serviço.

Concluiu-se que há uma massificação e repetitividade das demandas judiciais 
que geram pressões para produção de resultados quantitativos, em detrimento 
do estímulo a trabalhos de caráter mais intelectual e menos burocratizado.

Recentemente, fomos a campo nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais da 
Comarca de Mossoró, para entrevistar advogados, no período de 3 (três) semanas, 
antes e após audiências judiciais realizadas naqueles órgãos. A pretensão é 
proceder a uma abordagem cultural sobre as causas internas ao campo jurídico 
profissional para o excesso de litigância no sistema institucional estatal de 
resolução de conflitos (Poder Judiciário). A pesquisa é preponderantemente 
qualitativa e tem como amostragem de análise o comportamento no campo 
profissional do advogado atuante nos referidos Juizados. A coleta de dados 
quantitativos foi feita, anteriormente, no site do Conselho Nacional de Justiça, 
em especial, o relatório “Justiça em Números”, publicado em 2015.

A coleta de dados qualitativos seguiu às orientações da pesquisa enográfica, 
com recursos às técnicas de entrevistas semiestruturadas e elaboração de diário 
de campo. Atualmente, estão sendo sistematizados os dados para produção de 
artigo ou ensaio sobre a problemática enfocada. A hipótese de pesquisa é de que 
existe uma relação perceptível entre as pressões vividas concretamente pelos 
advogados no exercício do seu afazer cotidiano e o fenômeno da litigiosidade 
constatado no âmbito da prestação do serviço jurisdicional estatal.

Conclusão

Numa cultura positivista, formalista, de um bacharelismo liberal que idolatra 
a lei e, agora, se torna amante dos precedentes jurisprudenciais como cânones 
das reflexões e de toda a vida jurídica, pensar numa pesquisa socioantropológica 
poderia ser caminhar na contramão do sistema.

É isso que se faz no “Observatório de Práticas Jurídicas da UFERSA”, na 
medida em que se propõe a fazer, desta veneração acima mencionada e do citado 
comportamento mecânico e irrefletido, seu campo de análise, para compreensão 
do campo profissional forense e do professor/pesquisador do Direito.
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Contudo, não se procede a isso com intento de nadar contra a maré de modo 
irresponsável. A expectativa é que se valorize o eixo de formação fundamental dos 
cursos jurídicos e suas leituras zetéticas para aprimoramento de uma dogmática 
mais humanizada, crítica e reflexiva, fomentando as aptidões e habilidades 
necessárias aos egressos do bacharelado em Direito, para lidar com os desafios 
contemporâneos. Afinal, este é o papel da educação jurídica que está normatizada 
nas diretrizes e parâmetros curriculares do MEC para os cursos jurídicos.

Além disso, o olhar socioantropológico aproxima o Direito de outros 
saberes e áreas do conhecimento, facilitando a atuação inter/transdisciplinar, o 
diálogo entre pesquisadores e profissionais de diversos ramos do conhecimento, 
contribuindo, então, para formação de juristas mais aptos ao tratamento e 
enfrentamento das problemáticas complexas e que a resposta jurídica tradicional 
não mais garante apaziguamento e satisfação social, o que justifica explorar as 
dimensões socioantropológicas da realidade, os aspectos simbólico-imaginários 
dos campos e a rede de significâncias que permeiam os conflitos sociais.

O esgotamento da didática tradicional (bancária) e das técnicas jurisdicionais, 
legislativas e formais do Direito aponta para estas aberturas cognitivas que 
avançam sobre a educação jurídica ou para as quais esta precisa avançar.
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Introdução

Atualmente tem-se observado muito, nos mais diversos meios de comunicação 
ou até mesmo em rodas de debate, casos em que são demonstradas situações 
de intolerância seja ela racial, religiosa, de gênero ou até mesmo educacional. 
Ao passo que, o que não estiver inserido no estereótipo do que foi concebido 
por “normal” ou aceitável é dita como equivocada ou errada, como algo que 
não mereça consideração, pondo essa parcela da sociedade em uma situação de 
marginalidade, à margem dessa sociedade utópica e uniforme. 

Essa intolerância exacerbada, enraizada, nesse novo contexto de sociedade 
da informação ganhou um enorme poder, encontrando, como plataforma e 
meio multiplicador, de ideais narcisistas e egocêntricos, as redes sociais e todo 
o vasto mundo de possibilidades que a internet oferece. Com um meio que 
possibilita a exposição das mais diversas opiniões e posicionamentos - agindo 
de forma rápida e em tempo real sobre todo e qualquer tipo de assunto, sendo 
por vezes apoiados pelo anonimato que a rede pode oferecer -, somada a uma 
sociedade cada vez mais intolerante ao plural e ao, que é dito como, diferente 
muito se vem falando sobre o fenômeno do politicamente correto e de como 
essas ideias atingem e modificam o meio social. 

Muitos autores divergem sobre a sua gênese, contudo é sabido que este 
não é um fenômeno recente, podendo ter se iniciado com a ascensão social 
de grupos de minoria como os negros americanos, no final da década de 60, 
e dos homossexuais, no final dos anos 80; ou, ainda, tendo seu surgimento no 
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meio universitário americano envolto a um movimento político de esquerda – 
que lutava pelos grupos de minoria, como as feministas, as organizações anti-
racistas e os ambientalistas. Nesse sentido Marilyn Friedman apud Bruno de 
Oliveira Carreirão (CARREIRAO, 2012. p. 37), leciona que o politicamente 
correto (PC) compreende um conjunto de alterações acadêmicas e atitudes 
que, conforme seus críticos, estão a destruir o ensino superior e ameaçando a 
sobrevivência nacional. 

O suposto culpado é a esquerda acadêmica, um grupo formado pelas 
feministas, multiculturalistas, marxistas e desconstrucionistas. Em seu ensino e 
escolaridade, esses acadêmicos esquerdistas supostamente lançaram um ataque 
em larga escala sobre a civilização ocidental. Partindo do pressuposto visto 
pela esquerda, no entanto, o quadro é bastante contrário. As alterações ora em 
destaque destinam-se a renovar uma série de tradicionais práticas acadêmicas 
e atitudes que formam a real mazela de ensino superior. A real correção 
para se preocupar, a partir de uma perspectiva de esquerda, é a ‘retidão’ dos 
tradicionalistas que resistem à crescente diversidade cultural da academia hoje. 

Deixando a origem do movimento em um segundo plano e se atentando a sua 
real prática na sociedade, é possível observar que essa filosofia de amenização 
e politização do que é podido se falar ou se pensar vem sendo notada de forma 
muito evidente no cotidiano. Fazendo com que os indivíduos componentes 
desta sociedade se tornem autovigilantes, com a preocupação de ao se expressar 
sobre qualquer temática venha a ter sua fala interpretada como algo racista, 
misógino, homofóbico ou qualquer outra forma que não se enquadre nessa 
linha do politicamente correto e concebível. 

No entanto, o intuito deste trabalho é questionar esse movimento político, 
social e filosófico que pode ter se deturpado ao passar dos anos, ao passo que 
seu objetivo inicial de salvaguardar os direitos de grupos sociais considerados 
por minoria e lhes dar a possibilidade de exercerem suas diferenças – que tanto 
somam para uma pluralidade cultural e social – possa ter se transformado em 
uma tentativa de ceifar todo e qualquer argumento que seja contrário ao que 
está nessa cartilha do estereótipo do correto.

O politicamente correto afeta, não apenas, a formação infantil, mas permeia 
e ultrapassa as etapas educacionais chegando à formação acadêmica de ensino 
superior, e é aqui que nos ateremos de forma mais precisa, no ensino jurídico e 
de como esse movimento afeta a criatividade e a liberdade dos que compõe as 
instituições de ensino.
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2. Os desafios da ciência jurídica

Já é sabido, e não de forma recente, que o ensino jurídico vem passando 
por uma crise institucional em que, aparentemente, a metodologia de ensino 
está presa em um impasse, onde de um lado são lecionadas aulas como se 
fossem preparatórias para concursos públicos, com uma didática puramente 
esquematizada e do outro lado estão àqueles que tentam oferecer algo diferente, 
uma forma de expor aos alunos a teoria e a prática do mundo jurídico e de toda 
a sua complexidade e diversidade. 

Nesse contexto (ALMEIDA et al. 2013, p. 27) muitos discentes idealizam 
que as aulas expositivas e a leitura acrítica são suficientes para a formação do seu 
conhecimento, deixando de observar outras possibilidades de conhecimento e 
de participação de atividades extracurriculares. Essa visão passiva do processo 
de ensino-aprendizagem está enraizada e por consequência é estimulada pela 
prática do Ensino Médio e por uma visão puramente consumerista que muitos 
alunos (e suas famílias) têm do Ensino Superior. 

Para desconstruir essa visão, os cursos devem se apoiar em metodologias que 
estimulem a participação dos envolvidos, que tirem professores e alunos da área de 
conforto criada por um método unicamente expositivo. Também devem dispor de 
uma rica oferta de atividades extracurriculares, deixando claras as conexões entre 
o que se vive e aprende dentro e fora da sala de aula. Devendo também almejar e 
estimular estratégias de nivelamento, objetivando suprir carências adquiridas pelos 
alunos nos níveis anteriores de ensino. Devem, por último, aprender a ensinar não 
uma realidade fora dos muros da academia e estranha aos seus estudantes, mas 
sim a partir da realidade concreta e atualizada de seus alunos. 

Em consequência a essa crise do ensino jurídico a produção cientifica, de 
maneira óbvia, é afetada e até por vezes esquecida, tanto pelas instituições de 
ensino quanto pelos alunos que consideram a pesquisa cientifica uma perca 
de tempo, não produzindo resultados a curto prazo. Logo, diante de toda a 
problemática metodológica exposta a ciência jurídica, ainda, tem de se preocupar 
com a onda de intolerância social recente ao se tentar debater e pesquisar sobre 
determinados temas considerados, pelos politizados corretamente, como tabus, 
em que o movimento do politicamente correto ceifa a liberdade de expressão 
dos pesquisadores, sejam eles alunos ou discentes, impossibilitando a exposição 
da problemática social. Esse fenômeno que antes objetivava salvaguardar e dar 
voz aos direitos de parcelas da sociedade consideradas e estigmatizadas como 
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minoria – como os movimentos feministas, anti-racistas, anti-homofóbicos, os 
de proteção ao meio ambiente, apenas citando alguns - hoje, aparentemente, 
transformou-se na busca da politização, na tentativa de tornar homogênea a 
diversidade e complexidade plural da sociedade, usando de forma exacerbada 
a metonímia, em que se busca sempre sinônimos e expressões que não visem 
causar desconforto em algumas parcelas sociais. 

Logo, o ensino e as vastas possibilidades de metodologia nele contido, não 
está alheio a essa intervenção, podendo ser citado, por exemplo, uma decisão 
do Conselho Nacional da Educação que tinha como objetivo o de proibir a 
utilização de livros de Monteiro Lobato nas escolas, por considerarem o 
conteúdo de cunho racista. O parecer CNE/CEB nº: 15/2010 relatava que se 
entende que a escolha do livro “Caçadas de Pedrinho”, dentre a vasta obra 
literária de Monteiro Lobato, como parte integrante do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola segue a tradição de colocar os estudantes e professores em 
contato com obras consideradas clássicas da literatura infantil. Todavia, sendo 
coerentes com a própria Coordenação-Geral de Material Didático do MEC, 
quando consultada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal sobre o 
tema da denúncia, deve-se considerar se a adoção de tal livro é coerente com os 
critérios de avaliação que orientam a escolha das obras: a qualidade textual, a 
adequação temática, a ausência de preconceitos, estereótipos ou doutrinações, 
a qualidade gráfica e o potencial de leitura considerando o público-alvo. 

O alerta e a denúncia em relação à adoção desse livro e de outras obras que 
apresentem estereótipos raciais devem ser entendidos como parte do processo 
democrático e integra o debate público e o exercício do controle social da 
educação realizado pela comunidade escolar em relação à política e às práticas 
educacionais adotadas, quer seja nos níveis federal, estadual, municipal ou 
distrital. Diante disso, é percebido a tamanha intervenção estatal na cultura 
e, por consequência, no ensino, arrancando dos alunos a possibilidade de 
debaterem sobre as diferenças e singularidades de cada um, ensinando que uma 
sociedade é composta pela pluralidade e pela sua forma heterogênea. 

Contudo é de salutar que após muitas críticas o Conselho Nacional 
de Educação, no Parecer CNE/CEB nº 06/2011, pôde rever e alterar essa 
decisão. Essa politização social vai de encontro ao direito fundamental 
constitucionalmente legitimado, o da livre expressão e do livre pensamento, 
fazendo com que o ensino e por consequência a pesquisa jurídica fique 
prejudicada a essas limitações temáticas e semânticas, ao passo que a censura 
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literária e cientifica volta a superfície. Para que haja uma interação prática 
e teórica no mundo acadêmico refletindo, assim, em uma boa produção 
cientifica jurídica temos que ter em mente que (LEISTER, 2013. p. 50) os 
temas que mais ressaltam no campo educacional, hodiernamente, são os da 
transversalidade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade,como 
formas de motivar o discente e dar verdadeiro significado para o que 
lecionado em sala de aula, com o escopo de dar-lhe capacidade plena de 
exercer sua cidadania, com o intuito que um dia possa vir a modificar a 
sociedade em que vive transformando-a de uma forma melhor, a partir do 
uso do conhecimento adquirido. 

Faz-se notar a importância no ciclo existente entre o ensino jurídico e a 
interdisciplinaridade, entre a prática da vivência e a teoria doutrinária, entre 
as atividades extracurriculares que possibilitem o questionamento e a produção 
do conhecimento de forma mais ativa pelo próprio aluno, entre a produção 
cientifica e toda a sua complexidade da pesquisa. Contudo, atrelado a todos estes 
prognósticos tem-se a necessidade de liberdade para fazê-los, a possibilidade da 
abertura do conhecimento sem a visão de infringir uma falsa cartilha do que foi 
considerado como padrão do politicamente correto, do estereótipo de sociedade 
homogênea e desprovida de diversidade cultural.

Conclusão

O intuito do movimento do politicamente correto foi uma desmistificação 
dos que eram tidos por minoria e diferentes do padrão estipulado pela sociedade 
dominante. No entanto, não se pode deixar que esse movimento de politização 
em massa interfira a tal ponto que a pluralidade social seja extirpada e toda e 
qualquer expressão e pensamento que seja proferida e que vá de encontro a essa 
cartilha da vivência correta seja julgada e censurada. 

Os temas que são considerados tabus devem ser debatidos, questionados, 
pesquisados para, então, deixarem de ser estigmatizados como tal, deixarem de 
ter em seu bojo esse estereótipo preconceituoso e obscuro que só uma sociedade 
desinformada considera aceitável. Uma sociedade ignorante é aquela que ao temer 
o diverso não se dispõe a conhecê-lo, teme que seu egocentrismo seja engolido 
pela luz do plural e complexo, teme que o poder que se intitula ter seja perdido 
pela desconstrução de todos os estigmas das parcelas sociais tidas por minoria. 
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A informação e, por consequência, a formação de um conhecimento ativo, 
bem estruturado e fundamentado, que não tenha como arcabouço o senso 
comum, é a única maneira de valorizar o plural e toda a sua importância na 
formação de uma sociedade humana e saudável. É obvio que se deve impor um 
limite ao que se fala para o próximo, ao que se publica em livros ou mesmo nas 
redes sociais, sendo nítida a punição aos casos que de fato tenham dolo em 
causar uma ofensa gratuita, mas não se deve confundir uma punição repressiva 
com uma censura preventiva.
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Introdução

O ensino e a pesquisa no campo jurídico têm contribuído para difundir 
conhecimento sobre a realidade e, especificamente, ampliar a aplicabilidade 
normativa para compreender fenômenos sociais (HELDER, 2006). Isto posto, 
ressalta-se o importante significado do ensino jurídico no âmbito acadêmico, 
no sentido de formar profissionais engajados e próximos dos contextos reais da 
vida humana, a medida que se alinha conhecimento e prática, no caminho de 
uma práxis (FREIRE, 1980).

As pesquisas realizadas no âmbito jurídico, sejam para compor as 
contribuições de um trabalho de conclusão de curso, sejam para publicar 
determinada concepção relevante para o universo do Direito, costumam 
possuir natureza documental e/ou bibliográfica. Dessa forma, o conhecimento 
é gerado sem maior envolvimento com fenômenos pelos quais os pesquisadores 
se debruçam na tarefa de teorizar, o que pode repercutir em distanciamento 
teórico em relação à realidade empírica. 

O escopo genérico da produção temática demandada ao jurista em formação 
oferece como instrumentos para a pesquisa opiniões já pacificadas ou situações 
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controversas, cuja discussão se apresenta favoravelmente divulgada de forma 
doutrinária ou jurisprudencial para aqueles que desejem referenciá-la. Portanto, 
o conhecimento se propaga em torno do que foi sedimentado e apreendido e, 
com isso, depreende-se pouca abertura ao novo, com suporte em referências 
diversas daquelas pacificadas.

Em decorrência da herança obtida no regime militar, os estudos e pesquisas 
voltados para o campo do Direito assumiram caráter eminentemente tecnicista, 
inserindo no mercado profissionais que finalizavam sua formação trazendo à 
pauta alguma discussão de caráter teórico e contemplativo acerca do que foi 
aprendido durante o curso (BARRAL, 2007).

O Regime supra mencionado não só permitiu que a formação jurídica fosse 
afetada com o advento de um contexto de intensa mercantilização do ensino 
superior privado, sem maior atenção aos quesitos de qualidade, como também foi 
responsável por práticas acadêmicas que distanciavam o pesquisador do campo 
empírico, o que teve como consequência a larga produção de monografias, 
dissertações e até teses, compostas por determinada contribuição científica, 
em geral, de revisão bibliográfica, que não necessariamente apresentavam 
contribuições relevantes (BARRAL, 2007).

Para romper com a tradição do ensino jurídico, consolidado mediante o 
paradigma do incentivo à pesquisa de natureza meramente contemplativa, com 
bases predominantemente bibliográficas e documentais, incapazes de colocar 
o pesquisador em contato direto com o campo empírico, a pesquisa parte da 
necessidade de ir além do “respeito excessivo ao argumento de autoridade e a 
falta de uma cultura acadêmica que fomente a análise crítica e a livre discussão 
de ideias” (SILVA. WANG, 2010, p. 96). 

A proposta consiste no incentivo à pesquisa de campo no Direito, 
utilizando modelos estatísticos capazes de corresponder às problematizações 
propostas pelas linhas de investigação, bem como corroborar a veracidade 
das afirmações indicadas pelo pesquisador. Assim, espera-se que o ensino do 
direito possibilite “um aprendizado não apenas formativo no sentido técnico-
operacional, mas que também contribua no desenvolvimento de competências 
profissionais que atendam, posteriormente, à sociedade em suas diversas 
instâncias” (PAIVA et al., 2011, p. 358).

Neste sentido, indaga-se como fazer pesquisa empírica no Direito? Para tanto, 
considera-se o desenvolvimento das pesquisas no Direito, com suporte em análises 
empíricas que tenham sua veracidade corroborada por modelos estatísticos, cujos 
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resultados possam ter maior representatividade junto à comunidade científica e 
maior aderência a teorização com base nos fenômenos sociais. 

Considera-se neste artigo identificar a relevância do desenvolvimento das 
pesquisas no Direito a partir da descrição de análises empíricas e métodos 
estatísticos sobre o nível de influência do art. 225 da Carta Magna de 1988 sobre 
o desenvolvimento dos setores social e econômico na região do Baixo Jaguaribe.

2. Perspectivas de inovação na pesquisa jurídica: possíveis 
contribuições de natureza quantitativa

Reproduzindo a ideia de Welber Barral (2007, p.1) a monografia, indicada 
como o primeiro trabalho de conclusão de curso realizado na trajetória acadêmica 
do pesquisador, pode ser conceituada como “um trabalho final para conclusão 
de curso, no qual seu autor se dedica à pesquisa bibliográfica sobre determinado 
assunto. Este é o significado mais utilizado entre os educadores da área do Direito”.

Marcelo Lamy (2011, p. 17) fala que “não haverá verdadeira educação se antes 
não se despertar o interesse (a vitalidade) pelo ambiente que estamos imediatamente 
inseridos, pelos conteúdos a serem apreendidos”. Neste sentido a pesquisa a ser 
realizada para o fechamento do curso não pode ter natureza impositiva, o pesquisador 
precisa ter a faculdade de escolher o tema no qual irá se aprofundar.

Desta forma, acredita-se que um pesquisador que apresenta familiaridade 
inicial com determinado tema apresentará maiores perspectivas de sucesso na 
associação entre as suas considerações e os acontecimentos manifestados no 
campo empírico, visto que “a pesquisa se volta sempre para os problemas reais 
e sociais” (LAMY, 2011, p. 19).

O aprofundamento realizado em literatura relacionada com a pesquisa no 
campo jurídico (BITTAR, 2012; MEZZAROBA; MONTEIRO, 2008; GUSTIN; 
DIAS, 2010) mostrou o quanto é comum a preservação das pesquisas de natureza 
predominantemente bibliográficas. Quando existe a menção à adoção de técnicas 
inovadoras na pesquisa em Direito as propostas costumam atingir, no máximo, as 
metodologias de pesquisa qualitativa, tais como entrevistas, observação simples 
ou até mesmo pesquisas bibliográficas com suporte documental.   

Neste trabalho, o ineditismo proposto no que diz respeito à análise dos 
dados consiste em atribuir ao levantamento bibliográfico e documental o status 
de fase inicial da pesquisa, obtendo no campo empírico o material, cuja análise 
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integrará o cerne da resposta à problematização indicada. Desta forma defende-
se que uma metodologia de pesquisa capaz de gerar inovações no campo 
jurídico deve ter como “objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 
variáveis” (GIL, 1989, p. 46).

Uma das formas de se obter um conjunto de dados que consistam na 
mensuração da intensidade de determinado sentimento ou percepção que possa 
ser trabalhada em uma análise estatística jaz na aplicação de questionários 
compostos por afirmações capazes de representar de forma prática o problema 
de pesquisa proposto, associadas a uma escala de intensidade (Likert) que varia 
entre discordo totalmente a concordo totalmente (MATTAR, 1999).

Uma vez obtida a quantidade de questionários respondidos necessária para 
representar determinada população, perfaz-se a análise da confiabilidade e 
intensidade das respostas utilizando um software específico para tal. Normalmente, 
os pesquisadores que almejam utilizar modelos estatísticos em suas pesquisas 
utilizam o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Como forma de corroborar a probabilidade de acerto das propostas suso 
mencionadas, entendeu-se favorável referenciar uma pesquisa que aborda tema 
de interesse no âmbito jurídico, na qual foi utilizado o SPSS para análise dos dados 
obtidos no campo empírico. A pesquisa trata da sustentabilidade no semiárido 
brasileiro e foi realizada para conclusão de Mestrado em Administração.

Para a pesquisa realizou-se levantamento de fatores relacionados ao 
conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado e sua influência no 
desenvolvimento socioeconômico regional, com previsão destacada nos artigos 
170 e 225 da Constituição Federal, onde ficou delimitado como campo empírico 
a região do Baixo Jaguaribe, na qual vem sendo implementados projetos de 
irrigação com o objetivo primordial de promover o desenvolvimento regional.

Obedecendo as etapas da análise estatística, foi elaborado questionário 
composto por 13 itens nos quais os entrevistados manifestaram sua opinião 
acerca das influências da conservação e manutenção dos recursos hídricos 
regionais sobre o desenvolvimento social e econômico da região.

Uma vez obtidas as respostas utilizou-se o software para analisar a consistência 
dos dados apurados, bem como encontrar o percentual de incidência relacionada 
à problematização proposta. Nestes termos, a pesquisa de campo diagnosticou 
que a manutenção e conservação dos recursos hídricos, na qualidade de fator 
determinante ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, influenciam no 
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desenvolvimento do setor social em 56%, e no setor econômico em 55,4%. Os 
percentuais foram obtidos com a utilização do software SPSS, conforme pode 
ser demonstrado nos quadros 1 e 2.

Quadro 1 – Valor de R para o setor socialFonte: Elaborado pelos autores (2015).

Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

Quadro 2 – Valor de R para o setor econômicoFonte: Elaborado pelos autores (2015).

Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

A análise dos dados indicou, por intermédio de métodos estatísticos, o nível 
de influência do art. 225 da Carta Magna de 1988 sobre o desenvolvimento dos 
setores social e econômico na região do Baixo Jaguaribe, à medida que os dados 
comprovaram um importante nível de influência do ambiente ecologicamente 
equilibrado para a qualidade de vida, relacionada ao desenvolvimento econômico 
e social da região. Portanto, os achados, também impõem novas reflexões sobre 
a relação do direito com o poder público, no que tange a preservação e defesa 
do meio ambiente em prol da coletividade e das gerações futuras, na busca de 
equilíbrio na relação homem-natureza (BRASIL, 1988).

Conclusão

Partindo-se do pressuposto de que estudos acadêmicos precisam estar em 
incessante busca por metodologias ativas de ensino e aprendizagem, acredita-
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se que os métodos e técnicas de pesquisa utilizadas no campo jurídico podem 
estar inseridos em uma perspectiva de desenvolvimento constante, objetivando 
a difusão de um ensino que seja capaz de absorver e difundir conhecimentos 
provenientes de áreas distintas, formando pesquisadores cada vez mais aptos a 
atuarem no campo empírico de forma proativa.

É importante salientar que este trabalho não tem por escopo desprestigiar 
as pesquisas de natureza bibliográfica e documental, no entanto, a observância 
aos métodos e técnicas de pesquisa que vêm sendo adotados em outras searas 
permitiu observar o nível de potencialidade que pode ser adquirida no espaço 
acadêmico destinado à pesquisa jurídica.

Seguindo os parâmetros de aprovação intrínsecos estabelecidos nos 
periódicos de alto conceito junto à CAPES, dentre eles a presença do fator 
de impacto, fica perceptível a procura pela produção de conhecimentos que 
indiquem alto caráter de fidedignidade e relevância acadêmica.

Desta forma, a proposta indicada neste trabalho defende que a utilização 
de modelos estatísticos nos métodos e técnicas da pesquisa jurídica pode 
ser considerada uma opção sob a égide da inovação na análise de dados 
no Direito. Não obstante as renovações trazidas para a análise de dados 
jurídicos, acredita-se que a utilização desta metodologia seria capaz de 
romper com o paradigma indicado por Barral (2007), qual seja a produção 
em larga escala de conhecimentos cuja validade não pode ser comprovada 
ou sequer mensurada.

Ao disponibilizar para o leitor uma mensuração estatística sobre a incidência 
de determinado fenômeno, o pesquisador não só permite o vislumbre de 
um resultado mais amplo sobre a problematização abordada, como também 
demonstra a relevância da pesquisa no que diz respeito à construção de 
conhecimento junto à comunidade acadêmica.

Acredita-se, por fim, que a estatística possa agregar um maior potencial 
analítico às pesquisas no âmbito do Direito pelo fato de dispor aos 
pesquisadores possibilidades de apreensão da realidade empírica com maior 
abrangência em seus resultados e representatividade, no que diz respeito a 
população investigada. Tal fato permite inferir que o conhecimento resultante 
tende a melhor compreender realidades que subjazem interpretações 
normativas e, também, permite que investigações futuras possam incluir 
agendas de pesquisas sobre novas categorias de análise para o ensino e a 
pesquisa no cenário jurídico.
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Introdução

Não alheia aos fenômenos sociais e econômicos da atualidade, mas ao 
contrário, a educação superior demonstra cada vez mais interesse na formação 
daqueles que a estruturam e a utilizam no interior das faculdades e universidades. 
Uma das questões mais discutidas se concentra na interdisciplinaridade, ou seja, 
uma formação alicerçada sob a perspectiva de várias ciências tais como as ciências 
sociais, a economia, a psicologia, dentre outras. No entanto, a discussão ainda é 
preliminar em decorrência da dificuldade em transpor as barreiras de cada ciência 
que se encontra, de certa forma, ainda aprisionada no seu campo de formação. 
Segundo Hector Vieira (2015) o debate europeu ofereceu uma gradativa mudança 
de abordagem no ensino jurídico, que transferiu o foco “dos saberes” que são 
construídos para a formação de competências. Para o autor o ensino jurídico 
segue a mesma tendência, comprovada ao longo da segunda metade do século 
XX, com a discussão acerca das diretrizes curriculares nacionais. Estas diretrizes 
estão contidas na Resolução nº 9 de 2004, do Conselho Nacional de Educação 
o que tem como intuito padronizar as diretrizes curriculares nacionais para os 
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cursos de Direito e, inaugura um novo patamar voltado para o desenvolvimento 
de habilidades e competências na formação discente.

Contudo, o ensino jurídico também adquiriu novos contornos sob a influência 
econômica e dos movimentos sociais como um todo. Busca então conciliar atividades 
acadêmicas com as demandas apresentadas pela sociedade, especialmente, pela 
comunidade situada em seu entorno. Por conseguinte, a inovação no campo da 
práxis profissional, atrelada as diretrizes curriculares contidas nas legislações que 
regulamentam os cursos de Direito no Brasil, passaram a contribuir sobremaneira 
na formação do aluno. Emerge deste contexto a relevância em se averiguar o 
quantum as atividades desenvolvidas nas disciplinas de prática profissional têm 
impacto na formação do aluno sob um viés emancipatório. 

A Portaria 1.886/94 do Ministério da Educação e Cultura – MEC estabelece 
que no currículo pleno dos cursos de Direito deve ser cumprida, obrigatoriamente, 
a prática jurídica, que perfaz um total de 300 horas equivalentes a desenvolvimento 
via estágio real ou prática simulada. A Portaria trouxe inovações (DOLNARI, 
FURQUIM, 2015, p.35) que se consagraram como avanços para o ensino jurídico, 
especialmente pela congruência à realidade social e integração dos conteúdos 
com as atividades. Trouxe, por fim, a dimensão teórico-prática ao currículo. Neste 
aspecto, pergunta-se em que medida a prática está colaborando com a formação 
do senso crítico dos alunos. Pretende-se identificar as contribuições da prática 
jurídica para um currículo flexível e emancipador.

2. Diretrizes curriculares e prática jurídica: convergências 
para a formação discente

O estágio curricular foi umas das especificidades que obtiveram um melhor 
contorno com a flexibilização curricular, ao estabelecer a concepção de estágio 
curricular como prática jurídica. Permitiu a adequação das IES de acordo com 
suas demandas, perfil de público para atendimento pactuado com as regiões, 
direcionando para mercados de trabalho mais propícios e, ainda regulamentando 
a obrigatoriedade de integração das funções de ensino, pesquisa e extensão. 

A Resolução nº 9 do CNE institui que a prática jurídica é um dos elementos 
estruturais do projeto pedagógico e delineia que a formação prática deve perpassar 
a aliança entre os conteúdos dos eixos teóricos desenvolvidos e a prática e, em 
especial relativo ao estágio curricular supervisionado. Ainda segundo Dolnari e 
Furquim (2015), a Resolução manteve o estágio supervisionado como elemento 
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curricular obrigatório sem efetivas inovações, porém permitindo as instituições 
construírem as modalidades de operacionalização da prática jurídica. 

A partir deste contexto se visualiza a importância das diretrizes curriculares 
que possuem como fundamento maior o que sua própria semântica, já evidencia. 
Trata de dar um comando, um direcionamento, algo não pronto e acabado, para 
que os cursos jurídicos construam seus projetos pedagógicos em consonância 
com a realidade local e as especificidades relativas ao público-alvo. Deve 
ainda, principalmente estar alinhada com uma proposta de desenvolvimento 
de potencialidades, da autonomia e emancipação do aluno com vistas ao 
enfretamento de situações cotidianas que se apresentam cada vez mais complexas. 

A prática jurídica sofreu impactos diretos com as mudanças ocorridas entre 
o currículo mínimo e as diretrizes curriculares uma vez que é exatamente o 
fundamento da proposta impulsionar o desenvolvimento de habilidades e 
competências no interior dos cursos de Direito. Estas habilidades e competências 
hoje não mais se restringem a seara da prática forense, mas, sobretudo, a práticas 
interdisciplinares que contemplam várias atividades aos discentes que envolvem 
não só os meios judiciais de solução dos conflitos, mas também os extrajudiciais 
tais como, a mediação, a arbitragem e a conciliação. 

Trazendo abreviadamente o debate para o campo de referência temporal, nos 
anos 90 o Brasil experimentou uma proposta de reforma do Estado, redefinindo 
novos papéis e o compromisso constitucional de afiançar políticas estatais que 
garantissem os direitos sociais. Nesta senda estava inserido o campo educacional 
que se moldava as demandas e a lógica do mercado, o que se configurou na Lei 
de Diretrizes e Bases nº 9394/96, respectivamente no capítulo artigo 43 que 
elenca as finalidades específicas do ensino superior, recepcionado pela proposta 
das funções sociais da universidade com intuito de promover sua efetiva 
modernização e cumprimento da responsabilidade social. 

Em contribuição à nova realidade foram produzidos documentos nacionais 
e internacionais com vistas à orientação de políticas públicas destinadas às 
universidades, onde se elencam, como mais destaque: a Conferência Mundial 
de Educação para Todos (UNESCO 1990), Planejamento Político Estratégico 
1995-1998 (MEC), Declaração Mundial para a Educação Superior do Século 
XXI (UNESCO 1998) e o Plano Nacional de Educação (2001). 

O propósito é, portanto, no período em que se protagonizou o debate, a 
gestão compartilhada se delineando como inovadora governança para fins de 
organizar e viabilizar uma universidade moderna e atuante no século XXI, 



59

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

produzindo saber, enquanto lócus privilegiado de formação de profissionais e a 
preocupação e intervenção nos espaços externos, promovendo a ampliação do 
acesso ao saber pelo entorno e comunidades, na perspectiva do compromisso 
do desenvolvimento econômico e redução das desigualdades, como preconiza o 
artigo 170 da Constituição de 1988.

Por conseguinte, o artigo 208 da Constituição de 1988 avigora que as 
competências do Estado não se esgotam no ensino, embora este fosse e, deveria 
ser a principal oferta do Estado, já informado que seria cultivado ainda pela 
pesquisa e pela extensão, preconizado no artigo 207 da Constituição e, conferidos 
em caráter de indissociabilidade, ocupando a extensão lugar de maior destaque, 
seja como instrumento de hegemonia e legitimação de poder de acordo com 
a lógica do mercado, seja para garantir o duplo trânsito entre os cidadãos e 
a comunidade universitária, como reconhecimento e negação de estar em 
patamar de inalcançável, que ensejou profunda discussão e remanejamento de 
estrutura e papéis no interior das IES. 

No que concerne a divisão de responsabilidades sob amparo dos dispositivos 
constitucionais, Pompeu e Braga (2014) destacam o artigo 205 da Constituição 
Federal de 1988 que trata do direito a educação e, ainda previsto no artigo 6º 
ressaltando o dever do Estado e da família, promover e incentivar a educação 
que deve ser acessada por todos, devendo também contar com a colaboração 
da sociedade, objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa, com vistas 
ao exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Ademais, a gestão 
universitária adquire um novo paradigma, de gestão socialmente responsável e 
democrática, que transcende as práticas administrativas de patrimônio e ações 
de planejamento e intervenção pedagógicos. 

Em 2003, se iniciou a discussão do que seria mais tarde a Reforma Universitária, 
que buscava por meio de grupos de trabalho, analisar a situação do ensino superior 
no Brasil e apresentar um plano de recuperação, desenvolvimento e democratização 
das IES. As universidades estavam em crise de estrutura e de projetos pedagógicos 
que respondessem as demandas do século XXI e que contemplassem novas posturas 
em relação à oferta de cursos e vagas nas universidades públicas e a garantia da 
efetivação da responsabilidade social universitária. 

Para Raimunda Ribeiro (2013) a proposta final da Reforma Universitária 
culminou com o Projeto de Lei nº 7200/2006 que apresentava normas gerais para 
a educação superior, o que previa a função social do ensino superior, assegurada 
por alguns elementos tais como: democratização do acesso, padrões de qualidade, 
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liberdade acadêmica, respeito aos direitos humanos e exercício da cidadania, 
tecnologia da informação, gestão democrática, valorização profissional, educação 
à distância. Foi criado, ainda em 2004, pela Lei 10.861/2004, O Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que possuía o condão de avaliar o 
ensino superior na tríplice função: ensino, pesquisa e extensão, com objetivo de 
promover avanço e melhorias nos sistemas de ensino.

Deste cenário emerge o discente, protagonista maior desta cadeia que relaciona 
o ensino, a pesquisa e a extensão jurídicos. Sanchéz Vasquez (1977) destaca que 
práxis é uma ação transformadora do homem sobre o mundo e, nesta ação não 
se reveste puramente o teor prático, mas sim, atividade prática sustentada na 
reflexão, na teoria. O autor assevera que nem toda atividade é práxis, bem como 
também não o é, somente a atividade social transformadora, no que concerne a 
transformação da natureza, atividade criativa de instrumentos ou tecnologias. É 
uma atividade transformadora relacionada ao próprio homem e, na medida em 
que este opera sob a natureza, modificando-a, produz e transforma a si próprio.

No mesmo sentido, Vásquez (1977) revela que a teoria por si só não produz 
transformação, visto que permanece no campo do ideal, delineia caminhos 
e baliza finalidades, porém em ocupação às margens da realidade. Teoria e 
prática, no entanto, permanecem indissociáveis e, a atividade transformadora, 
obrigatoriamente, deve estar impregnada de teoria: “entre a teoria e a atividade 
prática transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de 
organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo isso como 
passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas”. 

O currículo mínimo dos cursos de Direito se encontra estabelecido na 
portaria 1884/204 que preconiza as atividades de estágio como prática que seja 
análoga às atividades desenvolvidas nas profissões jurídicas como Magistratura, 
advocacia pública e privada e Ministério Público. Nesta senda, a prática jurídica 
se integra aos elementos estruturais do projeto pedagógico dos cursos jurídicos, 
nos quais, de acordo com Dulce e Oliveira (2015), ela tem como escopo a 
integração entre a prática e os conteúdos teóricos, dos eixos que compõem as 
diretrizes curriculares e, em especial o estágio supervisionado. 

As atividades de prática jurídica conferem então um status de vivência 
da realidade por meio de processos interventivo e consultivo que se inserem 
para além do contencioso, contemplando do mesmo modo, os mecanismos 
extrajudiciais e, a integração interdisciplinar. Consagra-se o fenômeno como 
cogente para a formação técnico-jurídica e instrumento que garante uma 
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ampliação de olhar do discente, onde o senso ético, alinhado ao contato com 
a realidade e sua dinâmica possibilita um melhor condicionamento e preparo 
para a atuação futura destes alunos. 

Conclusão

O Decreto de nº 5.773/06 disciplina que o ensino superior no Brasil se 
apreende no âmbito das faculdades, centros universitários e universidades, onde 
estas se caracterizam por serem instituições pluridisciplinares com o fundamento 
de formação de profissionais de nível superior, condensados nos aprendizados 
e contato com a pesquisa e a extensão. Neste diapasão, os Núcleos de Prática 
Jurídica são setores que asseguram a implementação do ensino jurídico por meio 
de atividades que conectam as teorias jurídicas com as atividades práticas tanto 
de simulação quanto de contato e atendimento concretos com as demandas da 
população por meio de convênio com órgãos do judiciário e secretarias de governo.

Conforme explanado, a Resolução Nº 9/2004 do CNE/CES forneceu autonomia 
para as universidades e instituições de ensino em geral para operacionalizarem 
os estágios supervisionados e seus respectivos ambientes de práticas profissionais 
discentes de acordo com os elementos que compõem a realidade local, e 
dinâmicas sociais. Por conseguinte, a prática jurídica se consagra como elemento 
fundamental do projeto pedagógico dos cursos de Direito.

A prática jurídica permite a imersão e apreensão das informações obtidas 
nas disciplinas do eixo curricular, por intermédio da integralização da teoria 
com a prática, o que fomento uma construção aberta e plural do aprendizado. O 
discente desta forma desenvolve habilidades e competências para uma melhor 
performance como futuro advogado e como cidadão reflexivo e crítico. 
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Introdução

 Um fato notório e muito discutido na academia consiste nos mecanismos 
metodológicos empregados no repasse do ensino (no nosso caso jurídico), que 
em regra, consubstanciam-se em aulas puramente expositivas. 

Nas discussões propostas, Santos (2005), por exemplo, sugere novas 
estratégias didáticas para atender a necessidade premente de inovações 
metodológicas nas práticas docentes.   

Desta forma, tendo como luzeiro o Projeto Pedagógico do Curso de Direito 
da Universidade da Amazônia (UNAMA), dento da disciplina desenvolvimento 
pessoal e empregabilidade, ofertada para os novos discentes do curso, desenvolveu-
se para além das tradicionais metodologias pedagógicas, a estratégia didática 
do repasse de conhecimentos através de um evento acadêmico denominado: 
“Carreira jurídica e empregabilidade - experiência extraclasse”.

O evento, aqui relatado, trouxe como inovação:

• Apresentar as careiras jurídicas a serem seguidas;

• Diferenciar as diversas carreiras jurídicas entre si, expostas pelos profissio-
nais das respectivas áreas (promotor, juiz, advocacia pública, advocacia pri-
vada, consultor jurídico, delegado, carreira acadêmica, auditor, delegado);

• Apontar os caminhos a serem percorridos em cada ramo escolhido;

• Estabelecer o panorama do mercado de trabalho regional;

• Esboçar a importância da motivação profissional;
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• Definir e distinguir metas e objetivos;

• Explanar acerca de inteligência emocional e competências interpessoais.

A etapa inicial de construção dessa estratégia didática foi traçada, 
preliminarmente, através da revisão literária das teorias acerca do estudo 
interdisciplinar e transdisciplinar, pautadas em autores como Edgar Morin 
(2002), Paulo Freire (2001) e Boaventura de Sousa Santos (2005). 

Posteriormente, foi tecido um roteiro circundando as necessidades prementes 
para o conhecimento desses educandos da série inicial do curso de Direito 
sobre carreira jurídica e sobre o mercado de trabalho regional (região norte), 
apontando as dificuldades e a conveniência de seguir determinadas carreiras 
dentro do circuito regional.

A estratégia ainda encampa um terceiro ingrediente, imprescindível para 
adentrarmos no tema da empregabilidade, que consiste na motivação, elemento 
determinante e fator condutor ao sucesso profissional. Seja qual for a carreira 
jurídica escolhida a motivação pessoal é a chave propulsora para alcançar metas 
e objetivos traçados. 

Destarte, a estratégia também possui como pilar distinguir estes dois termos 
facilmente confundidos. E, por fim, reportar aos discentes o componente 
diferencial no acirrado universo da empregabilidade – a inteligência emocional 
– pois quem a possui, em tese, tem capacidade de se automotivar e, por 
consequência empreender mais na própria carreira. 

A interface desta estratégia teve como premissa o questionamento de 
Santos (2005, pp. 137/138), levantando um ponto muito discutido no universo 
acadêmico, alertando que a “incapacidade da universidade para desempenhar 
cabalmente funções contraditórias levará o Estado e os agentes econômicos a 
procurar fora da universidade meios alternativos de atingir esses objetivos”.

No contexto das carreiras jurídicas, tradicionalmente, o ingressante no “elitizado 
curso de Direito”, já direcionava seu pensamento para trilhar a carreira jurídica 
de seu grupo familiar (advocacia, magistratura etc.). Hoje, não raro, o perfil do 
ingressante é outro, este aluno não tem referência jurídica familiar, pois ele vem de 
um núcleo familiar, onde, muitas vezes, é o primeiro a ingressar no ensino superior. 

Daí o desafio da universidade, em não só ministrar as disciplinas conteudistas, 
mas também motivar, direcionar e orientar na compreensão do mercado de 
trabalho, onde este educando está inserido. 



65

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

 A estratégia metodológica utilizada através do evento “Carreira jurídica 
e empregabilidade - experiência extraclasse” importa em uma inovação no 
sentido de deslocar esse aluno da sala de aula para outro universo distinto, 
que, embora dentro das dependências da Universidade, estes possam desfrutar 
e compartilhar outras experiências decorrentes de um conhecimento empírico 
daqueles profissionais que já trilharam uma carreira dentro do universo jurídico.

Afinal, como questiona Balzan (2008, p.554), evidenciando problemáticas 
presentes na docência universitária: “por que ainda continuarmos a dar aulas, 
limitando-nos à exposição de conhecimentos se esses estão acessíveis sob várias 
formas aos nossos alunos e, certamente, de modo muito mais atraente que 
nossas cansativas aulas?” 

A adoção do evento como estratégia didática rompe com o paradigma da 
transmissão do conhecimento através tão somente da aula ministrada pelo professor 
que como acentua Balzan (2008), por vezes, torna-se cansativa e pouco atraente.

Em particular para a disciplina desenvolvimento pessoal e empregabilidade, 
a adoção dessa estratégia se torna muita mais atrativa para os discentes no 
sentido da colaboração para sua formação acadêmica profissional.

Para os ingressantes em um curso de graduação, e aqui especificamente no 
curso de Direito, que buscam uma visão de mundo acerca do conhecimento do 
mercado de trabalho, das conquistas, da empregabilidade, das tendências na 
profissão e das diversas carreiras jurídicas e ocupações disponíveis, estratégias 
como esta facilitam no aprendizado daqueles que buscam, ao fim e ao cabo, 
uma colocação no mercado de trabalho. 

Cumpre esclarecer a importância de agregar à formação acadêmica não 
apenas o conhecimento técnico-científico, mas preparar esse profissional para 
o mercado de trabalho, em virtude do cenário atual da empregabilidade ser 
considerado um dos maiores problemas da humanidade neste século. Sem 
esquecer que, tradicionalmente, a maioria dos egressos dos cursos de Direito só 
buscam saber o que fazer profissionalmente, após a obtenção do diploma.

2. Ensino jurídico em perspectiva interdisciplinar

Segundo Morin (2002) é preciso contextualizar e não apenas globalizar. 
Conceber não unicamente as partes, mas o todo. É importante utilizar ferramentas 
que apontem práticas docentes incentivadoras da contextualização. Afinal, repassar 
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conhecimentos não significa, simplesmente, transmitir informação. Repassar 
secamente conteúdo programático, em aulas meramente expositivas, não é mais 
aceitável no mundo contemporâneo, globalizado, inter/transdisciplinar e complexo.

Não podemos excluir, por completo, o método expositivo, ele é assaz 
importante. Contudo, constitui obrigação basilar ao educador agir de modo 
criativo nas práticas docentes em sala de aula. Inevitável se faz a criação de 
mecanismos diferenciados de transmissão de conhecimentos. Afinal, para que 
serve a criação de magníficos Projetos Pedagógicos de cursos de graduação, 
se os mesmos não são vivenciados em sala de aula e tampouco no ambiente 
extraclasse? Os Projetos Pedagógicos, na maioria das vezes, nos remetem à 
vivência prática, mas o que ocorre, na realidade? São meros exemplos repassados 
e nada vivenciados fora das paredes que cercam as cadeiras escolares.

Foi nesse contexto que brotou a ideia de abstrair do Projeto Pedagógico do 
Curso de Direito da Universidade da Amazônia (UNAMA), a essência de seu 
objetivo e resgatá-la para um campo prático, onde o educando não seja mero 
expectador, mas também um ator do processo ensino-aprendizagem.

Conforme leciona Santos (2005), as ideias que presidem à expansão futura 
do mercado educacional, são entre outras:

1. A gestão, a qualidade e a velocidade da informação são essenciais à 
competitividade econômica. Dependentes da mão de obra muito 
qualificada, as tecnologias de informação e de comunicação têm a 
característica de não só contribuírem para o aumento da produtividade, 
mas também de serem incubadoras de novos serviços onde a educação 
assume lugar de destaque. 

2. A economia baseada no conhecimento exige cada vez mais capital 
humano como condição de criatividade no uso da informação, de 
aumento de eficiência na economia de serviços e ainda como condição de 
empregabilidade, uma vez que quanto mais elevado for o capital humano, 
maior é a sua capacidade para transferir capacidades cognitivas e aptidões 
nos constantes processos de reciclagem a que a nova economia obriga.

 
A raiz da estratégia, aqui relatada, brotou destas premissas direcionadas ao 

mercado educacional, onde o educador deve ao educando, maior empenho 
em direcioná-lo nesta competitividade ora mencionada. Inclusive reforçando a 
importância do capital humano no universo da economia baseada no conhecimento.
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Corrobora nesse entendimento, o pensamento de Freire (2001), quando avalia 
que a postura do educador deve ser consciente, pois é visto como intelectual apto 
a ações transformadoras. Ademais, o educador está na privilegiada condição de 
formador de opinião e, desse modo, tem a obrigação de estimular o pensamento 
crítico dos educandos, assumindo assim uma opção política de forma coerente. 
Deve aplicar nas práticas em sala de aula, com maestria, sua vivência e trazê-la 
para este espaço, como norte aos educandos. Não é papel do educador apenas 
criar magníficos e grandiosos Projetos Pedagógicos, mas é seu dever colocá-los 
em funcionamento na realidade em que vive e, mais importante, transportá-la 
para a realidade do educando. 

3. “Carreira jurídica e empregabilidade -  
Experiência extraclasse”

Seguindo o viés discursado por Freire (2001), é importante estar atento para 
que seja trabalhado, não só a leitura, como uma simples junção desconexa de 
palavras, mas sim reler e reescrever para dar sentido a nomeação e renomeação 
sobre o que foi realizado.

Na experiência apresentada, os educandos/atores deste cenário realizaram 
a tríade experiência: ação de ler, escrever e construir, ou quem sabe, reler, 
reescrever e reconstruí os ensinamentos que lhes foram repassados; bem como, 
as experiências profissionais expostas pelos profissionais que, no decorrer do 
evento, discorreram sobre o dia a dia de suas carreiras na área do Direito. 

Assim, pós-evento, os alunos precisaram escrever e relatar sobre o que 
viram e ouviram e, ainda construir um texto argumentativo, informando suas 
acepções acerca das carreiras jurídicas escolhidas.

Desta forma, os discentes dos cursos jurídicos precisam estar aptos a 
compreender que, no mundo globalizado, interdisciplinar, transdisciplinar 
e multidisciplinar não é apenas imprescindível o conhecimento tecnicista 
presente nos códigos e legislações, que tampouco pode invocar apenas doutrina 
e jurisprudência no contexto profissional, mas que precisará também estar 
habilitado para lidar com sua inteligência emocional. 

É interessante notar quando se associa o profissional bem sucedido ao seu 
quoeficiente de inteligência (QI), na realidade, em muitas ocasiões, seu sucesso 
profissional está intimamente ligado a sua inteligência emocional. 



68

Maria das Graças B.  PENELVA
Verena Grace Correa de MELO
Jorge Luiz Oliveira dos SANTOS

Desse modo, foi repassada aos discentes, nesta experiência, a ideia desta 
nova exigência profissional, bem como, direcionados a fazê-los compreender 
que não se trata de um requisito que esteja presente na matriz curricular do 
curso, mas que se trata de uma habilidade pessoal e que será percebida e 
administrada pelo próprio detentor. 

Desse modo, na primeira parte da experiência do evento foi repassada, de 
forma generalizada, a ideia de inteligência emocional. Todavia, em momento 
seguinte, o assunto será abordado (em sala de aula) de forma mais pontual e 
enfática, discutido através de textos especializados, fruto de pesquisas recentes 
acerca do tema.

Percorrendo ainda, a trilha das habilidades extracurriculares, foi crucial 
relatar para os discentes participantes do evento a importância do relacionamento 
interpessoal, passando pela capacidade de negociação para resolução de conflitos 
sociais, criatividade e capacidade de construir técnicas inovadoras; bem como, 
habilidades técnicas que projetam o profissional da carreira jurídica. Afinal, são 
as habilidades pessoais que promovem o perfil diferenciado do profissional e, 
são determinantes para o sucesso de suas carreiras.

Desta feita, o evento “Carreira jurídica e empregabilidade - experiência 
extraclasse”, aqui pensado como estratégia didática para repasse de 
conhecimentos, contando com a participação de profissionais atuantes em 
diversas carreiras jurídicas, visa proporcionar aos ingressantes do curso, 
primeiramente, o conhecimento do perfil de cada carreira que, somado ao 
autoconhecimento, pode auxiliá-los a forjar uma identidade pessoal/profissional 
que seja capaz de lhes dá respostas, cada vez mais céleres, acerca de como 
conquistar sua empregabilidade e planejar sua carreira futura.

Afinal, quando o assunto é planejamento de carreira, este “(...) envolve 
adquirir, organizar, interpretar e avaliar informações sobre as carreiras, explorar 
atividades e experiências baseadas no trabalho para identificar e perseguir suas 
próprias metas profissionais” (CAMPOS, 2006, p.35).

Conclusão

Visualiza-se, na prática, que a maioria dos jovens brasileiros não tem 
o discernimento nessa escolha de um curso de formação superior, pois essa 
opção na vida de todo ser humano ocorre antes mesmo da preparação para 
essa carreira, ou seja, esse amadurecimento vem de forma posterior, sem que 
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o estudante busque um autoconhecimento acerca do seu perfil pessoal para 
direcionar e planejar a sua carreira.

Diante disso, torna-se importante ainda destacar que, atualmente, as 
mudanças dentro das relações de trabalho vêm influenciando sobremaneira o 
cenário da empregabilidade. Antes, o que influenciava grandes ascensões dentro 
da carreira era o tempo de experiência que o trabalhador dedicava à empresa, 
estabelecendo uma dependência deste àquela, mediante uma estabilidade, 
carteira assinada, horários designados e atividades pré-definidas. 

Atualmente, porém, cada vez mais, a responsabilidade se desatrela do meio 
organizacional para que o próprio trabalhador possa assumir a responsabilidade 
pela gestão da sua própria carreira. 

De acordo com Garavan, Morley, Gunnigle e Collins (apud CAMPOS, 
2006 p. 28), “(...) o conceito de empregabilidade reflete o reconhecimento da 
necessidade de os indivíduos possuírem habilidades práticas e úteis para poderem 
atuar de maneira efetiva e assim fazerem frente ao aumento da flexibilidade e 
insegurança do mercado de trabalho”.

Dentro dessa perspectiva, torna-se imprescindível, no processo de 
aprendizagem do ensino superior, que essa nova ótica da empregabilidade possa 
ser refletida pelo educando como forma deste preparar-se e projetar sua carreira 
para um mercado de trabalho instável e competitivo, desenvolvendo habilidades 
e competências necessárias para alcançar seja um trabalho ou emprego.

Conclui-se, portanto, que é indispensável dentro do âmbito da formação 
do aluno universitário, para que possa planejar sua carreira e se enquadrar 
no mercado de trabalho, que este conte com estratégias onde lhe seja 
permitido explorar conhecimentos, através de informações e relatos de 
experiências transmitidas pelos mais diversos profissionais, dentro de sua 
futura área de atuação, para que possa não apenas sonhar com uma “carreira 
de sucesso”, mas para que tenha como estabelecer metas e objetivos com o 
fito de alcançar esses propósitos. 

Assim, a experiência aqui relatada, tem como objetivo propiciar ao 
ingressante do curso de Direito, da Universidade da Amazônia (UNAMA), 
conhecimentos sobre algumas das diversas possibilidades de atuação na 
seara jurídica, facilitando o processo de autoconhecimento e gerenciamento 
da sua futura carreira.
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Cultura Vade Mecum: representações 
estudantis sobre o currículo de graduação 

em direito na atualidade brasileira

Prof. Ms. Ernani Santos Schmidt, Curso de Direito 
Universidade Católica de Pelotas – UCPel, Doutorado 

em Educação Universidade Federal de Pelotas/UFPel.

Introdução

Certo caráter enfadonho do saber jurídico é presente na cultura brasileira 
desde a primeira aula aqui ministrada e os aspectos teóricos de sua crítica não 
são, propriamente, recentes. Há tempos são demonstrados os compromissos da 
cultura jurídica oficial com o privatismo e o formalismo metodológico decorrentes 
de uma sociedade hierárquica, autoritária e centralizadora na economia e na 
política. Interessa ao trabalho, contudo, organizar as aproximações necessárias 
especialmente no que concerne às características específicas das submissões 
atuais de professores e estudantes ao exercício do poder político-burocrático e 
seus sistemas de avaliação e divulgação de parâmetros de qualidade – quanto de 
“ajustamento ou sanção” tem havido e em que nível determinado o currículo e 
em quais sentidos? Que identidades impostas provocam uma crise de entusiasmo 
perceptível nas salas de aula Brasil afora? 

Nas últimas três décadas a formação de Bacharéis em Direito no Brasil rumou 
do centralismo elitista das faculdades tradicionais para espécie de universalismo 
quantitativo associado à mercantilização do ensino superior. A tradicional 
marginalidade a que são submetidas perspectivas críticas no cotidiano de docentes 
e discentes ganhou um relevo específico nos últimos vinte anos - aqueles elevados 
números têm propiciado resultados alardeados como pífios nas formas de avaliação 
que supostamente indicam a qualidade (intelectual/profissional) dos egressos e 
respectivos cursos (IES). O tratamento inicial desenvolvido permite já a apreensão 
de que o cenário geral das respostas institucionais a este quadro aponta para o 
elevado distanciamento do ensino dos problemas da justiça social. A proposta de 
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pesquisa é dirigida ao tema da avaliação institucional (estatal e corporativa) dos 
Cursos de Direito e tem o objetivo de esclarecer a especificidade dos resultados 
dessas avaliações e seus desdobramentos na determinação do currículo, na ampla 
acepção como conteúdo cultural difundido institucionalmente e como regulação 
das práticas pedagógicas. 

Considerando a necessidade permanente de obter sucesso para obter 
autorização estatal e prestígio social em que níveis e formas as instituições que 
realizam ensino de graduação em direito: a) são impedidas quanto ao caráter 
democrático e humanista na formação dos estudantes ao intensificarem uma 
ordenação do estudo não fundada na construção do conhecimento, mas na 
adaptação direta aos modelos de provas? b) de que maneiras essa adaptação tem 
sido realizada nas diversas escolhas da organização pedagógica, especialmente no 
que concerne às diretrizes curriculares e às dinâmicas por elas exigidas? c) como 
elas promovem a fusão peculiar dos cânones da cultura privatista/positivista 
com o parâmetro de qualidade das avaliações baseadas no desempenho dos 
estudantes? d) como e por que esse parâmetro oculta a compreensão do direito 
a partir de fundamentações éticas e a realidade das instituições jurídicas como 
ações para a justiça distributiva? 

O trabalho (pesquisa qualitativa em educação) trata da avaliação do ensino 
de Graduação em Direito no Brasil no tocante à aferição de qualidade baseada no 
desempenho dos estudantes e suas ressonâncias no currículo. A delimitação do 
tema é operada em uma característica contemporânea peculiar desde o final do 
século XX: expansão significativa da oferta de vagas mediante a proliferação de 
instituições de ensino particulares e a constituição de uma indústria voltada para 
a preparação para concursos. O interesse fundamental reside na compreensão 
das implicações teóricas e políticas que permitem especificidade ao contexto do 
ensino do direito com referência ao trabalho de estudantes e professores.

2. Contexto teórico

Observamos haver uma contradição especificamente pedagógica no campo 
do ensino do direito sob o ponto de vista de sua relação com exigências do 
saber jurídico segundo o próprio direito brasileiro. Enquanto no plano da norma 
que institui diretrizes curriculares nacionais percebe-se finalmente a afirmação 
de uma perspectiva de formação não estritamente baseada na reprodução das 
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formas do direito estatal, uma angústia acadêmica assombrada pela necessidade 
do sucesso assenta na fixação de um sentido tecnicista para escolhas de 
conteúdos e práticas de ensino-aprendizagem. 

A perspectiva teórica do trabalho é inserida no campo plural de estudos 
das políticas educacionais, com ênfase no currículo e nas lutas pelo poder de 
significação. Observa a temática da cultura sob o ponto de vista substancial 
e epistemológico, nos termos de Hall (1997), bem como no trabalho da 
representação, em Hall (2004). Especialmente os modelos: a) demonstrativos 
de que as variações dos diversos parâmetros formais de avaliação têm contado 
desde a redemocratização com o discurso ideológico da mudança e realização 
de diagnósticos sem os quais não seria possível elaborar as melhores políticas 
públicas para os diferentes desafios; b) denunciadores da sutileza conservadora 
que consiste em se apresentar como índice para autocrítica devidamente 
instruída, quando, em verdade, é compromisso com certo tipo de resultados 
regulando prescritivamente o agir de professores, estudantes e instituições de 
ensino segundo critérios tecnicistas. 

Ao perceber características gerais da atualidade do desenvolvimento do 
modo de produção capitalista, Hypolito (2012) menciona a captura no âmbito 
da educação pelo que designa neotecnicismo, o qual implica as noções didática/
currículo através da composição de modelos estritamente formais de avaliação 
ancorados precisamente no alcance de resultados. Em nosso tempo esse 
processo redunda nos mitos redutores do saber, do ensino e da aprendizagem 
às formações voltadas exclusivamente para o desempenho técnico. Os sistemas 
de avaliação, nesse sentido, não tratam apenas de fiscalizar cumprimento de 
normas educacionais, mas sim estabelecer “um conceito específico” e regular 
todos os atos de ensino/aprendizagem para que seja ele, o conceito estabelecido, a 
própria realização desses atos. Uma lógica gerencial impõe-se homogeneamente 
aos sujeitos dos momentos pedagógicos e constitui ares de resignação numa 
“neurótica atenção aos meios”.

No âmbito das teorias do currículo, ingressamos nas perspectivas assinaladas 
por Lopes e Macedo (2012) e Tomaz Tadeu (2009) e que referem às diferentes 
tradições e modelos em torno do significado do currículo. Em especial a vinculação 
às perspectivas que percebem a teoria não como captura de diferentes sentidos, 
mas como construção dos mesmos. Com Sacristán (2013) recuperamos a noção do 
currículo como opção epistêmica, o que requer validação constante do que/quem/
onde é provido de legitimidade, bem como a percepção da atualidade marcada 



74

Ernani Santos Schmidt

pela imagem Vade Mecun impeditiva da articulação de diferentes perspectivas e 
que culmina na redução das dinâmicas possíveis ao currículo e seus significados. 
Com Santomé (2013) pretendemos observar o processo de redefinição direitista 
da linguagem, espécie de substituição de tudo o que mobiliza “o social” pelo 
rotineiro/burocrático e que redunda em uma infantilização da juventude – exige-
se dela esforço para acesso aos conhecimentos da rotina e tomá-los como reais, 
através do silêncio ou da manipulação da história. Uma lente mercantilista vigia 
o cumprimento dos “conteúdos estrela” e os constitui como expressões culturais 
autênticas no interesse do trabalho. 

Uma introdução à Sociologia da Educação ocorre em meio ao ingresso na 
perspectiva assinalada por Ball, Appel e Gandin (2013) e que refere ao processo 
em construção de tarefas esclarecedoras para os diversos sentidos possíveis da 
educação. Em especial ao resgate da centralidade da justiça social em meio às 
definições sobre o que conta como conhecimento, visando reunir elementos 
de certa história intelectual (contexto do ensino do direito) para encontrar a 
primazia conceitual do que é insurgente. Nessa esteira, inicialmente foi realizada 
uma introdução às teorias de Bernstein e Ball. 

Em Bernstein (1998) visamos: a) modelos de descrição aptos para o 
entendimento das práticas constitutivas da ação pedagógica (de organização, 
discurso e transmissão) através de sua tematização sobre as regras da construção 
social do discurso pedagógico (seus agentes e contexto) e a implicação 
das noções de poder e controle; b) a noção de dispositivo pedagógico que 
fornece a gramática intrínseca ao discurso pedagógico a partir de três regras 
(distributiva, recontextualizadora e avaliativa), com ênfase na segunda para 
aprimorar a percepção do primado da regulação e seu caráter não absoluto; 
c) em sua formulação das relações do discurso vertical/horizontal, a análise 
relativa aos discursos sujeitos à transformação pedagógica, especialmente 
no que se refere às estruturas horizontais de conhecimento que permeiam a 
pedagogia oficial das ciências sociais. 

No modo de tratamento da política educacional em Ball (2011), especialmente 
em relação à implicação da perspectiva de extensão, que conhece da análise 
estrutural dos níveis macro em sistemas educacionais até as manifestações em 
nível micro, na consideração das pessoas. Com as noções de política como texto 
e como discurso o autor fornece possibilidades de compreensão da realidade 
das políticas como redistribuição de poder e do potencial transformador dos 
sujeitos nos diversos contextos existentes na dinâmica de produção e realização 
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das políticas. Assim, instrui a análise sobre contextos de origem e possibilidades 
das políticas e desenvolve uma estratégia para a pesquisa crítica em educação 
buscando saber da desigualdade e saber lidar contra ela. Ao refletir sobre a 
educação no âmbito das arenas da política social, esclarece sobre as tecnologias 
políticas utilizadas pelos poderosos em seus pacotes de reformas baseados no 
mercado, gestão e performatividade. 

3. Da metodologia e “conclusões” exploratórias

O trabalho apresenta desdobramentos teóricos e metodológicos da 
participação do autor em pesquisa “Imagens da justiça, currículo e pedagogia 
jurídica”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Gestão, Currículo e Políticas 
Educativas. Na composição do material daquela pesquisa foram produzidas 
imagens da justiça, desenhadas manualmente, por estudantes ingressantes 
e concluintes, em três Cursos de Direito em três Universidades Federais 
Brasileiras, com objetivo geral de analisar a fecundidade das mesmas enquanto 
elementos de estudo para investigação sobre o currículo e a pedagogia jurídica, 
segundo o método documentário de interpretação, especialmente a partir das 
contribuições teóricas de Ralf Bohnsack (2010). 

Assumindo o método documentário de interpretação para a análise dos 
desenhos dos estudantes foi possível perceber, a partir do movimento sugerido por 
Bohnsack (2010) que os estudantes assumem uma postura ativa, denunciadora das 
práticas pedagógicas permeadas pela abstenção do sentido liberal-individualista 
sobre a justiça. Observa-se nos desenhos dos estudantes verdadeira denúncia da 
imparcialidade alimentada pelo formalismo da técnica jurídica doutrinária que 
permite aos sujeitos de conhecimento em lida com o direito positivo aliviarem-se 
de tensões morais, bem como de dificuldades do trabalho hermenêutico quando 
da fundamentação de suas prescrições de caráter jurídico. 

O caráter contestatório, conforme Schwengber (2012) refere à denúncia de 
condutas curriculares acomodadas na redução da complexidade dos fenômenos 
e atividades implicados pelo saber jurídico, as quais alimentam uma cultura de 
estudos cada vez mais empobrecida pela mediocridade da indústria de publicações 
de sinopses e similares. Este mesmo caráter faz emergir a necessidade de 
compreensões sobre a intensidade com que a dimensão do instituído se estabelece 
como predisposição para a habilidade em copiar as linguagens e definições de 
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cultura restrita aos códigos e sabê-las reter, ou, ao contrário, compreender cenários 
de reação e os protestos possíveis que postulam um cenário instituinte exigente 
de pautas (temas e condutas) abrangentes das diversas dimensões em que se dá o 
fenômeno jurídico em sua dimensão pedagógica. 
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Introdução

O pensamento jurídico atual, principalmente em decorrência da nossa 
cultura baseada na Civil Law, prega um apego exagerado as leis em si, em 
detrimento do conhecimento sistemático da matéria que está por detrás daquilo 
que é escrito, desconsiderando aquilo que a norma visa proteger de fato. 

Considera-se hoje o Direito como lógico e formal e isso se reproduz no 
ensino nas academias, repassando aos novos juristas uma ênfase demasiada 
na leitura dos códigos (aspecto formal do direito) em prejuízo a uma 
interpretação destes pela hermenêutica (aspecto material), criam-se exegetas 
que não conseguem ter um raciocínio fluido diante de alguma eventual 
lacuna da lei. Tem-se de se ter uma noção de lógica jurídica na interpretações 
das leis em conjunto, como um sistema, e não meramente numa leitura do 
texto normativo, para assim estar aplicando o direito de fato, com respeito a 
finalidade de seus dispositivos. 

Com nossa Constituição Federal consagrando o acesso à Justiça juntamente 
com a nossa cultura de judicialização da vida em sociedade que traz para o 
judiciário as mais diversas situações, é preciso abandonar o pensamento da 
Escola de Exegese, que “lançou as bases de uma hermenêutica absolutamente 
cognoscitiva, lastreada exclusivamente no exame dos textos legislativos” 
(CRUZ, 2004, p. 75), para adotar um pensamento, e consequentemente ensino, 
mais integralista e sistemático do direito, o associado à figura da analogia e da 
hermenêutica jurídica para resolver conflitos.



79

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

2. Excesso de formalismo no direito

O nosso ensino atualmente se assemelha a repetir a redação da lei, tendo 
uma tendência nas academias essa propagação do pensamento filiado à corrente 
exegeta, com uma interpretação das leis de forma literal em prejuízo a uma 
interpretação mais guiada pela sistematização. Para Cruz (2004, p. 75), seguindo 
essa corrente de raciocínio, o Direito é aplicado “por um formalismo silogístico, 
no qual a premissa maior seria o texto normativo e a premissa menor o fato 
material.”. Em uma aplicação dessa forma, o foco das preocupações dos juristas 
seria com a estrutura e formatação da norma para que haja o encaixe perfeito do 
fato à norma, reinando aqui a crença da lei como salvação para todos os litígios.

Atribuindo-se ao Direito esse excesso de formalidade se mostra prejudicial a 
leitura do nosso sistema como um todo, deturpando sua finalidade. É necessário 
saber que o conhecimento jurídico se baseia em uma interpretação que precisa ir 
além do que a texto diz por escrito para atingir o bem tutelado que se tinha a 
intenção de proteger de fato. 

O pensamento formal traz consigo grandes prejuízos à ordem da sociedade 
e à proteção dos bens jurídicos que a lei tinha em mente como sua razão de ser. 
Sem uma interpretação sistemática e contextualizada dos artigos, acaba-se por 
muitas vezes contrapor dois princípios e, consequentemente, valores protegidos, 
por simples ignorância ao mecanismo da analogia e apego ao texto cru da norma.

Uma interpretação demasiadamente literal pode acabar por gerar um prejuízo 
às partes, como o que acontece na situação do artigo 252 do Código Civil, 
parágrafos §§ 3 e 4. Nesse artigo, uma lacuna poderia causar uma contradição 
de valores dentro do mesmo dispositivo, demonstrando uma clara deturpação 
do objetivo da norma. No §3, há expressamente disposto que é necessário 
unanimidade na escolha da prestação, caso haja pluralidade de optantes. Já 
no parágrafo seguinte do mesmo artigo não há ressalva se deverá ser exigida a 
unanimidade entre as partes no caso do terceiro escolhido ficar impossibilitado 
de fazer essa escolha. Num caso concreto, a leitura dogmática do texto, por estar 
diante de uma lacuna, faria com que houvesse uma contraposição de valores 
defendidos por um mesmo artigo, tirando a coerência do sistema jurídico. 

Enquanto o primeiro parágrafo citado protege os direitos do devedor, no 
que tange ao seu dever de cumprir a prestação, e os direitos do credor, no que 
tange ser satisfeito com essa prestação, o quarto parágrafo se omite. Diante dessa 
omissão legislativa, poderia-se achar correta a aplicação da lógica cotidiana, onde 
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a vontade da maioria das partes prevaleceria sobre a minoria contrária. Porém, a 
falta de uma aplicação da lógica jurídica, que se preocupa mais com o peso de uma 
posição do que com a quantidade, faria com que a mesma norma apontasse para 
dois lados diferentes na proteção de valores, uma hora protegendo os direitos dos 
credores e dos devedores envolvidos, outra hora os diminuindo. 

Na aplicação do Direito há de se considerar não algo com precisão científica, 
mas algo que precisa ser interpretado em conjunto com os princípios e com a 
sociedade para atingir seu objetivo e adquirir uma legitimidade e coerência. No 
auxílio dessa tarefa surgem as figuras das analogias Legis e Juris e da hermenêutica.

Analogia é descrita por Bobbio (1995, p. 151) como “o procedimento pelo 
qual se atribui a um caso não-regulamentado a mesma disciplina que a um 
caso regulamentado semelhante”. No caso do que consideramos analogia Legis, 
analogia propriamente dita, seria uma autorização para que o magistrado, 
no caso concreto não-regulamentado, possa criar uma norma extremamente 
específica a partir de um caso já regulamentado com relevante semelhança. 
Para ser possível a aplicação desse dispositivo no caso concreto, se apresentada 
alguma lacuna ou omissão legislativa, é necessário saber a razão de ser da 
norma existente, e não simplesmente sua redação. Um exemplo disso seria a 
licença maternidade que poderia ser dada ao homem solteiro que adota uma 
criança. Isso se deve por entender que a razão de ser da norma que regula o 
caso semelhante remete a intenção da acolhida da criança e na criação de um 
vínculo familiar e não, necessariamente, na figura da mãe.

Já no caso da analogia Juris, se entenderia que é:

o procedimento através do qual se tira uma nova regra para um caso 
imprevisto não mais da regra que se refere a um caso singular, como 
acontece na analogia legis, mas de todo o sistema ou de uma parte dele; 
esse procedimento não é nada diferente daquele que se emprega no 
recurso aos princípios gerais do Direito. (BOBBIO, 1995, p. 155).

Nesse caso, é fundamental dar importância no ensino dos novos juristas 
ao que não se encontra escrito, mas que rege tudo o que está. A educação 
resumida na repetição de artigos está fadada ao fracasso social. 

Outra ferramenta de grande importância na flexibilização do ensino jurídico 
para adequar a sociedade, mas que infelizmente por vezes se ignora no meio 
acadêmico devido à abstratividade de seu conteúdo em relação ao formalismo 
atribuído à lei, é a utilização da hermenêutica jurídica para a interpretação das 
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normas de forma que seja possível saber sua amplitude e determinar os casos 
que ela possa vir a abranger. Hans Kelsen, ao elaborar seus estudos da norma 
jurídica, determina que a sua com sua interpretação é obtida por meio de um 
ato de conhecimento junto com um ato de vontade. Segundo Kelsen (1984, p. 
470), para além da norma já feita, quando na sua aplicação “a interpretação 
cognoscitiva (obtida por uma operação do conhecimento) do Direito a aplicar 
combina-se com um acto de vontade em que o órgão aplicador do Direito 
efectua uma escolha entre as possibilidades reveladas através daquela mesma 
interpretação cognoscitiva”. Ou seja, dentro da “moldura” da norma, dos 
limites de sua redação determinados pelo ato de conhecimento, há um espectro 
de possibilidades onde, por meio de um ato de vontade, uma seria escolhida 
como certa depois de uma análise interpretativa político-jurídica. Nessa análise 
entraria em jogo elementos alheios ao direito, como a moral. 

Esse mecanismo de interpretação flexibiliza o Direito a adequar-se ao 
contexto da sociedade e é de extrema importância ao ensino jurídico para 
com que ele não se torne algo engessado, incapaz de prosseguir com as 
mudanças da vida em sociedade. Por vezes, um ato de vontade feito em 
determinado contexto histórico não se adequará a um contexto diverso 
vivido futuramente pela sociedade ainda regida por aquela norma. Algo 
extremamente ligado ao texto sem priorizar o estudo de uma interpretação 
e da sistematização do conhecimento se torna prejudicial para a atuação do 
Direito e fere sua relação com a realidade. 

Nesse contexto do Direito e sua compreensão serem flexibilizados, Peter 
Habërle, em seu livro “Hermenêutica Constitucional: Sociedade Aberta dos 
Intérpretes da Constituição - contribuição para a Interpretação Pluralista e 
Procedimental da Constituição”, discorre acerca da interpretação das normas 
constitucionais em uma sociedade que tem por característica ser mutável e plural. 
Segundo Habërle (1997, p. 31-32), a legitimidade da interpretação adotada da 
norma resultaria da “da influência qualitativa e de conteúdo dos participantes 
sobre a própria decisão. Não se trata de um ‘aprendizado’ dos participantes, mas 
de um ‘aprendizado’ por parte dos Tribunais em face dos diversos participantes.”

No Brasil, esse pensamento seria constatado com a inclusão das Igrejas, 
que representam uma importante parcela da sociedade, dentre os legitimados 
a propor Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) e Ações Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI). Esse tipo de decisão abre mais o Direito a 
questionamentos e a interpretações, sujeitando-o mais ao contexto e tirando-o 
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de um aspecto mais formalista, coisa que os novos juristas devem ser capazes de 
compreender e se adequar. 

Conclusão

A problemática da interpretação do sistema jurídico como um todo 
quando em face da leitura exegeta da lei de muitos juristas traz à superfície a 
necessidade do foco nas Universidades do estudo da hermenêutica jurídica e do 
uso de dispositivos como a analogia como forma de firmar uma coerência ao 
ordenamento e para a criação de um raciocínio fluido em frente às mudanças 
e aos casos concretos não previstos. O ensino integrado e focado na matéria 
da norma em detrimento de meramente sua forma engrandeceria o sistema 
jurídico dando uma maior segurança jurídica, na medida em que valores seriam 
protegidos independentemente da má-formulação da norma, e admitira uma 
maior flexibilidade e melhor adequação do Direito na realidade fática, trazendo 
uma maior legitimidade a seus operadores. 
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Considerações iniciais

O título do presente trabalho reproduz em parte o título de um capítulo de 
livro escrito por Alfredo Augusto Becker e remete à forte presença da cultura 
alemã no direito brasileiro. No direito constitucional, especificamente, trata-se 
de uma verdadeira colonização. Sem a pretensão de exaurir esse tema, o presente 
trabalho, que dialoga com uma pesquisa etnográfica mais ampla sobre o campo 
das faculdades de direito em Recife, pretende fazer algumas considerações sobre 
essa influência cultural e realizar um esboço a carvão (Bourdieu, 2012, p. 32) do 
fenômeno que influi na definição dos capitais do campo estudado.

Essa pretensão um tanto modesta — fazer um esboço — se justifica tanto em 
virtude da amplitude do objeto construído quanto pelo fato de a pesquisa mais 
ampla não dizer respeito apenas ao germanismo. Se essa pesquisa representa um 
duplo recorte, espacial (Recife) e disciplinar (faculdades de direito), o presente 
artigo, na medida em que promove um fechamento ainda maior (o germanismo 
no Direito Constitucional), paradoxalmente, acaba construindo um tema ainda 
mais amplo, fazendo lembrar o que dizia Bachelard (2005) sobre um estudo 
muito especializado ser capaz de determinar grandes ampliações culturais.

2. Metodologia

A opção pela abordagem etnográfica não se deve — não apenas — aos 
interesses e experiências do pesquisador. A etnografia é o caminho mais 
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adequado para a construção do objeto da presente pesquisa, mesmo que uma 
pesquisa etnográfica nem sempre seja fácil de ser realizada, ou tão confortável 
quanto ficar em casa ou na biblioteca apenas lendo e escrevendo. Numa 
pesquisa empírica rigorosa existe a possibilidade concreta de o pesquisador 
realizar aquela velha máxima de abandonar o argumento de autoridade em prol 
da autoridade do argumento.

A análise crítica dos dados obtidos através de procedimentos cruzados e 
recorrentes, aliada ao esforço de socioanálise e objetivação do sujeito objetivante, 
parece ser um caminho adequado para tentar efetuar a ruptura com a sociologia 
espontânea (mero senso comum) e essa parece ser a forma mais adequada de 
construir um objeto de pesquisa. Isso não significa, evidentemente, que não sejam 
feitas incursões doutrinárias — vide o presente artigo, embora use dados de uma 
pesquisa etnográfica, é assumidamente teorético — significa, tão somente, que 
não se constrói o objeto no plano puramente escolástico, não se fica refém do 
argumento de autoridade e da “pesquisa” meramente bibliográfica, o que, aliás, 
é ao mesmo tempo uma consequência e uma armadilha da colonização cultural.

Dito isso, convém lembrar que o presente trabalho baseia-se em uma 
abordagem etnográfica que se apoia, sobretudo, na própria inserção 
do pesquisador como agente no campo e na realização de entrevistas 
semiestruturadas. Algo recorrente nas entrevistas — ainda em andamento — 
são as falas relacionadas à ciência jurídica, à presença das doutrinas estrangeiras 
e, em especial, a importância da doutrina alemã. Claro, nem sempre as referências 
germânicas vêm acompanhadas de uma avaliação crítica, muitas vezes elas 
são elogios ou mesmo citações da doutrina alemã, o que sugere que muitos 
juristas enxergam o mundo através de lentes alemãs. Quando se considera que 
o vetor epistemológico “vai seguramente do racional ao real e de nenhum modo, 
ao contrário” (Bachelard, 1968, p. 13), em outras palavras, os fatos ganham 
sentido a partir de uma teoria subjacente (Becker, 2009), a análise de conteúdo 
realizada nos dados obtidos nas entrevistas mostram que as teorias que orientam 
os juristas são predominantemente de matiz alemã.

Como tenho algum interesse na temática da de(s)colonização — que, de 
certa forma, se conecta à minha pesquisa — o presente trabalho retoma e 
desenvolve algumas reflexões anteriores (cf. Gonçalves, 2015; Gonçalves, 2013), 
abordando agora, especificamente, a questão do fascínio pela kultur germânica. 
Complementando as entrevistas, há uma breve revisão bibliográfica sobre a 
questão do germanismo, na qual se inclui, evidentemente, o artigo de Alfredo 
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Augusto Becker, que inspira o título do presente artigo e não deixa de integrar 
a teoria que subjaz à pesquisa realizada. Essa revisão bibliográfica é denunciada 
pelas citações, que eu sinceramente gostaria que não fossem vistas como mero 
recurso ao argumento de autoridade, mas, em vez disso, problematizadas.

3. Resultados e discussão

O que se chama de ciência jurídica no Brasil consiste, salvo louváveis 
exceções, num teoricismo e num reverencialismo que é uma espécie de cópia do 
modus operandi da construção de petições. O jurista-pesquisador tem um ponto 
de vista que quer defender e parte em busca de argumentos de autoridade que 
fundamentem esse ponto de vista. E num campo culturalmente colonizado, os 
autores estrangeiros possuem maior peso, sobretudo se forem alemães.

Dominar o alemão acaba sendo um símbolo de prestígio num campo onde o 
recurso aos latinismos e o domínio da língua inglesa são lugares comuns. Não é 
raro ver juristas consagrados fazendo citações em alemão, as vezes de palavras 
isoladas e até desnecessárias — sobretudo porquanto, em muitos casos, o jurista-
germanófilo faz questão de colocar a tradução ao lado. Exemplos desse recurso 
à língua alemã é o recurso frequente a palavras ou expressões como: Verfassung, 
em vez de Constituição; Recht, em vez de direito; Vorverständnis, em vez de pré-
compreensão; Hermeneutische Zirkel, em vez de círculo hermenêutico, etc.

Para tentar compreender a origem e as dimensões da germanofilia dos 
juristas, é necessário fazer uma breve menção às origens possíveis desse fascínio 
pelas doutrinas alemãs, isso não significa, entretanto, recorrer a uma evolução 
histórica, mas para entender esse fragmento importante que é o germanismo, é 
necessário esboçar algumas linhas gerais, “um pouco à maneira dos arquitectos 
do século XIX, que faziam admiráveis esboços a carvão do conjunto do 
edifício no interior do qual estava situada a parte que eles queriam figurar em 
pormenor” (Bourdieu, 2012, p. 32).

Para Bonavides (2004, p. 361 e ss.), a “evolução constitucional do Brasil”, 
é marcada por três fases distintas: uma primeira fase, correspondente à 
Constituição de 1824, “vinculada ao modelo constitucional francês e inglês do 
século XIX”; a segunda fase, durante a vigência da Constituição de 1891, “atada 
ao modelo norte-americano”; e, por fim, a terceira fase, ainda em curso, “em que 
se percebe, com toda a evidência, a presença de traços fundamentais presos ao 
constitucionalismo alemão do corrente século”.
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Como contraponto a esse deslumbramento, parece interessante contrapor o 
parágrafo com o qual o jurista de sobrenome germânico encerrou o ensaio cujo 
título foi apropriado para construir o presente trabalho: 

Quando a gente pergunta a um alemão a hora de seu relógio e ele nos 
responde em seu kultur idioma, então, nós esquecemos a hora e ficamos — 
horas e horas — a meditar sobre o tempo, o universo, as galáxias... e caímos 
dentro de um buraco negro.” (Becker, 1999, p. 113, grifos do original)

Essa última ironia de Becker, apropriada para o encerramento do presente 
trabalho, não deve ser tomada como um simples ataque ao germanismo, mas como 
um último sintoma do fascínio que a cultura germânica proporciona. Com isso, é 
possível resumir a crítica à assim chamada ciência jurídica: Os juristas contemplam 
tanto o kultur idioma que por vezes se esquecem da realidade que os cerca.

Considerações finais

O desenvolvimento do presente trabalho começou com uma explicação 
sobre a abordagem etnográfica e quais seriam suas vantagens para a construção 
do objeto de pesquisa. Na sequência, foram feitas diversas reflexões críticas sobre 
o que se chama usualmente de ciência jurídica no Brasil, que consiste, como foi 
visto, em uma prática análoga ao modus operandi da construção de petições, e, 
sobretudo, sobre a dependência e abuso do argumento de autoridade, o que, por 
sua vez, levou à questão do fascínio pela kultur tedesca e os diversos sintomas da 
colonização do direito brasileiro.

Também foi explicado que o presente trabalho dialoga com uma pesquisa mais 
ampla, além disso, é necessário frisar agora que as próprias questões que foram 
abordadas aqui demandam mais linhas para serem devidamente trabalhadas, 
uma vez que a colonização — e a germanofilia em especial — está incutida nos 
esquemas de percepção, apreciação e ação dos juristas. O germanismo permeia 
o ethos jurídico e vem se projetando historicamente, portanto, na forma de 
teorizar sobre o direito constitucional, nos textos das Constituições, e como 
uma perspectiva interpretativa sobre os textos constitucionais, ainda que os 
constitucionalistas não estejam plenamente conscientes disso.

O germanismo consiste, portanto, numa perspectiva através da qual os 
constitucionalistas veem o direito — e alguns talvez vejam o próprio mundo 
— através de lentes germânicas, ainda que não o declarem expressamente ou 
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que nem mesmo tenham consciência disso, essa é a doxa que permeia a sua 
formação e as suas tomadas de posição no campo.
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Grupo de Direitos Fundamentais – GDF: 
uma nova perspectiva de ensino jurídico na 

Faculdade Católica Rainha do Sertão – FCRS

Thales Amaro de LIMA, Faculdade Católica  
Rainha do Sertão, FCRS;

Saulo Nunes de Carvalho ALMEIDA, Doutor, 
Faculdade Católica Rainha do Sertão, FCRS;

Pedro Rafael Malveira DEOCLECIANO, 
Doutorando, Faculdade Católica Rainha do Sertão, 

FCRS.

Introdução

Desde a criação das primeiras faculdades de Direito, em meados de 1827, 
passando pela principal mudança do ensino, ocorrida na década de 90, com o 
advento da Portaria nº 1.886/94 do MEC que trouxe alterações modernas que 
se constituíam em avanços para o ensino jurídico, especialmente no que tange 
ao seu direcionamento à realidade social e integração dos conteúdos lecionados 
com as atividades. Assim, dando a dimensão teórico-prática ao currículo e 
ensejando a formação do senso crítico dos acadêmicos, além de contemplar mais 
flexibilidade na composição do currículo pleno, através de disciplinas optativas 
e diferenciadas atividades de estudos e de aprofundamento em áreas temáticas, 
posteriormente a promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988 – e 
muito se tem trazido ao debate a temática sobre a qualidade e a metodologia do 
ensino jurídico lecionado nas inúmeras instituições brasileiras. 

A partir de todas as mudanças nesse período, foi concedida uma maior 
autonomia às instituições, este sendo o posicionamento que foi definido no 
Parecer 776/97, a que se soma a seguinte orientação geral extraída do próprio 
Edital 4/97 para a sua organização, enfocada no Parecer 507/99: as Diretrizes 
Curriculares têm por objetivo servir de referência para as IES (Instituto de 
Ensino Superior) na organização de seus programas de formação, permitindo 
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uma flexibilidade na construção dos currículos plenos e privilegiando a 
indicação de áreas do conhecimento a serem consideradas, ao invés de 
estabelecer disciplinas e cargas horárias definidas. As Diretrizes Curriculares 
devem contemplar ainda a denominação de diferentes formações e habilitações 
para cada área do conhecimento, explicitando os objetivos e as demandas 
existentes na sociedade. 

Com isso, tem-se trazido ao pleito se o intuído das faculdades e universidades é, 
de fato, de formar profissionais com capacidade para indagações e questionamentos 
ou se, apenas, tem como premissa deixá-los aptos à memorização e, assim, por 
consequência conseguirem uma aprovação em concursos públicos, de uma forma 
geral. A problemática vai muito mais além, desde o quadro de discentes sem a 
titulação desejada e, por consequente, indispensável; a metodologia aplicada nas 
salas de aula, que por muitas vezes, é feita de forma arcaica e hierarquizada; as 
doutrinas que estão direcionadas a uma “esquematização” do ensino, buscando 
a venda do máximo de exemplares possíveis e o próprio objetivo inicial dos 
alunos que, em sua grande maioria ao ingressarem na academia, não buscam o 
conhecimento formado ao longo prazo e sim uma visão limitada e imediatista de 
uma, possível, estabilidade. No entanto, o objetivo deste trabalho não é trazer 
a tona todas essas problemáticas do ensino moderno, mas tem em seu bojo, o 
intuito de apresentar o projeto intitulado de Grupo de Direitos Fundamentais – 
GDF como uma nova perspectiva de integração entre os alunos e professores do 
curso de Direito da Faculdade Católica Rainha do Sertão – FCRS, localizada 
na cidade de Quixadá, interior do Ceará, com a capacidade de possibilitar uma 
nova visão de ensino jurídico.

2. Objetivo do grupo

Após a 2ª Guerra Mundial e de todas as atrocidades cometidas até então, 
o mundo se viu em um período de reestruturação, seja ela econômica, de 
infraestrutura e principalmente social, ao passo que em 1948 foi promulgada a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, esta com o intuito de resguardar 
os direitos fundamentais de todos os cidadãos – independente de raça, condição 
social, religião ou qual diversidade for. Constituições de diversos países 
elencaram, em seu conteúdo, leis que os protegessem no Brasil, por exemplo, 
estão tutelados de maneira que em uma colisão entre direitos fundamentais, 
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sua resolução só deve ser entendida em caso concreto e devendo ser utilizadas 
técnicas de sopesamento para uma decisão mais justa. Ao ponto de não suprimir 
por completo nenhum dos direitos em questão, mas sopesando a sua atuação. 

O grupo foi criado em meados de 2014, tendo como orientadores o Prof. 
Doutor Pedro Rafael Malveira Deocleciano e o Prof. Marcos Vinícius dos Santos 
Júnior, trazendo em sua formação dois principais segmentos de organização, em 
que o primeiro tem como principal intuito a participação mais ativa e efetiva 
dos alunos que compõem o projeto e em um segundo momento a introdução 
de uma metodologia de ensino diferenciada do que costumeiramente vem sendo 
utilizada nas instituições. O projeto tem como público alvo os alunos do curso de 
Direito do 4º (período que é ministrada a disciplina de Direito Constitucional III, 
lecionando a matéria de Direitos Fundamentais) ao 10º semestre, que de forma 
autônoma e participativa decidem por sua inscrição no mesmo. Após o término 
da seleção os alunos, agora integrantes do projeto, são divididos em grupos que 
permanecerão na mesma formação até o final do semestre, com a finalidade de 
debater casos propostos pelos orientadores e que serão postos à votação entre os 
membros, como se em uma seção do Supremo Tribunal Federal fosse. 

São ofertados e sorteados entre os grupos casos concretos sobre temas 
modernos e atuais - os temas do semestre 2016.1 foram: a republicação da obra 
de Adolf Hitler, Main Kampf (“Minha Luta”); emancipação médica tendo como 
base o filme “Uma prova de amor”; a utilização da pílula experimental contra 
o câncer e o impacto entre os usuários e o legislador; a exposição do indivíduo 
ao participar de um programa de humor intitulado “Facebullying”; transfusão 
de sangue e os testemunhas de Jeová, por exemplo. De forma quinzenal é feito 
uma exposição argumentativa entre os participantes do grupo responsável 
pelo tema ao restante dos componentes do projeto. Divididos entre relatores 
e revisores, os participantes terão o condão de tentar convencer o restante 
dos participantes a votarem na melhor argumentação expositiva, que deve ser 
totalmente fundamentada no ordenamento jurídico brasileiro, nas doutrinas e 
nas jurisprudências, buscando uma maior segurança na exposição.

Logo, é possível observar que, em um primeiro momento, o projeto pioneiro 
tem como objetivo oferecer aos alunos um espaço seguro para a discussão de 
temas – debatidos, também, no Supremo Tribunal Federal - que possuem como 
premissa básica os direitos fundamentais e sua possível colisão em cada caso 
concreto. Tendo como gênese, nesse primeiro momento, a verticalização do 
ensino e uma total falta de hierarquia entre os membros, ao passo que todos 
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têm a mesma importância e que podem acrescentar sempre ao debate. Em 
um segundo momento é trazido à exposição uma metodologia diferenciada da 
usual, em que na proposta de formação do projeto e a divisão dos alunos em 
grupos, os mesmos são protagonistas do seu próprio conhecimento. 

Quanto a isso, o professor Paulo Freire (Freire, 1996, p. 13) fala que o 
educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, 
corroborar com a capacidade crítica do acadêmico, sua curiosidade metódica 
com que devem se interligar aos objetos cognoscíveis e afirmando, ainda, 
que nas condições de real aprendizagem os alunos vão se transformando em 
reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do 
professor, que de maneira igual torna-se sujeito do processo. Só assim pode-se 
falar verdadeiramente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é aprendido 
na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educadores. 

Desde o momento do recebimento do tema os estudantes iniciam, de 
forma autônoma, as pesquisas sobre o assunto e após terem se alimentado das 
informações necessárias iniciam uma nova etapa do projeto, onde cada um 
faz o seu voto, que deve trazer em sua formação uma organização textual e 
teórica, fundamentação doutrinária, jurisprudencial e legislativa. Todos os 
votos são enviados uma semana antes do debate para que possam ser corrigidos 
pelos professores orientadores, buscando corrigir as arestas, seja de formatação 
textual ou erros de concordância até de uma fundamentação teórica que possa 
ter ficada obscura. Logo, os alunos são responsáveis pela pesquisa do material 
sobre o tema do caso concreto, pela produção textual – que é o voto, onde 
cada um terá que expor o motivo da procedência ou improcedência da ação – 
argumentação expositiva no dia da reunião do grupo e, por fim, a capacidade 
de questionamento no momento da votação ao final da seção. 

Diante da importância da participação interina dos alunos e para encerrar 
os trabalhos daquela formação do grupo, ao final do semestre é feito um evento 
(que já consta no calendário acadêmico da instituição) intitulado “Julgamentos 
Fundamentais”, onde todos os casos propostos no decorrer do semestre são 
debatidos para o público, como em um julgamento real. Nesse momento, após 
sorteio de temas entre componentes do GDF e alunos do 4º semestre, será 
feito um julgamento simulado para o público da instituição, buscando uma 
interação entre os que participam do projeto, os alunos que estão matriculados 
na disciplina de Direito Constitucional III e todos aqueles que se sintam 
interessados em observar tal evento. Devendo salientar que todos os ouvintes da 



95

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

plateia, também, serão personagens principais no evento, ao passo que também 
manifestarão sua opinião através de uma votação feita ao final da apresentação 
de cada tema, podendo votar favoráveis ou não à ação. 

Diante desse contexto de nova formação do ensino, combinando o uso crítico 
e reflexivo do conhecimento à prática, a resolução CNE/CES n° 9 de 2004, 
expressamente previsto em seu artigo 3º, dispõe que o curso de graduação 
em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, 
humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da 
terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização 
dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão 
crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma 
e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação 
da justiça e do desenvolvimento da cidadania. Logo, o tripé ensino-pesquisa-
extensão tem seu papel fundamental na formação acadêmica do aluno, ao 
passo que este deve abrir seus horizontes em relação ao curso escolhido, deve 
de ter como premissa a obtenção de conhecimento para ao término de sua 
formação ter a capacidade de opinar pelo melhor caminho profissional, tendo 
a capacidade de escolha para isso.

Conclusão

Conforme tudo o que fora exposto, é notória a importância de projetos 
modernos e visionários que percebam o quão o ensino jurídico pode ser alterado 
e melhorado, objetivando uma melhor formação acadêmica para o indivíduo, 
instigando-o a ser personagem principal na formação de seu conhecimento. 

Contudo, é salutar que essa busca incessante por uma melhor formação 
profissional e acadêmica não deve partir, única e exclusivamente, das instituições 
de ensino, mas também de todos os alunos que se sintam no anseio de um maior 
conhecimento e não apenas de aulas preparatórias para concursos. 

O Grupo de Direitos Fundamentais tem esse objetivo, o de instigar, de 
questionar, de trazer à tona assuntos tão relevantes a esse novo contexto 
social, que possibilitem aos alunos uma formação autônoma do conhecimento, 
uma capacidade decisória por uma melhor carreira profissional, não estando 
aprisionado em apenas seguir uma carreira advocatícia ou sucumbir aos 
concursos públicos. Propondo uma nova perspectiva de formação acadêmica e, 
por consequência, de conhecimento ao passo que o aluno possa vivenciar todas 
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as possibilidades que o seu curso possa oferecer, corroborando para abrir novos 
horizontes de possibilidades.
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Introdução

O Direito destaca-se como saber de valor proeminentemente prático, em 
razão de servir à regulação das relações sociais. O conhecimento daquele 
que aplica o Direito volta-se, necessariamente, à realidade e aos fatos sociais, 
requisitando que o ensino jurídico apresente uma íntima conexão entre teoria 
e prática. De um profissional, espera-se postura reflexiva, pensamento crítico e, 
sobretudo, dinamismo na resolução de problemas.

A ideia de protagonismo do aluno traz consigo uma perspectiva pragmática, 
ao situá-lo como sujeito do processo de ensino-aprendizagem, capacitando-o para 
lidar com os imbróglios e complexidades que permeiam a vida em sociedade. 
Trata-se de ofertar outras oportunidades de aprendizado com ênfase nas aptidões 
necessárias ao exercício do Direito. Nesse sentido, importa trazer às discussões 
acadêmicas questões como método de ensino, didática e prática profissional. 

O presente trabalho acadêmico propõe-se a explorar o ensino jurídico 
por meio de seminários, apontando os possíveis caminhos na condução das 
atividades em sala de aula. Para a compreensão do tema, faz-se uso de referências 
teóricas constantes em livros e artigos científicos, a partir de uma abordagem 
qualitativa com fins descritivos.

2 Aulas expositivas e métodos de ensino participativo

De acordo com as finalidades que se pretende alcançar durante o desenrolar 
do processo educativo, emprega-se determinadas metodologias, previamente 
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enfocando nas habilidades que os discentes devem adquirir como consequência 
de sua aplicação. Em vista disso, o docente deve elaborar uma programação de 
aulas, tendo em mente a natureza do conteúdo a ser ministrado e a satisfação 
pelos alunos dos objetivos de aprendizagem fixados (GORDILLO, 2012, p. 6). 

Sabe-se que, em aulas expositivas dogmáticas, o ensino se dá com a transmissão 
do conhecimento pelo professor, com pouca interação com o aluno, cujo papel 
se limita a escutar e anotar. Como o aluno assume a posição de expectador, 
o processo de aprendizagem é unidirecional, pois as informações partem do 
professor, enquanto os alunos exercitam pouco mais que a memorização. Nesse 
modelo, o professor afere a compreensão acerca da matéria no momento da 
correção das provas, faltando a ele o feedback necessário para guiar o ensino e 
prevenir os erros (GARGALLO, 2011, p. 14). 

Favorece-se um fluxo de informação unidirecional ao se estabelecer uma 
relação vertical entre aluno e professor, o que resulta, frequentemente, em um 
ensino que suprime a interação entre os alunos. O professor, como detentor 
do conhecimento, age para capacitar o aluno a compreender o conteúdo 
transmitido. Com isso, qualifica-se como sujeito do processo de ensino, ao passo 
que o educando constitui mero objeto. Nesse panorama, a troca de informações 
entre alunos é prejudicada, tornando-se secundária ou mesmo inexistente 
(GHIRARDI, 2012, p. 33).

Segundo os ensinamentos de Paulo Freire (1987, p. 40), trata-se de uma 
educação bancária, em uma alusão ao depósito de conceitos e ideias promovido 
pelo professor (depositante) na conta do educando (depositário), que ao final exibe 
o extrato com os conhecimentos que guardou. Os atos de memorizar e repetir 
são suficientes para garantir o êxito do aluno na educação bancária. De modo 
crítico, Paulo Freire explica que essa lógica estabelece relações diretamente 
proporcionais: quanto maior for o depósito, melhor será o professor; assim como 
quanto mais informações guardar, mais qualificado será o aluno. 

Utilizando-se novamente de recurso figurativo, Paulo Freire (1987, p. 
40) afirma que a educação bancária produz um efeito anestesiador sobre os 
educandos, na medida em que causa retraimento na capacidade de criação. Para 
ele, é a educação problematizadora que contribui para uma necessária postura 
reflexiva capaz de gerar uma contínua ação de desvelamento da realidade. A 
partir da ótica daquele que aprende, propõe, então, uma transição de uma 
aprendizagem de acolhida passiva do conhecimento para uma aprendizagem de 
descoberta, que cria um ambiente de desembaraço ao poder criador do educando. 
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Nesse sentido, a criatividade coloca-se enquanto capacidade de formular, breve 
e precisamente, soluções para os problemas que se apresentam e, também, como 
engenho para realizar atos proveitosos, significativos e apropriados às mutações 
individuais e sociais (BARRETO, 2007, p. 5).

É certo que o processo de ensino-aprendizagem que elege como foco a 
habilidade de memorização conduz a falhas em relação ao desenvolvimento do 
raciocínio questionador e criativo, além de perpetuar a “cultura de reprodução 
tradicional, num ciclo de transmissão-reprodução-transmissão que precisa ser 
revitalizado” (BARRETO, 2007, p. 04). Diante disso, impõe-se a adoção de 
estratégias pedagógicas que permitam ao aluno aprimorar a capacidade reflexiva, 
o que pressupõe sua participação ativa ao longo do processo de ensino, uma vez 
que é incompatível a qualificação de seu pensamento a partir de um pensar do 
outro. Significa que aprender a pensar necessariamente requer pensar por si 
próprio (GHIRARDI, 2012, p. 48).

Em contraposição às aulas dogmáticas, têm-se as aulas expositivas 
dialogadas, em que a responsabilidade de promover o conhecimento é tanto 
do professor quanto do aluno, que toma para si o protagonismo de seu processo 
de aprendizagem. Ao professor cabe atuar como facilitador do aprendizado, 
a fim de motivar e favorecer o envolvimento do aluno na medida em que 
apresenta o conteúdo mesclando técnicas expositivas e participativas, fixando 
como ponto de partida as experiências e o conhecimento prévio do discente 
(ANASTASIOU, on-line, p. 15-16). Assim, o ensino é concebido de modo 
bidirecional, em um processo dinâmico do qual o aluno participa ativamente, 
conferindo a ele autonomia e o tornando capaz de interpretar e intervir na 
realidade em que está inserido (GARGALLO, 2011, p. 15).

3. O ensino jurídico por meio de seminários

Em um primeiro olhar, os seminários são aulas ministradas por alunos para o 
restante da classe. Embora seja uma impressão correta, é preciso esclarecer que 
o método participativo de aplicação de seminários não guarda correspondência 
com uma aula expositiva dada por alunos a alunos. Em verdade, o professor 
deve saber manusear bem o método, para que não se afaste da proposta de 
protagonismo do educando. Os seminários constituem uma técnica de ensino 
socializado, em que o aprendizado se dá a partir do esforço coletivo na construção 
e assimilação do conhecimento (MACHADO; BARBIERI, 2009, p. 91).
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O simples fato de falar em público sobre um assunto estudado constitui, 
por si só, uma forma eficiente de aprendizado por favorecer conexões com 
conhecimentos anteriores e formar uma sequência lógica de entendimento. 
Contudo, como já salientado, os seminários, na forma aqui proposta, são 
estudos coletivos que possibilitam ainda maiores contribuições. Cuida-se de um 
processo de aprendizagem colaborativa, em que quem ensina aprende ao ensinar, 
exatamente porque o ato de ensinar está intimamente ligado ao ato de aprender, 
não existindo sem que este se apresente. Sendo assim, a educação se apresenta 
enquanto prática interativa, pois realizada em pluralidade (FREIRE, 1997, p. 19).

Nos seminários, os alunos ficam responsáveis por realizar uma pesquisa prévia 
sobre um assunto ou texto específico, preparar a apresentação oral, expor perante a 
classe as conclusões a que chegaram e, por fim, participar dos debates. Assim, cada 
uma das exposições deve ser seguida de questionamentos e discussões mediadas 
pelo professor. Ao percorrer todas as etapas que compõem os seminários, os alunos 
têm a oportunidade de aperfeiçoar as habilidades de análise, interpretação, crítica, 
pesquisa (levantamento de hipóteses, obtenção e organização de dados), oratória e 
argumentação (ANASTASIOU, on-line, p. 37-38). 

Propõe-se que a dinâmica da atividade se estruture basicamente em três 
momentos: preparação, desenvolvimento e trabalho escrito. Na primeira fase, que 
antecede propriamente os seminários, o educador cumula importantes funções, 
como de explicitar os temas e auxiliar na escolha pelos grupos de alunos, justificar 
a relevância da atividade em si, instigando o envolvimento do aluno na pesquisa, 
orientar os estudos com sugestões de fontes de consulta, além de planejar no 
calendário as apresentações e de aparelhar e arrumar o espaço físico para facilitar 
a comunicação entre os estudantes (ANASTASIOU, on-line, p. 38). 

Quanto à escolha do tema, deve ser levado em consideração seu potencial 
em promover discussões, isto é, o assunto deve conter uma problemática, mesmo 
que de forma indireta, como quando relacionado às atualidades ou analisado 
em conjunto com pensamentos confrontantes. A rigor, as exposições de teorias 
e ideias consolidadas no âmbito jurídico são válidas enquanto parte, mas não 
como cerne da apresentação. Os seminários serão tão mais ricos quanto mais 
embates de ideias e trocas de informações gerar. 

Na segunda fase, momento do desenrolar dos seminários, os problemas 
examinados, as soluções apontadas e as conclusões devem, prioritariamente, 
compor as apresentações. Concluídas as falas, ao professor compete mediar 
os debates, comentar sobre exposição do trabalho e, sobretudo, sistematizar o 
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conteúdo apresentado, oferecendo os complementos e contrapontos necessários. 
Para certificar a consecução dos objetivos dos seminários, é interessante que o 
educador também faça uma síntese ao final das apresentações, retomando os 
principais questionamentos levantados (ANASTASIOU, on-line, p. 38).

A terceira e última fase da atividade consiste na entrega de um trabalho 
escrito com o conteúdo da apresentação acrescido das opiniões, sugestões e 
críticas que surgiram durante as discussões. Assim, os estudantes incorporam 
ao trabalho o conhecimento produzido coletivamente. No que toca à avaliação, 
os parâmetros adequam-se aos propósitos almejados com a realização dos 
seminários, em relação à construção de conhecimento e o uso e aperfeiçoamento 
de habilidades. De todo modo, ainda na fase preparatória os alunos devem 
estar cientes dos critérios avaliativos eleitos pelo professor. Recomenda-se 
que a pontuação seja distribuída com análise sobre o domínio do conteúdo, 
participação do grupo na exposição e nas discussões, precisão e coerência na 
argumentação (ANASTASIOU, on-line, p. 38).

Conclusão

Embora desempenhe papel de extrema relevância na educação, a exposição 
do professor não deve esgotar o conteúdo, oferecendo aos alunos o conhecimento 
pronto e mastigado, mas sim somar-se a outros métodos, para garantir-lhes a 
capacitação necessária ao exercício da profissão. Assim, ao aluno, não basta 
memorizar e reproduzir o conhecimento, é preciso que, apropriando-se daquilo 
que lhe foi ensinado, desenvolva pensamento crítico e reflexivo acerca das 
problemáticas atinentes à realidade jurídica e social a que está imerso. 

Nesse sentido, os métodos de ensino participativo são recursos que o professor 
pode se utilizar para promover o protagonismo do aluno frente ao próprio 
aprendizado, favorecendo sua autonomia. Em outras palavras, reconhece-se 
que, não obstante a aula meramente expositiva, metodologia que prevalece na 
educação brasileira, seja de expressiva importância na apreensão de conceitos, 
terminologias e noções do Direito, revela-se insuficiente quando se trata de 
incorporar à sala de aula o compromisso no desenvolvimento de habilidades 
necessárias à prática profissional. Propõe-se, então, que a aula expositiva se 
associe aos métodos participativos, como o seminário, que tem como principais 
vantagens promover a oratória e a capacidade de argumentação em um ambiente 
de construção coletiva do conhecimento.   



102

Carolina Rocha Cipriano Castelo
Beatriz Randal Pompeu Mota

Referências bibliográficas

ANASTASIOU, Lea; ALVES, Leonir Pessate. Estratégias de ensinagem. 
Disponível em: <http://www.ufmt.br/proeg/arquivos/2dc95cd453e52a78a17dcc
157f04dbf6.pdf>. Acesso em: 25 out. 2015.

BARRETO, Maribel Oliveira. O papel da criatividade no ensino superior. 
Diálogos & Ciência. v. V, n. 12, dez. 2007. 

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: Cartas a quem ousa ensinar. 10. ed. 
São Paulo: Olho D’Água, 1997. 

_______ Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GARGALLO, Bernardo; SUÁREZ, Jesus; GARFELLA, Pedro; FERNANDEZ, 
Amparo. El cuestionario CEMEDEPU: Un instrumento para la evaluación de 
la metodología docente y evaluativa de los profesores universitarios. Estudios 
sobre educación, Navarra, v. 21, p. 9-40, 2011. 

GHIRARDI, José Garcez. O instante do encontro: questões fundamentais 
para o ensino jurídico. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2012.

GORDILLO, Agustín. El Método en Derecho: aprender, enseñar, escribir, 
crear, hacer. Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas. 2. ed. 
Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2012. 

MACHADO, Ana Mara França. BARBIERI, Catarina Helena Cortada. 
Seminário. In: GHIRARDI, José Garcez (Org.) Métodos de Ensino em 
Direito: conceitos para um debate. São Paulo: Saraiva, 2009. 



103

O ensino jurídico e direitos humanos: a 
experiência do coletivo de assessoria jurídica 

universitária popular – CAJUP SITIÁ

Ana Paula Maria Araújo GOMES,  
Mestre em Direito Constitucional, Faculdade Católica 

Rainha do Sertão, FCRS;
Cícero Maia de FREITAS, Graduando em  

Direito, FCRS;
Jônatas Isaac Apolônio da SILVA, Graduando  

em Direito, FCRS;
Mirla de Souza MACÊDO, Graduanda em  

Direito, FCRS.

Introdução

A educação em direitos humanos é essencial ao desenvolvimento de qualquer 
sociedade, ainda mais num contexto de abismos sociais, em que determinadas 
classes são violadas cotidianamente devido um passado/presente opressor, na 
qual uma cultura universalista e discriminatória não permitiu/permite o respeito 
e o reconhecimento de direitos a estes indivíduos marginalizados socialmente. 

Atrelado a isso, existe uma crise no ensino jurídico que está evidenciada 
em vários aspectos: na falta de pesquisa e extensão, na falta de capacitação 
pedagógica dos professores de Direito, na enchente de manuais jurídicos, que 
inundam as Faculdades e bibliografia dos alunos, na confusão entre academia e 
cursinho preparatório para concurso público e outros diversos pontos debatidos 
na seara da educação. 

Preocupando-se com esse cenário, investiga-se a relação entre a luta pela 
efetivação de direitos humanos e a crise no ensino de Direito, buscando caminhos 
viáveis para superar a crise e efetivar direitos humanos. Assim, relata-se a 
experiência do Coletivo de Assessoria Jurídica Universitária Popular – CAJUP 
SITIÁ, da Faculdade Católica Rainha do Sertão – FCRS, grupo pautado nos 
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ideias da assessoria jurídica popular (direito crítico, educação popular, etc), que 
visa congregar a pesquisa e a extensão nas Faculdades de Direito. 

2. Os direitos humanos, o tripé ensino-pesquisa-extensão 
e o CAJUP SITIÁ

A educação em direitos humanos é importante pra aprender a lidar com a 
diversidade, inerente a todo meio social, principalmente ao jurídico, já que é 
essa disciplina uma das principais responsáveis em discutir a vulnerabilidade 
social de grupos. Os direitos humanos têm por missão assegurar ao ser humano 
o exercício da liberdade, a preservação da dignidade e a proteção da sua 
existência, portanto, são considerados fundamentais e essenciais à conquista de 
uma vida digna, por tornar os seres humanos iguais, independentemente do sexo, 
nacionalidade, etnia, classe social, profissão, opção política, crença religiosa, 
convicção moral, orientação sexual e identidade de gênero (FURTADO, 2012). 

Pensar sobre direitos humanos é pensar nos diferentes, analisar a estrutura 
que nos está imposta e valorizar o princípio da dignidade da pessoa humana, que 
diz que todos têm direitos iguais, conforme sua desigualdade. Pensar em direitos 
humanos é solidificar a teoria dos direitos, o pensamento neoconstitucional e a 
luta dos vulneráveis socialmente.

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, almejando efetivar 
direitos humanos por meio da educação, traz uma análise conjuntural, 
conjugando uma série de fatores a serem desenvolvidos pelas instituições 
de educacionais: a) o incremento da sensibilidade e da consciência sobre os 
assuntos globais por parte de cidadãos(ãs) comuns, b) a institucionalização de 
um padrão mínimo de comportamento nacional e internacional dos Estados, 
com mecanismos de monitoramento, pressão e sanção, c) a adoção do princípio 
de empoderamento em benefício de categorias historicamente vulneráveis 
(mulheres, negros(as), povos indígenas, idosos(as), pessoas com deficiência, 
grupos raciais e étnicos, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, 
entre outros), d) a reorganização da sociedade civil transnacional, a partir da 
qual redes de ativistas lançam ações coletivas de defesa dos direitos humanos 
(campanhas, informações, alianças, pressões etc.), visando acionar Estados, 
organizações internacionais, corporações econômicas globais e diferentes 
grupos responsáveis pelas violações de direitos.
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Mas, para que os direitos humanos sejam efetivamente cumpridos no Brasil, 
é essencial que a cultura jurídica tradicional aprimore o conhecimento do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, despertando o potencial ético e 
transformador do fenômeno jurídico, cabendo, assim, aos operadores do Direito 
incorporar os seus valores inovadores. E para que isto efetivamente ocorra é 
necessário que a Educação em Direito seja construída com base em valores 
humanísticos que visem o desenvolvimento dos seres humanos a partir da 
disseminação desses valores, na busca por uma sociedade igualitária e justa, 
o que deve ser articulado por meio das políticas educacionais, as quais devem 
atualizar e aperfeiçoar o ensino, especificamente o ensino jurídico, de acordo 
com o contexto social (FURTADO, 2012). 

A importância do estudo de direitos humanos é clara, inclusive nas escolas 
jurídicas que formam cientistas jurídicos que irão lidar com a lei e com o povo, 
devendo ter conhecimento suficiente para enxergar a complexidade que envolve 
as relações humanas e o contexto social que está inserido, devendo perceber a 
vulnerabilidade de determinados grupos sociais. 

No entanto, no Brasil, há uma crise no ensino jurídico, já bastante denunciada, 
mas pouco solucionada. Há uma exagerada multiplicação de Faculdades de 
Direito, que muitas vezes centram suas aulas no professor, não possibilitando a 
educação interativa, mas apenas a educação bancária, como coloca Freire (1987), 
ou seja, a democracia é pouco praticada nas salas de aula. Além do mais há um 
exacerbado apego à manualização dos materiais de ensino jurídico, que visam 
facilitar o aprendizado da ciência jurídica, objetivando exclusivamente aprovações 
em concursos públicos e no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Essa realidade, quebra a lógica constitucional do tripé ensino, pesquisa e 
extensão (Artigo 207 da Constituição Federal de 1988), não contribuindo para 
que o estudante de Direito desenvolva habilidades e competências discursivas, 
tais como, compreensão, leitura, elaboração e interpretação de textos, 
expressividade e performance, distanciando o ensino jurídico de uma abordagem 
lúdica, criativa, estética e sensorial, não trabalhando com a emancipação social, 
mas com o apego da sociedade ao regime posto. 

Pensando, então na pesquisa e na extensão universitária, como responsável 
por abrir um espaço epistemológico de discussão e percebendo que a pesquisa na 
universidade é que engaja, permite interlocução acadêmica, forma um espaço 
dialético e ideológico dentro da instituição, cria ambientes epistemológicos, 
nutre ambições intelectuais, encoraja anseios não tradicionalmente canônicos, 
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instiga propostas e inovações, desenvolve o raciocínio histórico-causal na leitura 
dos fenômenos, desperta novos olhares, permite a compreensão verticalizada de 
questões e problemáticas (BITTAR, 2014, P. 202). 

Pode-se afirmar que não pesquisar e não estender esse conhecimento 
pesquisado à sociedade mantém o status quo. Esse, marcado por uma séria 
vulnerabilização de grupos, que sofrem discriminações cotidianamente, por 
razões históricas e sociais, sendo seu estudo possível na disciplina de direitos 
humanos, que não é ofertada na grade principal das instituições de ensino de 
Direito. Pelo menos no Estado do Ceará, observando a grade curricular de três 
Faculdades de Direito, da Universidade de Fortaleza, da Universidade Federal 
do Ceará, ambas em Fortaleza-CE, e da Faculdade Católica Rainha do Sertão, 
em Quixadá-CE, percebe-se que não há obrigatoriedade no estudo da disciplina 
de Direitos Humanos, sendo a cadeira ofertada apenas como optativa. 

Assim, torna-se difícil discutir assuntos polêmicos que versam sobre direitos 
humanos, tratando da luta de grupos vulneráveis pelo reconhecimento da 
igualdade formal e material de direitos, como a do Movimento LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais, transexuais e travestis), a do Movimento Negro, a do Movimento 
Feminista, pela legalização de drogas ilícitas tão danosas quanto as lícitas, e 
outros temas que são barrados devido ao conservadorismo das instituições e da 
ignorância que assola os desinteressados em discutir direitos humanos. 

Aprofundar-se nesse tema e buscar as causas do problema desaguará em 
um estudo histórico, social e político, concluindo que a manutenção do status 
quo talvez seduza mais a mentalidade daqueles que, tendo investido em ensino, 
veem-se premidos pelos desvarios fugazes de convidativas formas de destaque 
no mercado concorrencial, seja pela oferta de cursos a distância, seja pela 
oferta de cursos sequenciais, de especializações, entre outros de fácil absorção 
pelo mercado. Acima de tudo, pesquisa envolve investimento e dedicação 
qualificada, por isso só se realiza de modo meticuloso e institucionalmente 
precioso (BITTAR, 2014).

Tentando burlar esse sistema e efetivar direitos humanos que interessam 
às classes oprimidas, nascem os coletivos de Assessoria Jurídica Universitária 
Popular (AJUP) pautados no tripé educacional e na busca de efetivação dos 
direitos humanos. Objetivando a transformação social, as AJUPs operam 
com as atividades de organização popular, através de uma educação jurídica, 
capacitando as comunidades para ações concretas na luta por direitos. Com 
isso, a universidade também muda ao voltar seus serviços para as camadas 
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populares, na medida em que incorpora os saberes colhidos no processo de 
aprendizagem entre os alunos e os assessorados, bem como ao desenvolver uma 
prática extensionista baseada no tripé: ensino, pesquisa e extensão, legitimando-
se, assim, ao cumprir sua função social (MAIA, 2007).

A título de exemplo é considerável citar o Serviço de Assessoria Jurídica 
Popular (SAJU) da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), o Centro de 
Assessoria Jurídica Universitária (CAJU) da Universidade Federal do Ceará 
(UFC) e o Coletivo de Assessoria Jurídica Universitária Popular (CAJUP 
SITIÁ) da Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS).

Em específico essa pesquisa seleciona o CAJUP SITIÁ, que “tem como 
objetivo prestar assessoria jurídica popular a comunidades vulneráveis do sertão 
central do Ceará, a partir de ações de natureza coletiva e de educação popular 
voltadas para a efetivação de direitos humanos, viabilizando, desse modo, a 
interação entre sociedade e instituição de ensino.” O interessante do projeto 
é o reconhecimento da multidisciplinaridade do Direito, pois nas oficinas de 
capacitação os integrantes discutem textos bastante variados, que tratam da 
temática, ensino, pesquisa, direitos humanos e sua efetivação. 

O grupo desenvolve trabalhos de campo com as localidades vulneráveis da 
região do sertão central do Ceará, como o Quilombo localizado no Sitio Veiga 
em Quixadá, as comunidades do Cafundó e do Escondido no município de 
Choró e o complexo do Açude Cedro, na busca de auxiliar na compreensão e 
efetivação dos direitos que os são na teoria, mas desconhecidos na prática. 

Ao adentrar nessas comunidades, o CAJUP Sitiá, desenvolveu atividades 
que contribuem com o processo de diálogo e construção de conhecimento: 
A elaboração de um levantamento de dados dos moradores das comunidades 
do Cafundó e do Escondido, a formação popular desenvolvida no Quilombo 
Sítio Veiga e a Semana Nacional do Meio Ambiente com ênfase no Açude 
Cedro. Tudo isso possibilita a construção de informações necessárias ao diálogo 
construtivo, demonstra a importância de ratificar as identidades dos grupos 
assessorados e a importância de proteger o patrimônio histórico, cultural e 
natural da região e que as consequências desse trabalho se estendem para a 
coletividade, bem como, para a história de um povo.

Observando algumas atas de reunião do CAJUP Sitiá é perceptível que o 
grupo congrega o tripé pedagógico, na medida em que planejam, interagem 
com a comunidade e compreendem que ensinam ao aprender e aprendem 
ensinando. Após cada intervenção, baseada em pesquisas, os integrantes 
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discutem os resultados obtidos e avaliam sua práxis, verificando como a cada 
ação será uma nova ação, tendo em vista a relfexão-crítica permanente, aduzida 
por Paulo Freire, nos métodos da pedagogia da libertação.

É nesse sentido que o CAJUP Sitiá ao se relacionar com grupos vulneráveis a 
partir de uma educação popular reconhece a complexidade que envolve a efetivação 
dos direitos humanos. A partir disso, os participantes do grupo procuram dialogar 
com as comunidades, construindo experiências horizontalizadas, isonômicas 
e reflexivas. Diante disso, o projeto se consolida no exercício da efetivação 
dos direitos, abdicando da educação bancária e visando práticas educativas 
emancipatórias, por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão. 

Além disso, no semestre 2016.1 os alunos produzem oficinas voltadas a 
temáticas atuais como vulneráveis e excluídos sociais, sessões de filmes voltadas 
as questões sociais de aspectos relevantes, reuniões onde são discutidos assuntos 
próprios da temática e direitos humanos e publicações de artigos científicos em 
eventos de direitos humanos. 

Conclusão

Percebe-se que projetos como o CAJUP SITIÁ enfatizam e fortalecem a 
transdisciplinaridade horizontalizada do Direito, desenvolvendo a prática 
da cultura jurídica crítica e evidenciando a crescente superação da crise no 
ensino jurídico brasileiro. Outrossim, avulta a luta pela efetivação de direitos 
humanos e o surgimento de uma nova cultura jurídica, preocupada em efetivar 
princípios educacionais e constitucionais, ampliando a participação dos sujeitos 
envolvidos, quais sejam, educandos, educadores e a sociedade como um todo, 
efetivando práticas integrativas de ensino. 

Experiências como as das Assessorias Jurídicas Universitárias Populares 
enriquecem a ideia de uma nova cultura jurídica pautada na efetivação do 
principio da dignidade da pessoa humana e ultrapassa as barreiras impostas 
pela retrógrada cultura jurídica que insiste em distanciar as escolas de Direito 
da complexidade que envolve os direitos humanos. 

É importante colocar ainda que essas práticas podem se tornar ineficazes, 
caso sejam executadas na perspectiva da cultura jurídica tradicional e sem o 
preparo pedagógico-educacional adequado. Como aduz Paulo Freire (1996), 
não há docência sem discência, ensinar não é transferir conhecimento e que 
ensinar é uma especificidade humana. 
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Assim, é necessário, também, atenção ao contexto em que se encontra e o 
reconhecimento da multidisciplinaridade e da dinamicidade do Direito, assim 
como o compromisso com a proposta do ensino crítico-reflexivo, para que os 
atores jurídicos se comprometam e se voltem efetivamente para a efetivação dos 
direitos humanos. 
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Introdução

A pedagogia do ensino do Curso de Direito, até hoje, é em si, massivamente 
expositiva. O pedagogo Paulo Freire (1987, p. 57-60) já preconizava tal 
metodologia como uma “Educação Bancária”, na qual o docente, de forma 
robotizada, repassa para o discente o conteúdo, cabendo a este absorvê-lo por 
meio da memorização e da reprodução, por vezes, isenta da análise material 
daquilo, uma mera acumulação. Tal método, apesar de aparentar ser eficaz, 
posto que possibilita, anualmente, milhares de juristas serem aprovados em 
concurso e na OAB, de fato não o é. 

Não cabe ao acadêmico de Direito somente o conhecimento da lei pela lei, 
uma vez que o Direito é também uma seara eminentemente ligada à sociologia, 
pois a história daquele é decorrente da história das relações sociais. Dessa forma, 
por mais que seja papel do jurista ter o domínio legal, este também deve durante a 
academia procurar estar apto a solucionar problemas que ultrapassam os códigos.

O presente trabalho, portanto, não visa tecer uma crítica ao método 
bancário, posto que esse é parcialmente eficaz, mas sim a ausência de outros 
critérios de aprendizado no ensino jurídico brasileiro, o primeiro responsável 
pela formação de profissionais acríticos, possuidores somente de um “extrato” 
do que de fato deveria ser o Direito. 

2. A necessidade de complementação do ensino jurídico

Uma aparente justificativa para a problemática em questão é o fato de a 
estrutura jurídica brasileira consagrar a Civil Law, ou seja, um sistema que tem 



111

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

como sua principal fonte a Lei. Dessa forma, por meio de uma análise inicial, 
chega a ser compreensível à quantidade massiva de códigos e regramentos que 
são transmitidos aos discentes rotineiramente por meio do método expositivo.

Entretanto, ao compreender que o sistema romano – germânico posta a Lei 
como fonte primária, é notória, então, a existência de fontes secundárias, quais 
sejam: a analogia, os costumes, a doutrina, a jurisprudência, dentre outros, e que 
essas, por vezes, no ambiente acadêmico, são afastadas, passando a ideia errônea 
de que somente os códigos são o suficiente para a atuação do operador da lei. 

Pode-se afirmar que tal (ilusória) compreensão, por sua vez, já foi há 
muito tempo criticada e solucionada pela Escola de Direito Livre, e hoje já se 
tem a certeza da inexistência do “Dogma da Completude”, ou seja, a crença 
de que o ordenamento jurídico é completo, sendo desnecessário o juízo de 
equidade. Norberto Bobbio (1999, p.119) também ratificou essa percepção do 
conteúdo dos códigos como insuficiente frente à mutabilidade da realidade 
social ao afirmar que: “num ordenamento onde o juiz está autorizado a julgar 
segundo a equidade, não tem nenhuma importância que o ordenamento seja 
preventivamente completo, porque é a cada momento completável”.

O fato do “ensino bancário” ser demasiadamente adotado nas academias de 
Direito ainda pode ser resultado de uma falha na percepção do que seria o Direito 
que, na concepção de Miguel Reale, em Teoria Tridimensional do Direito, seria a 
compreensão sistemática da norma jurídica, o fato social e os valores, já ensejando 
a carga social e axiológica que esse contém e não somente legalista. 

Dessa forma, a ciência do Direito é muito mais que um estudo jurídico 
normativo, pois ela compreende também a sociologia e a antropologia em 
múltiplos aspectos, revelando-se uma ciência social aplicada, desde a sua origem 
até a atuação do bacharel em Direito nos dias atuais.

Quanto à origem e ao entendimento do Direito ligado a sociologia, obtendo 
um ambiente de interdisciplinaridade ou até mesmo transdiciplinaridade, existe 
a concepção de que o Direito não nasceu completo e nem está já sedimentando, 
portando, não se trata de uma simples construção histórica (BARRETO, 1878). 
Na verdade, tal ciência é oriunda de uma relação sociocultural, não sendo, dessa 
forma, determinado, exato, mas sim uma constante construção. (REALE, 1999).

Posto isso, apreendendo que o a ciência jurídica, desde o berço, anda de mãos 
dada com o fenômeno social e ainda mais, tem sua origem nesse meio, uma vez 
que “o direito é uma obra do homem, ao mesmo tempo uma causa e um efeito do 
desenvolvimento humano. A história do direito é uma das formas da história da 
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civilização” (BARRETO, 1926, p. 129), é compreensível a necessidade da introdução 
e da valorização do estudo histórico social na rotina do bacharel em direito, como 
forma de evitar profissionais acríticos, voltados somente para o saber codificado. 

Quanto ao motivo da complementação histórica social da pedagogia de ensino 
jurídico, até então simplesmente expositivo, deve-se ter em mente que a razão 
de existir acadêmicos de direito é a pretensão desses de se tornarem advogados, 
juízes, procuradores, ou seja, profissionais da área, e o meio de construção desses 
operadores é a academia, portanto, cabe ao curso prepará-los para tanto. 

Apesar da existência da Resolução CNE/CES nº. 9/2004 que prevê uma 
interdisciplinaridade no ensino jurídico, a aplicabilidade e a eficácia dessa 
medida dependem diretamente da atuação do professor jurista em sala de aula, 
da metodologia pedagógica desse. Se o docente se posta como um mero aplicador 
da lei e por isso repassa o seu conhecimento técnico e exegeta para os alunos, 
os acadêmicos, em regra, absorverão e reproduzirão de forma massiva quando 
profissionais (SOUZA; NEIVA, 2013). Entretanto, se o professor presta o seu 
papel de forma didática, pontuando a insuficiência legal perante a mutabilidade 
dos fatos sociais, o aluno, ainda no ambiente universitário, vai construindo-se 
não só como operador da lei, mas como um ser crítico, capaz de resolver os 
diversos problemas nos quais a lei se omite ou se apresenta de forma lacunosa.

Deve-se ter a noção que a formação pedagógica do discente não é finita, 
não tem como termo o término do curso de Direito, que cabe às instituições de 
ensino estender o aperfeiçoamento desses profissionais até a prática (PINTO, 
2001), que o método “bancário” é ineficaz diante das lides sociais e que a melhor 
saída para adequar o ensino jurídico ao o que é, de fato, o Direito, é a discussão 
dos artigos da lei paralelamente com a complementação histórica social desta, 
já como meio de prever e solucionar atitudes humanas não preconizadas pelo 
legislador, como meio de lidar com a “incompletude” da lei.  

3. Exemplo da necessidade da interdisciplinaridade: 
análise de dispositivo legal

É simples para um jurista deparar-se com a letra da lei, lê-la e entendê-la, 
mas isso qualquer um pode fazer, talvez não com a mesma facilidade, mas de 
certa forma consegue. O que vai diferenciar o jurista das outras pessoas é a 
forma como ele vai interpretar e aplicar a lei. 
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Infelizmente, grande parte dos discentes, quando vão avançando no seu 
curso, não tem ideia de como unir os conteúdos já vistos. Muitas vezes se 
preocupam e se focam apenas naquela disciplina e esquecem que o Direito tem 
que ser entendido como um todo, não individualmente, e não apenas com o 
próprio Direito, mas também com a filosofia, antropologia, sociologia, dentre 
outras. Muitas vezes sentimos falta dessa abordagem mais profunda do texto 
da lei, saindo do que simplesmente está escrito para o porquê desse dispositivo, 
como foi feito e principalmente, de que maneira eu poderia aplicá-lo. Para dar 
um exemplo do que estamos falando vamos colocar em voga o artigo 244 do 
Código Civil, que diz: “Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, 
a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação; 
mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor”. 

Na entrega de coisa incerta determinada pelo gênero e quantidade o 
devedor poderá escolher qual bem ele vai dar, mas não pode ser o pior, nem ele 
é obrigado a dar o melhor. O dispositivo nos traz a ideia de um meio termo e que 
a situação seria resolvida dessa maneira. Mas e se não houver o meio termo? Se 
tiver apenas duas opções, o melhor e o pior, o que o devedor deveria fazer? Como 
advogado do devedor eu poderia fazer com que o credor ficasse com o pior? 
Nessa situação poderia dar a coisa pior sim. Quando o dispositivo fala de uma 
coisa pior, não significa que não presta ou que não funciona, mas que a outra 
por algum motivo, tecnológico, por exemplo, seria melhor. Costumeiramente, 
as pessoas, em sua maioria, quando vão comprar algo não procuram o melhor 
item, às vezes elas desejam o pior, porque é mais barato, o carro mais vendido, 
por exemplo, é o popular. Se o credor compra em regra o que é pior, porque 
que o devedor deveria, nessa situação, dar o melhor, se o costume é o oposto? 
Além do mais se o credor quisesse aquele item que é melhor, ele deveria ter 
convencionado uma obrigação de dar coisa certa, não incerta. 

Outro exemplo seria o artigo 303 do Código Civil que diz: “O adquirente de 
imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido; 
se o credor, notificado, não impugnar em trinta dias a transferência do débito, 
entender-se-á dado o assentimento”. Esse mesmo capítulo do Código Civil que 
trata da assunção de dívida no artigo 299 §Único, diz-nos que quando um 
terceiro quiser assumir a obrigação do devedor o credor deve ser informado da 
mudança e a ele deve ser dado um prazo para consenti, caso se mantenha inerte 
seu silêncio será interpretado como recusa. Porque no 299 §Único o silêncio é 
interpretado como recusa e o no 303 como assentimento? A nossa carta magna 
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pode nos ajudar a entender essa pergunta. Se a pessoa quer comprar um imóvel, 
mesmo ele estando hipotecado, passa-nos uma ideia de extrema necessidade de 
moradia, e como sabemos, o artigo 6° da Constituição Federal a coloca como 
um dos direitos sociais. Por isso, o Código Civil, para atender a um dos direitos 
positivados na nossa Constituição, tendo em vista a grande necessidade do 
homem se relacionar com um imóvel e também como meio de facilitar o acesso 
a moradia, nos traz uma exceção da regra geral em que o silêncio significa 
recusa. Outro motivo seria o fato de que, muitas vezes, o valor da garantia 
da hipoteca é maior que o do débito e por isso o interesse do credor não seria 
ameaçado em nenhum momento. (DI SPIRITO, 2002) 

A partir desses dispositivos percebemos a importância da 
interdisciplinaridade para entendermos a própria lei. Esse processo de 
integração entre disciplinas é fundamental e ele deveria ser abordado de uma 
maneira mais forte nas instituições, pois a partir dele nós conseguiremos 
criar profissionais mais críticos e capacitados, não apenas para resolver os 
problemas na sociedade, mas para amplificar o entendimento do próprio 
Direito, e consequentemente a percepção daqueles que aplicam a lei não vai 
ser superficial, mas sólida (VERBICARO, 2006). 

Conclusão

À vista disso, o Direito é visto por muitos, e criticado por causa disso, por 
sua vinculação excessiva a legalidade. Mas esse não é, essencialmente, o mérito 
aqui discutido, uma vez que a legalidade se faz de fato necessária à formação 
do bacharel em Direito. Entretanto, o que é posto em voga, e verdadeiramente 
criticado, é a forma extremamente engessada e robotizada adotada pela 
pedagogia de ensino jurídico. Em consequência disso, temos a criação bacharéis 
que, aparentemente, conseguem êxito no âmbito profissional, entretanto, não 
de forma plena, posto que muitos dos juristas recém-formados enquadram-se 
como profissionais acríticos e incapacitados diante dos reais problemas sociais, 
que por vezes extrapolam o âmbito dos códigos e permeiam a omissão legal. 

Acreditamos que uma maneira de pelo menos mitigarmos esse problema é pela 
utilização da interdisciplinaridade e que por meio dela criaríamos profissionais 
que não teriam um entendimento superficial da norma, pois a conheceriam no 
seu âmago, ou seja, eles saberiam analisar o dispositivo criticamente e a partir 
daí utilizá-lo mais efetivamente.
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 Defendemos a tese que o Direito deve ser entendido conjuntamente com 
as ciências sociais (sociologia, antropologia, filosofia), pois o próprio, como 
regulador de condutas, está vinculado intrinsecamente com a sociedade. Por 
isso o entendimento da norma partindo de um contexto histórico, sociológico 
e antropológico é extremamente essencial para que não haja o simples 
entendimento da lei pela lei e que o profissional a partir daí conseguir aproximar 
o Direito e a dinâmica social. 
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Introdução

O ensino jurídico no Brasil tem vivenciado um período de instabilidade, 
tendo em vista o déficit na formação dos bacharéis em Direito. Isso se justifica 
ao fato de que a maioria das instituições de ensino do Direito se restringe a 
ministrar disciplinas dogmáticas, que se fundam em um modelo técnico, onde o 
professor desenvolve aulas expositivas e de cunho meramente teórico, utilizando-
se de instrumentos de ensino previamente delimitados, como mecanismo hábil 
a encontrar todas as respostas aos problemas jurídicos. O método tradicional 
tem acarretado a precarização do ensino, uma vez que o aluno não é instigado 
a desenvolver habilidades que lhe proporcione formular um raciocínio jurídico 
crítico para apresentar soluções aos problemas práticos com os quais irá se deparar 
no seu exercício profissional, sendo assim necessário se faz o emprego de métodos 
de ensino participativo a fim de propiciar um melhor aprendizado ao aluno. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa se dará em 
torno de um estudo descritivo desenvolvido por meio de consultas bibliográficas, 
mediante exame a fontes doutrinárias e documentais, dentre outros que se 
fizerem necessárias. Diante da crise que se aflora no ensino jurídico, pretende-
se evidenciar a necessidade da modernização das técnicas de ensino, que 
possibilitarão ao discente uma maior interação em sala de aula, buscando através 
de sua participação ativa o desenvolvimento de habilidades que irão fomentar a 
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sua formação. Portanto com intuito de constatar os efeitos de um novo mecanismo 
de ensino, demonstrar-se-á por meio da temática de adoção, inerente a disciplina 
de Direito de Família, o emprego de dinâmicas participativas como método 
imprescindível para estimular o aprendizado do aluno. 

2. As especificidades do ensino jurídico no Brasil  
por meio da adoção

O artigo se desenvolverá no estudo do método de ensino participativo do 
debate aplicado no ensino do Direito. Esse novo mecanismo de ensino demonstra 
a necessidade de dar protagonismo ao aluno na sala de aula, concedendo ao 
mesmo uma participação ativa, para que possa adquirir maior habilidade, 
raciocínio jurídico e um posicionamento crítico na reflexão do conteúdo.

O ensino do Direito no Brasil é caracterizado por aulas expositivas, em 
que o professor se detém a ministrar aulas teóricas, repassando aos discentes 
uma infinidade de informações sem priorizar uma interação entre o aluno e 
professor, ou mesmo entre os próprios alunos, o professor é o principal expositor 
do conteúdo em sala de aula. 

O método tradicional de ensino é aplicado na maioria das Faculdades 
de Direito do Brasil, todavia não prepara adequadamente o aluno para sua 
formação profissional, seja como advogado, juiz, promotor ou outras funções 
que possa exercer, apresentando limitações no desenvolvimento do ensino. 
Todavia, importante atentar que para uma melhor qualidade no ensino, faz-se 
necessário aplicar os mecanismos de ensino participativo com êxito, para isso é 
fundamental a compreensão prévia da teoria pelo aluno.

As desvantagens do método tradicional consiste nas dificuldades que o aluno 
encontra ao deparar-se com a aplicabilidade da matéria estudada em situações 
reais, não conseguindo apresentar soluções aos problemas enfrentados diante 
de casos concretos, não possuindo uma análise crítica e nem mesmo é capaz de 
desenvolver suas habilidades na formulação de um pensamento jurídico.

Um curso fundado em um ensino pretérito, que se funda no protagonismo 
do professor em sala de aula, impulsiona a formação de um estudante com 
conhecimento amplo, memorizado e abrangente de todas as áreas do direito 
positivo, entretanto se limita em retratar o conteúdo dos manuais e das 
palestras a que pôde assistir. O aluno que não obtém estímulo frequente para 
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desenvolver com autonomia um raciocínio jurídico criativo diante de um caso 
concreto, buscará nos manuais, principal instrumento que aprendeu a utilizar 
para formular seu raciocínio, a solução para os problemas jurídicos enfrentados, 
como se a resposta ali estivesse disposta. (SUNDFELD et al., 2007, p.10). 

É diante desta problemática que vivencia o ensino jurídico que se pretende 
desenvolver métodos participativos, em que o aluno se torne responsável pelo seu 
aprendizado através da sua interação ativa em sala de aula, onde seja o principal 
encarregado na construção de seu conhecimento (GHIRARDI, 2012, p.9).

O ensino do Direito deve incutir no aluno autonomia de espírito para formular 
soluções e responsabilidade pelo rigor de seus próprios argumentos jurídicos 
(SUNDFELD et al., 2007, p.10). Através do método de ensino participativo, em 
que tem o aluno como figura principal, o professor deve aplicar um plano de 
ensino que propicie ao discente articular a teoria e prática.

O estudo do instituto jurídico da adoção através do ensino participativo 
objetiva proporcionar o desenvolvimento do aluno para análise da aplicabilidade 
das normas aos casos concretos existentes. A adoção é um assunto de grande 
relevância, haja vista tratar da proteção à criança e do adolescente que foram 
desamparados, inserindo-os em uma nova família, com o intuito de lhes 
propiciar um amparo e cuidados que aqueles ligados por laços consanguíneos, 
não foram capazes de lhe propiciar. 

A adoção vai além de questões sociais e procedimentais, refere-se à proteção 
de um menor e a busca pela preservação do melhor interesse da criança e do 
adolescente na inserção desses em uma nova família, que não é a sua de origem. 
Sendo assim, por meio dos métodos de ensino participativo, busca inserir o aluno 
em uma situação real, a fim de que possa verificar os problemas e apresentar 
soluções aos casos concretos existentes na sociedade.

2.1. Resultados pretendidos com a modernização  
do ensino jurídico

Através de uma nova metodologia de ensino mais participativa e inclusiva do 
discente, espera-se alcançar resultados mais satisfatórios no ensino do Direito, 
objetivando que o aluno venha exercitar o conhecimento adquirido nas aulas 
teóricas por meio de técnicas que desenvolvam sua oratória, argumentação 
jurídica, escrita na elaboração de petições, seu interesse pela pesquisa, na 
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formulação de pareceres, sua capacidade de visualizar e compreender os 
problemas de forma a encontrar soluções. 

Para obter resultados positivos do ensino jurídico participativo, não basta 
a aplicação de uma nova técnica de ensino, também é importante que o 
professor se capacite e desenvolva um plano de aula, analisando previamente 
as peculiaridades de seu público, seus interesses, idades, bem como verificar a 
missão e os objetivos daquela instituição que se insere, adaptando os métodos 
práticos pedagógicos a serem desenvolvidos em sala de aula de acordo com 
o resultado que se pretende alcançar tanto com aquela turma ou discente 
quanto com a instituição de ensino. É primordial que o docente estabeleça essa 
orientação para ponderar sobre as escolhas a serem tomadas em cada curso 
individualmente considerado (GHIRARDI, 2012, p.19).

Neste novo método de ensino, projeta-se que o conteúdo ministrado em sala 
de aula seja elaborado diante de uma análise do aluno, considerando ser este 
o sujeito principal no processo de ensino-aprendizagem. Em detrimento disso, 
o professor não terá sua participação diminuída, mas passará a atuar como 
sujeito a buscar a interação do aluno com a aplicação dos métodos de ensino 
participativo, estimulando e impulsionando o aluno a construir o conhecimento.

Destaca-se a existência de sete métodos de ensino jurídico participativo, não 
está limitado aos mesmos, tratando-se apenas de rol meramente exemplificativo, 
quais sejam: Debate, Diálogo Socrático, Método de Caso, Problem-Based 
Learning - PBL, Role-Play, Simulação e Seminário.

O professor poderá desenvolver o tema sob diferentes perspectivas de acordo 
com o método de ensino a ser adotado para o estudo do conteúdo, devendo 
optar por aquele que melhor atender aos interesses da turma e o que tiver mais 
proximidade com o que se pretende alcançar com a abordagem. 

No presente trabalho o estudo delimitar-se-á à análise específica em torno da 
aplicabilidade do método do debate no ensino da adoção. Por meio do debate os alunos 
são instigados a colaborar ativamente no processo de aprendizado, exercitando o 
raciocínio a partir de problemas, promovendo a capacidade de formular argumentos 
e contra-argumentos (PEIXOTO, 2009, p.23). A transmissão do conhecimento 
por meio do debate permite que o aluno adquira uma maior autonomia, aprenda a 
respeitar opiniões diversas, o encoraja a desenvolver seus argumentos com agilidade, 
dentre outras vantagens obtidas com o emprego do método.

Diante de um conhecimento prévio do que se pretende alcançar com a 
aplicabilidade deste método participativo de ensino, constata-se sua relevância 



121

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

e a contribuição que irá propiciar na formação e desenvolvimento do aluno. 
É imprescindível demonstrar como é possível estudar a adoção através de um 
ensino participativo, o qual exemplificaremos por meio do método de debate.

O debate a ser realizado em sala de aula se dará em torno de verificar a 
“Possibilidade de adoção do nascituro”. A aula se inicia com uma breve exposição 
do professor apresentando o tema e demonstrando sua relevância, realiza uma 
análise da legislação, explicando que o Código Civil de 1916 previa a possibilidade 
da adoção do feto, todavia o CC de 2002 dispôs de forma contrária, vedando esse 
tipo de adoção, por considerar, dentre outros aspectos, que a genitora deve se 
manifestar sobre a adoção, somente após o nascimento do filho.

Destaca que os adeptos a adoção da pessoa que ainda está para nascer, 
consideram a proteção a sua dignidade desde a concepção, evidenciam que 
sendo admitido a realização de testamento e doações em favor do nascituro, 
porque vedar a adoção?

Após uma sucinta introdução do conteúdo, será apresentado em sala de aula 
o filme de nome Juno, que relata a história de uma adolescente de 16 anos que 
engravida acidentalmente e passa a viver um conflito, pois não tem o apoio 
de seus pais e nem de seu namorado, que também é um adolescente. Por não 
saber o que fazer diante dessa situação, Juno (nome da personagem) pensa em 
abortar, porém quando está prestes a praticar o ato, muda de ideia e resolve 
entregar o filho para adoção. 

A personagem acaba conhecendo um casal por meio de uma publicação no 
jornal, que anunciam o desejo de serem pais e buscam uma barriga de aluguel. 
Diante disso Juno convive com maior proximidade com o casal, que tem por 
certo que serão os pais daquele bebê que ainda não nasceu. 

Depois dos alunos assistirem ao filme, o professor dividirá a turma que possui 
20 alunos em dois grupos, onde um grupo irá defender e o outro irá argumentar 
contra a adoção do nascituro, requerendo que os discentes demonstrem por meio 
da legislação, doutrina e jurisprudência as demais controvérsias em torno do 
tema, desenvolvendo argumentos favoráveis e contrários a essa modalidade de 
adoção. Cada grupo terá inicialmente 20 minutos para expor seus argumentos, 
tendo posteriormente 10 minutos para réplica e 5 minutos para apresentar suas 
considerações finais e defender seu posicionamento.

Encerrado o debate o professor pedirá que os discentes elaborem em duas 
laudas, uma sinopse crítica do filme relacionando com o conteúdo ministrado 
em aula, ressalta-se que o trabalho deve ser escrito a mão e entregue em dois dias.
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O principal objetivo é, por meio do filme e do debate realizado, levar o aluno 
a visualizar uma situação real, identificando um conflito de normas no caso em 
tela e construir seu raciocínio, criando argumentos e contra-argumentos a partir 
de então. Desenvolvendo tais habilidades, na vida prática o discente terá mais 
facilidade, por exemplo, na realização de audiências, em que diante da oitiva de 
testemunhas que relatem o caso, terá que desenvolver de imediato argumentos 
aplicando o direito ensinado nas aulas expositivas aos casos práticos, além de 
aprender a respeitar e ouvir as manifestações contrárias a sua defesa.

A inserção de novas técnicas de ensino acarreta uma modificação no 
método avaliativo, sendo atribuída nota participativa ao desempenho do aluno, 
estimulando o mesmo a envolver-se e dedicar-se às aulas práticas, valorizando 
as habilidades conquistadas com o exercício das atividades.

A nota final do aluno consistirá na soma da nota avaliativa que verifica 
a participação e desempenho do aluno nas atividades realizadas em sala de 
aula e da prova escrita, em que irá demonstra sua capacidade de memorizar e 
acumular as informações fornecidas pelo professor nas aulas expositivas. 

No debate que discutirá acerca da possibilidade de adoção do nascituro, a 
avaliação irá equivaler a 50% da nota final, sendo dividida em dois critérios: 
30% será atribuída a participação do aluno no debate, onde o professor 
verificará na apresentação do discente a clareza na transmissão do conteúdo, a 
fundamentação dos argumentos expostos e o domínio do tema e 20% da nota 
será considerado com a entrega da sinopse crítica do filme, correlacionando 
com o tema da adoção. 

Dessa forma, deve-se frisar que o método avaliativo tradicional tem sua 
importância, todavia o aprendizado do aluno não pode ser constatado somente 
por meio de provas escritas, sendo imprescindível a aplicação de novas técnicas 
de ensino e consequentemente da modernização do método avaliativo do 
ensino jurídico em prol do melhor aproveitamento e aprendizado do aluno.

Conclusão

É forçoso concluir que o método de ensino participativo não se faz suficiente 
para o ensino e aprendizado do aluno. É primordial que haja uma interação das 
técnicas a serem aplicadas em sala de aula, uma vez que o emprego isolado seja do 
ensino expositivo ou do método participativo não apresentará os mesmos resultados. 
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É, portanto, imprescindível que para uma compreensão da dinâmica de 
ensino a ser realizada, que o discente tenha um conhecimento prévio daquele 
conteúdo, de modo a propiciar seu desempenho e fomentar o seu aprendizado, 
não havendo essa comunicação nos métodos, restará completamente 
comprometida a atividade elaborada.

Por fim, sem querer esgotar o tema, o conteúdo exposto suscita uma reflexão 
acerca da crise que se aflora no ensino jurídico no Brasil, pretendendo evidenciar 
que as universidades, professores e estudantes verifiquem as nuances de cada 
método participativo e possam aplicá-los de acordo com a habilidade que se 
pretenda desenvolver, tendo como principal anseio fomentar a capacidade do 
aluno, buscando aperfeiçoar o ensino jurídico, formando operadores do direito, 
instruídos, competentes e hábeis, sem, contudo menosprezar o ensino expositivo.
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Introdução

O professor do ensino jurídico tem um grande desafio quando exigidas novas 
técnicas de ensino – aprendizagem. O aluno como protagonista do conhecimento 
e o afastamento dos métodos tradicionais de avaliação ditam a tônica dos cursos, 
treinamentos e fóruns sobre a modernização do ensino jurídico. Somem-se a 
este fato que as novas tecnologias são muito presentes na vida do acadêmico de 
qualquer área, e a facilidade de acesso, interação e a “urgência” com as quais as 
novas mídias são tratadas podem ser utilizadas como aliadas do professor, não 
necessariamente inimigas. É com base nesta premissa que o presente artigo será 
formatado, indicando uma técnica que alia processo avaliativo e novas tecnologias, 
utilizando um sistema disponível para todos os cursos na Universidade de 
Fortaleza-UNIFOR, como ferramenta estratégica para uma avaliação formativa, 
atual, tecnológica e simples, mas pouco utilizada na Universidade.

2. Rompendo paradigmas da avaliação tradicional

Avaliar não é uma atividade simples. Qual avaliador, ou professor não 
já se deparou com a realidade de um aluno com ótimo desempenho em sala 
ter um desempenho ruim no processo de avaliação? A própria terminologia 
de “prova” como um documento para atestar o aferimento de conhecimento 
causa nervosismo para quem se submete. Avaliar “não é somente medir a 
aprendizagem conquistada, mas transformar a realidade de aprendizagem, por 
isso a insistência em considerá-la como processo e não como fim em si mesma” 
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(BENFATTI,2015b,p.1). Avaliar, contudo, não precisa ser traumático. A Profa. 
Xênia Benfati (2015, online) sugere que para romper este preconceito, sejam 
realizadas algumas atividades avaliativas, ao longo do período a ser avaliado: 

Ao utilizar e trabalhar com diversas atividades avaliativas o professor 
beneficia a avaliação, pois a amostra de desempenho do aluno/turma 
será melhor representada. Quando o professor utiliza apenas um ou 
dois instrumentos de avaliação, tal amostra do desempenho não é 
suficientemente representativa para as inferências necessárias sobre a 
performance individual.(BENFATTI,2015)

 A avaliação ultrapassa o limite do “atestado do que aprendeu” para fazer parte 
da formação do sujeito. Prepará-lo para novos exames, para compreender textos, 
aplicar conceitos na realidade, pois hoje tratamos de uma avaliação que “avalia” 
não só conhecimentos, mas competências. Como informa Heraldo Vianna:

Avaliar segundo os objetivos educacionais foi uma forte referência 
até os anos 90, contudo as diretrizes curriculares nacionais e os 
parâmetros curriculares nacionais trouxeram novas formas de 
orientação para avaliação da aprendizagem, que são as competências 
e habilidades (1982, p.18)

Medidas para modernizar este processo avaliativo coadunam com o sentido 
de desenvolvimento de potencialidades: A abertura ao novo, o acesso, uso 
e disponibilidade de novas tecnologias, sem esquecer, claro, da adequação 
ao conteúdo programático, é um elemento que funciona para que o ensino 
jurídico possa romper com os paradigmas da avaliação tradicional, sobretudo 
modernizando o processo avaliativo.

Fala-se em avaliação formativa, imperativo aos processos avaliativos 
adequados ao século XXI quando um processo de avaliação de habilidades e 
competências reúne as seguintes características: É qualitativa, pois deve ser 
feita para orientar e acompanhar a aprendizagem dos alunos e as práticas 
didático-pedagógicas dos professores” (ALVES,2013, p.76), está inserida no 
processo de ensino-aprendizagem o tempo todo, e é contínua, ou seja, “e 
serve de instrumento de controle tanto do ensino quanto da aprendizagem” 
(ALVES,2013, p.76). Muito exige-se do professor, que normalmente é 
sobrecarregado com inúmeras turmas, geralmente numerosas, e, notadamente 
o professor do Direito, ciência revestida de tradicionalismos.
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Novas técnicas precisam ser publicizadas para tornar este processo de avaliação 
formativa mais dinâmico, mais moderno, e, ainda assim, desenvolver as competências 
e habilidades do aluno. Além disso, romper com o argumento também tradicional 
para o professor dos cursos tradicionais, como o Direito, de que as novas técnicas e 
soluções são boas, mas a ele/seu curso/sua turma não se aplica.

A proposição é exatamente utilizar como técnica de ensino-aprendizagem, 
como forma de avaliação autônoma ou processual1 uma avaliação realizada 
completamente em ambiente virtual. Utilizar-se-ão técnicas do ensino 
autodirigido, utilizado normalmente para a plataforma do Ensino à Distância-
EaD, mas que pode ser utilizado em qualquer modalidade de ensino.

Isto por entender na tecnologia um aliado para o desenvolvimento das 
competências e habilidades necessárias ao processo avaliativo, conforme 
LALUEZA, CRESPO e CAMPS (2011, p.48):

A tecnologia – pelo menos no sentido que estamos dando aqui – não é 
apenas um conjunto de ferramentas, uma vez que deve ser considerada 
no marco das práticas institucionais em que está inscrita e que, ao mesmo 
tempo, mantém. Prosseguindo com o exemplo da escrita, não devemos 
estar atentos apenas à forma como sua prática organiza o pensamento 
dos indivíduos, mas também à sua função social na mediação de 
múltiplas formas de comunicação e no estabelecimento de instituições 
relacionadas com a governança, a lei e a economia (Olson, 2003). E, 
principalmente, devemos estar atentos ao contexto institucional em que 
tais habilidades são adquiridas: a escola (LCHC, 1988). 

O impacto do uso da leitura e da escrita tem seu fundamento nas instituições 
que tornam necessário seu uso e na sua extensão para o conjunto da população, 
primeiro, com o surgimento de tecnologias como a imprensa e, depois, 
fundamentalmente, com a universalização da escola.

Ou seja, tecnologia é ferramenta de inclusão, envolvimento e universalização 
do ensino e, desde que possível, deve ser utilizada para contribuir no processo 
de avaliação formativa do aluno de graduação, inclusive para o curso de Direito.

1 A avaliação processual seria aquela composta de várias atividades individualmente pontuadas, para 
chegar a um somatório avaliativo.
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3. A prova online como técnica de  
avaliação do aprendizado

Na Universidade de Fortaleza - UNIFOR, que utiliza sistema de desenvolvimento 
próprio para o controle acadêmico, em plataforma online chamado UNIFOR-
ONLINE, a ferramenta “prova online” é disponibilizada para todo o corpo docente, 
e permite sejam cadastradas avaliações com perguntas subjetivas, objetivas, com ou 
sem análise de imagens e textos (anexos).

(Figura 001- Cadastrando Prova Online)

Utiliza-se o sistema da UNIFOR como paradigma, mas cada instituição pode 
cadastrar em seu sistema de ensino próprio um recurso semelhante para inovação 
do processo de ensino e aprendizagem, notadamente no quesito avaliação.

O sistema permite inserir avaliações2 para todas suas turmas e disciplinas, 
inclusive importar modelos de prova online já cadastrados no sistema. 

Permite-se utilizar de questões objetivas e também subjetivas, por assim sê-lo, 
permite utilizar para as questões da prova online os mesmos quesitos avaliativos 
da taxonomia de Bloom, que categorizou o domínio cognitivo esperado do 
aluno, em uma escala que desenvolve as competências de lembrar, entender, 
aplicar, analisar, sintetizar, e criar (FERRAZ, BELHOLT,2010, p.427), tentando 
uniformizar a terminologia educacional.

2 O sistema de prova online da UNIFOR permite inserir provas, quizes e enquetes, aqui, tratar-se-á 
apenas do item prova, utilizado como item avaliativo para o aluno, seja opção do professor fazê-lo de 
forma processual ou em substitutivo de avaliação única.
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Trata-se muito mais de um “meio”, um recurso que propriamente um novo 
método de avaliação. É um meio de utilizar um método tradicional.

Destacam-se alguns pontos positivos no uso da técnica:

• Integração do Aluno com meios tecnológicos; 

• Autogerenciamento da atividade: O controle de horário, o processo de 
salvar cada questão individualmente ou o risco de fazer sem salvá-las 
confere uma maior autonomia para o aluno, sem contar com o auxílio do 
professor, em muitos casos; 

• Estímulo à leitura e compreensão de projetos e procedimentos. O aluno 
não consegue terminar a contento, por ser um meio novo, se não obser-
var com atenção ao guia de orientações disponível no início, conferindo 
responsabilidade e autonomia ao aluno;

• Viabilizar aos alunos impossibilitados de estarem presentes na Universi-
dade, naquele dia e hora previamente estipulados, por qualquer motivo, 
de realizarem a atividade avaliativa;

• O espelho de respostas pode ser disponibilizado após a prova, confor-
me deseje o professor-avaliador no cadastro da atividade (um dia depois? 
Uma semana depois?);

• A pontuação é disponibilizada online. O próprio aluno pode efetuar a 
conferência de sua opção de resposta e sua adequação, pois a nota fica 
disponível também no ambiente virtual;

• Modernização do procedimento. O uso de plataforma online reveste a 
técnica de contemporaneidade, o que geralmente agrada o perfil de pú-
blico mais jovem, como os alunos em primeira graduação;

• Permite-se utilizar provas anteriormente cadastradas;

• A ordem das questões pode ser embaralhada a cada acesso de aluno;

• A atividade pode ser utilizada dentro de sala, ou mesmo de qualquer 
outro lugar com conexão à internet;

• Listagem da pontuação de forma sistematizada, prática e de apontamen-
to instantâneo para questões objetivas.
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Podem ser apontadas desvantagens no modelo, como necessidade de 
avaliação individual de cada questão subjetiva que requer entrar em cada 
avaliação, a necessidade de conexão com a internet e, a impossibilidade de 
fazer, para a mesma turma e horário, mais de um modelo de provas. Resta 
assente, contudo, que os aspectos positivos superam os aspectos negativos, e, 
portanto, no sopesamento, a técnica se mostra altamente favorável.

Conclusão

É necessário que o professor do curso de direito não olvide de ousar. Novos 
modelos e técnicas avaliativas contribuem inclusive para que o professor esteja 
em sintonia com os novos recursos e metodologias. Aliando novas tecnologias 
e ferramentas disponíveis com seu conhecimento, o envolvimento dos alunos 
e uma maior participação vem como decorrência. A prova online é um meio 
prático, rápido, tecnológico, atual, que transparece modernidade no uso e que, 
portanto, deverá ser estimulado como prática docente.
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Introdução

A presente investigação tem por objetivo refletir em que medida o Exame 
de Ordem e os concursos públicos são utilizados como instrumentos capazes de 
favorecer processos de alienação no contexto do ensino jurídico no Brasil. A 
questão central que se busca responder ao longo deste trabalho é: a “oabetização” 
e os concursos públicos são instrumentos que contribuem para processos de 
alienação no contexto do ensino jurídico no Brasil? Para tanto, adotou-se como 
norte teórico a análise da referida problematização à luz da concepção marxista 
acerca da categoria da alienação combinado com o conceito de “educação 
bancária”, desenvolvido por Freire. 

Quanto ao aspecto metodológico, ora apropria-se do método dedutivo, uma 
vez que parte-se da premissa maior de que a dinâmica do ensino jurídico pode 
contribuir para alienação dos sujeitos sociais desembocando na discussão das 
premissas menores a respeito de como o Exame de Ordem e os concursos públicos 
enviesam processos de alienação. Cabe ainda destacar que o procedimento 
metodológico que ora se empoderou para a construção do conhecimento 
científico foi o bibliográfico, pois se dialogou com as principais contribuições 
teóricas, tanto na literatura doméstica quando na literatura transnacional, a 
respeito do fenômeno da educação, especialmente a jurídica. A técnica usada foi 
a documentação indireta, porque foram realizadas leituras de livros, trabalhos 
de conclusão de curso, artigos e outras publicações. 
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2. Educação: emancipatória ou alienatória?

A educação deve ter por fim o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos 
termos do artigo 205, da Constituição da República de 1988. A esta ideia 
específica de educação, Freire (1987) denomina de educação emancipatória. 

São pressupostos deste modelo de educação a problematização e o pensar 
criticamente, no qual os estudantes são vetores de transformação da realidade a 
medida que interagem com o mundo ao seu redor. Em contraposição, decorrendo 
dos mais diversos meios de alienação presentes nas práticas das instituições, 
este modelo ideal de educação está suscetível de torna-se “bancária”, cujas 
caraterísticas supõe estudantes como seres da adaptação ao sistema, portanto, do 
ajustamento. Neste paradigma de educação volta-se atenção ao conhecimento 
que é quantificável e padronizável, sendo fruto do mero contato com um objeto. 
Esta separação do homem e sua realidade resulta na alienação, uma vez que 
o homem alienado é aquele em que ele, sem deixar de ser homem, se observa 
reificado ou diminuído à condição de coisa, segundo Konder (2009). 

Assim sendo, no contexto da sociedade capitalista, a educação exerce os 
papeis centrais de produção das qualificações necessárias ao funcionamento da 
economia e a constituição dos quadros e a composição dos métodos de controle 
político, de acordo com Mészàros (2006). Em virtude disso, somente aquelas 
informações que favoreçam a entrada no mercado de trabalho e o exercício 
do controle político é que são úteis. Ocorre que as informações buscadas pelo 
homem acabam por instrumentalizá-lo como ferramenta de manutenção do 
sistema de produção vigente. 

Neste viés, surgem as universidades que têm suas finalidades condicionadas a 
supostas necessidades de mercado. Logo, os cursos oferecidos nessas instituições são 
produzidos para atender simplesmente questões empresariais, aponta Aguiar (2004). 
Considerando o disposto, o processo de manutenção do sistema de educação formal 
está comprometido com a formação de técnicos que servem meramente como força 
de expansão da sociedade capitalista, destaca Siqueira (2016). 

Por sua vez, é na teoria marxista que o conceito de alienação adquire forma, 
destacadamente na concepção de trabalho estranhado. Decorre daí que a 
alienação consiste na coisificação do homem, na sua composição do mundo 
enquanto mercadoria e na dissociação do homem como trabalhador daquilo 
que resulta de sua produção, diz Marx (2004). Não obstante, a alienação não se 
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relaciona apenas com o trabalhador e o capital, porque houve uma verdadeira 
amplificação desse conceito. Com isso, a fragmentação das ações e interações 
humanas pode manifestar traços alienantes. Portanto, não se pode olvidar que 
a própria educação, enquanto serviço oferecido por grupos econômicos e que 
gera grandes lucros, é uma mercadoria passível de alienação.

3. A “oabetização” e os concursos públicos como 
instrumentos de alienação

No mês de fevereiro deste ano saiu nos principais veículos de comunicação 
da cidade de Cajazeiras-PB um anúncio da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Cajazeiras (FAFIC), onde consta: “Faculdade de Cajazeiras aprova 21 
alunos no Exame de Ordem da OAB”. Notícias desse tipo são cada vez mais fáceis 
de localizar nos boletins e traduz o processo de expansão da mercantilização do 
ensino jurídico no Brasil, o que fomenta a alienação. 

Tratado como um produto a ser consumido, o ensino jurídico é apresentado 
como a melhor maneira de ascensão social através da entrada no mercado 
de trabalho, já enquanto qualificador de mão-de-obra, serve para formar 
trabalhadores que tenham aptidão para assegurar o crescimento econômico, 
e ainda divulga o aparato ideológico que justifica a existência desse sistema, 
manifesta Siqueira (2016). 

Assim, a alienação que a “oabetização” e os concursos públicos promovem 
é extremamente grave, na medida em que a comunidade tem que pagar para 
poder acessá-los e por eles ser alienada. O Exame de Ordem e os concursos 
públicos acabam se tornando um fim em si mesmos, e não um meio para o 
exercício da advocacia e o acesso à carreira pública, respectivamente. E, nesse 
sentido, as universidades enviesam não uma formação crítica, autônoma e 
voltada para o pleno desenvolvimento dos estudantes, mas tão somente como 
uma típica educação bancária, onde os estudantes são depósitos que buscam 
meramente acumular “conhecimento” para atingir uma pontuação suficiente 
para a sonhada aprovação. Sendo assim, a universidade seria um lugar de 
desenvolver aptidão para fazer a prova de seleção. 

No entanto, os problemas relacionados ao ensino jurídico não se limitam aos 
pontos destacados, sendo que a carência de uma formação didático-pedagógica 
por parte dos professores e o aumento descontrolado de cursos superiores em 
direito no Brasil acabam por aprofundar a discussão. 
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No tocante às dificuldades pedagógicas, o autoritarismo didático é uma marca 
do ensino jurídico, isso porque além de apenas reproduzir a noção de direito 
mais conveniente às previsões das classes dominantes e do mercado, este tipo de 
autoritarismo faz com que o saber seja transmitido através de aula-conferência, na 
qual a metodologia é centrada no professor que fala sem grandes questionamentos 
críticos, conforme Machado (2009). A gravidade dessa situação desemboca no 
racionalismo dogmático que acaba sendo adotado como ideologia jurídica oficial. 

Quanto ao aumento dos cursos de direito nos últimos anos, isso ocorreu 
em parte por políticas de difusão da universidade que aconteceram de forma 
desordenada. Atraídos por status e notoriedade, pelos baixos custos de 
manutenção dos cursos, uma vez que a exigência é apenas que sejam contratados 
“operadores jurídicos” que queiram lecionar, e pela possibilidade de cobrar 
mensalidades bastante caras, os cursos de direito no país aumentaram, de 2001 
a 2011, de 505 para 1.121, de acordo com Tagliavini (2013). Essas informações 
orientam no sentido de concretização da mercantilização do ensino jurídico de 
maneira quase que irresponsável. Segundo o cenário apresentado, o estudante 
em direito acaba assumindo, concomitantemente, o papel de consumidor e 
mercadoria, o que só vem a fortalecer o processo de alienação a que ele se 
submete, lembra Siqueira (2016).

Conclusão

Diante do exposto anteriormente, longe de esgotar o debate e reconhecendo 
o seu caráter frutífero, torna-se possível estabelecer as seguintes linhas 
conclusivas: a educação jurídica enviesa a manutenção do status quo e favorece 
dinâmicas de alienação, na medida em que é pensada sob a perspectiva da 
“oabetização” e dos concursos públicos. 

Isso acontece porque fincada sob uma lógica de educação bancária, os 
estudantes são reificados como produto da ideologia hegemônica, incapazes 
de uma reflexão profunda e de uma participação social ativa. Igualmente, as 
universidades sucumbem a mercantilização do ensino jurídico, o que vem a 
ser agravado diante do despreparo pedagógico dos professores e do aumento 
descontrolado dos cursos de direito no país. 

Assim, as instituições que oferecem cursos de ensino superior em direito, 
observadas como prestadoras de serviço, tornam a educação jurídica uma 
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mercadoria de grande valia para a economia globalizada. Em suma, o sistema 
legal formalista dominante de educação não se encontra comprometido com o 
desenvolvimento pleno dos estudantes e outros sujeitos sociais, com a autonomia 
e pensar crítico das pessoas, antes forma técnicos para ingressar e dar força as 
estruturas de uma sociedade capitalista que cresce.
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Introdução

O estudo dos direitos fundamentais é, no Brasil, conteúdo de grande 
importância para o currículo dos cursos de Direito, em virtude da centralidade de 
suas proposições no interior do ordenamento jurídico nacional e, em especial, na 
Constituição Federal. Em face da pluralidade das situações que estão subsumidas 
a tal categoria de direitos, faz-se necessária a mais ampla postura hermenêutica 
e reflexiva, notadamente ante a textura aberta de tais direitos, circunstância que 
deflui a partir da disposição do art. 5º, § 2º da Constituição Federal. 

Ao mesmo tempo, essa tarefa não pode se desentender dos limites 
dogmáticos próprios do sistema, e que lhe conferem segurança. Esta realidade 
exige adequada definição de seus pressupostos de incidência, sob pena de os 
operadores do Direito produzirem um alargamento em desfavor das proposições 
que verdadeiramente o são (SOUSA apud SCHÄFER, 2013, p. 65). 
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A construção de saberes em torno de tais direitos requer do docente uma 
postura pró-ativa, dado o costumeiro ímpeto pela apresentação de soluções 
e respostas prontas, características bastante presentes no modelo de ensino 
tradicional. Acerca deste, faz-se necessário abordar que, a partir do final do século 
passado e início do século XXI, surgem iniciativas para a modificação da estrutura 
do ensino nos cursos de Direito, em especial as disposições da Resolução nº 9, de 
29 de setembro de 2004, do Conselho Nacional de Educação. Esta norma apregoa 
que o curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, 
uma sólida formação geral, humanística e axiológica, e a capacidade de analisar 
adequadamente os conceitos e terminologias jurídicas, argumentar de forma 
coerente e adquirir uma postura reflexiva e de visão crítica. 

Deste modo, no intuito de equacionar as exigências ínsitas à construção do 
conhecimento em torno dos direitos fundamentais, bem como as prescrições 
pedagógicas oficiais, o presente trabalho destaca três métodos participativos de 
ensino, quais sejam, o diálogo socrático, o método de caso e o seminário, para a 
compreensão acurada da temática de direitos fundamentais. O principal referencial 
teórico utilizado foi a obra coletiva organizada por Ghirardi (2009, p. 03 e ss.), sem 
prejuízo de outros doutrinadores cujos estudos sejam de relevância para o tema. 

2 Os métodos participativos de ensino para a  
compreensão acurada dos direitos fundamentais

O diálogo socrático (DS) é um mecanismo retórico que busca identificar, 
durante uma manifestação dialógica, a verdade presente nos argumentos e 
contra-argumentos dos envolvidos no diálogo. Ao ser utilizado para o ensino, 
torna-se o método que estimula dois ou mais sujeitos a melhor compreenderem 
ou refletirem sobre determinado tema por meio da interação dialogada. Possui 
qualidades que fortalecem o aprendizado através do diálogo, privilegiando a 
conversação como núcleo central da atividade pedagógica, a participação 
inquisitiva, a construção coletiva do conhecimento, o desenvolvimento da 
capacidade reflexiva dos envolvidos e a catalisação da aprendizagem com a 
responsabilização do discente pela consolidação de informações ou habilidades. 
A avaliação de seus resultados pode ser feita por meio da participação qualificada 
dos alunos e de suas intervenções, cujo conteúdo pode permanecer em aberto, 
dado o fato de que o método não tem por objetivo apresentar um ponto final 
nas discussões acerca de um tema (CARVALHO, 2009, p. 31 e ss.). 
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Ao mesmo tempo, essa avaliação se seguirá, necessariamente, após exposição 
ao alunado dos critérios que serão observados, bem como após treinamento dos 
alunos no método, em sessões mais informais. Estas características tornam o DS 
uma ferramenta de grande utilidade para o contato inicial com as considerações 
em torno dos direitos fundamentais, uma vez que a exposição da temática 
solicita do interlocutor o contato com as próprias noções do que vem a ser uma 
prerrogativa essencial do ser humano, ou, em outras palavras, o conceito que o 
discente possui acerca do caráter fundamental de certos direitos. 

Deste modo, o acadêmico poderá expor suas concepções em torno do direito 
à vida, à propriedade, à livre manifestação do pensamento, bem como de outros 
elementos da realidade alçados à categoria de direitos fundamentais, para, a 
partir de então, ser apresentado às prescrições constitucionais de cada um 
deles. O conhecimento vivencial dele, nessas matérias, servirá de suporte sobre 
o qual se inicia o desenvolvimento reflexivo. Garante-se desde esse momento a 
conexão do conteúdo com a vida de cada estudante. 

É de se considerar ainda que a postura de valorização da opinião do Outro 
coincide com as contemporâneas doutrinas de finalidade dos direitos humanos, 
sinonímia terminológica dos direitos fundamentais. A partir de uma leitura 
da obra de Douzinas (2009, p. 354), v.g., é possível depreender que o convívio 
com existências humanas distintas faz surgir as possibilidades de uma “ética 
da alteridade”, para a qual o Outro é a própria condição de existência da 
linguagem, uma fonte de surpresa e “uma brecha em meu muro” (Idem, ibidem). 
O autor afirma: “Se existe algo verdadeiramente ‘universal’ no discurso dos 
direitos humanos, se algum traço metafísico sobrevive à sua desconstrução, isto 
talvez seja o reconhecimento da absoluta singularidade da outra pessoa, e do 
meu dever moral de salvá-la e protegê-la”.

O método do caso (MC) é um dos métodos usuais de metodologia 
participativa, cujo surgimento aponta para o final do século XIX, tendo evoluído 
nas escolas de direito dos EUA. Em sua acepção moderna, o exame do caso no 
ensino do direito visa ir além da análise da decisão judicial, perscrutando a 
narrativa dos fatos reais, para que os alunos extraiam o direito e as normas 
aplicáveis, considerando os aspectos extrajurídicos. A proposta do MC é que 
os estudantes adquiriram habilidades para o desenvolvimento do raciocínio 
jurídico, priorizando a análise da fundamentação e dos argumentos empregados 
nas decisões judiciais estudadas, de maneira a não restringirem o foco à solução 
do caso (GHIRARDI, 2009, p. 09 e ss.).
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A utilização do MC no ensino dos direitos fundamentais é de grande 
valia, pois diante da textura aberta que vigora na interpretação dos direitos 
fundamentais no Brasil, a fundamentação das decisões judiciais que abordam 
direitos fundamentais tende a oferecer rica carga argumentativa, que se 
traduz em vasto e precioso material de estudo a se utilizar nessa metodologia 
participativa nos cursos de direito. Não se trata, porém, de um método de 
ensino cuja aplicação seja leniente com a postura do professor, ao contrário, 
exige do docente uma postura de contenção e refreamento ideológicos, pois, 
naturalmente, os casos concretos podem suscitar paixões. Sobre a postura 
docente, vale a lição de Gordillo (2012, p. 97): “En el analisis jurídico de un 
caso resulta necesario que las emociones y los valores no sean producto de una 
reación instintiva sino transvasados a través de una reflexión puntual, antes de 
estudiar las normas de detalle”. 

Como esclarece Fernandes (2014, p. 223), o MC se utiliza de um 
aprendizado indutivo, uma vez que os alunos analisam casos particulares para 
construírem um raciocínio jurídico decorrente de fatos reais, o que oferece um 
bom contraponto aos estudos puramente teóricos e à mera memorização de 
conteúdo exposto pelo professor. No MC, o estudo da fundamentação e dos 
argumentos utilizados nas decisões judiciais considera os aspectos factuais, 
culturais e sociais, aliados aos aspectos jurídicos, o que proporciona maior 
realismo no aprendizado do direito, indo além de um ensino estanque e, por 
vezes, desconectado da realidade da prática jurídica. 

Todavia, é importante salientar que, além dos fundamentos de uma decisão, 
o escopo do MC, em sala de aula, é colocar em evidência o modus operandi 
do raciocínio jurídico do estudante. O professor deve perceber e expressar 
aos alunos o processo mental de natureza prática e jurídica que se desenvolve 
enquanto tentam analisar o caso e elaborar uma solução conforme ao Direito. 

Assim, faz parte dessa técnica a retomada, em ritmo lento, de momentos da 
exposição dos alunos, para lhes ajudar a notar um salto no raciocínio que possa 
ter-lhes levado a uma conclusão equivocada. O professor usará, nesse sentido, nas 
sessões de análise do caso com os alunos, do método socrático. Com esse tipo de 
treinamento, pelo conjunto de casos analisados, os alunos desenvolverão o hábito 
procedimental prudencial, a principal habilidade pretendida com essa técnica, 
sem esquecer de outros ganhos que ela propicia, como a interação com demais e 
a concentração na análise do problema. Acerca das possibilidades interativas e do 
potencial de aplicação do MC, mostra-se elucidativa a lição de Toller (2010, p. 65): 
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For that reason, it can be affirmed that the case method is related with 
some of the western culture most characteristic pedagogic elements — 
culture that is the adjunction of the Judeo-Christian vision, the Greek 
philosophy, and the Roman Law — all of which it is deeply impregnated. 

O seminário é um método de ensino participativo em que os alunos são o 
centro da atividade e, portanto, são desafiados a enfrentar um tema ou texto 
proposto pelo professor e o resultado não são respostas certas, mas suas próprias 
interpretações. Assim, mais do que uma técnica de ensino, o seminário é um 
processo de estudo coletivo (SEVERINO, 2002, p. 63). Com tal método de ensino 
socializado, os alunos poderão elaborar juízos críticos e desenvolver independência 
intelectual diante de uma das temáticas mais caras ao direito constitucional, os 
direitos fundamentais, que são gravados de uma imprecisão conceitual que fazem 
com que algumas expressões lhes sejam ligadas (como direitos humanos, direitos 
subjetivos, direitos civis ou do cidadão, liberdades, direitos individuais, etc.), mas 
que representam institutos diversos (LOPES, 2001, p. 41 e ss.).

Conclusão

Na prática docente, os três métodos participativos de ensino eleitos para este 
artigo (diálogo socrático, método do caso e seminário) são de grande valia no 
estudo dos direitos fundamentais, tema complexo e palpitante nos nossos dias. 
A metodologia do diálogo socrático pode ser especialmente útil para introduzir 
a temática, fomentando a reflexão, o diálogo entre alunos e o professor, o que 
conduz à construção coletiva do conhecimento.

O método do caso possibilita o desenvolvimento, o aprofundamento do estudo 
dos direitos fundamentais, utilizando-se de casos reais, permitindo uma aproximação 
do conteúdo à prática jurídica, o entendimento de como os direitos fundamentais 
são trabalhados nos casos concretos, ou seja, como se encontram relacionados 
aos aspectos fáticos aos quais se aplicam. Por meio da utilização desse método, os 
alunos poderão observar a tendência de alargamento do que se postula sob o manto 
de direito fundamental, com oportunidade de construírem uma visão crítica e 
cuidadosa no entendimento de temas importantes no direito contemporâneo.

A aplicação do método do seminário, além de permitir que os discentes 
aprendam a interpretar textos complexos e a trabalhar em grupo, ensina-os 
a abordar racionalmente a temática dos direitos fundamentais a partir do 
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monitoramento de processos próprios de pensamento e de questionamento 
de pressuposições implícitas, desenvolvendo neles a capacidade de refletir e 
expor argumentos perante um grupo. Os resultados do aprendizado podem ser 
facilmente avaliados a partir da análise das intervenções dos alunos durante a 
discussão dos textos propostos, de tal forma que o professor consegue verificar 
se o que foi trabalhado em aulas anteriores foi absorvido pela sala e de que 
modo esta circunstância ocorreu.

Todas as técnicas de ensino participativo apresentadas neste trabalho se 
direcionam ao desenvolvimento das potencialidades do aluno e objetivam conferir 
maior eficácia do ensino a partir da inclusão do Outro como parte das discussões. 
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A contribuição do uso de imagens no ensino do 
direito para o reconhecimento da alteridade

Anelize Maximila CORRÊA, Doutoranda em 
Educação, Universidade Federal de Pelotas, UFPEL.

Introdução

A vida desloca-se para além das fronteiras dos Estados. No entanto, 
se, por um lado, cada vez mais, os problemas locais são multidisciplinares e 
multidimensionais, interdependentes do global e vice-versa, por outro, muitos 
cursos de Direito ainda mantêm uma orientação consideravelmente restrita, de 
forma fechada, limitadas às questões jurídicas nacionais.

O novo Direito Internacional volta-se aos indivíduos e ao alcance de seus direitos 
para além das fronteiras do Estado com o qual mantêm o vínculo político jurídico 
da nacionalidade. A educação jurídica contemporânea encontra-se constantemente 
desafiada por esse fenômeno, o qual exige reformulações com relação à noção de 
fronteira e ao enfoque territorialista do Direito. No entanto, em muitas graduações 
em Direito, a temática migratória é enfrentada por meio de aulas expositivas, 
métodos tradicionais, de forma descontextualizada às questões sociais.

 Nesse contexto, insere-se a problemática do presente artigo, que visa 
analisar como o uso de imagens (BOHSANCK, 2007; LEITE, 2014) pode 
contribuir para a recontextualização (BERNSTEIN, 1990; 1996) do ensino 
do Direito Internacional (especialmente da questão migratória) e favorecer o 
reconhecimento da alteridade.

2. A internacionalização do direito e a educação jurídica

Os graves conflitos mundiais e as imensas diferenças econômicas entre 
os Estados têm provocado um deslocamento espacial significativo. Milhões 
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de pessoas são obrigadas a deixar seu lugar de origem para fugir de guerras e 
perseguições ou buscar um mínimo de dignidade, em face das dificuldades de 
sobrevivência econômica.

Como consequência, as relações interpessoais passam a ser travadas em um 
ambiente que transpõe os limites das fronteiras Estatais. Portanto, o Direito 
deve também se adequar a essa nova realidade. Nesse sentido, Santos (1998) 
procura demonstrar que:

a. o campo jurídico nas sociedades contemporâneas e no sistema mun-
dial como um todo é uma paisagem muito mais rica e complexa que 
aquela que tem assumido a teoria política liberal; 

b. Que esse campo jurídico é uma constelação de legalidades (e ilegalidades) 
diversas que operam em espaços e tempos locais, nacionais e transnacio-
nais, e, finalmente; 

c. que se concebe dessa forma, o direito tem tanto um potencial re-
gulatório ou inclusive repressivo, como emancipatório (SANTOS, 
1998, p. 19).

Santos (1998) apresenta uma concepção sociológica do campo jurídico, 
construída sobre um conceito de Direito que deve ser amplo e flexível para 
ser capaz de contemplar “as dinâmicas sócio jurídicas que ocorrem em marcos 
espaciais e temporais tão diferentes” (SANTOS, 1998, p. 20).

Nesse contexto, insere-se o ensino do Direito eivado de características 
territorialistas, desenvolvido sobre as bases do Positivismo Jurídico, o qual 
deve ser superado

o conceito de direito proposto pela teoria política liberal à equação 
entre nação, Estado e direito – e elaborada sobre as bases do positivismo 
jurídico dos séculos XIX e XX, é demasiado estreito para estes propósitos 
porque reconhece somente um dos espaços e tempos: o nacional. 
(SANTOS, 1998, p. 20). 

Unger (2005) identifica a necessidade de que a educação jurídica coadune-
se com essas realidades: “o estudioso e o praticante do direito precisam saber 
mover-se nesse nível para poder manejar os problemas que lhe são apresentados 
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no mundo complicado da globalização. Falta ainda, no Brasil ou em qualquer 
lugar, a escola que lhes ensine como” (UNGER, 2005, p. 21).

Esse descompasso não afeta apenas o ensino do Direito no Brasil. Na 
perspectiva europeia, Maduro (2010) registra que, em decorrência de o Direito 
estar em processo de modificação, considerando que as fontes jurídicas são 
cada vez mais desterritorializadas, a educação jurídica precisa ser revista. Para 
o autor, trabalhar com o Direito num contexto de múltiplas fontes jurídicas 
e de jurisdições implica em novos instrumentos jurídicos e não simplesmente 
em mais informação jurídica. Há, assim, a necessidade de que se repense as 
políticas pedagógicas aplicadas atualmente na educação jurídica europeia.

Essa percepção acerca do Direito conflui com o pensamento de Morin sobre 
a educação do futuro:

A esse problema universal confronta-se a educação do futuro, pois existe 
inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os 
saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de outro, as realidades ou 
problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, 
transnacionais, globais e planetários. (MORIN, 2000, p.36).

Em currículos tendentes à coleção (BEANE, 2002) as questões relativas 
à desterritorialização/internacionalização do Direito são estudadas nos 
componentes curriculares de Direito Internacional. Ao se debruçar sobre 
situações jurídicas multiconectadas, o Direito Internacional trabalha 
com a complexidade e com a descontinuidade territorial. A globalização 
desconstrói a dimensão geográfica do Estado, as relações jurídicas, eivadas 
de elementos extranacionais, passam a se desenvolver em todas as dimensões 
territoriais do globo. Por outro lado, não podemos esquecer da complexidade 
dessas relações, em razão da diversidade cultural e do necessário respeito à 
identidade cultural dos indivíduos.

O Direito Internacional, nessa perspectiva, distancia-se daquele tradicional, 
que se preocupava apenas em regular as relações entre Estados Soberanos 
e Organizações Internacionais. O novo Direito Internacional volta-se aos 
indivíduos e ao alcance de seus direitos para além das fronteiras do Estado, com 
o qual mantêm o vínculo político jurídico da nacionalidade. Usa-se aqui uma 
expressão cunhada por Erik Jayme (1995): trata-se de “um direito que garante o 
direito à diferença”, no tocante à proteção da identidade cultural.
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Nesse contexto, insere-se a importância do Direito Internacional para, entre 
outras questões, as migrações internacionais, as quais se constituem de um dos 
principais problemas sociojurídicos que atingem o século XXI. Representam, 
na atualidade, um fenômeno de vastas proporções, com impactos e reflexos 
diversos: sociais, políticos, econômicos e, também, jurídicos.

 Os aspectos sociais desse fenômeno são notórios e contundentes, 
simplificadamente simbolizados por contingentes populacionais que são 
forçados, em razão das massivas violações aos Direitos Humanos, a deixar seu 
lugar de origem. A alternativa é buscar, para além das fronteiras do seu Estado 
de nacionalidade, um lugar para viver dignamente.

Os Direitos Humanos devem alcançar a todos, independentemente de 
nacionalidade, origem social, raça, gênero, etnia ou religião. No entanto, no 
que se refere aos Direitos Humanos dos imigrantes, o reconhecimento de seus 
direitos tem encontrado resistência em políticas públicas, discursos políticos e 
até mesmo nos bancos das Faculdades de Direito. 

Os imigrantes deste início do século XXI vêm sofrendo uma discriminação 
cumulativa (associando a xenofobia com questões raciais e religiosas). As 
posturas discriminatórias que atingem os imigrantes têm sido internalizadas pela 
sociedade. Os próprios imigrantes consideram-nas naturais. Estes costumam 
avaliar que possuem menos direitos que aqueles que mantêm, com o Estado de 
residência, o vínculo de nacionalidade. 

O respeito aos Direitos Humanos dos imigrantes passa pela educação 
jurídica e pela necessária formação de profissionais que reconheçam que os 
Direitos Humanos devem alcançar também aqueles que não são nacionais do 
país em que vivem.

No Brasil, atualmente, intensificam-se novos fluxos migratórios, 
especialmente de centro-americanos (haitianos) e africanos. Por conta dessa 
realidade, posturas xenófobas e de resistência começam a ser observadas na 
sociedade e, inclusive, entre os estudantes de Direito.

Os cursos de Direito no Brasil têm formado profissionais alheios a essas 
questões. A construção de cursos com currículos rígidos, sustentados com base 
em componentes curriculares fixos e “currículos de coleção”, não favorece um 
ensino do direito capaz de emancipar; de abarcar as questões humanas que 
possuem uma dimensão extraterritorial.

 A educação jurídica contemporânea encontra-se constantemente desafiada 
por esse fenômeno, o qual exige reformulações com relação à noção de fronteira 
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e ao enfoque territorialista do direito. No entanto, em muitos cursos, a temática 
migratória é enfrentada por meio de aulas expositivas, com método tradicional, 
descontextualizada das questões sociais.

Nesse contexto, insere-se a problemática da presente pesquisa, que visa 
analisar, como o uso de imagens (BOHSANCK, 2007; LEITE,2014) pode 
contribuir para a recontextualização (BERNSTEIN, 1990; 1996) do ensino do 
direito internacional (especialmente acerca questão migratória).

2. Metodologia

Este estudo utiliza-se do método documentário, com base em Bohnsack (2007). 
Inspira-se nos trabalhos de Flores-Lonjou (2014) e Villez (2014), que, em pesquisas 
realizadas na França, analisam o uso pedagógico do cinema e das séries policiais. 
Essas pesquisas dão conta de que um aprendizado baseado em experiência é mais 
duradouro que aqueles advindos de aulas puramente expositivas. 

Para este estudo, realizou-se um trabalho comparativo, com duas turmas do 
mesmo adiantamento. Com ambas, trabalhou-se a questão migratória. Em uma, 
utilizou-se o método de aula expositiva tradicional, na outra, usou-se imagens. 

A pesquisa foi realizada com alunos do sexto período do curso de Direito 
de uma universidade comunitária do sul do Brasil, na disciplina de Direito 
Internacional Público. A aplicação em duas turmas distintas, em uma mesma 
data e na mesma universidade, permitiu neutralizar algumas das variáveis que 
terminam por relativizar os resultados das pesquisas, como o local de aplicação, o 
contexto histórico e a exposição da temática nos meios de comunicação de massa.

Para a primeira turma, os conteúdos relativos às migrações espontâneas e 
migrações forçadas foram abordados de forma exclusivamente expositiva, sem a 
utilização de qualquer recurso audiovisual. 

Na segunda turma, os mesmos conteúdos foram desenvolvidos a partir da 
contextualização, com o uso de imagens fotográficas. Considerarmos que as 
imagens seriam capazes de produzir sentido, de resgatar lembranças, de vincular 
o discente à realidade migratória, confluindo, assim, com o pensamento de 
Weller (2011), que afirma que “vivemos em um mundo hipervisual, onde a 
imagem exerce um papel fundamental de identificação, divulgação ideológica e 
socialização de significados” (WELLER, 2011, p. 286).
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Nesse sentido, “o fato de compreendermos o cotidiano através de imagens 
significa que nosso mundo, nossa realidade social não é apenas representada 
de forma imagética, mas também constituída ou produzida dessa forma” 
(BOHNSACK, 200, p. 288-289). 

A fotografia, além de trazer um registro de algo ou de alguém em determinado 
espaço temporal, está impregnada pela intenção de quem a produziu e “marcada 
pelos sentimentos que provocou, as memórias que fez emergir, os lugares que 
ocupou” (WELLER, 2011, p. 299).

Em ambas as turmas, após o término da exposição, foram aplicados 
questionários aos estudantes, com vistas a apurar a percepção acerca dos 
Direitos Humanos dos migrantes e refugiados. 

Conclusão
Os resultados dão conta de que o reconhecimento dos migrantes e refugiados 

como titulares de Direitos Humanos é 40% superior entre aqueles que tiveram 
aulas com utilização das imagens fotográficas, em comparação com aqueles que 
tiveram aulas expositivas tradicionais.

 O estudo revela que o método tradicional, com aulas puramente expositivas, 
descontextualizada das questões sociais, é inadequado para o enfrentamento de 
questões jurídicas que envolvam a questão migratória.

Por outro lado, o uso de imagens mostrou-se adequado, pois as imagens 
foram capazes de vincular os estudantes à realidade migratória, favorecendo, 
assim, o reconhecimento do outro e a sua condição de sujeito de direitos. 
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Introdução
Vive-se uma crise de valores e de comportamento familiar e social. 

O Direito não se mantém distante desta realidade, a demandar revisão e 
questionamentos de seus conceitos e dogmas. Entre as possíveis alternativas, 
entende-se necessário transformar o ensino jurídico brasileiro, ainda apegado a 
metodologias tradicionais, notadamente por intermédio de métodos fundados 
na interdisciplinaridade e no humanismo. 

O modelo tradicionalmente adotado para se pensar o Direito e o seu ensino 
não são mais suficientes frente às transformações pelas quais passa a sociedade, 
e a metodologia atualmente utilizada confere ao estudante uma preparação 
superficial e desvinculada da realidade na qual está inserido, ocasionando daí, a 
inserção no mercado de trabalho de profissionais incapazes de utilizar o Direito 
de maneira justa, humana e solidária. 
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O presente trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão acerca do ensino 
jurídico, levando em consideração a metodologia utilizada pelo corpo docente 
dos cursos jurídicos e a formação pedagógica dos professores, como elementos 
que podem vir a influenciar positivamente o processo de ensino-aprendizagem. 
Ressaltam-se os anseios de mudança no ensino jurídico para uma adequada 
formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Contudo, sem 
deixar de preocupar-se com a necessidade de mudança no comportamento do 
estudante de Direito, para que este possa exercer seu ofício baseado na ética, 
mais especificamente, na justiça, na prudência e na busca de valores, com o 
intuito de construir uma sociedade justa, livre e solidária. 

Para tanto, foi verificado se há relações significativas entre a formação 
pedagógica, mediante pesquisa promovida com 67 professores do curso de 
bacharelado em Direito, de universidades e faculdades distribuídas em diversos 
Estados do Brasil, entre os quais Ceará, Piauí, Pernambuco, Minas Gerais e 
Paraná. A amostra se deu por acessibilidade, obtida mediante divulgação de 
questionário, distribuído por intermédio de mensagens eletrônicas enviadas por 
meio de aplicativos de smartphone e e-mail, no mês de novembro de 2015. 

2. Avaliação da titulação dos docentes dos cursos de 
direito e ensino jurídico transdisciplinar

Sendo toda a estrutura dos direitos fundamentais baseada no primado 
da dignidade humana, o direito à educação foi consagrado pela primeira vez 
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 como um direito 
social (artigo 6º). Com isso, o Estado passou, formalmente, a ter a obrigação de 
garantir educação de qualidade a todos os brasileiros, desde a mais tenra idade 
escolar, até os bancos da faculdade. 

Conforme previsto nos artigos 205 a 207 da Constituição Federal de 1988, 
a educação é dever do Estado e, com a colaboração da sociedade, visa o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho, assim como também prescreve que as universidades 
gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial. A metodologia empregada tradicionalmente em algumas instituições 
de ensino brasileiras está focada em modelos pedagógicos ultrapassados, uma vez 
que pautadas na compartimentalização dos saberes. Isso acontece também no 
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ensino dos cursos de Direito, pois desde seu surgimento no Brasil, em 1827, existe 
a verticalidade dos conhecimentos: os conteúdos são transmitidos aos alunos 
obedecendo a uma ordem prevista nos códigos. (BASTOS, 2000). 

Atualmente, as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 
Direito encontram-se inteiramente recepcionadas na Resolução nº 09, de 29 de 
setembro de 2004, da Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação, 
órgão que compõe o Ministério da Educação (MEC). Essa Resolução revogou a 
Portaria nº 1.886/94, sendo considerada um legado daquela. Mudou-se a norma, 
mas se mantiveram, em sua maioria, as disposições da Portaria Ministerial 
nº 1.886/94. Convém lembrar que citada Portaria teve como pressupostos: o 
rompimento com o positivismo normativista, a superação da concepção de 
educação como sala de aula, e de que só é profissional do Direito aquele que 
exerce atividade forense. Negou-se também uma autossuficiência ao Direito 
e se entendeu necessária a formação integral do profissional (interdisciplinar, 
teórica, crítica, dogmática e prática). (JUNQUEIRA; RODRIGUES, 2002). 

Para que o professor esteja devidamente habilitado a promover a educação, é 
imprescindível verificar se o mesmo possui a necessária formação pedagógica, sem 
a qual, certamente, não saberá adotar as metodologias corretas para que possa 
bem conduzir o processo ensino-aprendizagem, que deve se desapegar da mera 
transmissão de conteúdo especializado, para formar o aluno de forma mais humana, 
ética e voltada para uma profissionalização. A maioria dos professores universitários 
no curso de Direito apresenta titulação compatível com o exercício do magistério 
superior. É o que demonstra o gráfico a seguir (Gráfico 1), elaborado a partir de 
pesquisa realizada com 67 (sessenta e sete) professores do curso de Direito:

Gráfico 1 – Titulação dos professores universitários do curso de Direito

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015.
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A existência de formação pedagógica se mostra essencial. Segundo Maseto (2012), 
o exercício da docência não depende apenas de um diploma de bacharel, mestre 
ou doutor; demanda uma capacitação específica, consistente em uma formação de 
natureza pedagógica, para o bom desempenho de seu ofício. Entretanto, a formação 
e o domínio de conteúdo especializado nem sempre redundam na existência de 
formação didática e pedagógica próprias, capazes de orientar os discentes, quanto 
ao seu comportamento na execução de seu valoroso ofício. 

Pelo que se observa na prática, ainda há uma clara tendência à utilização, pelos 
docentes, de uma metodologia ultrapassada, isto é, com certo distanciamento da 
pesquisa e da reflexão crítica, técnica e filosófica diretamente com os alunos, além 
da ausência do uso de ferramentas tecnológicas pelo professor que possam melhor 
trazer a atenção dos alunos e possibilitar uma maior interação e compreensão com o 
que está sendo ministrado em sala de aula. Deve haver uma preocupação constante 
do docente em fazer uma ligação entre a disciplina que ele está ministrando e as 
outras ciências. A não concretização dessa metodologia certamente resultará em 
um conhecimento restrito e superficial do bacharel em Direito. 

Não se pode mais conceber a transmissão da ciência jurídica como se ela 
estivesse divorciada das outras ciências, o conteúdo não deve ser restrito ao 
conhecimento técnico específico da disciplina. Morin (2011) confessa que 
jamais pôde resignar-se ao saber fragmentado, ou isolar um objeto de estudo 
de seu contexto ou de seus antecedentes. É preciso que se supere o método do 
raciocínio dedutivo simplista, que não permite trabalhar fora do âmbito estreito 
da legalidade. Estudar Direito não é apenas conhecer dogmas e neles enquadrar 
casos fictícios ou reais e chegar-se a uma conclusão, antes disso, é preciso pensar, 
analisar, interpretar o Direito de maneira social e humana. 

A pedagogia de Paulo Freire (2006) propõe um ensino na base do diálogo, da 
liberdade e do exercício de busca pelo conhecimento participativo e transformador. 
Trata-se de uma educação que esteja disposta a considerar o ser humano como 
sujeito de sua própria aprendizagem, e não como mero objeto sem respostas e com 
conhecimento raso das ciências diretamente ligadas à ciência jurídica. 

A educação deve ser conferida em sua mais ampla função, não apenas 
mediante a difusão de conhecimentos, mas como verdadeira técnica de 
transformação social, no afã de se construir uma sociedade justa, livre e solidária. 
Deve ser comum aos professores dos cursos jurídicos, a capacidade de motivar 
seus alunos, transmitir lições de vida e do exercício profissional com ética e 
responsabilidade social. Para tanto, todo professor deve possuir conhecimentos 
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dos processos básicos de ensino e de aprendizagem, ter habilidade na preparação 
de materiais, assim como dominar apresentações de fácil entendimento, seja 
criando atividades ou planejando avaliações (ZABALZA, 2004). 

Em resumo, mostra-se essencial a existência de uma formação pedagógica, 
mais humana, científica e transdisciplinar, focada não só no ensino, mas, 
sobretudo, na aprendizagem. Na educação, os benefícios de uma abordagem 
transdisciplinar são inúmeros: possibilita ao egresso uma formação 
contextualizada, crítica e reflexiva. O discente passa a observar a complexidade 
dos desafios a serem enfrentados e passa a reconhecer que o Direito, sozinho, 
não é capaz de apresentar respostas a esses problemas.

Conclusão

Constatou-se que a maioria dos professores dos cursos jurídicos possuem 
formação pedagógica específica, possuindo estes, importante papel no campo 
da educação, mas não lhes cabendo mais a transmissão de conhecimento pela 
mera leitura de dispositivos legais, devem também contribuir para a formação 
interdisciplinar e humana de seus alunos. Os alunos não mais concordam com 
o ensino preso às paredes, lousa e giz. O professor não mais pode ser um mero 
transmissor de conteúdo, mas, sim, um mediador capaz de promover as reflexões 
e o pensamento crítico entre os próprios alunos. 

Não se pode acreditar que uma pedagogia meramente bancária, em tempo de 
tamanho acesso a novas tecnologias, seja capaz de guardar a atenção e o interesse 
dos discentes. Parece estritamente necessário e urgente ao ensino jurídico fugir de 
rotinas, permitir ao aluno o desenvolvimento de uma visão crítica do conteúdo, 
com possibilidade de que o discente tenha condição de produzir o saber a partir 
da experiência em que participa diretamente e não apenas assiste. 

A reforma no ensino jurídico não se limita a modificações na estrutura 
curricular dos cursos jurídicos, mas no modo de ensinar o Direito. É necessário 
manter contínuos estímulos na mentalidade dos docentes, que devem primar 
pela análise e interpretação das normas jurídicas, despertando uma postura 
crítica por parte dos estudantes, formando uma consciência humana, ética e 
complexa. Para tanto, existe a necessidade de formação pedagógica moderna, a 
libertar os professores de técnicas rudimentares de ensino e abrir oportunidade 
a uma multidisplinaridade.
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A pesquisa científica e o desenvolvimento 
da argumentação jurídica nos cursos 

de graduação em direito

Ms. Roberta Teles BEZERRA, UNIFOR; 
Dr. Mônica M. TASSIGNY, UNIFOR.

Introdução

O desenvolvimento da argumentação jurídica está diretamente ligado à 
construção de um pensamento jurídico crítico. Edificar o conhecimento jurídico 
e explorar suas vicissitudes e idiossincrasias não é fácil, especialmente por ser o 
desenvolvimento da pesquisa jurídica ainda uma realidade distante dos bancos 
das escolas de direito, especialmente do bacharelado. Considerável parte dos 
alunos, não só do curso de direito, vê a pesquisa científica como uma realidade 
distante, pouco acessível, destinada a uma parcela muito específica de alunos.

A temática é importante, pois é imperiosa e urgente a necessidade 
de desenvolver o espírito crítico do jurista. Um profissional que leve em 
consideração os aspectos sociais, éticos e valorativos do direito, e os tenha como 
mais relevantes que a lei dura, marcada pela força de seu tempo e pela ideologia 
dos seus propositores.

Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar o contexto de desenvolvimento 
da pesquisa e da argumentação jurídica nos cursos de graduação em direito, 
tomando como referência o modelo amplo que tem sido adotado nos cursos 
jurídicos do Brasil, para demonstrar o impacto que este modelo tem na pesquisa 
jurídica nacional. Em parte, o texto reflete a experiência vivida na gestão de 
uma Instituição de Ensino Superior privada, para a qual buscou fundamentos 
em pesquisa bibliográfica e documental. 

O balizamento principal é documental, ante a previsão legislativa específica 
do Ministério da Educação, a Resolução CNE/CES n.° 9/2004, que institui as 
diretrizes curriculares nacionais do Curso de Graduação em Direito, e os destaques 
doutrinários são dos educadores Edgar Morin, Phillipe Perrenou e Lea Anastasiou. 
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2. A argumentação jurídica e o modelo de currículo  
do curso de direito
Com algumas pouquíssimas exceções, os cursos de Direito de todo o Brasil se 

organizam em regra seguindo o mesmo formato: matriz curricular pouco flexível, 
com pouca oferta de disciplinas eletivas e com disciplinas interligadas por suas 
denominações trazidas dos códigos legislativos: Direito Civil trata do Código Civil, 
Direito Penal estuda os crimes previstos no Código Penal e assim sucessivamente.

 Poucas são as disciplinas dirigidas à formação de um legítimo pensamento 
jurídico. A proporção, em média, é 12% por cento da carga horária total do 
curso dedicada à Filosofia Jurídica, Sociologia Jurídica, Antropologia Jurídica, 
Deontologia Jurídica, Epistemologia Jurídica, Psicologia Jurídica. 

Para a pesquisa jurídica, o percentual formal é ainda menor, aproximadamente 
3,5%. Tal percentual parece desconsiderar que a pesquisa é um princípio 
educacional, previsto como tal na LDB, que também prevê o incentivo à pesquisa 
e à investigação científica como uma das finalidades da educação superior.

Outros fatores agravam este quadro, pois as disciplinas propedêuticas 
são ministradas, muitas vezes, por professores sem formação jurídica, não 
estão contextualizadas com o direito. As disciplinas mais apropriadas para o 
desenvolvimento da crítica voltam-se mais para a apresentação dos teóricos 
e das suas teorias e estão concentradas no início do curso e direcionadas com 
alunos com pouca capacidade de leitura e interpretação. Os temas desenvolvidos 
nestas disciplinas em regra não são retomados na sequência da formação e, não 
raramente, são consideradas de menor importância pelos alunos, por não serem 
contempladas em exames da Ordem e concursos públicos.

O quadro da pesquisa é atingido por outros fatores: os professores, a quem 
compete estimular, também não são pesquisadores, são profissionais e técnicos 
da área jurídica; a pesquisa jurídica não é modelo avaliativo regular; a carreira 
de pesquisador e de docente não é lucrativa; a pesquisa está direcionada 
exclusivamente à produção do TCC. 

Neste tocante, destaca-se o fato de o desenvolvimento obrigatório da pesquisa 
para o TCC se dá em um momento muito delicado da vida do concludente, 
dividido entre a pesquisa e a produção de texto forçada em um tempo exíguo, o 
exame da ordem e a angústia quanto à vida profissional futura.

As instituições de ensino mais sérias e mais consolidadas investem muito 
na produção científica, por meio da promoção de “semanas científicas”. Mas a 
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realidade demonstra que muitos dos trabalhos apresentados nestes encontros são 
desenvolvidos de forma espontânea pelos alunos, incentivados por alguns professores 
pesquisadores, sem nenhuma obrigatoriedade prevista na matriz curricular do curso. 

Se for analisado o impacto real da pesquisa, excluída a pesquisa para o TCC, 
no currículo do curso de direito, ter-se-á um percentual inferior a 1%, por força 
da obrigatoriedade das Atividades Complementares, juntamente com outras 
experiências formativas de ensino e extensão. 

Assim, mesmo considerando o rigoroso cumprimento das formalidades da 
Resolução CNE/CSE n.°9, os currículos não têm conseguido levar a efeito a 
formação pretendida. Para MACHADO (2009, p.60) as matérias e disciplinas 
técnicas foram privilegiadas em detrimento daquelas que apresentam um 
conteúdo mais humanístico e reflexivo. 

O autor considera a proposta da citada resolução, que propõe ao mesmo 
tempo disciplinas profissionalizantes e fundamentais, não é suficiente para 
“garantir padrões minimamente aceitáveis de ensino jurídico em nível realmente 
superior, com formação crítica, humanista e politizada do bacharel, a ponto de 
habilitá-lo a reconhecer os novos problemas jurídicos, sociais e políticos que 
as sociedades contemporâneas vêm enfrentando” (MACHADO, 2009, p. 62). 

Esta mudança passa por desenvolver no aluno a capacidade de criticar as 
normas em contraponto aos fatos, e isto só é possível se o aluno de fato se 
apropriar do seu processo de aprendizagem, o que pode ser resolvido com a 
implementação dos processos investigativos no quotidiano do aluno, um 
despertar para os trabalhos de pesquisa. Passa por suplantar o modelo de ensino 
dogmático e de esgotamento dos conteúdos e favorecer a interpretação e análise 
crítica dos casos concretos, favorecendo a argumentação e o raciocínio jurídico. 

3. Desafios para uma matriz curricular que desenvolva a 
argumentação jurídica por meio do incentivo à pesquisa

A Resolução CNE/CSE n.°9/2004, do MEC, indica a necessidade de estar 
assegurada a competência para a argumentação jurídica na formação do perfil do 
egresso do curso de direito. No mesmo contexto, recomenda o pleno desenvolvimento 
da capacidade para a interpretação e para a aprendizagem autônoma.

Em contrapartida somente insere a pesquisa no item VIII, do §1°, do Art. 2°, 
quando diz que deve haver o incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário 
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prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação 
científica. Ou seja, acredita-se que essa capacidade de argumentação jurídica 
será desenvolvida nas disciplinas profissionalizantes e nas propedêuticas.

Embora as diretrizes curriculares orientem quanto a formação necessária e 
indique os conteúdos, não fica claro como isso deverá ser desenvolvido, ficando 
à cargo da instituição de ensino definir o modus operandi. Deve ser considerado 
também que algumas das habilidades previstas, como por exemplo, leitura e 
interpretação de textos, deveria ser requisito para o ingresso no curso de direito 
e não habilidade que ali se desenvolva.

Estas habilidades seriam melhor desenvolvidas se as atividades de pesquisa 
estivessem inseridas em outras fases da matriz curricular, não só no final 
do curso, e se tais atividades estivessem integradas com os demais saberes. 
Perrenoud (2000) orienta claramente para a necessidade da pesquisa ser 
inserida longitudinalmente no currículo formativo.

Para viabilizar o desenvolvimento da pesquisa no âmbito de salas de aula 
frequentemente numerosas, uma opção é o método cognitivo da aprendizagem 
baseada em problemas (PBL). O método PBL subdivide as salas em subgrupos 
capitaneados por tutores. Para tanto deveria estar detalhadamente previsto 
no projeto pedagógico do curso e na sua matriz curricular, bem como ter seus 
resultados utilizados para a avaliação do aluno.

Não por descaso a obrigatoriedade da pesquisa não foi prevista na 
Resolução n.9/2004. Fragale Filho (2010, p.425) explica, citando o Parecer 
n.°1.070/99, que a pesquisa não foi colocada como exigência específica do 
Curso de Direito, pois já é promovida pela Instituição de Ensino na qual está 
o curso inserido. Aponta, o autor, para o risco de não havendo essa exigência, 
a pesquisa pode vir a ser erradicada, em alguns cursos jurídicos: seja porque 
já é desenvolvida em outros cursos, seja porque os trabalhos realizados nos 
escritórios de advocacia já contam, para fins de avaliação do Ministério da 
Educação, como prática investigativa.

Não se pode garantir uma sólida capacidade de interpretação e argumentação 
jurídica, sem entregar para o aluno o objeto de estudo, sem dar-lhe a chance de 
refletir sobre o que analisa. Não mais se concebe que o aluno seja mero repositório de 
aulas, pois muitos desses conhecimentos irão se perder, especialmente no contexto 
de “bombardeamento” de informações da era da internet e das redes sociais.

Voltar o processo de aprendizagem para aprendizagens significativas a partir 
de currículos globalizantes é o que sugere a pedagoga Léa Anastasiou (2012) 
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quando afirma que estas atividades possibilitam ao discente a construção do 
pensamento pelo pensamento, apropriando-se do conteúdo e das relações 
previstas no currículo. 

Anastasiou (2012) destaca ainda que o ensino vai além da memorização, “os 
saberes estão diretamente associados ao processo de construção, e, portanto, a um 
saber fazer”. Neste sentido, aponta para currículos globalizantes que proponham 
a resolução de problemas, a iniciação científica e a elaboração de sínteses 
significativas, que possam colocar o discente no centro dos processos garantindo, 
além da sua formação, sua autonomia (ANASTASIOU, 2012, p. 60).

É importante frisar que os próprios professores possuem um déficit de 
formação vocacionada para a pesquisa, e esta deficiência não é recente. Para 
Marinelli-Carvalho (2010, p.25), embora a pós-graduação brasileira tenha sido 
institucionalizada em 1965 com objetivos de formação docente e o decorrente 
desenvolvimento da pesquisa, e ainda, a CAPES tenha priorizado a formação 
do pesquisador desde o plano traçado para o triênio 1986-1989, este período 
foi marcado somente pela formação de professores. Este cenário somente foi 
modificado no plano para o triênio 2005-2010.

Além da formação docente permanente, e da necessidade de novas formas 
de inserir a pesquisa no curso de direito para um maior desenvolvimento da 
capacidade de argumentação pelo profissional egresso, outra necessidade que 
parece bastante clara, mas é bem definidas por Lea Anastasiou em oposição 
à um cenário de acomodação: “a exigência de superação de processos de 
passividade intelectual atinge a nós e aos alunos, acostumados a trabalhar de 
maneira predominantemente reprodutivista”(ANASTASIOU, 2012, p. 61).

A mudança de um modelo de transmissão do conhecimento para 
apropriação do mesmo é necessária para o profissional do futuro. Superar o 
que Edgar Morin denomina “cegueira do conhecimento”. Em “Os sete saberes 
necessários à educação do futuro”, o francês elenca, entre outros, a necessidade 
do enfrentamento das incertezas e de ensinar a condição humana, a identidade 
terrena e a compreensão, neste tocante destaca a imperiosidade da compreensão 
em todos os níveis educativos e da reforma das mentalidades.

A sugestão mais imediata para estes desafios seria a inserção da pesquisa como 
atividade avaliativa em disciplinas obrigatórias do Curso de Direito, vinculando 
professor e aluno à atividade de pesquisa. Outra medida seria prever no Projeto de 
Ensino das disciplinas atividades de aprendizagem significativas, com metodologia 
que possa movimentar o aluno, despertando sua curiosidade e interesse. 
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Para tanto é necessário rever o modo como a pesquisa vem sendo 
desenvolvida, mudando o foco de uma pesquisa mais formalista de análise 
legislativa, para uma pesquisa empírica, considerando como as pessoas físicas e 
jurídicas aplicam essas leis e o impacto disto na sociedade (FARIA, 2013, p. 36). 

A avalição também deve ser revista, pois é importante que a nova postura 
exigida do aluno, a de principal agente no processo de aprendizagem, seja 
valorizada. Esta avaliação deverá “aferir o desenvolvimento de habilidades e 
competências, para além dos conteúdos, e a realização de feedback no processo 
de aprendizagem” (FARIA, 2013, p.35).

Outra opção, que não descarta as sugestões acima, seria integrar as 
disciplinas propedêuticas a outras disciplinas fazendo com que estas não fossem 
analisadas fora de um contexto legislativo, como por exemplo, análise de 
problemas sociológicos reais, como os que envolvem os presídios. Ou ainda, 
analisar antropologicamente o contexto dos direitos dos empregados domésticos. 
Este tipo de medida de fato permitiria ao aluno uma experiência reflexiva, 
construtiva do raciocínio jurídico e pode levar a uma legítima argumentação.

Conclusão

Os desafios para o desenvolvimento da pesquisa jurídica e a formação de um 
profissional com capacidade argumentativa, como se vê, passam pelo modelo 
do ensino jurídico, pela formação do professor, mas tem início principalmente o 
Projeto Pedagógico do Curso e na matriz curricular nele prevista e nas diretrizes 
curriculares para os cursos de direito.

As mudanças necessárias não são simples, pois perpassa por questões e 
interesses econômicos, especialmente pelo fato da maioria das instituições de 
ensino jurídico seremm privadas: salas de aulas com número reduzido de alunos, 
professores pesquisadores com dedicação exclusiva e remuneração compatível 
são equipamentos bastante onerosos.

Acredita-se que a adoção de um novo modelo seja possível, pois é inaceitável 
a manutenção da formação de bacharéis sem as competências mínimas da sua 
formação, inflando o mercado de trabalho e, possivelmente, causando danos aos 
seus clientes, por não conseguir atingir os objetivos profissionais contratados. Este 
cenário tem revelado uma mediocridade e uma mercantilização da profissão.

É condição para um ensino jurídico de qualidade a eleição de um sistema 
de ensino que favoreça a o desenvolvimento de uma argumentação jurídica e, 
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consequentemente, a construção de um raciocínio jurídico compatível com as 
demandas sociais, sejam na seara privada ou pública. 

Assim, deve-se buscar um modelo de ensino que possa equilibrar esses fatores: 
a exploração privada da atividade de ensino e um modelo de formação jurídica 
que verdadeiramente seja compatível com ideais de formação contemplados na 
Resolução CNE/CSE n.°9, do Ministério da Educação.
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Introdução

Há algumas décadas, os cursos de direito no Brasil evidenciam problemas e 
fragilidades, devido, principalmente, à reprodução da tradicional visão dogmática 
do direito, que trabalha um direito acrítico, imposto, no qual o professor se 
limita a repassar os “dogmas” existentes em relação ao sistema jurídico, sem o 
desenvolvimento uma análise crítica, remetendo esse procedimento, inclusive, 
aos métodos de ensino e na relação com a pesquisa.

Se pode-se considerar o direito como uma ciência e sendo inerente à pesquisa 
o questionamento que não cessa, a constante verificação da teoria e sua relação 
com a prática, uma vez que o conhecimento científico é provisório, mutável, 
como pode haver uma ciência dogmática? Tal classificação, de direito dogmático, 
é incoerente visto que não se pode admitir ciência sem questionamentos. Atrelar 
ao conhecimento jurídico a ideia de dogmática, portanto, é o mesmo que subtrair 
o caráter científico da ciência jurídica (MACHADO SEGUNDO, 2008, p.43).

Marques Neto (1990, p. 163) já falava sobre a defasagem do ensino jurídico, 
tradicionalmente refletido e conservado o dogmatismo ainda dominante no 
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pensamento jurídico. Ainda hoje, vinte e seis anos após essas suas palavras, 
ainda luta-se por um novo processo de ensino-aprendizagem desvencilhado das 
amarras tradicionalistas. 

Uma das possibilidades de renovação aponta na direção da profícua relação 
entre ensino e pesquisa. Desse modo, a ciência do Direito não se coaduna 
com a dogmática jurídica, pois a ciência deve referir-se à realidade social, 
sempre mutável, devendo, assim, as normas jurídicas serem constantemente 
analisadas de forma crítica.

Nesta direção, indaga-se qual a relação existente entre ensino e pesquisa 
na Pós-graduação em Direito? A partir de pesquisa bibliográfica e de campo, 
este trabalho objetiva verificar como a pesquisa jurídica tem sido vivenciada 
por alunos mestrandos e doutorandos, em momento anterior e após o início do 
curso, identificando as dificuldades encontradas, justificando a importância do 
aperfeiçoamento da utilização da pesquisa jurídica, a fim de se buscar melhorias 
na qualidade do ensino jurídico.

2. Ensino jurídico e pesquisa jurídica

Rodrigues (1993) elenca três vertentes da crise do ensino jurídico: a crise 
funcional, a operacional e a estrutural. Neste trabalho, será dada ênfase à 
crise estrutural, tendo em vista que esta se relaciona com a dogmática jurídica, 
orientada pelo paradigma positivista. 

Neste sentido, inúmeras evidências (MACHADO SEGUNDO, 2008, p.63) 
sobre a crise no ensino jurídico apontam que não se preocupam em formar 
cientistas do direito, questionadores, críticos, em fomentar a pesquisa, a 
discussão e o questionamento, mas sim, em formar um profissional especialista 
na análise de dogmas que lhes são impostos, resultando em análise sempre 
fechada, dentro da lei ou dentro de um sistema pré-concebido sobre o qual não 
lhe cabe, na condição de mero estudante, contestar ou duvidar.

Tagliavini (2013, p.79) resume com sabedoria a necessidade de renovação 
da educação jurídica, nos seguintes termos: “Renovar a Educação Jurídica é 
fazer opção pela qualidade do conhecimento jurídico, da percepção jurídica, 
da capacidade de lidar juridicamente com os problemas, de pesquisar e de 
argumentar juridicamente (...)”.

Diante disso, atualmente, apresenta-se como condição de superação a 
necessidade de quebra de paradigmas, de se ultrapassar a dogmática. A busca 
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pela excelência da aprendizagem vem se impondo, pois o ensino jurídico 
necessita de saídas urgentes para a crise na qual está inserido. É nesta mesma 
linha de intelecção que se insere o presente trabalho, o qual aponta para uma 
possível mudança favorável que pode ocorrer para a superação da crise no 
ensino jurídico brasileiro pode advir da pesquisa jurídica ou de uma maior e 
necessária aproximação entre o ensino e a pesquisa.

A importância da pesquisa para o ensino jurídico pode ser verificada na 
seguinte frase de Freire (2005, p. 29): “não há ensino sem pesquisa e pesquisa 
sem ensino”. Tal relevância da pesquisa pode ser sentida também pelas palavras 
de Demo (2000, p.60): “a pesquisa afastada do compromisso educativo é a 
expressão típica da mera qualidade formal, por vezes eminente e convincente, 
na condição de capacidade inovativa e de domínio metodológico”. 

Nesta direção, este trabalho não pretende discutir as causas da crise no 
ensino jurídico, mas identificar uma possível saída para a mesma. Intenta-se, 
pois, indicar como a pesquisa jurídica incentivada no curso de pós-graduação 
da Universidade de Fortaleza, mais especificamente nos cursos de mestrado e 
doutorado em Direito, pode ser uma solução para o problema.

Para tanto, elaborou-se um questionário que foi respondido por 55 alunos 
do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da UNIFOR, no 
final do segundo semestre de 2015. O objetivo da aplicação foi verificar como a 
pesquisa jurídica tem sido vivenciada pelos alunos, em momento anterior e após 
o início do curso, identificando as dificuldades encontradas e fundamentando 
a importância do aperfeiçoamento da utilização da pesquisa jurídica, a fim de 
buscar melhorias na qualidade do ensino.

Dos 55 alunos respondentes, 40 (72,7%) são das turmas do curso de mestrado, 
e 15 (27,3%) do curso de doutorado. Foram feitas perguntas relacionadas à vida 
acadêmica anterior e posterior ao ingresso do aluno na pós-graduação.
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Dos alunos do mestrado, apenas 7 (17,9%) afirmaram ainda não ter tido 
experiência com a pesquisa antes do seu ingresso na pós; enquanto que todos 
(100%) os alunos do doutorado afirmaram que já tiveram esta experiência. 

          MESTRADO                                 DOUTORADO

Dos alunos do mestrado, apenas 3 (9,7%) dos que afirmaram já ter tido 
experiência com a pesquisa jurídica informaram que dessa experiência não 
adveio publicações, enquanto que dos alunos do doutorado apenas 2 (13,3%) 
dos que afirmaram já ter tido experiência com a pesquisa jurídica informaram 
que dessa experiência não adveio publicações. Os resultados aqui obtidos 
demonstram que a pesquisa jurídica já vem sendo incentivada de forma 
satisfatória mesmo antes do ingresso dos alunos em cursos de pós-graduação. 

          DOUTORADO                                                MESTRADO

Com relação às perguntas acerca da experiência com a pesquisa após o ingresso 
na pós, todos os alunos do mestrado e do doutorado afirmaram que já tiveram 
experiência com a pesquisa. Apenas 3 (9,1%) alunos do mestrado e 3 (20%) do 
doutorado informaram que dessa experiência após o seu ingresso, ainda não 
adveio publicações. Esses resultados demonstram o incentivo à pesquisa jurídica 
nos cursos de pós-graduação, o que favorece a qualidade do ensino jurídico. 
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            MESTRADO                               DOUTORADO

Demo (2000, p.67) sintetiza: “(...) solidifica-se a pesquisa como razão 
central de ser da universidade, além de ser a base da transformação de mero 
ensino em educação. Esta educação será tanto mais emancipatória, quanto 
mais se escudar no questionamento reconstrutivo”. Neste sentido, Demo 
(2008) estabelece que um bom docente é também um bom pesquisador, 
aquele que produz conhecimento científico de qualidade, é também aquele 
que inova, deixando de ser um mero reprodutor de conteúdos. É, pois, aquele 
que consegue incutir no aluno o senso crítico, capaz de construir, desconstruir 
e reconstruir o saber ensinado.

Conclusão

Entende-se que o professor do curso de direito melhor desempenhará sua 
função se mantiver um diálogo mais próximo do aluno, fazendo-o refletir sobre 
o tema abordado em seus diversos aspectos. Acredita-se que o processo de 
ensino-aprendizagem do ensino jurídico mereça alicerçar-se em uma docência 
reflexiva, crítica, o que é possível através do estímulo à pesquisa jurídica.

O mais importante é, pois, ter em mente que o objetivo maior do ensino 
jurídico está no fato de despertar nos alunos a sua capacidade reflexiva, de 
entender a realidade social que o cerca e fazer do mesmo um agente transformador 
desta. E isto se torna possível com o incentivo à pesquisa jurídica.

Acredita-se que a qualidade do ensino jurídico pode ser alcançada com o 
incentivo à pesquisa jurídica, o que ocorre de forma mais intensa nos cursos de 
pós-graduação, especialmente nos cursos de mestrado e doutorado. A pesquisa 
jurídica, usada como uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, 
possibilita uma reflexão crítica por parte do aluno, o que permite uma mudança 
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de paradigma de uma docência pautada na dogmática, para uma docência 
reflexiva, favorecendo um ensino jurídico de qualidade.

Com base neste estudo, constatou-se que a pesquisa jurídica constitui uma 
importante ferramenta para o alcance de um ensino jurídico de qualidade. 
Através do questionário aplicado, os resultados mostraram que já existe, de fato, 
uma aproximação dos alunos com a pesquisa, que se fortalece ainda mais com o 
ingresso no curso de pós-graduação em direito constitucional na Universidade de 
Fortaleza. Todavia, torna-se imperioso buscar ainda mais meios de se aproveitar a 
pesquisa jurídica para legitimar a relação ensino e pesquisa no Direito brasileiro.
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Introdução

A presente pesquisa teve como objetivo demonstrar a ligação entre Direito 
e Economia, ressaltando a importância da Análise Econômica do Direito 
nos cursos jurídicos, para que o bacharel em Direito consiga visualizar que, a 
aplicação de uma norma em uma relação contratual no Direito Civil, pode não 
ser adequada aos contratos no âmbito do Direito Comercial. Desde a década 
de 1960 discute-se a aplicação prática de Direito & Economia ao Direito e o 
reconhecimento da contribuição de Ronald Coase, Oliver Williamson e Douglas 
North, influenciou a maneira como se desenvolve a teoria, que por alguns é 
denominada Law and Economics, que aqui será estudada sob a designação de 
Análise Econômica do Direito. 

Além de demonstrar a ligação próxima entre Direito e Economia, Law & 
Economics é capaz não de somente avaliar o impacto do Direito na Economia, 
mas também serve para avaliar a qualidade dos instrumentos legais, assim como, 
procurar analisar o fenômeno jurídico sob a ótica dos princípios econômicos. 
O estudo teve como foco os contratos, estudados em uma análise econômica, 
especificamente em sua incompletude, sendo esta vista, no âmbito jurídico, como 
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uma lacuna, enquanto que a Análise Econômica do Direito, a considera útil e até 
necessária para a manutenção de um bom relacionamento entre as os contraentes 
que, de maneira espontânea, tendo em vista o alto custo para elaborar um contrato 
completo, podem preencher os contratos de acordo com suas vontades. 

Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com a leitura 
de estudiosos em Direito, Economia e Ensino Jurídico. Ao final, concluiu-
se que o estudante de Direito, para um melhor entendimento dos contratos, 
principalmente no que se refere ao Direito Comercial, precisa fazê-lo através da 
Análise Econômica do Direito e da Análise Econômica dos Contratos, ramos 
dificilmente abordados nos cursos jurídicos. 

2. A relação entre direito e economia

O Direito, ao estabelecer regras de conduta, que moldam as relações entre 
as pessoas, deve levar em conta os aspectos econômicos oriundos de tais regras, 
assim como os efeitos sobre a distribuição ou alocação de recursos e os incentivos 
que influenciam o comportamento dos agentes econômicos privados. 

Sendo o Direito um sistema aberto que influi e é influenciado pelas 
instituições sociais, porque então não associar eficácia e eficiência na produção 
de normas jurídicas? Rachel Sztajn (2005) propõe que a eficácia tenha 
como função a produção de efeitos e a eficiência como aptidão para atingir o 
melhor resultado com o mínimo de erros ou perdas, bem como obter o melhor 
rendimento, alcançando a função prevista de maneira mais produtiva. Mesmo 
que os fatos sejam considerados sob a ótica quantitativa e empírica, própria do 
método econômico, não obsta a argumentação jurídica, qualitativa. Se quase 
todas as áreas do comportamento humano podem ser estudadas à luz da ciência 
econômica, o Direito também pode. 

Uma diferença a ser apontada por quem não vê relação entre as duas 
disciplinas é a de que, enquanto o Direito se ocupa de valores, como Ética e 
Moral, a Economia tem como objetivo a maximização de resultados, eficiência, 
tornando, dessa forma, inviável qualquer tentativa de empregar parâmetros 
econômicos na avaliação de normas jurídicas. Fábio Ulhôa (2013) lembra que 
“a disciplina jurídica da exploração da atividade econômica” é observada pelo 
Direito sob dois enfoques: um voltado para a intervenção do Estado na esfera 
privada, controlando a livre iniciativa e, de outro, pela relação entre pessoas 
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privadas, por meio de normas pertinentes, por exemplo, aos direitos dos sócios, 
aos contratos, aos direitos creditórios. 

A origem da discussão contemporânea entre Direito e Economia está 
presente nos trabalhos de Ronald Coase, Guido Calabresi e Trimarcchi, onde 
o primeiro, ganhador do prêmio Nobel de Economia em 1991, demonstrou 
como a introdução de custos da transação na análise econômica determina as 
formas organizacionais e as instituições do ambiente social. Coase explicou que 
a inserção dos custos de transação na Economia e na Teoria das Organizações 
implica a importância do Direito na determinação de resultados econômicos 
(SZTAJN; ZYLBERSTAJN, 2005, p. 1). 

Ainda sobre a importância da Economia para uma melhor compreensão 
do estudo do Direito, MORIN (2011, p. 68-69) numa crítica ao modo não 
complexo de se ensinar o Direito, considera que há de um lado uma realidade 
econômica, de outro lado, uma realidade psicológica, e uma demográfica de 
outro. Esquece-se que, no econômico, por exemplo, há as necessidades e os 
desejos humanos, atrás do dinheiro há um mundo de paixões e que, mesmo 
nos fenômenos econômicos stricto sensu atuam os fenômenos de multidão, isto 
é, a dimensão econômica contém outras dimensões e não se pode compreender 
nenhuma realidade de modo unidimensional.

2.1. Direito dos contratos e análise  
econômica do direito

Para Eros Grau (2004), houve uma mudança paradigmática na esfera das 
relações privadas: a superação do modelo ideal do liberalismo econômico, onde 
os contratos eram realizados exclusivamente de acordo com a vontade das 
partes criando seu próprio Direito, para uma intervenção estatal, adequando 
esses direitos aos fins da ordem econômica. 

Apenas por meio do contrato é que se podem realizar investimentos com 
vistas a reduzir os riscos no futuro, só há eficiência em uma economia quando 
é possível assegurar que as promessas serão cumpridas. Numa economia 
moderna, os agentes fazem promessa constantemente e das mais variadas 
formas e interessa ao Direito não somente a formalização dessas promessas (que 
tem como instrumento os contratos), mas também a garantia de que os direitos 
poderão ser plenamente exercidos. 
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Acontece, também, das relações de negócios durarem anos, onde as 
condições mudam ao longo do tempo, devendo as partes reagir a tais condições 
inconstantes, à medida que perseguem seus próprios interesses e, para que isso 
aconteça, faz-se necessário compreensões flexíveis e não regras rígidas. As 
regras formais não controlam de maneira definitiva as relações humanas, seja 
nos negócios, ou na vida pessoal. (COOTER; ULEN, 2010). 

Para Coase, a política econômica trata da escolha de regras e procedimentos 
legais e estruturas administrativas com o objetivo de maximizar o bem-estar 
social. As leis atuam sobre a atividade econômica por intermédio da política 
econômica, desempenhando quatro funções básicas: protegem os direitos 
privados; estabelecem as regras para a negociação e alienação desses direitos; 
definem regras de acesso e de saída de mercados; promovem a competição; e 
regulam tanto a estrutura industrial como a conduta das empresas nos setores 
onde há monopólio e baixa concorrência (PINHEIRO; SADDI, 2005). 

Com o trabalho de Coase, a ciência econômica passou a preocupar-se e 
entender das transações humanas, comerciais e de trocas, onde tais relações 
não são reguladas somente pelo sistema de preços, mas também pelos contratos. 
Mas os agentes abster-se-ão de quebrar os contratos se os custos de rompimento 
forem maiores que os benefícios de fazê-lo, de acordo com a tese sugerida por 
Benjamin Klein (SZTAJN; ZYLBERSZTAJN, 2005). 

Além do mais, os custos de se romper os contratos de modo oportunístico 
estão associados a mecanismos privados (perda de reputação) ou públicos 
(penalização pela justiça), de acordo com Décio e Rachel (SZTAJN; 
ZYLBERSZTAJN, 2005). E acrescentam os autores que o objetivo da área 
de Direito, Economia e Organizações é o de compreender o modo pelo qual 
economistas e outros cientistas sociais pensam e investigam a Economia, as 
Organizações e as Instituições.

2.2. Da relevância da análise econômica dos contratos  
nos cursos de graduação em direito, como           
entendimento dos contratos incompletos.

O contrato incompleto é analisado por uma das veias de estudo da escola do 
Law and Economics e a relevância do tema foi mencionada por Araújo em sua obra 
Teoria Econômica do Contrato (CAMINHA; CARDOSO, 2014). Um aspecto de 
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qualquer contrato é que ele é sempre incompleto, isto é, passível de alteração 
pelos eventos inesperados e podem ser modificados, até mesmo, na sua execução, 
pela mudança de vontade dos contraentes, ou porque algum deles desconheceu 
alguma informação em relação ao contrato ou porque algum fato novo impediu 
a adesão de uma das partes ao que foi pactuado. O sistema jurídico brasileiro, 
no Código civil, esgotou, em três institutos, a hipótese de preenchimento dos 
contratos incompletos: a imprevisão (artigo 317), a onerosidade excessiva 
(artigo 478) e a lesão grave (artigo 157). Nenhuma dessas previsões resolve os 
problemas dos contratos incompletos, isto é, não apresentam formas de superar a 
incompletude contratual sem a possibilidade de renegociar ou discuti-lo. 

Como já dito, a análise econômica clássica parte da racionalidade plena dos 
agentes, enquanto que a teoria econômica da incompletude contratual pressupõe 
a capacidade cognitiva limitada dos agentes econômicos. A racionalidade 
limitada está diretamente ligada, por vezes, aos custos necessários para adquirir 
informação e processá-la corretamente, isto é, a busca de informação gera um 
custo e (a maioria das vezes) um contrato é celebrado quando ambas ou uma 
das partes não possui informações suficientes na negociação. A incompletude 
serve às partes para introduzir na relação uma flexibilidade necessária para que 
o contrato possa continuamente adequar-se às mudanças das circunstâncias, 
reconhecendo-se a possibilidade de o contrato incompleto ser um meio 
alternativo de gerir situações supervenientes (CAMINHA; CARDOSO, 2014). 

O contraente possui racionalidade limitada e a delimitação de todas as 
possibilidades que pudessem acontecer em uma relação contratual, somente 
elevaria os custos da transação; as partes podem deliberar em deixar lacunas 
para serem preenchidas posteriormente. A teoria dos contratos incompletos 
prega a cooperação das partes, implicando, assim, em lidar com lacunas e 
imperfeições contratuais. 

Desta feita, nos cursos jurídicos, somente leva-se em consideração os conceitos, 
características e requisitos dos contratos, seja ele da esfera civil ou comercial, de 
maneira que as regras aplicadas no Direito Civil não são, necessariamente, as 
mesmas utilizadas no Direito Comercial, pois aqui, os custos da transação são 
levados em consideração de maneira mais enfática, sendo constante e até mesmo 
requisito da atividade comercial, o intuito de lucro. Para Ronald Coase, quando 
os operadores do Direito dominarem conceitos econômicos, suplantarão os 
economistas na avaliação econômica dos efeitos das normas jurídicas, refinando 
o método de estudo do Direito (SZTAJN; ZYLBERSTA, 2005).



173

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

Conclusão

Por longo tempo, os juristas mantiveram-se distantes da sociedade e o 
Direito sobreviveu como disciplina isolada, mesmo sendo um produto da 
sociedade, sem que seus estudiosos se dedicassem ao estudo de outras ciências. 
A implantação de novas tecnologias e a globalização contribuíram para que 
houvesse uma convergência entre juristas e economistas, pois, propriedade, 
contrato e responsabilidade civil, passaram da condição de ligação exclusiva 
com o Direito, para estreita ligação também com a Economia. 

Os contratos que perduram no tempo, isto é, os de trato sucessivo são 
sempre incompletos e a teoria da imprevisão, largamente utilizada nos tribunais 
brasileiros, não é suficiente para solucionar de maneira eficiente a incompletude 
contratual, pois não há como renegociá-lo ou discuti-lo sem um custo. A partir 
da escola Law and Economics, assim como dos estudos de Ronald Coase, é que 
os economistas começaram a disseminar pensamentos que teriam reflexos na 
esfera jurídica, dentre eles, os custos da transação. Através do entendimento 
pelo bacharel em Direito da Economia dos Custos da Transação, como parte 
da Economia das Organizações, haverá a consciência de que estas devem estar 
preparadas para lidar com os problemas das quebras contratuais através de leis 
e de códigos informais de conduta. 

As decisões judiciais no Brasil são baseadas mais nas visões políticas do 
juiz, do que em uma leitura rigorosa da lei e a maioria dos magistrados insiste 
em tomar decisões que privilegiam a manutenção dos contratos, sem levar em 
consideração os custos que essa decisão acarreta, assim como também não 
levam em consideração as peculiaridades entre os contratos celebrados na 
esfera civil e na esfera empresarial. 

Há um longo caminho a ser percorrer até que se entenda o sentido e até mesmo 
a importância da Análise Econômica do Direto como solução para contratos de 
longa duração. É necessária a eliminação da cláusula de onerosidade excessiva, 
dando mais naturalidade às cláusulas que estão deixam em aberto certas previsões 
contratuais, sendo elas decididas, espontânea e posteriormente pelas partes, 
aumentando, inclusive, em alguns casos, o vínculo de confiança entre elas. Mas 
para se chagar a esse entendimento, faz-se necessário o estudo do Direito ligado a 
outras ciências que, como ele, tem grande ligação, como a Economia.
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As incertezas da contemporaneidade, o 
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Introdução

O avanço da tecnologia impele os vários setores da sociedade a adaptar-se 
às novas realidades e demandas que surgem com a mudança de paradigmas. O 
setor da educação não é diferente, pois a construção de novos conceitos e novas 
práticas é um imperativo para a atual gestão da aprendizagem.

O ensino a distância não é uma novidade, remetendo aos cursos por 
correspondência do início do século XX, mas não se pode congelar metodologias 
de ensino dada a velocidade das mudanças atuais. A popularização dos 
computadores e da internet que ocorreu nas últimas décadas abriu possibilidades 
incomensuráveis a essa modalidade de ensino, transpassando barreiras 
territoriais mais do que nunca, e a adequada utilização desses instrumentos tem 
potencial transformador inclusive para o ensino presencial.

Há de se ressaltar que o ensino a distância, contudo, não pode acarretar 
em distanciamento e desumanização do processo de aprendizagem, tornando 
impessoal e vulgarizando as interconexões pessoais assim como a relação 
educador e educando. 

Nesse sentido, atividades presenciais, não expositivas, retiram o educando 
dos bancos da sala de aula, quebrantando aspectos estáticos do ensino 
tradicional, comungando a teoria com prática, especialmente conectadas com 
o cotidiano no qual os indivíduos estão inseridos, podendo trazer ganhos de 
aprendizagem e inserção social muito mais significativos.

Com fulcro nessa perspectiva, afunila-se a presente discussão para o âmbito 
do ensino jurídico, atentando ao papel social que o profissional do direito exerce, 
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além de discutir as possiblidades de instrumentos eficazes de humanização do 
ensino universitário na esfera do Direito. 

2. O mal estar da pós-modernidade e suas repercussões  
no processo de aprendizagem
O ensino a distância é modalidade que não prende o educando a horários 

preestabelecidos, ou comparecimento obrigatório na instituição de ensino, pelo 
contrário, caracteriza-se exatamente pela facilidade de se cursar disciplinas de 
maneira flexível, demandando autodisciplina do estudante e oportunizando 
que o conhecimento chegue nas regiões geográficas mais distintas.

Hoje é possível realizar cursos em instituições de ensino estrangeiras das 
mais renomadas sem sair de casa, ou mesmo cursar praticamente graduações 
inteiras no conforto da própria residência. A tecnologia passa a ser uma parceira 
para o processo de aprendizagem, e ferramentas interativas e dinâmicas são 
vastamente oferecidas pelas plataformas de ensino a distância disponíveis no 
mercado, não se limitando às aulas expositivas gravadas em vídeos.

Para localizarmos a conjuntura social hodierna, diga-se que em tempos 
de pós-modernidade, existe uma tendência a um intenso relativismo, ou uma 
superrelativização de diversos aspectos da vida, não só da ciência, numa liquidez 
sem estabilidade. Para Zygmunt Bauman (2001, p. 11-14), o atual contexto de 
derretimento dos sólidos, das seguranças, certezas e estabilidades, “emergiu 
do derretimento radical dos grilhões e das algemas que, certo ou errado, eram 
suspeitos de limitar a liberdade individual de escolher e agir”.

Essa liquefação dos sólidos, que gera a fluidez da contemporaneidade, torna-se 
volatilidade, instabilidade, incerteza e insegurança na inexistência de regras claras 
para guiar a sociedade, no relativismo solipsista dos valores. Enquanto que os “mal-
estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança que tolerava uma 
liberdade pequena demais na busca da felicidade individual”, os “mal-estares da pós-
modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera 
uma segurança individual pequena demais” (BAUMAN, 1998, p. 10).

Os indivíduos são reduzidos a consumidores no mercado da busca pela 
felicidade solipsista, com o fim do engajamento mútuo e a degradação das 
possibilidades de articulações sociais coletivas, sendo os shoppings os grandes 
símbolos do momento atual, como templos do consumo e espaços de convívio e 
partilha de experiências entre os indivíduos pós-modernos (BAUMAN, 2001).
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O ensino passa a ser mais um produto no mercado, e na velocidade da 
contemporaneidade, o melhor produto seria o que gera resultados mais 
rapidamente, sem necessariamente ter a atenção devida aos aspectos relativos à 
qualidade e relevância social.

Dialogando com esse diagnóstico, no que diz respeito aos processos 
pedagógicos, Paulo Freire (2003) aborda a contraposição entre os processos de 
humanização e desumanização como realidades históricas, defendendo a tese 
de que somente a primeira pode ser a vocação do homem, este necessariamente 
consciente de sua natureza de ser inconcluso, questionador de si mesmo. Tal 
desumanização reflete não somente o sujeito oprimido, mas também o opressor 
e sua violência, que é a distorção da vocação humanitária individual. 

Nessa contradição entre opressores e oprimidos, a Pedagogia do Oprimido 
deverá ser construída com estes e não para estes, sejam povos, comunidades ou 
determinados segmentos. Compreende-se essa relação não como um dualismo 
maniqueísta, pois as facetas de opressores e oprimidos são papeis exercidos 
cotidianamente. Ressalte-se a insuficiência das relações de assistencialismo e 
dependência para a emancipação social, pois os mecanismos de inclusão devem 
ser forjados por aqueles que são objetos de exclusão, e não para eles.

Exemplo desse grave equívoco é o padrão estabelecido na relação educando-
educador, que é fundamentalmente narrativo, na ilusão de que o conhecimento 
é simplesmente cumulado como num banco de dados, quando o docente 
deposita o conteúdo na “cabeça” do discente, muitas vezes ainda se utilizando 
da metodologia da memorização, como noutros tempos em que o ensino jurídico 
se resumia à metódica e monótona leitura de leis.

Para Freire (2003), é o diálogo a essência desse processo educativo, que será 
verdadeira prática da liberdade e comunhão entre os indivíduos, a chamada 
dialogicidade. Pressupõe-se que a autossuficiência é incompatível com o diálogo, 
que somente será viabilizado trabalhando-se na dimensão da alteridade, 
apreendendo o outro na plenitude da sua dignidade, direitos e, sobretudo, 
diferença. É reconhecer a essencialidade do saber trazido pelo outro, mesmo 
que não científico, para a construção de outro saber, que mesmo tecnicista não 
se isenta da conjuntura em que se insere.

Nenhum ramo científico, muito menos o jurídico, assim como nenhum 
método de ensino, inclusive a educação a distância, pode desobrigar-se das 
repercussões que seu desenrolar gera na sociedade. Por isso a necessidade da 
ação-reflexão, para não se cair no ativismo vazio nem tampouco num tecnicismo 
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supostamente neutro, pois somente a práxis engajada e combativa poderá dar 
ao Direito um caráter transformador.

3. Saindo dos bancos da sala de aula e indo ao  
encontro do mundo

A construção do conhecimento científico possui caráter paradigmático, e a 
noção de paradigma científico foi detidamente tratada no campo da filosofia do 
conhecimento por Thomas Kuhn, para quem os paradigmas são “as realizações 
científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem 
problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma 
ciência” (KUHN, 2005, p.13).

Contextualizando para o campo das ciências sociais, o sociólogo do 
direito Vicenzo Ferrari (2000) leciona que qualquer ciência possui um caráter 
paradigmático, pois opera em cada momento histórico sob o marco de um 
paradigma, que designa os modelos teóricos que uma comunidade científica 
aceita como instrumentos de conhecimento válido, servindo também como 
instrumento de comunicação entre os cientistas que o compartilham.

Direito e Educação são inexoravelmente relacionados a esse campo das 
ciências sociais, e a já explanada liquidez da contemporaneidade reflete um 
momento de transição paradigmática, nos quais os marcos de segurança e 
certeza estão nebulosos, inclusive no que diz respeito aos parâmetros que podem 
ser considerados adequados ao ensino jurídico universitário.

O ensino de uma maneira geral encontra-se num momento de transição 
paradigmática, também imposta pelas inovações tecnológicas, que modificaram 
– e modificam – velozmente as relações sociais, ainda demandado de melhor 
aproveitamento em sala de aula, de uma utilização mais apropriada, que insira 
a aprendizagem no paradigma das novas mídias e formas de interconexão 
entre os indivíduos.

A própria natureza do ensino a distância é de retirar o educando das quatro 
paredes da sala de aula, colocando-o no universo da interação eletrônica, com 
o mundo da internet e dos instrumentos digitais que estimulam um prisma 
totalmente diversificado de captação do conteúdo, sendo essa modalidade de 
ensino profundamente afetada pelas questões levantadas no tópico anterior.

Isso posto, as pretéritas considerações a respeito das incertezas da 
contemporaneidade, do mal estar da pós-modernidade, da liquidez das certezas 
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e convicções, ao mesmo tempo que traduzem uma série de inseguranças, 
também significam dizer que o ser humano encontra-se em vasto campo de 
possibilidades e inovações nas diversas esferas de conhecimento, não sendo 
diferente em relação ao ensino jurídico e à educação a distância, que não mais 
podem ser limitados à perspectiva de educação bancária retro delineada e 
criticada pela pedagogia freireana.

Em razão das dificuldades atuais e da conjuntura hodierna, no ensino a 
distância, a distância passa ser hipertrófica em relação ao ensino, que se torna 
desumanizado, impessoal e frio. Os educandos são os consumidores, e o produto 
é a titulação, que pode ser “facilmente” adquirida em precários cursos on line, 
desvirtuando o escopo e desperdiçando a potencialidade dessa modalidade de 
educação. A autonomia gozada pelo discente é confundida com individualismo 
e isolamento. O vínculo entre educador e educando converte-se em algo tão 
fragilizado, que beira a inexistência. 

No ensino a distância, a mera utilização de mecanismos tecnológicos não 
é fator garantidor de dinamicidade, tampouco qualidade para o processo de 
ensino e aprendizagem. É condição sine qua non para a implementação do 
ensino a distância, mas esse mesmo método de ensino nela não se encerra. 
Necessário se faz que o educando não seja limitado – nem se limite – a um 
sujeito passivo, mas seja considerado – e posicione-se – como um sujeito 
interativo. (SAMPAIO e LEITE, 1999)

Outrossim, a educação não se resume à conhecimento técnico ou inserção 
no mercado de trabalho pela aquisição de uma titulação, mas a efetividade do 
processo educativo deve preparar o indivíduo enquanto cidadão para exercer 
ponderadamente sua condição de agente social. A educação é um instrumento 
de emancipação do indivíduo, que quando efetivada contribui imensamente 
para promover diversos tipos de liberdades, capacitando-o para o exercício da 
democracia (SEN, 2010).

Tendo em vista que a própria Constituição Federal de 1988 dispõe em seu 
artigo 207 que: “As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, a comunicação 
constante desse tripé deve ser considerada o ponto nevrálgico para se lidar com 
as peculiaridades dos tempos atuais. 

Na realidade, ocorre verdadeiro imbricamento entre ensino, pesquisa 
e extensão, e os docentes precisam sair das zonas de conforto nas quais se 
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encontram, na busca pelo desenvolvimento de atividades não limitadoras, 
que oportunizem aos educandos a inserirão no mundo que os cerca, mas não 
somente no mundo virtual das novas tecnologias, como também no mundo 
concreto das realidades sociais que transbordam por todos os lados.

A proposição de pesquisas acadêmicas de relevância social, que viabilizem 
a construção de perfil crítico no corpo discente, além de esposarem relevância 
social que possa ser revertida em benefício da resolução das demandas que 
hoje se encontram insolúveis, é passo fundamental para a consecução das 
perspectivas explanadas na pedagogia freireana.

Atividades de extensão são igualmente essenciais, e por vezes até simples 
de serem efetivadas, pois uma mera visita técnica pode propiciar um despertar 
aos aspectos latentes que passam desapercebidos cotidianamente em razão da 
volatilidade dos tempos modernos, relacionando teoria e prática.

Conclusão

A busca pela solução mais adequada para a problemática investigada deve 
reconhecer a complexidade da sociedade atual, superando o paradigma da 
simplicidade e atentando às diversas nuances do fenômeno que se investiga. 
Muito mais do que fórmulas prontas ou soluções definitivas, imperativo é o 
diálogo, o inicial reconhecimento da inadequação de muitos dos métodos 
atuais, e o debate na busca pela construção coletiva de novas possibilidades. 

Nesse azo, como considerações finais, pode-se apontar que inexistem 
certezas ou pontos finais na questão abordada, mas um processo de construção, 
um permanente devir, demandando também atenção e autocrítica permanente 
aos docentes no que tange às suas práticas.
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Introdução

Inegável a influência e a importância do Cinema para a informação e formação 
do homem contemporâneo. O Cinema é um fenômeno superestrutural com 
espectro técnico e status científico e traduz-se numa ferramenta metodológica 
visando a ampliação do conhecimento cultural (exibições, debates, pesquisas, 
publicações), reflexão comunicacional crítica (análise contextualizada de 
mensagens e sentidos) e compreensão de conteúdos de diversas áreas do ensino 
superior (Direito, História, Sociologia, Política, Psicologia, Administração, 
Economia, Comunicação Social). 

Especificamente, destaca-se o estofo cultural, lastro intelectual, relevo 
educacional e mecanismo metodológico dedutivo para o exame de diferentes 
produções fílmicas e suas implicações acadêmicas com o Direito internacional 
Público, a Ciência Política e as Relações Internacionais. A exemplo de vários 
cursos de Direito de algumas Instituições de Ensino Superior (IES) que utilizam 
o Cinema em analogias didáticas, cursos de extensão, mostras culturais e, até 
disciplinas complementares, este trabalho relata uma experiência metodológica 
pessoal patrocinada, desde 2003, através do Seminário Cinema, Direito, Política 
e Relações Internacionais na cadeira Direito Internacional Público do Centro de 
Ciências Jurídicas (CCJ) da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 

A averiguação crítica de várias obras do cinema nacional e internacional 
pelo alunado é classificada em diversas abordagens temáticas, exploradas a 
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partir de recortes técnicos e correlacionadas com conteúdos específicos do 
Direito Internacional Público, Ciência Política e Relações Internacionais, 
servindo como um dos formatos avaliativos semestrais da referida disciplina 
e com base em certos critérios: qualidade estética (forma/conteúdo), força 
intelectual (reflexões produzidas) e lições extraídas (aprendizados morais).

2. Importância comunicacional, cultural e  
educacional do cinema

O cinema é o lugar por excelência para o reconhecimento dos limites e dos 
excessos de uma sociedade imagética. Contemporaneamente, as análises dos 
sentidos e das mensagens cinematográficas são bastante requisitadas por escolas, 
universidades, instituições públicas, ambientes privados de trabalho, meios de 
comunicação e clubes de cinéfilos. E essas análises não se convertem apenas em 
“assistir a obra”, mas, na realização de debates e produção de textos sobre a obra 
fílmica. Diferentemente de uma obra escrita onde se pode explicar “o escrito pelo 
próprio escrito”, na avaliação fílmica cabe ao analista decodificar em palavras e 
letras o que pertence ao campo imagético e dialógico. Para a maioria das pessoas, o 
cinema não rompe o universo do simples lazer, mero entretenimento, pura diversão 
e ócio desobjetivado. Todavia, cabe ao analista de uma obra cinematográfica assisti-
la, revê-la, e acima de tudo, examiná-la técnica e cientificamente (ARAÚJO, 1985). 

Assim, é fundamental para o analista reter profundo acervo fílmico. Ou seja, o 
conhecimento plural acerca do cinema (história, escolas, protagonistas, técnicas, 
temas) para interpretá-lo sob os aspectos psicológico, científico e ideológico. 
É no âmbito “psicológico” que ocorre o desmonte da obra que foi construída 
pelos seus autores para estruturá-la novamente, a partir do ato de reconsiderar 
as impressões superficiais (VANOYE & GOLIOT-LÉTÉ, 1994). Já a análise 
“científica”, em que o analista se distancia do filme, principalmente, no que 
tange às suas emoções particulares, tem a função de descrever as características 
da obra para, num segundo momento, reconstruir (interpretar) estes elementos 
isolados e garantir uma avaliação racional ao filme. (ARNHEIM, 1989). E para 
o analista ingressar na natureza “ideológica” da obra é necessário perceber sua 
índole escondida, objetivo subliminar e visão de mundo a ser repartida com o 
público. Entender que os filmes apresentam expressões culturais da vida que 
podem influenciar as pessoas, de modo que a alienação e a dependência de um 
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modelo podem ser verificadas na tela e atingir, de modo quase imperceptível, 
aos espectadores (FURKHAMMAR & ISAKSSON, 1976).

É notória a relevância analítica dos elementos repassados pelas obras 
cinematográficas para a indústria cultural, sociedade e a academia. O cinema como 
produto cultural (entretenimento ou reflexão) objetiva ampliar o lastro de informação 
e conhecimento social através de sua exibição em espaços comerciais, meios de 
comunicação, clubes de cinéfilos, instituições acadêmicas e ambientes de trabalho e 
privados, e por possuir base técnica e status científico, constitui-se, em qualquer lugar 
do mundo, num objeto de análise e produção acadêmica de várias áreas por meio de 
artigos e livros culturais e científicos, debates multidisciplinares, mostras culturais, 
disciplinas específicas ou cursos de graduação e pós-graduação das IES. 

Por isso são tão fortes as influências do cinema para os debates acadêmicos, 
a construção científica de textos analíticos e a abordagem metodológica 
educacional, especificamente, no que tange ao Direito, Política e Relações 
Internacionais. Acerca do “Cinema e Direito”, sua conceituação sempre 
encontrar-se-á vinculada a um sistema de controle social do comportamento 
humano, formado por um corpo de normas e um conjunto de mecanismos 
impostos a uma nação ou comunidade de nações, que aspiram, indistintamente, 
realizar o “ideal da justiça”. A sociedade está sempre aberta para entender 
as temáticas inerentes ao Direito: as vias de materialização da igualdade de 
todos perante à lei; as formas de solução pacífica dos conflitos interpessoais, 
coletivos e externos; os eventuais descompassos entre o ordenamento jurídico 
e os diferentes desejos sócio-histórico-espaciais; as reações mais adequadas aos 
atos de transgressão às normas aceitas por uma determinada comunidade; o 
funcionamento da suposta neutralidade dos juízes; e as motivações das condutas 
socialmente nocivas. Ademais, a articulação “Cinema e Direito” proporciona 
uma abordagem mais próxima ao projeto contemporâneo da ciência jurídica, 
superando a visão meramente dogmática e normativamente recortada do 
fenômeno jurídico, inserindo-o na dinâmica das relações de vida, única via 
capaz de dimensionar o correto sentido das normas. Fomentar e divulgar a 
cultura cinematográfica implica num importante fluxo de reflexão e crítica 
do Direito, tanto pela perspectiva comparativa que lhe é inerente, quanto por 
permitir repensar problemas, tradições, preconceitos e pré-compreensões que se 
internalizam nas práticas jurídicas cotidianas. (FONSECA, 2010).

Já o “Cinema e Política” com caráter ficcional, base histórica ou estritamente 
documental justifica ou desvela as relações de poder, dominação e influência 
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políticas a que os seres humanos estão sujeitos em um dado sistema social nacional 
ou internacional. Nesses processos culturais de representação da realidade, os 
sujeitos ativos, geralmente são os que despertam e apresentam “consciência 
política” de lutar por liberdades individuais enquanto requisito da felicidade 
(bem-estar) de uma coletividade. Estão neste rol as arbitrariedades, colonizações, 
ditaduras, guerras, revoluções, atos de terrorismo e movimentos político-sociais 
contra exploração do trabalho, quebra de direitos humanos ou liberdades políticas, 
abrangem o conteúdo dos níveis de relações produzidas em um país ou impostas 
a um grupo submisso de países. Não é excessivo afirmar que os filmes “vendem” 
para o grande público ideias políticas e concepções de mundo, atreladas ou não ao 
funcionamento do sistema social e econômico vigentes. Analisar cinema é falar 
de política. Tanto o mundo material (econômico e social) atua sobre o mundo das 
ideias, como as ideias e suas representações atuam sobre o mundo econômico e 
social. Cinema, assim como ideias, pode estimular o pensamento crítico, propor 
transformações e alterar cenários políticos internos e externos (MORENO, 1994).

 E na relação “Cinema e Relações Internacionais” compreende-se a atuação 
dos Estados, empresas transnacionais, entidades multilaterais e organizações não 
governamentais. Seus raios teóricos e práticos focam-se na política externa de 
determinado Estado, no sistema de relações internacionais de uma época ou nas 
interrelações entre os diversos atores internacionais. Vários são os temas articulados 
numa cadeia de assuntos multidisciplinares históricos e/ou contemporâneos: 
globalização, soberania, meio ambiente, proliferação nuclear, nacionalismo, 
intervencionismo, sistemas financeiro e econômico, terrorismo, segurança pública 
e direitos humanos (GARCIA, 2008). Em todos os países, homens de Estado 
desenvolvem ideias acerca do funcionamento do sistema político, da estrutura 
econômica e das relações conjunturais internacionais do país com outras nações. 
As obras cinematográficas, por seu turno, auxiliam-nos a entender conceitos e 
práticas das relações internacionais das mais diferentes nações, representando 
uma “inserção cultural” no Sistema Internacional (CERVO, 2008).

3. O cinema aplicado ao direito, à ciência política e às 
relações internacionais

Os conteúdos do Direito Internacional Público não são difíceis de serem 
assimilados pelo alunado, por terem suas bases normativas fincadas nos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/País
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_transnacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/ONG
http://pt.wikipedia.org/wiki/ONG
http://pt.wikipedia.org/wiki/Política_externa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globalização
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soberania
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proliferação_nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_financeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Segurança_humana&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos


186

Laécio Noronha XAVIER

tratados internacionais pactuados pelas nações e introjetados nos ordenamentos 
jurídicos internos (VARELLA, 2009). Todavia, ministrar tal disciplina requer 
fundamento interdisciplinar profundo, requisitando de seus mestres um diálogo 
perene com outras áreas do Direito (Constitucional, Eleitoral, Administrativo, 
Tributário, Penal, Civil, Comunitário), diversos campos científicos (Economia, 
História, Ciência Política, Geografia, Sociologia, Diplomacia, Comércio Exterior, 
Relações Internacionais) e várias manifestações da produção cultural universal 
(literatura, música, teatro, pintura, cinema). Sem acreditar no abismo entre 
linguagens científicas e artísticas ou desmerecer as demais formas de arte, foi que 
escolhemos o cinema como “proposta-piloto” de ensino interdisciplinar do Direito 
Internacional Público por seu impacto dialético de englobar forma/conteúdo, 
diálogos/imagens, mensagens/sentidos. A utilização metodológica do cinema nos 
cursos de Direito pode ser verificada na Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ), que 
possui uma disciplina na graduação em Direito (Direito e Cinema); no Curso de 
Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP), que apresenta módulos 
de extensão em Direito e Cinema; no Curso de Direito do Centro Universitário 
de Brasília (UniCEUB/DF) que patrocina anualmente a Mostra de Cinema de 
Relações Internacionais; e na Universidade de Fortaleza e faculdades Farias Brito 
e Católica Rainha do Sertão, no Ceará, com projetos que associam “Cinema e 
Direito”, apesar de necessitarem aprimoramento metodológico, mais amálgama 
entre professores e alunado e maior divulgação interna e externa.

Existem várias formas de utilizar o cinema como atividade complementar 
nos cursos de Direito, como: a) apresentar e discutir filmes que cabem nas 
diferentes temáticas jurídicas; b) realizar avaliação escrita ao final do período 
com questões baseadas nos filmes exibidos; c) solicitar trabalho adicional, 
individual ou em grupo sobre certos filmes/temáticas. Todavia, é necessário 
que o professor da disciplina específica seja, pelo menos, cinéfilo, para que 
consiga debatê-los com profundidade, e que tenha assistido os filmes indicados, 
e outros, que porventura relacionem-se com a temática sugerida (BIRRI, 2008). 
A “cultura cinematográfica” é condição sine qua non para que tais atividades 
possam ser realizadas dentro e fora da sala de aula com devida segurança 
técnico-científica do mestre perante os corpos docente e discente.

Semestralmente, desde 2013, na cadeira de Direito Internacional Público 
do CCJ/UNIFOR, realiza-se, enquanto uma das provas parciais, o Seminário 
Cinema, Direito, Política e Relações Internacionais, com apresentação de trabalhos 
escritos (artigo científico conforme regras da ABNT) e orais pelo alunado. As 
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equipes (05 alunos em média) analisam um dos filmes relacionados ao Direito 
Internacional Público, Ciência Política e Relações Internacionais, com o conteúdo 
dos trabalhos seguindo um cronograma: i) análise técnica da temática (ficha 
técnica, roteiro, linguagem, metáforas, direção, produção, interpretação, fotografia, 
trilha sonora, montagem, espaço-tempo, estética, implicações com outros filmes); ii) 
componentes de análise crítica da obra, como qualidade estética (forma/conteúdo), 
força intelectual (reflexões produzidas) e lições extraídas (aprendizados morais); iii) 
referências (livros, sites, revistas, críticas publicadas); iv) anexos.

Sob o prisma histórico ou conjuntural, e envolvendo ou não o Brasil, o 
seminário conta com 11 temáticas e 157 filmes relacionados com as temáticas do 
Direito Internacional Público, a Ciência Política e as Relações Internacionais: 

I)  os aspectos da política interna e externa brasileira - Olga (Jayme 
Monjardim), Cinema, Aspirinas e Urubus (Marcelo Gomes), Zuzu 
Angel (Sérgio Rezende); 

II)  os golpes militares latino-americanos e os conflitos ocorridos na 
América Latina durante o período das ditaduras militares nas 
décadas de 1960-1980 - Fidel (David Attwood), Pão e Rosas (Ken 
Loach), A Casa dos Espíritos (Billie August); 

III)  o papel do Vaticano como portador de soberania internacional 
- Amém (Costa-Gravas), As Sandálias do Pescador (Michael 
Anderson), João XXIII (Ricky Tognazzi); 

IV)  os conflitos antigos e recentes intra-nações, como os casos da ex-
Iuguslávia, Afeganistão, Vietnã, África do Sul, Coréias, Ruanda 
e El Salvador - Terra de Ninguém (Danis Tanovic), A Caminho de 
Kandahar (Moshen Makhmalbaf), Em Minha Terra (John Boorman); 

V)  as crises institucionais internas e de caráter internacional ocorridas 
nos Estados Unidos da América, em especial, após os atentados 
de 11/setembro/2001 - Território Restrito (Wayne Kramer), Traidor 
(Jeffrey Nachmanoff), O Suspeito (Gavin Hood); 

VI) os conflitos entre nações do Oriente Médio como Israel, Palestina, 
Síria Jordânia, Egito, Irã, Líbano e Iraque - Persépolis (Marjane 
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Satrapi e Vicent Parronaud), Free Zone (Amos Gitai), Munique 
(Steven Spielberg); 

VII) os problemas gerados entre os países ocidentais e orientais na 
vigência da Guerra Fria - Adeus, Lênin (Wolfgang Becker), A 
Vida dos Outros (Florian Henkel von Donnersmarck), Segredos do 
Pentágono (Rod Holcomb);

VIII) as consequências jurídicas de conflitos nacionais de relevância 
mundial, como as revoluções chinesa, russa, vietnamita, coreana e 
cubana, ditaduras militares e grupos terroristas - O Grupo Baader-
Meinhof (Uli Edel), O Último Rei da Escócia (Kevin MacDonald), 
Hotel Ruanda (Terry George); 

IX) os movimentos insurgentes do Timor Leste/Indonésia, Tibet/
China, Irlanda/Inglaterra, ETA/Espanha e FARC/Colômbia - 
Timor Leste (Lucélia Santos), Balzac e a Costureirinha Chinesa 
(Daí Sijie), O Reino (Peter Berg); 

X)  os temas típicos do imperialismo econômico como indústria 
dos remédios e do fast food - O Jardineiro Fiel (Fernando 
Meirelles), A Batalha de Argel (Gillo Pontecorvo), Nação Fast 
Food (Richard Linktaker); 

XI) os crimes internacionais perpetrados pelos diferentes níveis de 
tráfico (drogas, órgãos humanos ou mulheres) - Coisas Belas e 
Sujas (Stephen Frears), Maria Cheia de Graça (Joshua Marston), 
Domingo Sangrento (Paul Greengrass).

Conclusão

O grande desafio no ensino, na pesquisa e na extensão dos cursos de 
graduação em Direito brasileiros paira em estimular os alunos a observarem o 
mundo de forma interdisciplinar. Esse contemporâneo “olhar jurídico” precisa 
ser treinado para ir além da interpretação fechada de textos normativos. É 
preciso perceber o Direito nas experiências dos escritórios, fóruns e tribunais, e, 
também nas ruas, nas vizinhanças e na própria arte do cinema. 
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Caso o aluno seja realmente estimulado a lançar o seu olhar jurídico sobre 
o cinema, ele vai deixar de vê-lo como um mero entretenimento e percebê-lo 
enquanto um rico e didático material de apoio para as aulas, farto objeto de 
pesquisa e móvel qualitativo para atividades de extensão. 

Essa proposta metodológica interdisciplinar de adoção de determinados 
filmes como instrumentos adicionais de conhecimento unindo o Cinema ao 
Direito Internacional, Ciência Política e Relações Internacionais representa 
não somente uma experiência acadêmica, mas uma reafirmação do propósito 
de que as Instituições de Ensino Superior, a exemplo da FGV, PUC, UniCEUB 
e UNIFOR, devem formar não somente profissionais técnicos, mas também, 
bacharéis com boa formação humanística.
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Introdução
Este artigo possui como objetivo analisar a viabilidade, os desafios e 

perspectivas ao desenvolvimento de habilidades e competências aos pensadores 
e operadores do Direito por meio da utilização da Aprendizagem Baseada em 
Problemas (Problem Based Learning). 

Discorre-se acerca da necessidade de implementação de uma educação 
jurídica que atenda aos anseios da atualidade, por meio da adesão a um ensino 
forense efetivo e de qualidade. Pauta-se em um diálogo intermitente entre 
a teoria e a prática, a mudança de perfis, docentes e discentes, bem como a 
adoção de novas metodologias, rompendo com práticas arcaicas e que não mais 
correspondem às necessidades contemporâneas. 

Desse modo, apresenta-se a Aprendizagem Baseada em Problemas, como 
alternativa eficaz ao desenvolvimento de habilidades e competências, com fito 
à formação de indivíduos críticos e atuantes no meio em que estão inseridos, 
aptos aos enfrentamentos que lhe forem apresentados.

2. Desafios da contemporaneidade: formação  
acadêmica emancipatória com base na aprendizagem 
baseada em problemas
Diante do contexto atual, muito se questiona acerca da qualidade da 

formação jurídica, bem como, quanto à necessidade de se (re)pensar mecanismos 
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à qualificação dos egressos dos cursos de Direito à atuação na sociedade. 
Importante frisar que este debate permeia os enfrentamentos advindos com a 
modernidade, os quais se denotam complexos, exigindo saberes, habilidades e 
competências até então não aperfeiçoados. 

Para Aguiar (2004, p. 177) “diante das novas demandas do mundo, dos 
desafios da humanidade e das transformações científicas não há lugar para uma 
escola acrítica, repetitiva e medíocre [...]”, sendo que, o ensino jurídico apenas 
pautado na teoria, no dogmatismo sem sentido, tende a ser inútil diante da 
necessidade de resolução de situações jurídicas complexas, as quais dependem 
da capacidade do operador do Direito aos seus desdobramentos. 

A aprendizagem baseada em problemas (ABP) é uma metodologia ativa, 
baseada em desafiar os estudantes por meio de um problema [...] concreto, 
complexo, cujas possíveis soluções determinam impactos diversos para as 
partes envolvidas. (GHIRARDI, 2012, p. 61). Assim, desenvolve no estudante 
a capacidade de pensar criticamente, de organizar saber, desenvolvendo 
habilidades e por fim, competências que lhe são socialmente indispensáveis. 

De acordo com Gallow (2011, p. 05), “desenvolver o aprendizado por meio 
do desenvolvimento das habilidades é uma das características do PBL, sendo 
que os alunos aprendem quando resolvem os problemas. (GALLOW, 2011, 
p. 05). A aprendizagem baseada em problemas é motivadora da autonomia 
discente, exigindo, também, muito preparação e reflexão por parte do corpo 
docente, uma vez tratar-se de uma autonomia assistida, com objetivos claros, 
com a intensa busca pela superação de desafios. 

Nesse sentido, tendo em vista o ensinamento daquele que tem sido 
indicado como o que idealizou a aprendizagem baseada em problemas, como 
meio de promover a autonomia na busca pelo saber, há que se concluir que 
o “o pensamento não trabalha com meras coisas, mas com significados; e os 
significados para serem aprendidos devem estar incorporados a existências 
sensíveis e particulares. [...] (DEWEY, 1979, p. 228)

Tagliavini, sobre o assunto em comento, expõe que “Renovar a Educação 
Jurídica é fazer opção pela qualidade do conhecimento jurídico, da percepção 
jurídica, da capacidade de lidar juridicamente com os problemas [...]” 
(TAGLIAVINI, 2013, p. 79).

Para Gadamer quando se considera a experiência na perspectiva a seu 
resultado passa-se por cima do verdadeiro processo de experiência; pois é este 
essencialmente negativo. Ele não pode ser descrito simplesmente como formação, 
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sem rupturas, de generalidades típicas. Essa formação ocorre, antes, pelo fato de 
que as generalizações falsas são constantemente refutadas pela experiência, e 
coisas tidas como típicas hão de ser destipificadas. (GADAMER, 1999, p. 521)

Utilizando-se da descrição feita por Gadamer (1999, p. 522) sobre como 
a experiência ocorre, a fim de enfatizar que com a aprendizagem baseada 
em problemas, o acadêmico se torna consciente da experiência, ou seja, do 
processo de ensino-aprendizagem, e, em um procedimento inverso, torna-se 
um experimentador, um professor e, por meio da experiência, torna-se alguém 
consciente de sua finitude.

O experimentador “é experimentado, no autêntico sentido da palavra, 
aquele que é consciente desta limitação, aquele que sabe que não é senhor do 
tempo, nem do futuro”. Cada etapa do ensino-aprendizagem torna-se uma nova 
possiblidade de aprendizado, onde o saber não tem um fim, não é absoluto, 
reconhecendo o que de fato é real. (GADAMER, 1999, p. 527).

Para Chizzotti, (1995, p. 103) “O ensino é uma atividade voltada para a formação 
de um conhecimento que auxilie a descobrir o mundo em que vivemos [...]”, sendo 
que, para este autor, deve preparar para a resolução de problemas cotidianos.

Cumpre-se ressaltar que existem muitos desafios a serem superados à 
implementação da metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas. 
Para        Cunha (2006, p. 475) “Protagonizar a mudança na direção aqui defendida 
envolve esforços intencionais. É preciso assumir [...] os pressupostos da ruptura 
paradigmática. E essa se faz com [...] imprescindível vontade de fazer diferente.” [...]   

Assim, os envolvidos neste processo, sejam professores, alunos, gestores, 
sociedade, serão protagonistas de um processo que exige mudança de atitudes, 
reflexões profundas e até mesmo, rompimento com práticas incondizentes 
com a realidade.

Aguiar (2004, p. 19), salienta que “uma educação que não trate das 
habilidades, certamente será um receituário ideológico, de noções paralisantes 
que não toca nem na interioridade dos educandos, nem sua interferência no 
mundo e em si mesmos.”

O ensino jurídico hodiernamente, detêm-se em apresentar conceitos prontos 
e acabados, matando a capacidade de pensar, de criar, de renovar, de refletir 
e de criticar, pois os alunos tendem a ser, meros reprodutores daquilo que é 
repassado em salas de aula, tidas como único ambiente onde o saber acontece.

Anastasiou e Alves (2006, p. 86) descrevem o PBL como metodologia que instiga 
“o enfrentamento de uma situação nova, exigindo pensamento reflexivo, crítico e 
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criativo a partir de dados expressos na descrição do problema; demanda a aplicação 
de princípios, leis que podem ou não ser expressas em fórmulas matemáticas.”

Diante disso, perante o novo cenário de direitos e deveres que se acentua 
nesse século, é necessário que o ensino jurídico, adote uma postura muito mais 
dinâmica, a fim de enfrentar, com credibilidade, essas emergências da própria 
sociedade. (ZABALA, 1998) 

Nesse sentido, a utilização de metodologias ativas ao ensino e 
aprendizagem, com desenvolvimento de habilidades e a partir dessas, de 
competências, promove o desenvolvimento de posturas críticas, reflexivas, 
que geram a autonomia dos discentes à construção do pensamento. Por meio 
do saber crítico, à submissão e a passividade que geralmente advêm de uma 
formação tradicional, onde pensar não é necessário, baseada na reprodução 
sem significado, enseja o aparecimento de espaços ao desenvolvimento de 
ideias, do espírito inovador e da criatividade acadêmica.

Resta por fim mencionar Aguiar 2004, p. 19) quando cita que “Nosso ser-no-
mundo depende das habilidades que temos, depende da complexidade maior ou 
menor da tensão entre os seres humanos e os fenômenos.” 

Conclusão

Importante compreender que a Aprendizagem Baseada em Problemas não 
se apresenta como metodologia única e infalível, sendo que, de modo algum 
sugere-se a desconsideração das demais estratégias de ensino, tampouco 
acredita-se que para que algo possa ser implementado, outra metodologia 
precise ser extinta. 

Ao contrário, parte-se do pressuposto de que da reflexão gera-se a necessidade 
de uma renovação metodológica, pela qual o modelo posto enseja novas práticas, 
a fim de adequar-se ao contexto em que se está inserido. Trata-se, portanto, 
do desenvolvimento de habilidades e competências discentes, docentes e 
institucionais, pois é preciso compreender que não existe fórmula mágica, mas 
muito trabalho a ser feito à consecução da qualificação do ensino jurídico.

A Aprendizagem Baseada em Problemas é, sem dúvidas, metodologia 
ativa, centrada no estudante que, em virtude característica de autonomia 
discente, desenvolve habilidades de compreensão, de reflexão, de decisão, de 
interpretação, de criação, de solução e muitas outras, fugindo da reprodução 
sem sentido, das repetições, da “decoreba”, do reducionismo e de muitas outras 
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características que são observadas em muitos cursos de Direito. Preparar-se para 
os enfrentamentos deste mundo é efetivamente querer vivê-lo.
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Introdução

Neste trabalho realizaremos a investigação do conteúdo ministrado nos 
cursos de Direito das universidades, verificando se o atual modelo pedagógico 
proporciona ao indivíduo a capacitação necessária para transpor desafios do 
novo século. Para isso utilizaremos uma pesquisa quantitativa, para analisar os 
currículos das instituições, bem como uma pesquisa qualitativa, a qual permitirá 
verificar a comprometimento dos conteúdos com a formação do indivíduo. 

O que nos levou a essa pesquisa, foi a dúvida quanto a eficácia das avaliações do 
ENADE e seus resultados, assim como a sua importância para garantir a construção 
de um ensino jurídico que prepara o indivíduo para os desafios do século XXI.

Para isso utilizaremos os critérios de avaliação do ensino feito pelo Ministério 
da educação através do ENADE, assim como a base teórica de alguns 
importantes autores, que será fundamental para esse estudo, como a educação 
libertadora de Paulo Freire que difere o homem-objeto e o homem-sujeito, assim 
como a análise pedagógica de Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron, relativa 
à instrumentalização da estrutura das relações de classe, a complexidade de 
Edgar Morin combinada com a transdisciplinaridade  de Basarab Nicolescu, o 
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estudo dos sistemas de Ludwig Von Bertalanffy e Eduardo Bittar que analisa a 

educação atual como treinamento para atender o mercado de trabalho. 

2. Estudo dos currículos dos cursos de direito

Tendo em vista a complexidade do sistema de ensino superior no Brasil, 

propomos neste primeiro capítulo, uma análise quantitativa do conteúdo 

apresentado para os graduandos de Direito. 

Para fins didáticos, dividimos as disciplinas que compõem os currículos dos 

cursos de Direito em três áreas pedagógicas: Direito Público, Direito Privado e 

Propedeutica. Esta classificação também foi aplicada para o conteúdo da prova 

do ENADE, assim foi possível fazer o cruzamento entre o conteúdo da sala de 

aula e o conhecimento exigido para resolução da prova.

Selecionamos os currículos das três primeiras e das três últimas faculdades 

classificadas de acordo com a avaliação do ENADE, em Santa Catarina e no Brasil. 

Tabela 1: Classificação das Universidades em todo o Brasil – conceito ENADE 2012

Fonte: Observação Direta
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Tabela 2: Classificação das Universidades em Santa Catarina – conceito ENADE 2012

Fonte: Observação Direta

Analisando os resultados divulgados pelo MEC, foram constatadas 
divergências em relação ao reconhecimento das universidades. Como exemplo, 
podemos citar o Curso de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
que obteve conceito 1 (um) no ENADE. Esta instituição apresenta um dos 
vestibulares de Direito mais concorridos no Brasil, o qual teve relação candidato 
por vaga de 26,56, em média, no ano de 2015. Mesmo com este resultado, 
optamos por analisá-la, já que possui um elevado reconhecimento no meio 
acadêmico. Assim como percebemos também a ausência da Universidade de 
São Paulo (USP), que não aparece nos resultados divulgados pelo MEC. 

3. O estudo: avaliação dos currículos de direito

Analisando os currículos das doze universidades selecionadas, mensuramos a 
carga horária das disciplinas ministradas dentre as áreas pedagógicas, previamente 
definidas, obtendo a distribuição do currículo conforme o gráfico abaixo:
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Gráfico 1: Média da carga horária dos grupos pedagógicos das universidades.

As disciplinas de Direito Privado são ministradas majoritariamente nas 
universidades pesquisadas. Esse desequilíbrio entre as áreas pedagógicas 
demonstra que o mercado de trabalho pode estar influenciando na definição 
do conteúdo universitário. Eduardo Bittar revela essa tendência no espaço 
acadêmico, onde o ensino técnico-operacional de treinamento provoca um 
desvio pedagógico limitador do pensamento crítico.

4. Análise da prova do ENADE

Com base na prova do ENADE 2012, classificamos as questões conforme a 
área de conhecimento exigida para a sua resolução. Abaixo estão demonstrados 
os resultados desse estudo em percentuais determinados pelo número de 
questões em relação ao total da prova. Incluímos, nos mesmos dados tanto as 
questões objetivas quanto as discursivas. 

Gráfico 2: Disciplinas abordadas pelas questões da prova do ENADE.

Constatamos que o conteúdo exigido na prova do ENADE está em 
desacordo com o conteúdo ministrado nas universidades, esse distanciamento é 
mais evidente entre as disciplinas de Direito Público e Privado.
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Essa diferença de conteúdo pedagógico pode limitar o alcance, ou até mesmo 
prejudicar uma avaliação institucional das universidades, tendo em vista que 
o estudo de um sistema requer uma equifinalidade (BERTALANFFY, 2013), 
onde no sistema fechado o estado final é inequivocadamente determinado pelas 
condições iniciais. Dessa forma é possível isolá-la do meio para possibilitar o 
controle das entradas e saídas do processo. 

5. As consequências da terceira revolução industrial 
e o sistema de ensino e aprendizagem: uma análise 
qualitativa crítica do ensino jurídico

O artigo 43 da Lei 9.394 de 1996 estabelece as finalidades da educação no Brasil, 
das quais podemos citar o estímulo ao desenvolvimento científico e do pensamento 
reflexivo, formar diplomados aptos para o desenvolvimento da sociedade, incentivar 
a pesquisa e a investigação científica, promover a divulgação do conhecimento, 
suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, estabelecer 
uma relação de reciprocidade com a sociedade, promover a participação da 
comunidade para com as pesquisas e atuar em favor do aprimoramento pedagógico 
com vistas para o desenvolvimento da educação básica.

As novas perspectivas exigem do ensino, o desenvolvimento de meios 
que preparem o indivíduo para os desafios tecnológicos da chamada terceira 
revolução industrial. Essa nova era não apenas necessita de conhecimento 
tecnológico, como também de novos meios de energia e sustentabilidade.

Acabaremos com uma força de trabalho que continuará considerando 
que a atividade econômica ainda está voltada para o ethosdas Revoluções 
Industriais anteriores. Os estudantes que adquirem a consciência de 
biosfera, contudo, irão considerar as qualificações profissionais exigidas 
na TRI não como meras ferramentas vocacionais para se tornarem 
trabalhadores mais produtivos, mas em vez disso.como recursos que lhe 
permitirão zelar por nossa biosfera comum. (RIFKIN, 2012, p. 253)

Para dar sustentação à análise dos dados coletados, é importante adentrar, 
porém de forma modesta, no estudo sobre sistemas, publicado em 1968, no 
intitulado livro Teoria Geral dos Sistemas, escrito pelo biólogo Ludwing von 
Bertalanffy (2013). Tendo em vista que sua teoria revela a importância de uma 
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retroação dos resultados, temos o ENADE como a retroação de um sistema 
fechado em relação ao meio.

Esta mudança entre meio ambiente e indivíduo reforça a individualidade 
contemporânea. Dessa forma, a terceira revolução industrial nos obriga a pensar 
além dos padrões repetidos nas salas de aula. A era em que vivemos exige mais 
do que propostas simples de ensino padronizador de conceitos. 

A emancipação do pensamento exige que atualizemos os meios e formas do 
ensino, para não fazer da educação mero modelo do mercado industrial que a cerca. 
Acreditamos ser esse, o desafio da educação frente à terceira revolução industrial. 
Para atingir tal emancipação devemos evitar a simplificação do pensamento. 

A tecnologia é um concorrente que também alimenta o conhecimento 
específico e não abrangente, fazendo com que a educação formadora perca 
campo para a educação como treinamento. O indivíduo necessita de uma 
autoformação que lhe permita buscar o conhecimento através de sua própria 
capacidade intelectiva. A educação técnico-operacional não permite a 
consciência crítica formadora do pensamento livre do ser humano.

Contribuindo para esse desvio pedagógico, existe uma tirania opressora 
dos dominantes, os quais povoam todos os espaços do tecido social, para 
eles os caminhos filosóficos em muitos casos vão de encontro aos planos de 
desenvolvimento tecnocentrista. Essa tirania nos faz perder as referências a 
respeito do pensamento em busca da verdade. Bauman (2001, p. 26) distingue 
entre duas a referências que nos toma nesse mar de interesses. A primeira, 
afirma que a verdade dos filósofos está fadada à impotência, pelo descrédito 
acadêmico que vem ganhando, e a segunda afirma que a potência está fadada a 
ser infiel à verdade, imposta pelos interesses dos dominantes.

Esse distanciamento do conteúdo das universidades em relação ao 
pensamento filosófico complexo se dá quando temos em seus currículos uma 
desigual distribuição de disciplinas propedêuticas na grade, comparado com 
disciplinas dogmáticas. 

6. Os desafios da educação e a mudança de paradigma

Para estudar uma mudança de paradigma nos reportaremos aos ensinamentos 
de Edgar Morin através dos sete saberes (MORAES; ALMEIDA, 2012), assim 
como Boaventura Sousa Santos (2001) que aponta as três funções contraditórias 
entre si, nas universidades: a investigação, o ensino e a prestação de serviços.  
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Essas contradições podem ser amenizadas mediante ao estudo da 
transdisciplinaridade, abordada por Basarad Nicolescu (2014), a qual se revela 
como uma possibilidade de promover uma metamorfose do ensino por meio de 
um desenvolvimento sustentável, tanto do conhecimento do meio quanto do 
próprio ser. A transdisciplinaridade faz parte da forma de pensar alimentada pela 
complexidade. Ela busca na teoria complexa, fundamentos que desconstruam 
qualquer tentativa de pensamento simplificado, pois “olhar a complexidade é 
mais difícil do que aceitar a simplicidade” (BITTAR, 2011, p. 222).

Setorizar a análise do conhecimento através de seus componentes, sem 
considerar a interferência das experiências de vida do avaliado e da forma como 
ele recebe a informação, afetaria de forma diretamente contrária a afirmação de 
Bertalanffy, onde para ele o todo é maior do que a soma das suas partes. 

As avaliações que buscam medir a capacidade do estudante devem estar 
voltadas para a o desenvolvimento de um ensino superior de qualidade, 
promovendo um sincronismo não apenas entre avaliações e currículos, 
mas também deve vislumbrar a formação de um cidadão crítico e capaz de 
desenvolver uma sociedade sustentável e politicamente preparada para os 
desafios da revolução tecnológica.

Considerações finais

Ao fim desta pesquisa, realizada em virtude do interesse em analisar a 
avaliação no ensino superior no curso de Direito ante as necessidades de uma 
formação capaz de formar cidadãos para o novo século que se inicia, é possível 
perceber a deformação do modelo proposto pela Lei de diretrizes da educação 
em relação ao formato do ensino encontrado dentro das universidades.

O conteúdo disponível nas ementas das disciplinas, dos cursos de Direito, 
desvia de quase todos em incisos do artigo 43 da Lei de diretrizes e bases da 
educação nacional. Da mesma forma, o conteúdo ministrado não converge com 
os critérios avaliados por meio da prova do ENADE. 

Outra fragilidade detectada nesta pesquisa é quanto à fidelidade dos 
resultados obtidos pelo ENADE. Universidades com reconhecimento no meio 
acadêmico e profissional obtiveram baixos índices no exame, o que acarretaria 
em uma reprovação, e como consequência o seu descredenciamento caso não 
houvesse a visita dos avaliadores do MEC, que corrigem o conceito após a 
constatação de que a nota não condiz com a estrutura avaliada. Dessa forma, 



202

Orlando MARTINS
Caroline Vieira RUSCHEL

questionamos a necessidade do exame, já que uma visita técnica é capaz de 
constatar capacidade da instituição para promover o ensino na área. Esses 
dados reforçam a hipótese de que a avaliação do ENADE não se faz eficaz.

Quanto à distribuição didática do conteúdo, os resultados demonstraram 
quantitativamente a assincronia do conteúdo presente nas ementas das 
universidades e o conteúdo exigido na prova do ENADE. A análise qualitativa 
do ensino jurídico revelou ineficácia em atingir as finalidades previstas na lei das 
diretrizes e bases da educação nacional e a mudança do paradigma da educação.

O saber quando padronizado em formato rígido na tentativa de ser possível 
mensurá-lo, em meio a uma era líquida de Bauman, dificulta cada vez mais seu 
encaixe com as novas perspectivas que surgem a cada dia, dentro das almas 
de cada ser. O século XXI, assim como os séculos que o precederam, deve ser 
observado em meio aos seus desafios, quando permeado pela revolução tecnológica 
e a consequente valorização do meio como parte do ser que nele vive.

Libertar a educação libertará as almas de quem é educado. Caso contrário, 
como ocorre no mito da Caverna de Platão, seremos sempre observadores das 
sombras projetadas na parede. 
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Introdução

Nos últimos anos, tem havido um considerável aumento do número de Ligas 
Acadêmicas no cenário acadêmico. Espelhadas nas seculares ligas de medicina, 
tais experiências estão sendo testadas no Direito, já havendo alguns resultados 
visíveis de sua atuação (MOREIRA, 2015). Nascidas com objetivo de formação 
complementar ao ensino formal, fomento da pesquisa e da extensão, além 
da congregação de discentes de várias faculdades, as Ligas Acadêmicas se 
apresentam como uma alternativa que joga com a insuficiência e rigidez do que 
é oferecido pelas faculdades.

 Heterogêneas, as Ligas costumam circunscrever-se a temas específicos, como 
as Ciências Criminais, por exemplo. Entretanto, nota-se a existência de Ligas 
que não focam na especialização quando de sua criação, oferecendo diversas 
atividades em temas variados. A Liga Acadêmica Jurídica do Pará – LAJUPA 
é um exemplo desse tipo. As Ligas Acadêmicas Jurídicas, tais quais as Ligas 
de Medicina são organizações formadas por discentes, podendo-se estender a 
alunos de outros cursos, que têm a finalidade de aprofundar os estudos em 
determinado tema da formação jurídica e em ciências sociais aplicadas.

Cabe destacar os três diferencias das Ligas Acadêmicas: neutralidade 
institucional, democratização do ensino, e profissionalização dos integrantes. 
É nesse cenário que esse trabalho pretende analisar qual a contribuição as 
Ligas acadêmicas podem trazer para o ensino jurídico brasileiro, partindo 
especificamente da experiência da LAJUPA.



205

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

2. Ensino jurídico: da reprodução à emancipação

O ensino jurídico enquanto responsável pela formação em nível superior 
para lidar com o fenômeno do Direito, ensinado nos cursos intitulados “ciências 
sociais e jurídicas” e “bacharelado em direito”, é o fornecedor do aparato teórico 
e prático para examinar esse fenômeno e aplicá-lo em questões cotidianas. Além 
da formação para a pesquisa acadêmica, essa educação jurídica geralmente 
serve aos operadores do direito tais como (advogados, juízes, promotores de 
justiça) ou aos que visam obter conhecimentos jurídicos para um fim específico 
indiretamente ligado ao Direito. Os cursos de Direito são desenvolvidos, 
com enorme quantidade de conteúdos teóricos e, na maior parte das escolas 
jurídicas do Brasil, com poucas disciplinas optativas e exígua disponibilidade 
de tempo para atividades extracurriculares. Além disso, em regra, os 
conteúdos são ministrados de modo pouco integrado entre as disciplinas e com 
insuficiente integração também entre teoria e prática, o que tende a tornar o 
processo ensino-aprendizagem pouco significativo e, consequentemente, menos 
produtivo (Feuerwerker, 2005). É também, em geral, um curso que envolve um 
alto grau de competitividade entre os alunos, uma vez que desde a entrada do 
discente no curso, já se fala em estudos voltados à concursos públicos e prova 
da Ordem. Este clima de competitividade não se restringe ao início e final do 
curso, mas se irradia ao longo dele, dando mostras de sua existência a cada 
divulgação de nota ou outras situações nas quais os alunos sintam-se avaliados/
classificados ou, de fato, o sejam. 

O contexto profissional dos docentes universitários nas escolas de 
Direito brasileiras não difere muito daquele vivido pelo aluno, em termos de 
exigências. Em geral, ao lado das atividades de ensino, há grande sobrecarga 
de atividades assistenciais e administrativas, além da enorme pressão por 
produtividade científica. O tempo dedicado às atividades de ensino na 
graduação normalmente necessita ser dividido com o ensino de pós-graduação 
latu senso e estrito senso. O docente tem pouco ou nenhum preparo específico 
para as atividades pedagógicas (Fernandes, 2001), exercendo essa função, em 
geral, de modo intuitivo, reproduzindo modelos – igualmente despreparados – 
com os quais teve contato durante seu próprio curso de graduação. Há maior 
valorização das atividades de ensino ligadas à pós-graduação, do número de 
alunos orientados ou de trabalhos publicados em revistas científicas de alto 
impacto, e de verbas conseguidas junto a agências de fomento à pesquisa, em 
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comparação com as atividades desenvolvidas com os alunos de graduação. 
Deste modo, sobrecarregados de compromissos obrigatórios e eternamente 
correndo contra o tempo, tanto discentes, quanto docentes se vêem numa roda-
viva de atividades que executam sem muita liberdade, reflexão ou prazer. Nesse 
contexto, vêm ganhando força, progressivamente, as ligas acadêmicas (LAs), 
desenvolvidas como atividades extracurriculares. 

Segundo Azevedo e Dini (2006), não há um conceito claro do que 
sejam LAs, embora algumas considerações gerais possam ser delineadas: 
são organizações estudantis nas quais um grupo de alunos “decide se 
aprofundar em determinado tema e sanar demandas da população”. Caberia 
aos estudantes a definição dos rumos da Liga, sob orientação de um ou 
mais professores. Desta forma, além de aulas, cursos, atividades de pesquisa 
e assistência em diferentes cenários da prática jurídica, seria importante 
a inserção dos alunos na comunidade, por meio de atividades educativas, 
preventivas ou de promoção do conhecimento mínimo das leis que regem 
o nosso país, como campanhas, objetivando conscientizar a população e 
adquirir mais experiência e conhecimento.

As LAs foram inicialmente idealizadas no Brasil desde 1924, porém só 
passaram a se difundir de fato num momento de grande tensão político-social, 
correspondente aos anos da ditadura militar. Nesse contexto, associações 
estudantis passaram a questionar a essência do ensino universitário e o 
direcionamento e a aplicabilidade dos avanços técnico-científicos (TORRES, 
A.R. et al, 2008). Nesses 21 anos de redemocratização e de mudanças profundas 
na sociedade, nas reformas curriculares, formalizaram-se as primeiras LA 
de medicina (Liga de Emergência e Trauma da Universidade Federal de 
Pernambuco - LETUFPE, 2007). 

A partir da constituição de 1988, em que se elaborou o princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o papel das LAs se fortaleceu. 
Criada em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) definiu 
o papel da educação superior na prática e na formação acadêmicas, destacando 
o estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo presente, assim como 
os nacionais e regionais. O resultado prático seria evidenciado na prestação de 
serviços à comunidade e no estabelecimento de uma relação de reciprocidade 
com a mesma. Dessa forma, atividades de extensão universitária procuram 
fazer com que pesquisas e estudos acadêmicos cheguem mais rapidamente à 
comunidade por meio da prática profissional (Salgado Filho, 2007). 
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3. As ligas e a formção jurídica

Uma Liga Acadêmica tem como propósito ser mais um canal de execução 
do tripé acadêmico (ensino, pesquisa e extensão) é, justamente com percepção 
da carência de projetos e iniciativas nesse sentido na região, o que, por um lado, 
eleva a importância da criação de uma Liga Acadêmica Jurídica no estado, mas 
que, por outra ótica, traz consigo responsabilidades e exige comprometimento 
e seriedade ao longo de todo o projeto, por ser uma concepção inovadora para 
a realidade acadêmica local.

É com esse olhar que surgiu a Liga Acadêmica Jurídica do Pará – LAJUPA, 
uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, não religiosa e com tempo de 
duração indeterminado, constituída nos moldes de uma associação e formada, 
majoritariamente, por discentes regularmente matriculados nos Cursos de 
Direito das IES com sede no Estado do Pará.

A LAJUPA, como primeira Liga Jurídica do Estado, representará um passo 
à frente rumo à democratização e aprimoramento das atividades desenvolvidas 
na área das Ciências Jurídicas.

 Assim sendo, a LAJUPA atuará como um referencial a ser seguido, 
futuramente, por outros acadêmicos do estado e até mesmo de outras 
localidades, com o intuito de tornar possível, com o maior número de Ligas 
pelo país, uma efetiva integração entre os acadêmicos, o ensino, a pesquisa e a 
extensão realizadas na academia e para além dela.

Nesse sentido, com a criação de mais Ligas Acadêmicas, as Universidades 
não serão mais vistas unicamente como locais de transmissão de conhecimento 
de modo unilateral do corpo docente aos discentes. Mas serão entendidas como 
verdadeiros instrumentos de transformação e interação entre alunos, professores, 
profissionais e a sociedade, principalmente com o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e de extensão, conferindo aos acadêmicos de Direito participação ativa 
na construção do saber e na mudança da realidade jurídico – social local.

Uma Liga Acadêmica Jurídica nas IES do Pará será importante para, por 
exemplo, aproximar o alunado da realidade do sistema judiciário paraense. Além 
disso, aprofundará a análise e incentivará a crítica a serem realizadas sobre temáticas 
diversas dentro de encontros acadêmicos e científicos a serem realizados pela Liga 
ou com seu apoio. Para os docentes, a LAJUPA permitirá um maior contanto 
com os alunos envolvidos no projeto e será um instrumento hábil a enriquecer 
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a formação profissional de cada professor envolvido, que poderá participar de 
palestras, congressos, projetos de extensão, ensino e atividades de pesquisa.

 Os acadêmicos fundadores da LAJUPA, com empenho e interesse de 
todos os seus membros, em especial dos acadêmicos envolvidos, aliados ao 
comprometimento e experiência dos professores e profissionais da área jurídica, 
gradativamente estão conseguindo transformar a LAJUPA em um modelo bem 
sucedido de Liga Acadêmica Jurídica, atuando como um fator estimulante às 
demais Ligas que porventura surjam no Estado do Pará e para além de seus limites. 

São alunos, professores, juízes, promotores, órgãos, entidades e instituições 
de ensino, que terão, conjuntamente, efetivas oportunidades de contribuir 
para uma sociedade justa, igualitária e comprometida com a realidade 
jurídica – social em que estão inseridos. Com a importante contribuição da 
LAJUPA como Liga Acadêmica Jurídica pioneira nas regiões Norte e Nordeste 
do país, comprometida com o conhecimento, com a análise crítica e com o 
desenvolvimento das potencialidades de seus membros nas áreas do ensino, da 
pesquisa e da extensão, o ramo jurídico será fortalecido e os futuros operadores 
do Direito contarão com uma formação acadêmica e profissional diferenciada.

 Dessa forma, por suas características, as Ligas acadêmicas permitem para 
seus participantes, penetrar no universo do ensino jurídico de outra maneira. Um 
de seus principais compromissos é trazer para o protagonismo o corpo discente 
da faculdade, sempre em conjunto com professores dispostos a auxiliarem as 
tarefas. O aluno como sujeito de conhecimento, recebendo e criando ideias 
como bem entender nos cursos, aulas, e pesquisas que propõem e lhe são 
propostos.  Apesar de existir um corpo de gestão para fins administrativos e 
representativos, além de limite do número de integrantes para possibilitar maior 
eficiência na direção, as decisões e sugestões são sempre feitas em conjunto com 
a comunidade ligante. Além disso, os frutos colhidos durante os trabalhos das 
Ligas Acadêmicas serão sempre passados à sociedade (LACCRIM 2015). 

Do ponto de vista organizativo, as Ligas Acadêmicas permitem a vivência da 
gestão de um corpo discente, corpo docente, ensino, pesquisa, extensão, gestão 
financeira, biblioteca, entre vários itens de administração de uma empresa. Na 
Liga o jovem tem a oportunidade de desenvolver soluções, projetos e ações ligadas 
a uma trilha de carreira específica. Isso o faz entender na prática como funciona 
o mercado e acaba se aproximando de uma decisão mais assertiva de carreira.
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Conclusão

Frente ao crescente número de Ligas Acadêmicas, percebe-se que o assunto 
merece atenção na agenda sobre conhecimento e formação jurídica. Mesmo 
porque, o que se espera no contexto das Ligas Acadêmicas é que os acadêmicos 
possuam conhecimentos teóricos e práticos sem a pressão da academia; portanto, 
com mais satisfação e de maneira mais significativa. As Ligas acadêmicas, 
ao decalcarem alunos com interesses afins, exigindo um esforço extra na 
participação de atividades fora do comum acadêmico, propiciam um ambiente 
de encontro com aqueles que são os principais co-educadores no processo de 
aprendizagem: os companheiros de estudo (CAPELLA, p. 72). 

Diante do exposto, constata-se que as LAs podem desempenhar um papel 
interessante na formação jurídica, assim como vêm ocorrendo na medicina 
desde o século passado, devendo-se permanecer atento para que não caiam na 
armadilha de se configurarem como meras reproduções das distorções existentes 
na formação jurídica, mas na verdade se contraponham a estes problemas. 
Nelas, idealmente, os estudantes devem ter oportunidade de fazer escolhas de 
modo ativo e livre, ter iniciativas inovadoras, trocar experiências e interagir 
com colegas interessados nos mesmos assuntos e escolhidos por afinidade. 
Espera-se que, nesse contexto, possam adquirir conhecimentos práticos 
sem pressão, com mais satisfação e de modo mais significativo; desenvolver 
potenciais intelectuais, afetivos e relacionais, assim como a capacidade crítica 
e reflexiva; exercer a criatividade, a espontaneidade e a liderança, sendo mais 
atores e menos expectadores do processo ensino-aprendizagem. 

Destarte, as LAs poderiam contribuir, de fato, para a adequada formação de 
um jurista mais humano e ético, reflexivo e crítico, com senso de responsabilidade 
social e compromisso com a cidadania; um profissional capaz de perceber a 
realidade do judiciário brasileiro em toda sua complexidade, capaz de trabalhar, 
respeitosa e construtivamente, em equipe multidisciplinar, e disposto a procurar 
ativa e permanentemente o conhecimento. Por fim, um profissional que não 
perca nunca de vista a necessidade de zelar pelos seus direitos e deveres, dessa 
forma sendo mais satisfeito com seu papel profissional. 
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Introdução

As discussões sobre o ensino jurídico e suas diversas metodologias são tão 
históricas quanto o Direito (FERNANDES, 2014). Duas escolas ganharam relevo 
no mundo jurídico ocidental desde o renascimento do Direito Romano na Europa 
Continental (século XII) e da adoção, pela Inglaterra, do Direito Comum real 
(século XII). Por um lado, a escola romano-germânica, essencialmente formal, 
baseada na atuação legislativa, por outro, a escola da common law, fundada na 
regra do precedente judicial, do costume e do protagonismo das cortes judiciais. 
No primeiro caso, a experiência pedagógica desenvolveu-se assentada nas 
escolas de direito, com aulas teórico-expositivas e memorização de textos legais 
e de manuais doutrinários. No segundo, emergiu uma metodologia capaz de 
galvanizar, habilidades práticas necessárias ao jurista.

Nesse estudo, propõe-se o método do estudo do caso (case method), criado 
por Christopher Columbus Langdell, na Faculdade de Direito de Harvard, 
em 1870, como modelo a inspirar as Escolas de Direito no Brasil, para melhor 
formação dos juristas, pelas características que na sequência se evidenciam. 
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2. O metodo do caso como síntese formativa

A metodologia do caso, a partir de Harvard, alastrou-se pelas demais 
faculdades de direito americanas. Dois fatores contribuíram para isso. 

Primeiro, o fato de o direito norte-americano ser fundamentalmente case law. 
Ou seja, os princípios são extraídos a partir das sentenças e servem de base para 
a análise dos casos futuros (conhecido pelo princípio do stare decisis – deve-se 
manter o que já foi decidido, salvo fatos ou fundamentos novos). O direito, em si, 
seria basicamente o conjunto dos princípios gerais extraídos das decisões judiciais. 
Em segundo lugar, a finalidade das escolas de direito, ali, sempre foi a de formar 
bacharéis que pudessem atuar corretamente nos casos de seus clientes. Para tanto, 
sempre se reputou imprescindível interpretar, refletir e manejar casos judiciais, a 
favor ou contra os interesses do cliente, individual ou coletivamente considerado.

A metodologia de Langdell foi baseada em duas vertentes principais, uma 
gnoseológica e outra pedagógica, explicada na obra Selection of Cases on the Law 
of Contracts, publicada em 1871, no ano seguinte a sua chegada à Universidade 
de Harvard, em cuja Law School foi o diretor (dean) de 1870 a 1900. Na 
vertente gnoseológica, assumia uma visão positivista do Direito: negava que os 
princípios gerais derivados da natureza, partiam do pressuposto de que todos os 
precedentes da common law poderiam ser reduzidos, mediante indução, a um 
sistema perene de princípios gerais. Uma vez estabelecido esse rol, poderiam ser 
deduzidas as normas aplicáveis aos casos concretos. Na perspectiva pedagógica, 
Langdell entendia que o estudo do método do caso tinha por finalidade 
primordial conduzir o estudante à aquisição, por si mesmo, mediante trabalho 
pessoal e debate metodicamente conduzido, mais que conhecimento legal e 
jurídico, o savoir-faire do Direito, a partir da análise do caso concreto, em busca 
da consecução de um princípio jurídico. 

Nesse cenário, ao professor não competia tanto apresentar um conjunto 
de ideias para que os alunos compreendessem, senão orientá-los que se 
servissem do conjunto de dados para resolver problemas num caso concreto. 
Por intermédio desse exercício, descobririam indutivamente a regra de direito. 
Para tanto, Langdell (1871:prefácio) estabeleceu três princípios, segundo os 
quais: (1) o direito somente pode ser ensinado ou aprendido efetivamente por 
meio de casos, sendo necessário que haja esforço realizado pelos estudantes em 
paralelo aos do professor, isto é, devem estudar com referência direta aos seus 
ensinamentos; (2) o estudo que assim lhes é requerido seja de índole a extrair 
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dele os maiores e mais duráveis benefícios e; (3) as sessões de trabalho conjunta 
devem ser de tal caráter que os alunos possam extrair dela vantagens superiores 
daquelas que obteriam caso se dedicassem mesmo tempo ao estudo privado.

Langdell sistematizou o case method modernamente, alçando-o ao status de 
metodologia de ensino jurídico. Todavia, a relação entre o Direito e o estudo do 
caso, essencial, é muito mais antiga.

3. Elementos do Case Method

A atenção ao caso concreto está no centro do Direito Romano. Os 
jurisconsultos romanos tinham pleno domínio da conexão entre casos práticos 
e o Direito, materializados nas responsa dos jurisprudentes (FERNANDES, 
2014). Para os romanos o Direito nunca foi abstração, fruto de especulações 
teóricas tomadas aprioristicamente e distantes de vínculo com a realidade das 
coisas. O casuísmo jurisprudencial era, logo, um dos eixos estruturantes do 
Direito Romano3, cujos influxos se propagam até hoje, haja vista a perenidade 
de várias de suas fórmulas jurídicas, resultado da destilação teórica feita a partir 
da apreciação de muitos casos concretos.

O senso prático romano foi a causa eficiente de um genuíno método jurídico 
(GARCÍA GARRIDO, 2003:17). Nesse sentido, Toller (2005:926) conclui que 
“por isso, a essência do ius romano consiste na vigência da prudentia iuris, geradora 
da ars iuris e é isso que o faz fecundo e permanentemente vivo. Esse Direito não 
é, então, ciência do Direito, mas casuísmo e prática. Direito situacional, solução 
justa do caso e é por isso que os romanos entendiam o direito como “a coisa 
justa”. Ihering (1877:43), ao falar desse espírito do Direito Romano, assinalou que 
o existia para ser realizado, sendo a realização a vida e a verdade do direito.

4. A dialética grega

Por outro lado, é oportuno lembrar a importância que a dialética e o método 
socrático exerceram (e ainda exercem) na pedagogia e na tradição universitária 

3 Gaio (Institutas, I, 2 e 7), famoso jurisconsulto, disse que “as fontes do direito para o povo romano 
são (...) as respostas dos jurisprudentes”, entendidas como “as sentenças e opiniões daqueles a quem se 
concedeu a criação do direito”.
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dos países anglo-saxões, de molde a iluminar também a pedagogia langdelliana. 
A dialética grega propiciava arguição por meio da qual se valoravam e sopesavam 
os argumentos contrapostos até se chegar a uma resolução. Servia para levar à 
verdade mediante debate adversarial. É o melhor fundamento e base para o 
moderno sistema de ensino do Direito nos Estados Unidos, mediante exercício 
do raciocínio a partir do método do caso (TOLLER, 2005:931). 

O aporte dialético que se incorpora à metodologia do caso decorre do legado, 
em primeiro lugar, de Sócrates (469-399 a. C.) e sua maiêutica; depois, de Platão 
(427-347 a. C), que levou a dialética ao estágio superior, como método de educação 
daqueles que seriam os governantes-filósofos e como forma de se alcançar 
verdades últimas e mais profundas do mundo das ideias. Por fim, Aristóteles (384-
322 a. C.), estudou largamente a dialética e a utilizou como processo crítico para 
o estudo e ensinamento da problemática humana de natureza aporética, própria 
da verdade prática e prudencial (sobretudo, da ética e da política), na qual as 
premissas são normalmente aceitas, mas não evidentes em si mesmas (como se dá 
no campo apodítico da metafísica). Aristóteles defendeu a utilidade da dialética 
no terreno argumentativo para o fim de se combater os falsos libelos num debate.

Dentre os três, o método socrático ou maiêutico ofereceu o maior aporte 
dialético. É de sua essência que o mestre ensine por intermédio da discussão 
de problemas, interrogando habilmente os alunos. Ele faz nascer ou induz as 
ideias nos discípulos, que as descobrem por si mesmos. No rigor do método 
socrático, a maiêutica é seu segundo momento, pois era antecedido da ironia 
(eiro, interrogar), expediente pelo qual Sócrates procurava demonstrar ao 
interlocutor que, na realidade, ele não sabia. Dessa forma, o saber que se ignora 
é o início da aquisição do conhecimento propriamente dito.

Sócrates iniciava o diálogo admitindo sua ignorância e, ato contínuo, pedia 
a opinião do discípulo. A partir da resposta do interlocutor, fazia perguntas 
com o afã de confundi-lo, até que este confessasse seu desconhecimento sobre 
o tema. A partir desse momento, a maiêutica se iniciava. Segundo Sócrates, 
a verdade não decorria do exterior, mas estava no interior do aluno, sendo 
tarefa do mestre fazer nascer a ideia (Platão denominará, mais adiante, 
esse fenômeno como teoria da reminiscência). A partir das várias opiniões, 
Sócrates alcançava uma definição endossada por todos os interlocutores, 
mostrando, contra os sofistas, que se podia chegar à verdade sobre um tema. 

Analiticamente, o método socrático tem cinco atributos: é dubitativo, pois 
desencadeado por uma ignorância real ou proclamada, de cunho provisório, 
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sobre o tema proposto; é dialógico, porque envolve um caminho repleto de 
perguntas e respostas que partem de uma concepção fundada num senso 
comum com vistas ao seu aprimoramento à luz da verdade; é conceituador, já 
que busca a aquisição de conceitos filosóficos; é indutivo, ao criticar o conceito 
inicial a partir da referência à experiência comum; e dedutivo, porquanto prova 
a definição elaborada por meio de suas implicações e efeitos.

Levado a Roma pelos estóicos (século II a. C.), onde influenciou o ensino 
jurídico, o método socrático não coincide exatamente com o método do estudo 
do caso, mas porta muitos pontos em comum, de modo a ser considerado sua 
base metodológica e, em muitas referências anglo-saxônicas, é tomado como 
sinônimo do case method.

5. Dialética medieval: as disputas acadêmicas  
da escolástica

O método do debate universitário, aporte medieval, soma-se à atenção ao 
caso concreto dos romanos e à dialética pedagógica dos gregos. O duelo de 
ideias entre os contendores estudantis, como método pedagógico, origina-se no 
século XII, na Maison de Sorbonne, a escola de teologia que foi o núcleo do que, 
anos depois, seria a Universidade de Paris.

O método nasceu por ação de Guilherme de Champeaux (1070-1121) e 
de seu discípulo Pedro Abelardo (1079-1142), que se faria líder de uma escola 
rival. O método alcançou reconhecimento notável. Originado na Faculdade de 
Teologia, nos séculos XIII e XIV, estava generalizado nas Faculdades de Artes, 
Filosofia, Medicina e Direito. Recebeu o nome de quaestiones disputatae. Fizeram 
típicas do ensino medieval, em cujo cenário, in paribus, compartilharam com a 
lectio (TOLLER, 2005:933).

As quaestiones disputatae guardavam relação com a maiêutica, pois esta 
suscitava distintas questões, algumas de imediata solução pelo mestre, ao 
passo que outras, de maior dificuldade, aportavam material para as disputas 
entre os alunos, observados pelos mestres, nas quais se digladiavam retórica 
e argumentativamente na questão previamente fixada, em sessões privadas e 
públicas de apresentação, ordinárias ou extraordinárias.

O mestre encarregava-se de reunir vários argumentos favoráveis e contrários, 
arrazoados nos ensinamentos de autores antigos ou medievais e, ao cabo, 
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incumbia-se da solução à questão proposta. A Suma Teológica é perfeito exemplo 
desse método: compêndio de quaestiones disputatae, apresentadas segundo esse 
método, nas quais Tomás de Aquino (1224-1274) procura elucidar uma série de 
assuntos de natureza teológica e filosófica. Ele decompunha de modo analítico 
os distintos pontos de vista. Propunha primeiro uma quaestio geral, dividida em 
distintos problemas ou artigos. Abria cada artigo com citações de reputadas 
autoridades no tema, que sustentam pontos de vista opostos ao que ele adotará. 
Por vezes, há mais de vinte citações. Em suas Quaestiones disputatae, umas 
cinco ou seis na Summa Theologiae – faz oposição a outros autores – sed contra 
– configurando-se, assim, o status quaestionis (TOLLER, 2005:934).

6. Trivium: dialética, retórica e gramática

Oportuno apontar que o método do estudo do caso entrelaça-se com 
o trivium medieval, caminho propedêutico escolar estabelecido, desde o 
renascimento carolíngio até os primeiros séculos das universidades, para aqueles 
que almejassem atingir o grau de ensino superior dessa época histórica. 

O trivium empregava a dialética (lógica, argumentação e capacidade de 
articulação), a retórica (oratória e estilo literário) e a gramática (latim e análise 
de textos escritos), para conduzir o aluno à sabedoria e às alturas do pensamento. 
Ao lado do quadrivium – aritmética, geometria, música e astronomia – formavam 
as setes artes liberais, assim chamadas em razão de seu efeito liberatório da 
mente, ou seja, em virtude de seu potencial pedagógico de dotar o aluno de uma 
capacidade discursiva qualificada pelo rigor e pela densidade. 

Com a Idade Moderna, paulatinamente os países europeus (inclusive a Inglaterra) 
deixam de lado a metodologia medieval de ensino jurídico, em prol de metodologia 
eminentemente teórica, as chamadas aulas magistrais (versão moderna da lectio 
medieval), sem a discussão de casos, nas quais o aluno assumiria papel passivo de 
receptor dos ensinamentos do professor, expostos dogmaticamente e com recorrente 
manejo de códigos legislativos e volumosos tratados jurídicos.

Conclusão

Em linhas gerais, o método do caso é fundamentado na forma indutiva de 
ensino, pela qual, princípios gerais são extraídos a partir da análise dos casos 
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particulares (casuísmo jurisprudencial), de forma a criar no corpo discente um 
pensamento crítico e analítico. 

Seu estilo dialético de perguntas e respostas, duelo argumentativo e retórico 
de ideias, exige de professores e alunos o completo conhecimento do caso, 
aspectos factuais, culturais, sociais e jurídicos. O professor, maieuticamente, 
indaga aos alunos sobre premissas e conclusões do caso. A concordância ou 
a discordância acerca do raciocínio formulado e adotado pela decisão judicial 
são assuntos discutidos na viva interação escolar, porque decorre de esfera 
dinâmica e participativa. Porquanto, nesse ponto, exige do aluno, ao longo do 
caminho dialético, a construção de resposta que considere o justo na hipótese 
examinada exaustivamente por ele e por seus pares, sempre conduzidos pelo 
professor, como o maestro numa orquestra sinfônica. 

Assim entendido, o método do estudo de caso guarda uma interface dotada 
de extrema vitalidade e potencialidade pedagógica em prol de um ensino jurídico 
voltado para as habilidades próprias de um jurista. Mais que isso, o método 
galvaniza todos os eixos em favor do exercício da racionalidade prática do Direito.
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Introdução

O histórico do ensino jurídico no Brasil teve início no ano de 1823 com os 
debates na Assembleia Constituinte, que deram ensejo à edição de legislação 
específica, em 1827, instituindo os cursos de Direito em São Paulo e em Olinda. É 
evidente que a criação dos cursos jurídicos no Brasil teve motivação precipuamente 
política. O real objetivo era a formação da elite política e administrativa brasileira, 
considerada uma ferramenta viabilizadora da independência nacional e da 
consolidação do Estado Imperial (FERNANDES, 2014, p. 37-38). 

O ensino jurídico brasileiro não só carregava a bagagem filosófica e cultural 
trazida pelos estudantes de Direito da Faculdade de Coimbra, em Portugal, 
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como também estava influenciado pelos ideais liberais provenientes, sobretudo, 
da Revolução Francesa. A letra da lei era tida como sagrada e a hermenêutica 
jurídica caracterizava-se pela interpretação literal do texto legal, isto é, através 
de um processo silogístico de subsunção dos fatos à norma. Na aplicação da 
lei o juiz era um mero “boca da lei”, que buscava resgatar o sentido original 
empregado pelo legislador. 

As aulas de direito estavam, então, marcadas por essa prática positivista. 
O direito não somente era aplicado nos moldes formalistas, como também era 
transmitido. A academia jurídica restou isolada pela pureza do positivismo, 
que só dava espaço para o desenvolvimento da norma legislada, cerceada de 
codificações e de conceitos dogmáticos (MARTINEZ, 2003). Tal prática levou 
ao surgimento do fenômeno chamado bacharelismo, que traduz a preocupação 
por uma formação de bacharéis e não por uma autêntica educação jurídica 
(FERNANDES, 2014, p. 38). Nas palavras de Sérgio Martinez (2003), o ensino 
jurídico muito mais parecia uma “fábrica de bacharéis”.

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, percebe-se um 
gradual aumento da preocupação com a qualidade do ensino das escolas jurídicas 
no Brasil. Contudo, hoje o ensino do direito permanece fortemente fincado à 
sua base metodológica imperialista. Na maioria das faculdades ainda se utiliza 
a metodologia baseada na mera transmissão do conteúdo, “sem considerar ou 
mesmo questionar a eficácia dessa identidade para uma sociedade profundamente 
modificada em valores e paradigmas” (FERNANDES, 2014, p. 40). 

Frente à rapidez, instabilidade e volatilidade das relações humanas, faz-
se necessário o desenvolvimento de habilidades capazes de lidar com novos 
paradigmas dos atuais “tempos líquidos”. Como adverte Zygmunt Bauman (2007, 
p. 9), “meios testados com exaustão no passado precisam ser constantemente 
inspecionados e revistos, pois podem se mostrar inúteis ou claramente 
contraproducentes com a mudança de circunstanciais”. 

É preciso modificar a vigente estrutura de ensino engessada pela dogmática 
jurídica. O aluno de direito precisa não só do conhecimento técnico, mas é 
essencial o desenvolvimento do raciocínio lógico, do senso crítico e de um agir 
prudencial, ferramentas cruciais para que os alunos tenham a capacidade de 
enfrentar os dilemas postos por uma sociedade marcada por constantes mudanças.  

Dessa forma, a fim de colaborar para a dinamização e o aperfeiçoamento da 
docência jurídica, propõe-se, nesse artigo, a utilização dos métodos participativos 
em sala de aula, aptos a desenvolver nos alunos um saber prudencial e apurado 
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senso crítico de justiça. Desta feita, a partir da análise do direito constitucional, 
serão exploradas diferentes técnicas de abordar o tema da eficácia horizontal 
dos direitos fundamentais, quais sejam, o método do estudo de caso, o método 
problem based learned – PBL e o método do debate. 

Essa pesquisa será realizada através da metodologia descritivo-analítica, do 
tipo bibliográfica, por meio de livros, artigos científicos, revistas e dados oficiais 
publicados na Internet. A utilização e a abordagem dos resultados caracterizam-se 
como pura e qualitativa. Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, posto que 
busca o aprimoramento das ideias por meio das informações sobre o tema em foco.  

2. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais a partir 
dos métodos participativos de ensino jurídico

A eficácia horizontal dos direitos fundamentais ou, dito de outro modo, a 
aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas pode ser considerada 
sob três teorias (SAMPAIO, 2013, 654-655): a da eficácia direta ou imediata 
(os direitos fundamentais aplicam-se diretamente às relações privadas, sem 
necessidade de qualquer intermediação ou interpretação), a da eficácia indireta 
ou mediata (a aplicação depende de interpretação ou da adoção de cláusulas 
gerais) e a da inaplicabilidade ao âmbito das relações privadas, conforme a 
doutrina americana da State Action (que só reconhece a incidência dos direitos 
fundamentais nas relações jurídicas mantidas com o Estado, com agentes a este 
equiparados, a chamada public function test).

Com a utilização de alguns métodos de ensino jurídico, seria possível abordar 
as três teorias que permeiam a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 
cada uma delas devidamente adequada à dinâmica do método.

Nesse sentido, a teoria da eficácia direta ou imediata pode ser abordada com 
a utilização do método do estudo de caso (ou simplesmente método do caso), 
tendo em conta a relevante decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
no Recurso Extraordinário 201.819/RJ (DJ 27.10.2006), onde ficou assentado que 
as violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações 
entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas 
físicas e jurídicas de direito privado, portanto, os direitos fundamentais assegurados 
pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando 
direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. 
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O método do caso, aqui, permitirá ao aluno, sob observação e orientação 
do professor, raciocinar de modo prudencial na análise da situação sub judice. 
O professor, assim, valendo-se ainda, de modo indireto, da maiêutica socrática, 
poderá estimular e instigar os alunos mediante questões que possam fixar certo 
procedimento inquisitivo efetivamente prudencial, mediante o qual, pouco 
a pouco, os temas principais são diferenciados dos secundários, bem como a 
legislação mais pertinente e a doutrina mais adequada vão sendo joeiradas na 
dialética argumentativa. Os alunos perceberão, e isso o professor deve deixar 
claro, que em paralelo à resolução do caso em si, estão a avançar sobre o 
procedimento do raciocínio prático jurídico em face de um tema complexo. 
Essa percepção e esse amadurecimento efetivo são o resultado da aplicação do 
método, com laboratório para desenvolvimento de habilidade.

Ocorre que a decisão acima destacada usa como argumento o fato de 
determinada associação privada exercer função predominante em certo âmbito 
econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência 
econômica e/ou social, portanto, a relação entre a associação privadas e seus 
integrantes é assimétrica e hierárquica. Desta forma, seria necessário a adoção 
do método Problem Based Learning (PBL) para que a questão pudesse ser 
analisada por outro aspecto, qual seja, se a ocorrência de uma relação jurídica 
privada puramente negocial, sem assimetrias ou posições hierárquicas, deveria 
ser fundada notadamente pelo princípio da autonomia de vontades, com a 
aplicação dos direitos fundamentais apenas por meio de cláusulas gerais, como a 
função social do contrato ou a boa-fé, configurando-se, pois, a teoria da eficácia 
indireta ou mediata. Como “situação problema” a ser enfrentada poderia ser 
adotada, verbi gratia, a restrição a certos procedimentos e exames feitos pelas 
empresas privadas de planos de saúde aos seus clientes, que pactuam com 
aquelas um contrato de adesão sob o pálio da autonomia de vontades. 

Nesse momento, o professor também deve sinalizar ao aluno a ampliação do 
campo de observação. Esse tipo de conservação reconecta o caso ao mundo. O 
aluno toma posse da realidade complexa dos eventos sobre os quais deverá agir no 
futuro. Novamente, mediante questões planejadas, o professor auxilia os alunos na 
investigação de modos de lidar com situações que extrapolam a temática jurídica, 
de modo a definir os elementos essenciais sobre os quais deve se debruçar, sem, 
no entanto, desperdiçar a oportunidade para compreender mais de temas conexos 
e perceber que as soluções para situações similares podem estar vinculadas a 
perspectivas que vão além do Direito, podendo envolver perspectivas políticas, 
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econômicas, sociais, etc. Isso gera desenvolvimento do aluno e um ganho em 
cultura vivencial que é importante para a sua vida profissional.

Finalmente, a teoria que prega a inaplicabilidade dos direitos fundamentais 
às relações privadas, sendo aqueles oponíveis apenas quantos às relações com 
o Estado – a doutrina americana da State Action –, seria analisada a partir do 
método do debate, que poderia ter como ponto de partida, por exemplo, o exame 
da opção feita pelo legislador constituinte em franquear o uso do mandado de 
segurança para proteger direito líquido e certo do cidadão, mas apenas quando o 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termo do inciso 
LXIX do art. 5º de nossa Constituição Federal. Caberia ainda, em um segundo 
momento, a discussão sobre os termos da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, 
que no § 1º de seu art. 1º adotou a técnica do agente público equiparado (em 
aproximação com a teoria americana da public function test, que, de certa forma, 
mitiga a rigidez da State Action). O debate seria, portanto, conduzido pela ideia 
de que o legislador constituinte ofereceu remédio constitucional para a defesa de 
direitos apenas em caso de relações jurídicas firmadas com o Estado, ainda que 
tenha assegurado, no § 1º do citado art. 5º, que as normas definidoras dos direitos 
e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Aqui os alunos serão instigados à pesquisa e depuração de fontes, na 
preparação para o debate. Ao mesmo tempo, o debate em si trará oportunidade 
para treino da capacidade de comunicação oral sob pressão e da necessidade de 
contraposição, habilidades também requisitadas na vida profissional. Ao mesmo 
tempo, a situação colocará em evidência fragilidades e fortalezas de cada aluno, 
sendo ocasião para o professor e os colegas, ao fim de cada sessão, apontarem 
para o respectivo debatedor, onde ele poderá aprimorar sua performance. 

Conclusão

Por meio do trabalho realizado, percebe-se que as aulas expositivas, comuns 
nos cursos de direito, não representam, em grande parte dos casos, o método que 
trará melhores resultados para a aprendizagem dos alunos. Verificou-se que, com 
o escopo de transmitir o conteúdo da eficácia horizontal dos direitos humanos, os 
diferentes métodos de ensino analisados (método PBL, método do estudo de caso 
e método do debate) demonstram-se eficientes e adequados, ficando a escolha 
condicionada ao foco que o professor escolhe dar ao tema em estudo. 
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O método do estudo do caso, no que concerne ao assunto em questão, 
poderia ser utilizado por meio da análise de uma decisão relacionada ao tema, 
habilitando, desta forma, o aluno a desenvolver o raciocínio jurídico, partindo 
da análise da argumentação contida na decisão. Já o método PBL serviria para 
ensinar aos alunos, diante de uma situação problema, a pensar e a solucionar os 
problemas jurídicos com que fossem confrontados. Por fim, o método do debate, 
no ensino da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, seria adequadamente 
utilizado como forma de instigar os discentes a pensar criticamente, a solucionar 
os problemas apresentados e a aprofundar os estudos sobre o tema. Os métodos 
participativos efetivamente colaboram para a formação do jurista, para além de 
seu conhecimento memorístico. Promovem-lhe habilidades.

À guisa de conclusão, deflagra-se a necessidade de que sejam implementadas 
reformas na estrutura de ensino jurídico no país, atualmente imobilizada pela 
dogmática jurídica, de forma que sejam formados profissionais capazes de pensar 
de maneira lógica, que sejam dotados de senso crítico, sensíveis à prudência e 
que possuam vasto conhecimento técnico. Para tanto, torna-se imprescindível 
que os professores façam uso dos diversos métodos de ensino, posto que o uso 
conjugado destes métodos, permite, para os profissionais em formação, a junção 
entre a teoria e a prática jurídica.
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Introdução

O processo de ensino-aprendizagem envolve questões que merecem atenção 
por parte de todos os sujeitos envolvidos e interessados, principalmente docentes 
e discentes, no decorrer da disciplina ministrada e estudada, com o propósito 
da aplicação de métodos adequados, os quais buscam o pleno desenvolvimento 
da pessoa humana por intermédio da educação de nível superior com qualidade 
esperada e divulgada, para que se tenha a demonstração de que a Instituição 
de Ensino Superior (IES) tem a preocupação com a formação do profissional do 
Direito, visto ser essencial fornecer à sociedade bacharéis comprometidos com 
o estudo jurídico, o que importa em proporcionar o melhor ambiente acadêmico 
com o comprometimento da docência no referido processo. 

Para tanto, o enfoque principal encontra-se na aplicação de métodos 
participativos no ensino jurídico, medida esta que exige do professor a 
necessidade de um planejamento adequado aos objetivos a serem alcançados 
no decorrer do semestre letivo. A compreensão dos métodos é fundamental 
para que o docente possa desenvolver com os alunos, na medida suficiente, 
o melhor aprendizado, com a participação significativa para que se tenha a 
dualidade na atividade proposta. 

Assim, o docente deve proceder com uma breve explicação sobre os métodos 
participativos, como sua conceituação, apontar as habilidades e esboçar a forma 
de avaliação. Os métodos a serem desenvolvidos, neste trabalho, são: debate, 
diálogo socrático, método do caso, Problem Based Learning – PBL, Role-play, 
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simulação e seminário. Oportuno ressaltar que existem outros métodos os quais 
podem ser postos no progresso do conteúdo ministrado. 

O estudo dos métodos de ensino, em suas diversas modalidades, torna-se 
precípuo também para que se possa implementar sugestões na forma de aplicá-
los, de modo que os discentes obtenham assimilação de conhecimentos jurídicos 
suficientes enquanto pessoas em formação. Há de se reconhecer que o manuseio 
em sala de aula dos referidos métodos constitui tarefa complexa diante do conteúdo 
a ser ministrado, para que não se fique inerte em determinados assuntos, bem 
como em face das diversas atividades ao longo do semestre, como por exemplos, 
disponibilizar tempos de aula para avaliações, especificamente na graduação. 

As dificuldades existentes são as mais diversas, contudo, o docente deve 
proporcionar aos discentes a melhor forma de desenvolver a atividade acadêmica, 
principalmente em respeito aos mesmos enqunato pessoas em busca da aquisição 
de conhecimento e que ouvi-los é fundamental na citada dualidade, visto que o 
ambiente acadêmico contemporâneo tem como característica, dentre outras, a 
dinamicidade no processo de ensino-aprendizagem.

2. Métodos participativos: necessidade no  
ensino contemporâneo

Cumpre destacar, previamente, a interrelação professor/aluno, que é uma 
constante na atividade, necessita que seja saudável e, principalmente, haja 
reciprocidade na medida em que o professor transmite conhecimento para que 
o aluno consiga aprender. Consoante Paulo Freire leciona: “Não há docência 
sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que 
os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (Paulo Freire, 1996).

O professor de outrora ficava adstrito, basicamente, ao ensino de aulas 
expositivas, numa relação que consistia em apresentação do conteúdo/assunto na 
forma de monólogo, a saber, aula do professor com exposição e o aluno prestava 
atenção, sem qualquer participação efetiva. Todavia, no momento hodierno tal 
concepção jamais poderá persistir em face das ferramentas existentes, como 
por exemplo, com as novas tecnologias, bem como perante o perfil do discente.

Os métodos participativos no ensino jurídico tornam-se ferramentas úteis ao 
docente, este deve atentar-se para as características de cada método, finalidade, 
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peculiaridades, enfim, estabelecer, desde o planejamento da disciplina, a sua utilização 
para que o assunto seja ministrado na preservação do ensino-aprendizagem. Segue-
se com os métodos participativos escolhidos para que o docente tenha a exata noção 
de sua amplitude e não os execute de forma imperfeita o que poderá ocasionar 
desconfortos, ao invés de proporcionar os frutos esperados.

Debate: nas disputas - que eram prática escolar generalizada - dois alunos, sob o 
olhar de um ou de vários mestres, discutiam em justa dialética sobre uma questão 
previamente fixada. Após uma ou várias realizações de uma discussão, um mestre 
compendiava os distintos argumentos pró ou contra - baseados em raciocínios e no 
acolhimento de numerosos autores profanos e religiosos de toda a herança cultural 
conhecida - atendia-os e os sopesava, e dava a sua solução (TOLLER, 2006).

Por intermédio do debate o professor, após o tema eleito, proporciona o 
estímulo ao estudo prévio por parte dos alunos, com o propósito de que os 
debatedores possam expor com capacidade, competência e estudo antecipado, 
sem surpresas, com análise também do desenvolvimento (oratória, capacidade 
de exposição, convencimento) do aluno.

Diálogo socrático: é um dos métodos mais frequentemente lembrados 
quando se fala de ensino participativo e protagonismo do aluno, método que se 
inspira na estratégia pedagógica adotada por Sócrates, filósofo grego do século 
V a.C. que respondia às indagações de seus discípulos não com explicações 
definitivas, mas com novas perguntas, o qual exigia do discípulo uma postura 
ativa em sua busca pelo saber, pela verdade (GHIRARDI, 2012).

O diálogo socrático exige do professor a prudência na condução das 
indagações de maneira lógica e coerente, para que o aluno compreenda a 
sequência do assunto e não fique disperso, fato este que prejudicará a atividade. 
Por tal método o aluno tem a compreensão de que se ensina e aprende por meio 
de perguntas e que o mesmo está inserido nesse contexto, e suas respostas são 
importantes à evolução da aula.

Método do caso: consiste na análise de decisão dos tribunais de forma 
meticulosa para que se possam conhecer suas partes constitutivas e a forma 
como se relacionam entre si, para entender sua estrutura e o modo como ela 
se articula para exercer determinadas funções, ou seja, visa, prioritariamente, 
aperfeiçoar o raciocínio jurídico ao solicitar que os alunos analisem criticamente 
decisões dos tribunais em casos reais (GHIRARDI, 2012).

O método favorece para que o aluno tenha a dimensão prática do 
entendimento dos tribunais e para que o professor possa extrair dos discentes 
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a concepção que os mesmos têm do ordenamento jurídico, pois estarão 
defronte casos concretos.

Problem Based Learning (método baseado em problemas – PBL): Não direciona 
ou circunscreve as soluções possíveis ao âmbito jurídico ou judicial, apresenta 
aos alunos um conjunto amplo de informações e um rol definido de interesses 
afetados e demanda que se engendre uma solução factível – isto é, aceitável por 
todos os envolvidos e realizável na prática – seja por meios jurídicos, seja por meios 
extrajurídicos. […] Ele requer que as soluções jurídicas sejam avaliadas em relação a 
outras soluções possíveis e que o aluno seja capaz de fazer dialogar a lógica do direito 
com as lógicas concomitantes da economia, da política (GHIRARDI, 2012)

O método é uma estratégia em que os estudantes trabalham com o objetivo 
de solucionar um problema, por isso consiste numa estratégia centrada no 
aluno, que deixa o papel de receptor passivo e assume o de agente e principal 
responsável pelo seu aprendizado (GIL, 2011).

Role–play: este método é bastante desafiante, lúdico e motivador, sendo os 
alunos convidados a elaborar uma dramatização qualquer sobre um tema da 
disciplina. O objetivo é o de aprimorar nos alunos a capacidade de formular 
e desenvolver as soluções e os instrumentos mais adequados para avançar um 
conjunto específico de interesses (VERAS, 2011).

Simulação: busca desenvolver as habilidades necessárias a uma interação 
bem-sucedida entre os diversos atores, exigindo que cada participante tenha 
desenhado uma estratégia de ação, mas seu objetivo pedagógico é menos o 
de avaliar a consistência interna de tal estratégia e mais o de desenvolver a 
capacidade de adequá-la segundo as exigências que emergem de seu confronto 
com interesses e estratégias contrárias, com requisito de que os alunos se vejam 
submetidos a um elemento de imprevisibilidade, focando na qualidade jurídica 
do aluno, na forma como eles negociam o espaço em conflito e o papel que lhes 
cabe (GHIRARDI, 2012).

Vantagem do método por aproximar o discente da realidade, por meio de 
um subterfúgio ao aprimoramento de estudos teóricos, isto é, atividade que 
consiste em aliar os ensinamentos de aula (teoria) com um teatro elaborado 
para que se possa praticar situações jurídica reais.

Seminário: consiste em requerer aos alunos a elaboração de seminários e/
ou painéis com atividades de temas da disciplina, isto é, solicitar dos alunos, 
organizados em grupos, leitura, análise crítica e comparativa, dentre outros, 
para posterior apresentação oral e discussão em sala de aula (VERAS, 2011).
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Com este método participativo há o envolvimento do discente na exposição 
de tema específico indicado pelo docente, proporcionando a análise do estudo 
individual e/ou coletivo, capacidade de exposição dos alunos diante do professor 
e demais colegas, assim, a atividade estabelece a possibilidade de praticar o seu 
discurso, a sua oratória e conhecimento jurídico defronte determinado público.

Eis os métodos participativos, sem prejuízo de outros, os quais o docente 
deverá desenvolver em suas aulas. Por conseguinte, deve-se ter em planejamento 
e execução as habilidades a serem buscadas na atividade e de que forma decorra 
a avaliação, tarefa das mais difíceis na atuação docente.

Quantos ao aspecto das habilidades, deve-se ter a noção de que o aluno 
não tem o conhecimento necessário aos métodos existentes, ou às vezes tem 
uma pequena noção do que será tratado, pelo menos em regra, competindo ao 
docente buscar do discente um desempenho satisfatório. 

Desta feita, descreve-se algumas habilidades: estudo prévio do assunto, 
mediante orientação bibliográfica repassada pelo docente, analisar e 
compreender, sob o aspecto jurídico, as teorias existentes sobre o assunto a ser 
tratado, apresentar domínio nos conceitos jurídicos constantes no conteúdo, 
respeitar as regras estabelecidas na aplicação de cada método, capacidade 
de exposição e argumentação. Atentando-se aos momentos de adversidades 
(posicionamentos contrários) e possibilidade de contra argumentar, apresentar 
conduta ética, comprometimento com o assunto a ser previamente estudado, 
capacidade de persuadir, equilíbrio emocional e relação amistosa durante a 
execução da atividade, capacidade de trabalhar equipe.

No tocante à questão da avaliação diante do método aplicado, compete ao 
professor a razoabilidade necessária da atividade desenvolvida, pela peculiaridade 
que envolve cada método participativo, com atribuição de critérios individuais 
e/ou coletivos, desde que sejam apontados previamente aos alunos, e estes 
tenham o pleno conhecimento e que se preparem para aquisição e difusão do 
saber jurídico. Deve pensar o docente no processo de ensino-aprendizagem com 
um todo e estímulo aos alunos para vindouras atividades no âmbito acadêmico.

Conclusão

Tratou-se de demonstrar os aspectos relevantes de cada método de ensino 
participativo (debate, diálogo socrático, método do caso, Problem Based Learning 
- PBL, Role-play, simulação e seminário), para que o docente tenha a compreensão 
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de que o desenvolvimento de atividades acadêmicas de cunho jurídico, a efetiva 
participação dos discentes, no processo de ensino-aprendizagem é necessária 
e proporcione o estímulo aos mesmos, assim como atualmente deve ter a 
compreensão de que o ensino jurídico é participativo (bilateral) e não unilateral.

Apesar da demonstração da aplicação de métodos diversos, é oportuno 
abordar e constatar de que o modelo de aula expositiva se faz presente como regra 
nas salas de aula no Brasil, não sendo diferente nos cursos jurídicos, dentre alguns 
aspectos está o cultural onde os alunos tendem a esperar o mencionado modelo, 
competindo às Instituições de Ensino Superior, juntamente com os docentes, 
aprimorar o modelo participativo, aliando-se com os propósitos institucionais.

Compreende-se que o ensino contemporâneo exige do docente uma 
dedicação ainda maior, uma vez que o perfil do aluno tem mudado, conforme 
já salientado, juntamente com o desenvolvimento tecnológico (mundo digital), 
e, desse modo, o docente tem que estar preparado para os novos desafios, como 
por exemplo, novo perfil do aluno (gerações), assim como obstáculos, os quais 
foram modificados ao longo dos últimos anos, até mesmo porque o mercado 
educacional sofreu diversas alterações significativas.

Depreende-se que os métodos participativos devem ser manuseados pelo 
docente, juntamente com outros métodos que proporcionam um ensino e 
aprendizagem de excelência, com foco primordial no discente, juntamente com 
as demais particularidades que envolvem cada situação in concreto, ou seja, tem-
se que planejar em consonância com a realidade, não sendo produtivo prever 
algo impossível de executar, porém a dedicação do docente é primordial no 
processo de aplicação dos métodos participativos.
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O ensino do direito processual do 
trabalho: experiência pedagógica 

e modelo de ensino jurídico

Antônio de Pádua de Araújo DIAS, Professor 
Especialista do Curso de Direito da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú/UVA.

Introdução

O Direito Processual do Trabalho é uma das disciplinas jurídicas particulares, 
que compõe a grade do ciclo profissionalizante dos Cursos de Direito, podendo 
ser obrigatória ou facultativa, conforme seja da seleção de cada Curso. É matéria 
teórica, normativa, e de aplicação, informações essas que norteiam o seu ensino.

O Direito Processual do Trabalho é uma disciplina teórica porque consiste 
num corpo sistematizado de conceitos, classificações, características, de 
princípios e regras jurídicas, de institutos e de instituições, cuja missão maior é 
resolver com justiça o conflito trabalhista.

É matéria normativa, haja vista ser disposta em um sistema jurídico de normas 
jurídicas específicas. É o caso, por exemplo, dos artigos 643 a 910, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), que dizem respeito ao processo do trabalho.

Também é disciplina de aplicação, de prática, porque ele faz incidir e realiza 
o Direito Material do Trabalho, principalmente, quando houver violação ou 
ameaça de violação a direito subjetivo laboral.

Este ensaio enfoca: o ensino do Direito Processual do Trabalho; a sua 
experiência pedagógica; e o perpasse dos modelos de ensino jurídico, pelo menos 
dos principais. “O ensino das matérias e o desenvolvimento das habilidades 
intelectuais contribuem para estabelecer os vínculos entre o indivíduo e a 
sociedade, e entre a sociedade e o indivíduo” (LIBÂNEO, 1994, p. 44).
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Portanto, tenhamos em conta que o ensino do Processo do Trabalho, 
juntamente com o do Direito Material do Trabalho, promove o desenvolvimento 
de habilidades intelectuais nos nossos estudantes de direito, como é o caso, 
por exemplo, de um estudante saber diferenciar uma causa da competência da 
Justiça do Trabalho, de outra da competência de outro órgão jurisdicional não 
trabalhista, gerando elos entre eles e a sociedade, e entre a sociedade e eles.

2. O ensino, a experiência e os modelos de ensino jurídico 
em relação ao direito processual do trabalho

Ensinar o Direito Processual do Trabalho consiste em transmitir os 
conhecimentos dos conteúdos específicos aos estudantes. Significa instruir os 
universitários no sentido de que essa disciplina tem um conteúdo determinado, 
que será visto durante o semestre letivo.

É bom acender que Libâneo (1994, p. 45) vê o ensino como ação didática e 
o coloca “como um processo no qual a transmissão pelo professor se combina 
com a assimilação ativa pelos alunos, pois os conhecimentos são a base material 
em torno dos quais se desenvolvem as capacidades e habilidades cognitivas”.

Por exemplo: quando estudamos os Órgãos do Poder Judiciário do Trabalho, 
dizemos que exercem a função jurisdicional trabalhista, são compostos de 
Tribunais e Juízes do Trabalho, que se trata de uma Justiça Especializada em razão 
da matéria e visam resolver o conflito trabalhista entre o capital e o trabalho.

Na ação didática de aprendizagem, o professor transmite as instruções de 
um tema específico, de determinada matéria, e o aluno assimila ativamente 
essas informações, desenvolvendo dessa maneira, suas capacidades e habilidades 
cognitivas. Na lição de Libâneo (1994, p.45): “O desenvolvimento de capacidades 
e habilidades cognitivas é imprescindível para o domínio dos conhecimentos 
e estes imprescindíveis para aquele”. Dentre tantas informações e objetivos, 
o ensino do Direito Processual do Trabalho orienta os seus destinatários: na 
transmissão de conhecimentos ligados às garantias processuais; o que é a 
competência da Justiça do Trabalho e como ela funciona, o que é a Reclamação 
Trabalhista, o que é a petição inicial trabalhista, como funciona a audiência 
trabalhista, quais as modalidades de resposta do reclamado, quais são os 
procedimentos trabalhistas no Processo de Conhecimento Laboral e como eles 
funcionam, e assim por diante.
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À complexa questão de quem deve escolher os conteúdos de ensino, Libâneo 
(1994, p. 132) leciona: “devemos partir do princípio de que a escolha e definição 
dos conteúdos é, em última instância, tarefa do professor”. E o próprio Libâneo 
(1994, p. 132) justifica: “é ele que tem pela frente determinados alunos, com 
suas características de origem social, vivendo num meio cultural determinado, 
com certas disposições e preparo para enfrentar o estudo”.

De outro lado, o que é a experiência? Experiência significa o aprendizado, 
as vivências que a pessoa adquire com o passar do tempo. Por exemplo: um 
iniciante do Curso de Direito é um aprendiz do conhecimento jurídico. Após 
cinco anos de curso, ele graduar-se-á e será um bacharel em direito. Ele terá 
adquirido certa experiência jurídica que formará sua personalidade, ou seja, já 
não será um aprendiz. A vida profissional já o aguarda. Veja que, aqui, já temos 
ambientes de vivências diferentes.

Tal experiência circunda o Direito Processual do Trabalho. Geralmente, essa 
matéria será vista nos Cursos Jurídicos, no 7º ou no 8º semestre, quando se pressupõe 
que o aluno já tenha certo trato com o conhecimento jurídico, que é dialético.

A experiência jurídica dá ao destinatário, um aprendizado que só será adquirido 
com o passar do tempo e mediante contatos empíricos com a realidade do mundo do 
direito. Espontaneidade do professor e dos alunos e os estímulos sociais e ambientais 
são necessários no processo didático de ensinar o Processo do Trabalho.

“A crença geralmente muito difundida, de que a filosofia fala de tudo é 
perfeitamente correta no fundo: o campo de aplicação de seu exercício é, com 
efeito, o conjunto da experiência humana”, na visão de Granger citado por 
Mazzotti (2011, p. 25).

Dizer que a experiência jurídica é decisiva no ensino do Processo do Trabalho 
é dizer que se trata de uma abordagem da própria experiência humana, sendo 
mesmo uma fala ligada ao campo da filosofia. É uma temática de experiência 
humana e filosófica, porquanto designa a busca em saber os conceitos, o objeto, a 
finalidade e as características do Processo do Trabalho como um todo sistêmico.

Por exemplo: um pré-concludente do Curso de Direito certamente chegando 
próximo de sua formatura, saberá qual o tema ou/e o título de sua monografia, o 
que não ocorre com um iniciante das letras jurídicas. No caso, o pré-concludente 
do Curso de Direito, já terá uma vivência jurídica razoável que lhe dará uma 
seletividade de até mesmo poder escolher um dos temas do Processo do Trabalho, 
se for de seu gosto, para elaborar o seu trabalho de conclusão de curso.
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No que pertine ao ensino do Processo do Trabalho e aos modelos de ensino 
jurídico, vamos alinhar estes brevemente, no inatismo, no empirismo e no 
construtivismo. Em seguida, verificar rapidamente como isso se relaciona ou 
não com o Processo do Trabalho.

A corrente de pensamento inatista tem o seguinte perfil: seu precursor 
foi Platão (427-347 a. C.), que foi discípulo de Sócrates (469-399 a. C.). O 
conhecimento aqui é apriorístico, isto é, o conhecimento já nasce com a pessoa, 
integra sua herança genética, mas será necessário que esse conhecimento seja 
estimulado e trabalhado pelo professor, o tipo de ensino – o educador interfere 
o mínimo possível no processo de aprendizagem, apenas para sistematizar os 
conhecimentos e as informações, “o estudante aprende por si mesmo”, na lição 
de Fernando Becker (apud Beatriz Santomauro, 2010).

Mas como não há modelo de ensino perfeito, há críticas ao inatismo, a saber: ela 
não encontra acolhimento na ciência contemporânea, o aluno não tem autonomia 
cognitiva para tudo, ele precisa do educador para lhe indicar o roteiro científico 
correto. O conhecimento não pode ser unicamente a priori, ele reside em outras 
bases externas, como livros, códigos, leis, relações humanas, no professor.

Inegavelmente, o inatismo não tem acolhimento na ciência de hoje, nem 
no ensino jurídico, salvo questões pontuais. O iniciante dos estudos jurídicos 
necessita do professor, do livro, da internet, do datashow, da apostila, dos estímulos 
sociais, para formar o seu pensamento e fazer sua graduação solidamente. É 
preciso unir a abstração, a teoria e a aplicação. Como exemplo, basta dizer que 
o estudante de direito não nasce sabendo os conteúdos do Direito Material do 
Trabalho, nem do Processual Trabalhista.

Avançando, temos agora o empirismo, que apresenta o seguinte perfil: teve 
como precursor Aristóteles (384-322 a. C.) na Idade Moderna, nos séculos XVI 
e XVII, o empirismo cresce com os filósofos: Francis Bacon, Thomas Hobbes e 
John Locke. Difunde o conhecimento empirista, isto é, o conhecimento está no 
ambiente exterior, nas pessoas, no espaço, no tempo, nos astros, nos livros, etc. 

A pessoa necessita da experiência ao longo da vida para se desenvolver. 
O tipo de ensino: ele defende um tipo de ensino pela repetição, uma pessoa 
imita o fazer de outra e assim segue. Para Beatriz Santomauro, “na escola, as 
atividades propostas são as que facilitam a memorização, como a repetição e 
a cópia” (2010). Para os empiristas, cabe ao professor, com base em critérios 
científicos de cada época, fornecer respostas seguras, em substituição a 
respostas não seguras.
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“Cabe à escola, formar um sujeito capaz de conhecer, julgar e agir segundo os 
critérios da razão” (Beatriz Santomauro, 2010). Algumas críticas ao empirismo: o 
saber não é privativo dos acadêmicos, dos professores; os critérios científicos, por 
vezes, podem ser temporários, provisórios e até mesmo equivocados; “não basta 
acumular informações para aprender” (Beatriz Santomauro, 2010); o conhecimento 
decorre da experiência, do ambiente exterior, mas também decorre do raciocínio.

Creio da incidência do empirismo no ensino do Direito Processual do 
Trabalho. O estudante dessa matéria somente elaborará uma petição inicial 
trabalhista se assistir a aulas, se ler e estudar o livro de doutrina, se ler e estudar 
a CLT; na parte processual sobre o tema, e o Código de Processo Civil, se trocar 
ideias com os colegas de turma, sobre um caso e outro, se ouvir os clientes que 
o procuram durante o estágio, etc.

A seguinte passagem de Libâneo (1994, p. 107) ilustra em geral o empirismo: 
“o importante não é terminar o livro”. E, ainda, declina o que é principal (1994, 
p.107): “a preocupação principal do professor não é o volume de matéria [...], 
mas garantir a profundidade e a solidez do que é ensinado”.

No que pertine ao construtivismo, eis um breve perfil: seu precursor foi 
o cientista suíço Jean Piaget (1896-1980); ele criou a ideia conhecimento-
construção, na lição de Fernando Becker (1992); ele é uma ideia, uma teoria, não 
é um método; o princípio da transformação está presente em tudo; no processo 
de conhecimento, o sujeito e o objeto interagem, se completam e se constroem; 
o conhecimento está sempre em construção, interage, muda e se transforma; a 
educação é um processo constante de transformação, onde atuam professores, 
alunos, estímulos sociais, ambientais; a sala de aula é palco de construções, 
onde se busca construir o novo, e não simplesmente repetir o velho.

Há críticas ao construtivismo: numa visão humana, histórica, é preciso 
ter certa cautela com as transformações vorazes, que podem entender, 
equivocadamente, que tudo, inclusive o ser humano, seja descartável, pois a 
experiência humana precisa de uma estabilidade (humana) ainda que provisória, 
para se desenvolver, embora não seja uma estabilidade cósmica. Essa construção 
do conhecimento, das pessoas, da escola, do ensino e da aprendizagem, precisa 
do curso de tempo suficiente para ser pensada, para ter início e se desenvolver, 
até que ocorra plenamente, a mudança deve ocorrer, mas que traga segurança 
às relações humanas e educacionais.

Creio na incidência do construtivismo no ensino jurídico e no do Processo 
do Trabalho.
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Quando um estudante de direito cursa a cadeira de Processo do Trabalho, 
estuda a Prática Trabalhista e faz estágios, terá reunido habilidades necessárias 
e suficientes para entender e elaborar um recurso ordinário trabalhista, o 
diferenciando do recurso ordinário constitucional. Ele saberá diferenciar o 
Recurso Especial, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Recurso de 
Revista, para o Tribunal Superior do Trabalho (TST). Isto porque ele haverá 
passado por uma relação de aprendizagem sólida e transformadora, orientada pelo 
professor e seguida e apurada pelo aluno. “O trabalho docente se caracteriza por 
um constante vaivém entre as tarefas cognoscitivas colocadas pelo professor e o 
nível de preparo dos alunos para resolverem as tarefas” (Libâneo, 1994, p. 250).

Dou mais dois exemplos de incidência do construtivismo no ensino do 
Processo do Trabalho. O primeiro consiste na lei nº 13.015, de 21.07.2014, 
que altera a Consolidação das Leis do Trabalho e os recursos trabalhistas, 
especialmente, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. E o segundo, diz 
respeito ao novo Código de Processo Civil, lei nº 13.105, de 16.03.2015, com 
início de vigência designada para 18.03.2016. 

Estes são dois exemplos claros de aplicação do construtivismo no ensino do 
Processo do Trabalho, exatamente, pela transformação com que vão incidir tais 
leis nos domínios do conflito trabalhista.

Conclusão

Concluímos que o Direito Processual do Trabalho é ministrado como 
disciplina profissionalizante. É teórica, prática e normativa. Seu ensino requer 
experiência acadêmica do professor, do aluno, o que torna o seu estudo 
investigativo. Não há um modelo de ensino que seja definitivo, pronto e 
acabado. Todavia, creio que, dentre os vistos, o construtivismo, que na verdade 
é uma teoria do conhecimento-construção, seja o mais orientado a investigar o 
ensino do Processo do Trabalho, justo porque isso importa numa transformação 
de lidar com o conflito trabalhista.
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efetivação do direito de acesso à justiça

Maria Thereza Férrer Lima Linhares de SÁ, 
bacharela em Direito, Universidade de Fortaleza – 
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Vanessa Batista OLIVEIRA, mestre, Unifor.

Introdução

A Constituição Federal de 1988 disciplinou que todo cidadão tem o direito 
de acesso à justiça, colocando este direito no patamar de direitos fundamentais 
mínimos que devem ser assegurados ao indivíduo.

Neste contexto, a presente pesquisa objetivou analisar os mecanismos que, 
através do ensino jurídico, viabilizam a efetivação do direito constitucional de 
acesso à justiça. O assunto foi dividido em três partes, em que, na primeira abordou-
se a aplicação prática da teoria estudada no Direito, utilizando como exemplo os 
Grupos de Estudos Dirigidos, após, como segunda parte, destacou-se a importância 
da Assistência Judiciária Gratuita e da implementação dos Núcleos de Prática 
Jurídica e, finalmente, no último ponto, analisou-se como o ensino jurídico.

2. Metodologia

Inicialmente, foi necessário fazer uma pesquisa bibliográfica interdisciplinar 
na doutrina brasileira com a finalidade de compreender como o ensino jurídico 
pode contribuir para a efetivação do direito de acesso à justiça. 

Posteriormente, consultou-se a legislação pátria, para obter informações sobre a 
implementação dos Serviços de Assistência Judiciária Gratuita (SAJUG) ou Núcleos 
de Prática Jurídica (NPJ) nos Cursos de Direito. Por fim, analisou-se criticamente o 
material coletado e redigiu-se um texto com as principais conclusões, apresentando 
uma mudança significativa na efetivação desse direito fundamental.
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3. O elo entre a teoria e a prática

Inicialmente, é válido ressaltar que o conhecimento teórico é importante 
para o exercício da advocacia e, que este se inicia na graduação, devendo 
perdurar em todo desenvolvimento profissional do advogado.

Ademais, o modo como essa teoria é passada aos alunos durante a graduação, 
pode influenciar, significativamente, na continuação ou não do graduando no 
curso de Direito. Por isso, faz-se necessária uma metodologia dinâmica, de 
forma a estimular a busca a aprendizados extracurriculares e que facilitem a 
interligação do que se foi aprendido com a futura prática profissional.

Assim, buscando o engajamento dos alunos na vida acadêmica, foi adotada 
pela Universidade de Fortaleza, no ano de 2013, uma ferramenta de estudo, 
chamada Grupo de Estudo Dirigido (GED), que visa complementar os estudos 
vistos em sala com o professor.

O Grupo de Estudo Dirigido iniciou no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), 
e depois a Supervisão de Monitoria e o Programa Tutorial Acadêmico estendeu 
a outros centros, como o Centro de Ciências da Saúde e Centro de Ciências da 
Comunicação e Gestão, buscando atingir o número máximo de alunos para que 
possam ter acesso a esse instrumento complementar de ensino tão fundamental 
para o conhecimento.

Esses grupos de estudos possuem dias fixos na semana, com horários definidos 
de acordo com a disponibilidade do aluno e respeitando o horário das aulas. 
Contudo, o aluno que irá ministrar o GED de determinada disciplina, para ser 
monitor, deverá passar, previamente, por uma seleção e, em caso de aprovação, 
passará a auxiliar o professor da disciplina para qual passou a desenvolver o 
conteúdo acadêmico, exercitando um pouco da docência.

Portanto, há uma parceria entre o monitor e o professor para a adoção de 
estratégias de melhor abordagem do conteúdo e facilitação do aprendizado 
do aluno. Além de proporcionar benefícios ao monitor que enriquecerá o seu 
currículo, seu aprendizado e oratória, é uma excelente experiência para os que 
buscam o magistério. 

Acredita-se que o incentivo dessa ferramenta de estudo é muito importante, 
posto que, o GED, por ser conduzido por monitor (aluno), que possui uma 
linguagem mais próxima do colega, facilita a transmissão do conhecimento 
pretendido, e viabiliza um aprendizado mais efetivo e proveitoso, considerando 
ser uma nova e didática proposta de abordagem da disciplina.
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Por conseguinte, nota-se que na obtenção de um melhor aprendizado da 
parte teórica reflete significativamente no esclarecimento do aluno no que 
diz respeito à aplicação prática e cotidiana profissional do conteúdo estudado. 
Ressalte-se a importância da criação de mecanismos nas universidades 
comprometidos com a facilitação do aprendizado prático para que o aluno, ao 
entrar no mercado de trabalho, possua conhecimentos mínimos necessários para 
a atuação profissional. Sabe-se que universidades formam bacharéis em direito 
que, sequer, conseguem redigir petição inicial, instrumento indispensável para 
o exercício da capacidade postulatória, por falta de treino.

4. A assistência jurídica gratuita/núcleos  
de prática jurídica

Em 1994 houve a implementação obrigatória nos cursos de Direito dos Serviços 
de Assistência Judiciária Gratuita (SAJUG) ou Núcleos de Prática Jurídica (NPJ) 
com o fito de proporcionar aos alunos conhecimentos práticos inerentes à prática 
advocatícia, com a realização de atendimentos a casos reais, elaboração de petições 
para o treino de suas futuras habilidades profissionais, auxiliando sua formação 
acadêmica e profissional. Tal implementação se deu por meio da Portaria Ministerial 
n.º1886, de 30 de dezembro de 1994, nos seus art. 10 a 14, da, hoje, regulamentada 
pela resolução nº 9 do CNE/CES, de 29 de setembro de 2004:

7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, 
inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus 
colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, com suas 
diferentes modalidades de operacionalização.
[...]
§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria 
instituição, através do Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar 
estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentação própria, 
aprovada pelo conselho competente, podendo, em parte, contemplar 
convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de 
advocacia; em serviços de assistência judiciária implantados na 
instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública ou ainda em departamentos jurídicos oficiais, 
importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na 
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elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados à Coordenação 
de Estágio das IES , para a avaliação pertinente.
[...]
Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogada a Portaria Ministerial n° 1.886, de 30 de dezembro de 
1994 e demais disposições em contrário.

A função do estágio prático é pedagógica, instiga o conhecimento jurídico 
do aluno e o desafia a superar os percalços das causas diárias, com a aplicação 
de seus conhecimentos teóricos e fundamentais aos casos reais. Visa despertar 
o senso crítico do estudante que pode sanar suas dúvidas com o professor que 
o supervisiona nesta atividade, podendo aprimorar suas habilidades para o 
exercício da atividade profissional.

O ensino jurídico garante o acesso à justiça, devendo ser respeitados seus 
limites e responsabilidades, no entanto, acredita-se ser insuficiente a carga horária 
obrigatória mínima exigida pelo MEC para a obtenção do diploma tendo em vista 
a proporção entre o total do curso e a pequena parcela de prática exigida.

Para Wanderlei Rodrigues, o ensino apenas na sala de aula é insuficiente para o 
preparo do profissional de Direito, pois ela se transformou em local de reprodução 
de leis mortas, que se chocam com a realidade social. Enfatiza que o aluno só 
sai preparado para lidar com códigos, os quais são igualmente insuficientes para 
embasar atividades profissionais que busquem suprir os diversos e conflitantes 
interesses da sociedade. Para ele, esse método de ensino baseado somente no 
direito positivo beneficia as classes dominantes e pequenos grupos, mantendo à 
margem os dominados e desfavorecidos (RODRIGUES, 1993, p.133).

Quanto mais prática no ensino jurídico, melhor será a formação dos 
profissionais do direito e maior será o leque de possibilidades de ingresso ao 
judiciário por meio dos Núcleos de Prática Jurídica.

De acordo com a resolução nº2 de 02 de junho de 2007 do Ministério da 
Educação – MEC, a carga horária mínima para o curso de Direito é de 3.700 (três mil 
e setecentas) horas, considerando esses dados, questiona-se a exigência de apenas 1/10 
desse total para a dedicação ao lado prático-profissional. O ensino jurídico precisa 
ser revisto, otimizado e precisa ser reforçado o cunho social. O advogado tem ante 
guarda de servir e contribuir para o direito fundamental de acesso à justiça.

Nesse sentido, Silva Pereira, em sua obra “Advocacia e desenvolvimento 
social”, enfatiza que o advogado tem o papel de adentrar na problemática do 
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desenvolvimento social, mais que todos os profissionais, não por ser mais um 
integrante da sociedade, mas em razão de sua profissão ter uma sensibilidade 
para captar os dramas da vida social (SILVA PEREIRA, 1976, p. 4).

O ensino jurídico atualmente é deficiente, viabiliza a permanência e 
crescimento dos cursinhos preparatórios para o exame de ordem, bem como 
para os concursos públicos, onde se é possível rever o que foi trabalhado durante 
a graduação, talvez de maneira mais objetiva. Merece ser otimizado, revisto, 
repensado para o seu melhor aproveitamento e contribuição para a formação 
acadêmica e profissional do advogado. 

Nesse sentido, João Baptista Herkenhof, caracteriza o ensino jurídico 
atualmente no Brasil como ineficiente para a formação de futuros candidatos 
à magistratura, bem como de operadores do direito em geral, atribuindo a essa 
deficiência no ensino a causa da proliferação de cursinhos preparatórios para 
o Exame de Ordem, concursos públicos em geral que acabam por priorizar a 
formação de candidatos aos concursos em detrimento do comprometimento 
ético e com a formação dos profissionais do Direito. Entende que nos cursinhos 
preparatórios o curso de Direito é “refeito” com o adestramento dos candidatos 
(HERKENHOF, João Baptista, 1997, p.182).

5. O ensino jurídico mais pragmático é capaz de  
facilitar o acesso à justiça?

Acredita-se que o desinteresse de parte dos acadêmicos de Direito muito se 
deve em razão da extensão dos conteúdos teóricos na grade curricular do curso 
e do pouco contato com a prática profissional, o que indiretamente contribui 
para que o graduando se distancie do curso de Direito ou perca o estímulo em 
prosseguir com os estudos, pois se sabe que ao longo de um curso de graduação 
dificuldades são comuns. É notória a importância da prática no que diz respeito 
à aproximação do aluno ao mundo profissional que almeja, visto que constrói 
um elo entre o futuro advogado e o direito desde os tempos de faculdade. 

Ressalte-se que o ensino mais pragmático além de estimular o aluno, possibilita-o 
conhecer e superar desafios diários da profissão antes mesmo da graduação. Os 
estagiários universitários assimilarão com mais facilidade as problemáticas das 
demandas inerentes ao operador de direito e suas possíveis soluções.
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Há que se frisar que essa aproximação com a profissão no decorrer do curso 
tanto pode despertar o interesse de alguns quanto pode afastar aqueles que 
se vejam incompatíveis com a realidade profissional para a qual o curso de 
Direito prepara. A contribuição da aproximação do estudante com a realidade 
profissional vai além do mero conhecimento, habilitando-o de forma técnica e, 
principalmente o deixando consciente do cunho social da advocacia.

A ampliação das instalações da defensoria pública nas universidades, 
proporcionando atendimentos devidamente supervisionados, possibilitará a 
ampliação da quantidade de acesso dos beneficiários da justiça gratuita ao judiciário.

Considera-se importante uma supervisão adequada às tarefas dos alunos das 
cadeiras de estágio prático, visto que lidam com casos reais, e que os assistidos, 
que ali estão, dependem unicamente do benefício da justiça gratuita e que 
qualquer erro pode lesionar ou ser prejudicial aos direitos pretendidos. 

Conclusão

Este trabalho procurou demonstrar a contribuição do ensino jurídico no 
acesso à justiça através dos estágios supervisionados. A advocacia, por ter um 
cunho social, requer sensibilidade por parte do profissional frente aos dramas da 
vida social. Destacou-se que o ensino jurídico no Brasil é deficiente, carente de 
metodologia mais dinâmica, de forma a estimular o graduando e a possibilitá-
lo, por mais tempo, o exercício prático de forma supervisionada e orientada. 
Ressaltou-se a importância da implementação dos núcleos de prática jurídica nas 
universidades tanto para a formação dos futuros operadores de Direito quanto para 
a contribuição do acesso à justiça. Tais núcleos possibilitam, de forma pedagógica, 
a instigação do conhecimento jurídico do aluno e bem como a aplicação de seus 
conhecimentos adquiridos em casos reais, além disso, possibilita-se um maior 
número de acesso de beneficiários da justiça gratuita ao judiciário. 

Concluiu-se ser insuficiente a exigência de apenas 1/10 da carga horária total 
do curso de Direito para as disciplinas de estágio supervisionado. Notou-se que 
o estudante de direito, em geral, conclui a graduação ainda despreparado para a 
realidade profissional que o espera, por falta de treino, muitas vezes, apenas preparado 
para lidar com a lei seca. Nota-se, em virtude dessa deficiência, o crescimento dos 
cursinhos preparatórios, bem como para os concursos públicos, onde se é possível 
rever o que foi trabalhado durante a graduação, talvez de maneira mais objetiva.
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Observou-se que ensino jurídico, sendo mais pragmático, além de possibilitar 
mais treinamento e aprimoramento das funções que irá exercer como operador 
de Direito, também pode ser usado como instrumento de efetivação do direito 
de acesso à justiça, visto que pode aumentar de forma significativa a quantidade 
de acessos dos beneficiários da justiça gratuita ao judiciário.
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Introdução

Antes do Imperador Dom Pedro II, no período do Segundo Império (1840-1889), 
sensibilizar-se com a condição da pessoa surda brasileira e convidar o educador surdo 
Hernest Huet, não se verificava no Brasil uma viabilização de incentivos para a pessoa 
surda no campo da educação, pois, conforme Honora (2009), a surdez era vista 
como uma deficiência tão grave que a pessoa não era possuidora de alma imortal. 

A pessoa surda detém a capacidade auditiva reduzida, podendo ser leve, 
moderada ou profunda. Em decorrência da predominância cultural das pessoas 
ouvintes, tornando, por consequência, a comunidade de pessoas surdas uma 
minoria cultural, há um desconhecimento de como tratá-la.

O ensino da pessoa surda brasileira, como já demonstrado por diversos 
estudiosos, necessita de aplicação metodológica diversa da voltada para as 
pessoas ouvintes e, para tanto, é necessária uma análise histórica e explicativa 
sobre as três principais formas educacionais utilizadas no território nacional, 
quais sejam, o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo. 

 Já o ensino jurídico, de bases autoritárias e formalistas, também deve passar 
por adequações para suprir a demanda de uma formação satisfatória para 
solucionar a necessidade de aprendizado onde os educandos possuem a precisão 
de uma metodologia voltada para sua visão motora espacial.

2. Ensino à pessoa surda: das diferentes metodologias

No Brasil, o ensino da pessoa surda foi influenciado por três grandes correntes: 
o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo. Historicamente, no país, 
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segundo Honora (2009), o ensino da pessoa surda foi trazido por volta de 1857, 
pelo educador surdo Hernest Huet, que trouxe a língua de sinais francesa, mas, 
por volta de 1911, o Oralismo foi a metodologia predominante utilizada pelo 
Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES. Ainda conforme Honora, 
somente em 1970 apareceu a forma de ensino voltada para a Comunicação 
Total e, após 1980, foi utilizado o método bilíngue.

O Oralismo é o método pelo qual, de acordo com Soares (1996), serão 
utilizadas técnicas voltadas para o ensino da língua oral, falada para a pessoa 
surda, capacitando-o para que, mesmo sem um grau auditivo significativo, 
possa desenvolver a comunicação oral, possuindo uma visão que prima pela 
mendicância da surdez.

Já a Comunicação Total buscava ampliar a aquisição de comunicação e 
conhecimento da pessoa surda, onde, consoante Copovilla (2000), utiliza-se 
de metodologia com diversas técnicas, desde a sinalização falada, leitura labial 
e todas as formas possíveis que viessem a facilitar o aprendizado da pessoa 
surda. Isso auxiliou na retomada da linguagem de sinais que, posteriormente, 
foi reconhecida como língua.

O Bilinguismo possui a estratégia de ensino na qual, conforme Lodi (2012), 
a língua de sinais é a primeira, sendo esta utilizada para o procedimento 
educacional e, sem esquecer-se dos aspectos culturais advindos desta, por 
conseguinte, sendo repassados os ensinamentos escritos da língua oral. Observa-
se que, neste caso, a língua utilizada não será a majoritária da população 
nacional, em teoria.

No Brasil, a língua de sinais nacional é conhecida com Língua Brasileira de 
Sinais, ou LIBRAS, e, em conformidade com Gesser (2009), não é uma versão 
sinalizada do português, possuindo gramática própria e regionalismos, ou seja, 
um sinal em um estado poderá se diferir de outro. Além disso, é um sistema 
de comunicação humano complexo com estrutura fonológica, morfológica, 
sintática e semântica.

Todo método, entretanto, possui suas falhas e como exposto por Moura (2015), 
o Oralismo carece da perspectiva de que a língua oral é de difícil assimilação 
para a pessoa surda, tendo em vista que a reprodução oral não é a forma com a 
qual estrutura seu pensamento. A Comunicação Total, por conseguinte, seria 
somente uma forma de transição entre uma língua oral-auditiva e outra visual-
espacial, utilizando-se dos fragmentos de duas línguas distintas, sem formar 
uma própria. O Bilinguismo, por fim, por ser uma metodologia recente, possui 
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ainda muito a ser discutido sobre as suas propostas de ensino-aprendizagem, 
devendo-se desenvolver suas peculiaridades e potencialidades. 

3. Ensino jurídico: o método atual é aplicável  
à pessoa surda?
O ensino é a ferramenta utilizada pelas pessoas para adquirir conhecimento 

específico sobre uma determinada área, e os estudos sobre sua forma de 
transferência aos interessados é, consoante Honora (2010), primordial para a 
formação do indivíduo em sua consciência e características.

A pedagogia, área acadêmica voltada para o aprofundamento de técnicas para 
o repasse de ensino e educação das pessoas, está em constante desenvolvimento, 
com a pesquisa e descoberta de técnicas para uma melhor acepção do 
conhecimento. E, Gadotti (1999), explica que, com o multiculturalismo e as 
vantagens do pós-modernismo, há a facilidade de utilização tecnológica e 
eletrônica para a aquisição e difusão em prol do ensino.

O ensino jurídico aborda metodologias de ensino para repassar o 
conhecimento sobre o normativo brasileiro, incluindo a Carta Magna, diretriz 
essencial para os decretos-leis, decretos, leis, portarias, além de influenciar as 
jurisprudências e demais diretrizes que alteram o aspecto legal de uma sociedade.

 Já quanto ao ensino jurídico da sociedade brasileira, Martinez (2011), expõe 
uma evolução das técnicas utilizadas por nossos pedagogos legalistas, indo da 
base curricular privatista e tradicional para, lentamente, encaminhar-se para 
os fins qualitativos. Ocorre que ainda há um caminho de atualização a ser 
percorrido para que o desenvolvimento atinja e auxilie um maior número de 
estudantes na aquisição do conhecimento legal.

Nesta senda, como já há um longo caminho para a educação jurídica de 
pessoas ouvintes, de cultura maioritária, nada mais do que plausível de se 
assumir que é ainda mais extensa a trilha ser perseguida para o ensinamento da 
pessoa surda, de cultura minoritária, tendo em vista que requer uma atenção e 
metodologia diversa.

A educação na qual se utilizam de imagens, conforme Lins (2014), vem para 
quebrar conceitos da metodologia clássica de ensino, valendo-se da construção 
da memória visual, onde é aceita a incompletude do conhecimento, buscando-
se sempre melhorias que venham a acrescer, mantendo-se ciente de que, mesmo 
com uma descoberta, esta é somente uma e que sempre haverá como aprofundar.
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Além disso, deverá ser observado o papel pedagógico de um importante 
membro da comunidade surda, a ponte entre a pessoa ouvinte que desconhece 
a língua de sinais e a pessoa surda sinalizadora, o intérprete. Este, conforme 
Brandão (2014), possui papel fundamental para uma perspectiva inclusiva, pois 
precisará conviver com os membros da comunidade surda para ter domínio em 
como auxiliar no repasse do conhecimento, de ferramentas sociais, habilidades 
e competências de inserção acadêmica e mercadológica.

Conclusão

Os surdos são uma minoria que historicamente sofreram para ver garantido o 
seu direito ao ensino desde o básico ao da pós-graduação e, ademais, padeceram 
com metodologias que não foram voltadas para as suas peculiaridades.

Embora diversas, as metodologias de ensino à pessoa surda no território 
nacional com gigantescas repercussões foram três, sendo estas o Oralismo, a 
Comunicação Total e o Bilinguismo. Todas elas possuem aspectos relevantes 
e intricados para a real obtenção do conhecimento, mas, modernamente, 
o Bilinguismo é utilizado e indicado pelos pedagogos e juristas como a mais 
apropriada à sistematização para instrução dos surdos.

Assim, pode-se auferir que a atual metodologia utilizada para o repasse do 
conhecimento jurídico tem de ser desenvolvida, tendo em vista que, mesmo para 
a cultura predominante, já se encontra, de certa maneira, defasada. Desta feita, 
portanto, para os membros da minoria da comunidade surda, que necessitam 
de critérios aplicados ao ensino de forma diferenciada, deverão ser estruturadas 
novas formas de repasse do conhecimento. 
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Introdução

A evolução histórica influenciou diretamente na constituição do ensino jurídico 
brasileiro, baseando-se, primeiramente, no Estado Liberal do Brasil Império; em 
um segundo momento, no Estado Social de uma república que findou no regime 
autoritário; e, em terceiro momento, em um Estado Neoliberal instituído com 
a reconquista da democracia. Porém, esses fatores de mudanças históricas não 
conseguiram firmar uma metodologia de ensino fundamentada na liberdade de 
pensamento dos operadores do Direito, ocasionando a formação de profissionais 
com conhecimentos fundamentados em conceitos fixos, sem abertura para a 
flexibilização do conhecimento e abrangência para debates críticos. 

O que impulsionou, principalmente, essa formação do ensino jurídico foi a 
metodologia adotada para a sua propagação, através do método tecnicista que não 
se preocupa com o entendimento da lógica da práxis jurídica e suas necessidades 
sociais correlacionadas, mas sim com a transmissão do conhecimento por meio 
de procedimentos repetitivos de absorção de conhecimento, fazendo com que 
o aluno não entenda a ideia apresentada a ele, e sim, a decore, sem a valoração 
dos conteúdos abordados. 

Com essa metodologia que cria uma barreira devido à dissipação de ideias 
enraizadas para a liberdade de análise dos estudiosos jurídicos, as normas do 
ordenamento são interpretadas por meio de uma hermenêutica imutável e, muitas 
vezes, antiquada, pois não acompanha os avanços exigidos pelos anseios de uma 
comunidade, dessa forma, o Direito se distancia de sua finalidade de atender as 
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exigências da estrutura social regida por ele. A ciência jurídica, por envolver fatores 
sociais, políticos e culturais deve estar em constante mobilidade, favorecendo 
discussões de acordo com as necessidades demonstradas pelo contexto histórico 
social, com a revisão dos conteúdos majoritariamente afirmados, dessa forma, 
ocasionando o rompimento das ideias fixas adquiridas por meio do tecnicismo. 

Esse resumo tenta explicar a crise no ensino jurídico proporcionada pelo 
método tecnicista de transmissão de conhecimento, demonstrando seu 
funcionamento e principais características. Essas análises, metodologicamente 
estruturadas, têm a finalidade de estabelecer um apanhado das tendências 
pedagógicas observadas dentro no ensino jurídico, até o momento, que possam 
servir de evidências justificadoras da atual crise existente, visando, de forma 
efetiva, encontrar uma solução aos problemas apresentados decorrentes dos 
mecanismos utilizados nessa interação pedagógica.

2. O ensino jurídico superando o pensamento tecnicista

A compreensão do Direito envolve a vigilância do conjunto de normas e 
regramentos do ordenamento jurídico, buscando fundamentos para as mesmas, 
com a análise concomitante de mecanismos sociais, culturais, políticos e 
econômicos. Devido a isso, não há como existir conceitos intangíveis dentro do 
ensino jurídico, os quais não possam ser objetos de análises e discussões. 

As normas do ordenamento jurídico devem ser submetidas a constantes 
análises, não podendo apenas ser aceitas pelos operadores do Direito e pela 
população que é regida por elas, ou seja, os sujeitos que vivenciam essas normas 
devem ser vigilantes e reivindicar o máximo de liberdade possível em relação 
à aquisição de conhecimento dentro dos meandros normativos, para que 
com isso, a hermenêutica jurídica possa atender às prerrogativas dos fatores 
sociais que devem ser protegidos pelo Direito, visando a paz social por meio da 
organização viabilizada pelo Direito e a adaptação do estudo da área jurídica 
com sua aplicação prática. 

Roberto Lyra Filho defende que o Direito é “um processo de libertação 
permanente” (Lyra Filho, 1982). Sem a perspectiva crítica, os operadores 
do Direito acabam por ser sufocados por uma hermenêutica individualista 
e intangível, suprimindo anseios populares sem ao menos levá-los em 
consideração, o que pode gerar um desrespeito às necessidades sociais, políticas 
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e econômicas, inibindo a liberdade de seu funcionamento. O tecnicismo que é, 
muitas vezes, utilizado dentro da pedagogia jurídica no momento de transmissão 
de conhecimentos, acaba por depositar de forma concreta ideias que poderiam 
ser discutidas de acordo com as necessidades de determinada sociedade, dentro 
de seus aparatos jurídicos, ocasionando uma verdadeira involução do próprio 
Direito como um todo. 

Há uma necessidade em superar o pensamento tecnicista, pois este tipo 
de pedagogia privilegia o planejamento, valorizando a objetividade e a forma 
(estruturação de conteúdo) em detrimento das necessidades e interesses de cada 
aluno, em cada disciplina estudada. “A Pedagogia tecnicista coloca de lado a 
subjetividade (necessidades e interesses de cada um) e privilegia a objetividade, 
a necessidade do planejamento, incluindo a operacionalização de objetivos em 
termos comportamentais [...]” (Berger, 2000). 

O método tecnicista fita a organização racional do ensino, com a fixação de 
conteúdos por meio de repetições exaustivas, desvalorizando, dessa forma, o 
entendimento do sistema interligado da práxis jurídica, que requer estudos baseados 
em diversos parâmetros, ocasionando o congelamento de ideias e interrompendo a 
evolução do estudo sobre as diversas temáticas jurídicas que requerem discussões 
contínuas atreladas a pesquisas atualizadas e estudo de diferentes doutrinadores. 
“Isso torna o curso de Direito, na prática, um curso de formação técnica. Parece 
óbvio que, em geral, falta no âmbito dos cursos de Direito a valorização da criticidade 
e do envolvimento com a realidade social.” (Uchimura, 2013). 

A adoção do tecnicismo ocasiona uma crise no ensino jurídico, pois esse 
método petrifica os conteúdos e gera a acriticidade, obtendo, como consequência, 
uma visão legalista, sem se preocupar na adaptação prática do ordenamento 
jurídico, tornando os alunos da área apenas conhecedores da lei, agindo de 
forma alienada dentro da práxis jurídica, enquanto seus trabalhos como 
operadores do Direito deveria ser analisar devidamente os textos positivados 
para ter uma afirmação dos mesmos dentro de cada caso concreto tutelado. 

Essa crise ao método de ensino foi reconhecida pelo Ministério da Educação 
e pela Ordem dos Advogados do Brasil, em março de 2013, com o fito de criar 
estratégias para a reformulação do ensino jurídico. O Direito deve ser visto de 
forma emancipadora, combatendo a normatização que está disciplinadamente 
consagrada, por meio de formulações e pensamentos fixos e imutáveis, que gera 
um pensamento legalista exarcebado, que é o conhecimento das normas sem 
análise crítica em relação ao texto delas.



255

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

Conclusão

A problemática inquietante que impulsionou a produção deste trabalho é a 
consequência da adoção de uma pedagogia baseada no pensamento tecnicista que, 
dentro do ensino jurídico, imobiliza as discussões em torno das diversas vertentes de 
ensino, fixando ideias dos operadores dessa área de estudo, sem que sejam respeitados 
os anseios sociais, os quais são objeto do Direito se preocupar e organizar. 

De acordo com a evolução histórica que influenciou a didática jurídica, as 
necessidades dentro de uma sociedade vão se modificando e criando novas 
tendências e perspectivas, que devem ser tuteladas pelo Direito e seu conjunto 
de normas. Dessa forma, a construção do saber jurídico deve atender a essas 
necessidades e evoluir em conjunto com a sociedade. 

Por causa disso, o tecnicismo é um obstáculo ao pensamento crítico que 
seria capaz de proporcionar novas linhagens de posicionamentos jurídicos que 
iriam superar as vertentes anteriores, tentando sempre aprimorá-las, rompendo 
a estagnação legalista que apenas analisa a “lei pela lei”, sem fazer juízo de valor 
diferente dos apresentados em seu texto positivista. A continuidade de uma 
metodologia de ensino fixa e imutável transforma os operadores do Direito em 
alienados que apenas absorvem, por meio de repetições reiteradas, ideias pelas 
quais eles não se dão ao trabalho de discutir e reanalisar, favorecendo sempre 
as mesmas prerrogativas, sem interesse de suprir nenhuma nova que venha a 
surgir dentro da sociedade. 

Os operadores do direito devem ser libertadores dos anseios sociais para que 
as normas jurídicas atendam ao seu fim principal, que é a paz social através da 
atenção às minorias e maiorias e, isso só poderia ser alcançado, por meio de uma 
dialética aplicada na prática sobre os textos apresentados dentro do positivismo. 

Deseja-se superar a crise no ensino jurídico utilizando novos métodos dentro 
do ensino jurídico, superando o tecnicismo e, a partir disso, gerar uma libertação 
da construção do saber na práxis do Direito em relação aos pensamentos 
impetrados de forma dominante e enraizada. Para a superação dessa crise é 
preciso consolidar uma perspectiva diferente da tecnicista, por meio do uso 
da dialética e debates críticos sobre o entendimento de diversas áreas de saber, 
emancipando os estudos do positivismo imutável do ordenamento jurídico, 
abrindo as normas para o debate de seus operadores. 

O pensamento tecnicista cria obstáculos a serem superados para que se 
possa alcançar a realização do saber jurídico. Portanto, a dialética, a criticidade 
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e os debates dos pressupostos da práxis jurídica, aliados à análise dos anseios 
sociais, econômicos e políticos, são as formas de combate a crise do ensino 
jurídico, criando novos paradigmas que, ultrapassando a barreira positivista, 
acabam por tornar o curso de Direito um espaço de evolução de estudos, através 
da liberdade de pensamento de seus operadores.
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Introdução

O ensino do Direito não deve ser reduzido à manifestação de dogmas, 
teorias e a um relacionamento passivo do estudante em relação ao docente. É 
necessário um comportamento deste, de acordo com Paula Carvalho (2016), no 
sentido de provocar o discente a questionar a realidade social, com a finalidade 
não só de inserir o aprendiz efetivamente no processo ensino-aprendizado, mas 
também de possibilitar a criação de uma consciência crítica capaz de apontar 
caminhos para a aproximação do Direito, como ciência social, na promoção da 
justiça e, por consequência, favorecer à cidadania. Esta tida como fundamento 
da República Federativa do Brasil, prevista no art. 1º, II CF/88, o que revela a 
importância de adotar um ensino jurídico brasileiro voltado à participação do 
cidadão na vida pública.

Esta educação jurídico-política consiste, além de um convite à participação 
direta do cidadão na coisa pública, em uma permissão à existência e à coexistência 
de agentes políticos das mais diversas camadas sociais e com ideologias distintas, 
observado o pluralismo político expresso no art. 1º, V da Lei Maior. Cidadãos, que 
possuem um vínculo jurídico com o Estado, portando direito (ação da Entidade 
Pública ou do particular), liberdade (omissão do ente público ou do privado) e, 
por fim, garantias (mecanismos assecuratórios de direitos e liberdades), que foram 
conquistados, na visão Marshall apud Mesquita Benevides (1994), por meio de um 
conflito irredutível entre o princípio da igualdade e as desigualdades oriundas do 
capitalismo ao longo da história do mundo: direitos civis (século XVIII), direitos 
políticos (século XIX) e direitos sociais (século XX). 

No Brasil, houve uma inversão em tais direitos na medida em que surgiram 
primeiro os direitos sociais. Entretanto, não importa a ordem da conquista destes 
direitos (sociais, políticos e civis) e, sim, o seu exercício pleno, que influenciará 
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no conceito da própria cidadania. É indispensável destacar que, em razão da 
cidadania ser um elemento interno a cada país e dos direitos humanos dirigirem 
a todos os seres humanos, isto é, universais, a ausência daquela não implica, na 
visão lógica causa-efeito, na ausência destes direitos inalienáveis.

Pode-se, segundo Mesquita Benevides (1994), dividir este complexo de 
direitos, liberdades e garantias em: cidadania passiva e cidadania ativa. 
Aquela é entendida como um fator de exclusão, uma vez que o Estado 
concede determinados privilégios, prerrogativas aos seus clientes, ou seja, a 
um público seleto. Já esta está atrelada ao papel do cidadão no exercício das 
funções públicas (aos direitos políticos), ou melhor, a participação do povo nas 
decisões do bem comum, o que tem sido bastante ampliado no Brasil, com a 
adoção da democracia semidireta (art. 1º, parágrafo único da CF), conforme 
assevera Ulysses Guimarães apud Brasil (2006), ao considerar o povo como 
“superlegislador”, apto a fiscalizar a vida pública.

2. A Democratização do ensino juridico

Conforme o Art. 205 da Constituição Federal: “A educação, direito de todos 
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Todavia, para 
que essa “educare ou educere” jurídica alcance efetivamente seus efeitos, deve 
ultrapassar os limites teóricos e se adequar às práticas sociais.

Outrossim, algumas escolas exercitam o cantar do Hino Nacional, entretanto 
apenas este fato não é suficiente para a execução plena da cidadania, como 
também para que haja uma democracia participativa não basta apenas que os 
processos sejam públicos (art. 93, IC, CF) e haver consultas populares, como 
o plebiscito ou o referendo. Além disso, deve-se ter meios que proporcionem a 
celeridadade para a concretização de um ensino jurídico democrático.

Por exemplo, seria de suma importância a introdução generalizada de 
núcleos de conciliação e de mediação nas empresas, faculdades e escolas, 
como uma forma de pacificação dos conflitos, buscando-se, desse modo, ações 
preventivas e curativas que tornem mais harmônicos os ambientes de convívio 
social, e para fortificar o hábito do diálogo, evitando-se com isso, que situações 
conflituosas não se exaurem, vindo a tornar-se um ato de violência, e para 
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evitar a superlotação da máquina judiciária com ações decorrentes de motivos 
que poderiam ser resolvidos pela via extrajudicial.

Ademais, é necessário que os jovens possam ter conhecimento de Direito 
Constitucional, bem como sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
pois como bem assevera o art. 1°, § único da Constituição Federal, que “Todo poder 
emana do povo [...], logo todos os sujeitos de direitos devem ter acesso as noções 
cívicas” — Essa é a proposta da PL 70/2015, do Senador Romário, que almeja alterar 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), tendo como justificativa que se ao 
jovem brasileiro ao completar 16 é facultado ter título de eleitor e, com isso exercer 
seu direito de cidadão, iniciando a sua participação ativa na vida política nacional é 
de suma importância que entendam os impactos desse voto, ou seja, das demasiadas 
consequências das más escolhas no ato de votar. 

Outra forma de aproximar o ensino jurídico da cidadania seria mediante 
palestras e reuniões sócio-educativas nos locais de trabalho e estabelecimentos 
estudantis, com o propósito de fomentar discussões sobre o que são, de fato, 
direitos humanos, bem como sobre os fundamentos da federação brasileira (art. 1° 
da CF), como a soberania e a dignidade da pessoa humana de maneira simples e 
voltada para a prática, com o intuito do povo (elemento do Estado) possa, de forma 
eficaz, fiscalizar a atuação dos representantes políticos e para que ao reivindicarem 
saibam os fundamentos jurídicos que possibilitam seus atos, uma vez que, como 
deduz Max Weber “A palavra política significa elevação para a participação no 
poder ou para a influência na sua repartição, seja entre os Estados, seja no interior 
de um Estado ou entre grupos humanos que nele existem”.

Conclusão

Conforme exposto ao longo desse texto, percebe-se o quão importante é a 
participação da figura do cidadão ativo, de Mesquita Benevides (1994), para a 
vida publica. Antes disso percebeu, e formalizou, acertadamente, o legislador 
de 1988 ao incluí-la à Carta Maior, como um dos fundamentos deste Estado, 
promovendo mecanismos de participação e inclusão do povo, como elemento 
do Estado, segundo a teoria de Max Weber que nos remete à “Elevação para a 
participação no poder ou para a influência em sua repartição”. 

Nesse sentido, Lima Jesus (2006) entende que viver em sociedade implica 
num exercício de direitos e deveres para com a polis, e a palavra “exercício” 
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aqui está estreitamente ligada à ideia de participação social. Foi dado o direito 
a cada um dentre os do povo de participar da construção de seu país no que 
tange à vida pública. 

Assim, o ensino jurídico é um mecanismo, não só de formação de profissionais, 
mas também de formação de cidadãos em massa. Cidadãos que são formados 
em sala de aula e propagam seus conhecimentos no decorrer de suas vidas, 
tanto profissional como pessoal. Tornam-se mais do que profissionais, antes 
cidadãos ativos e participantes, agora como verdadeiros elementos do Estado, 
conhecedores do direito e dos impactos de suas escolhas políticas mediante a 
democratização do ensino jurídico.
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Introdução

No ensino do direito no Brasil, ainda predomina, nos dias de hoje, o modelo 
de aulas expositivas, voltadas para o professor como ferramenta fundamental 
para transmissão de conhecimento, é ele o depositário do saber. O aluno não tem 
papel ativo em sala, ao contrário, está na condição de adquirir o conhecimento 
transmitido pelo docente. Diferentemente do que ocorre em aulas com metodologias 
participativas, que objetivam o protagonismo do aluno, em que o professor atua 
como facilitador, criando condições para que o discente aprenda por si mesmo e 
para que desenvolva suas próprias estratégias de construção do saber. 

O objetivo deste trabalho é apresentar dinâmicas participativas aplicadas em 
sala de aula como forma de desenvolver e estimular habilidades não alcançadas 
pelos alunos em aulas exclusivamente expositivas, desenvolvendo o modelo de 
ensino que consagra o desenvolvimento de habilidades e competências crítico-
reflexivas. O instituto da revelia, disciplinado na cadeira de processo do trabalho, 
é abordado por meio de sete metodologias participativas: debate, diálogo 
socrático, método do caso, problem-based learning (PBL), role-play, simulação e 
seminário. Demonstra-se que diferentes métodos participativos de ensino podem 
ser aplicados ao se abordar um único assunto de uma disciplina de direito.

2. A revelia e sua aplicação em sala de aula através de 
métodos participativos de ensino

Por meio deste estudo, examinam-se alguns métodos participativos de 
ensino jurídico, com o objetivo de identificar suas características, bem como 
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de analisar a possibilidade de desenvolver certas habilidades dos alunos que 
não podem ser alcançadas, exclusivamente, através de aulas expositivas, e 
de demonstrar a possibilidade de sua aplicação em sala de aula, por meio do 
instituto da revelia na justiça do trabalho, mencionando sua forma de aplicação 
para facilitar a compreensão e estimular as habilidades dos alunos, bem como a 
dinâmica desenvolvida pelo professor a partir de cada um dos métodos. 

A revelia é um instituto jurídico estudado tanto na disciplina de processo 
civil, como na disciplina de processo do trabalho, consistindo na ausência de 
apresentação de defesa em audiência, que pode gerar dois efeitos, o material e 
o processual. O efeito material é a presunção de veracidade dos fatos alegados 
na inicial, chamada de confissão ficta. Já o efeito processual é o julgamento 
antecipado da lide, bem como a desnecessidade de intimação do réu. Ocorre 
que esse efeito processual não se aplica à revelia no processo do trabalho, ou seja, 
mesmo sendo a parte reclamada revel, ela será intimada da sentença. Embora a 
ausência de contestação, em regra, gere a revelia, esta não produzirá seus efeitos 
em alguns casos, quais sejam: quando a norma exigir prova pericial acerca 
do fato, se, havendo litisconsórcio passivo, um deles contestar, apresentando 
identidade na matéria defensiva; se o litígio versar sobre direitos indisponíveis e 
se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei 
considere indispensável à prova do ato. 

A abordagem dos métodos é realizada através da exposição de um caso 
aplicado em sala de aula, envolvendo a revelia no processo do trabalho, a fim 
de estimular o raciocínio jurídico e o conhecimento acerca da matéria para 
solucionar o caso. 

Os alunos deverão promover a análise de um processo julgado em 
primeira instância, na justiça do trabalho, em que a parte reclamada e seu 
advogado não compareceram na primeira audiência e nem apresentaram 
defesa. Em decorrência disso, o juiz julgou antecipadamente a lide, 
reconhecendo a revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 
reclamante, decidindo pela procedência dos pedidos de horas extras, dano 
moral e danos materiais decorrentes de doença profissional adquirida no 
trabalho e FGTS. A parte reclamada apresentou recurso ordinário e ação 
cautelar, esta com o intuito de dar efeito suspensivo à decisão do juiz de 
primeiro grau, que determinou a liberação do FGTS através de alvará em 
sentença. No recurso ordinário, a parte reclamada alegou a impossibilidade 
de deambular do advogado da empresa, sob o argumento de que sofrera 
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uma crise decorrente de uma cirurgia realizada há seis meses na cabeça 
do fêmur, fazendo a juntada de atestados médicos, requereu a anulação da 
decisão de primeiro grau. A parte reclamante foi notificada para apresentar 
contrarrazões do recurso ordinário, mas quedou inerte. 

Os documentos que acompanham o caso relatam que a parte reclamante 
é uma ex-funcionária da empresa, que exerceu a função de recepcionista por 
dois meses e nunca foi afastada pelo INSS; a parte reclamada é uma empresa 
de cosméticos, que possui menos de dez empregados e atua no ramo há um ano. 

Através do estudo do caso exposto, o aluno é conduzido a raciocinar 
juridicamente para dar uma solução, defender ou criticar atos praticados no 
processo, expor seu conhecimento sobre revelia, aplicando ao caso os efeitos 
decorrentes dela, e, consequentemente, desenvolver habilidades e técnicas 
argumentativas e críticas. 

Dentre as dinâmicas participativas de ensino, explora-se o debate, o diálogo 
socrático, o método do caso, o problem-based learning, a simulação e o seminário. 
O debate busca instigar a participação do aluno em sala de aula entre professor 
e aluno e entre os próprios alunos, podendo ser empregado juntamente com 
outras metodologias, tais como role-play, simulação etc. Desse modo, os alunos 
são levados a participar ativamente do processo de aprendizado, exercitando o 
raciocínio a partir de problemas, a capacidade de formular argumentos e contra-
argumentos. Na aplicação da técnica costuma ser considerado não apenas o 
conteúdo, mas a atitude dos alunos e a troca de experiências relacionadas ao 
tema em discussão (PEIXOTO, 2009, p. 23).

O diálogo socrático evidencia a construção do raciocínio para chegar ao 
conceito, a forma como o aluno pensa e estrutura suas ideias para fazer seus 
questionamentos, através de dúvidas que surgem através de novas perguntas, e 
não de respostas definitivas.

O método do estudo do caso (case method) é uma metodologia fincada na 
tradição da common law, desenvolvida por Christopher Columbus Langdell, na 
faculdade de direito de Harvard, em 1870, quando aquele havia assumido o 
cargo de diretor da faculdade. Na época, a metodologia de ensino se assemelhava 
à tradição europeia continental, em que as aulas eram eminentemente teóricas, 
sob a forma de palestras, com auxílio de doutrinas e sem a participação ativa 
dos alunos. Nesse método, o direito é criado a partir da análise de decisões 
judiciais nos casos concretos, em que os princípios gerais são derivados da 
análise dos casos práticos, de forma a estimular nos discentes um pensamento 
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crítico e analítico. Ou seja, esse método exige uma postura ativa dos alunos 
com o objetivo de aperfeiçoar o raciocínio jurídico. 

O PBL busca aproximar o aluno do papel de advogado, sendo treinado 
para pensar como um profissional. Isso decorre da existência de um problema 
complexo entregue ao aluno, que terá o dever de buscar a melhor solução para 
o caso, através de uma pesquisa desenvolvida com autonomia e liberdade. De 
sorte que a memorização de respostas dadas pelo professor é substituída por 
soluções encontradas através das pesquisas realizadas pelos alunos. 

O professor geralmente solicita que os alunos enfrentem o problema a partir 
de um ponto de vista específico. Esse ponto de vista pode ser o do próprio aluno – 
qual solução ele acredita, pessoalmente e como profissional, ser a mais adequada 
para esse imbróglio? Pode ser, também, um ponto de vista sugerido pelo professor: 
qual a solução factível mais adequada para os exportadores de suco de laranja? 
O PBL não direciona ou circunscreve as soluções possíveis ao âmbito jurídico ou 
judicial. Ele apresenta aos alunos um conjunto amplo de informações e um rol 
definido de interesses afetados e demanda que se engendre uma solução factível 
– isto é, aceitável por todos os envolvidos e realizável na prática – seja por meios 
jurídicos, seja por meios extrajurídicos (GHIRARDI, 2012, pág. 61).

No ensino do direito, o método role-play visa prioritariamente levar o aluno a 
pensar os fatos e construir seus argumentos a partir do papel adotado, o que evidencia 
a natureza performática desse método, propondo aos discentes que adotem um 
ponto de vista para atuarem juridicamente a partir dele, ou seja, eles devem tratar 
do problema a partir do ponto de vista específico escolhido pelo professor. 

O método da simulação foi adotado como uma forma de fazer o aluno aplicar 
seus conhecimentos através de um caso hipotético, ou seja, é exigido do aluno que 
ele assuma um papel e se coloque diante do problema exposto para defendê-lo. 

O seminário consiste em atividades realizadas em sala de aula, na forma de 
apresentações de temas ou textos por grupos de alunos. É importante destacar que 
a sua principal característica é a preparação para a exposição do tema, ou seja, é 
a pesquisa prévia realizada pelos alunos, bem como a posterior discussão em sala 
com os demais, e não a apresentação em si (GIL, 2006, p. 173). Essa metodologia 
desenvolve a capacidade de pesquisa e de investigação do aluno, que, para abordar 
o tema, precisa conhecê-lo, e isso requer uma pesquisa investigativa prévia. 

A partir da dinâmica realizada em sala, é exposto o tipo de avaliação realizado 
pelo professor e quais objetivos pretendem ser alcançados através da metodologia 
aplicada, bem como as habilidades desenvolvidas, que são: i) argumentação 
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objetiva e fundamentada; ii) raciocínio jurídico; iii) análise crítica; iv) articulação 
escrita e oral; e iv) domínios de conceitos e princípios jurídicos.

As metodologias estudadas neste trabalho têm como objetivos pedagógicos a 
análise do caso apresentado, dos documentos que o acompanham, a compreensão 
das consequências decorrentes de decisões judiciais, a sistematização dos fatos e 
argumentação dos alunos, o aprimoramento da capacidade de articulação escrita 
e verbal, o alcance da base principiológica, o domínio de conceitos e fundamentos 
jurídicos e a adoção de perspectiva interdisciplinar no estudo de casos. 

Por fim, será feita a análise das avaliações nos métodos participativos desenvolvidos 
na pesquisa. A avaliação é etapa fundamental no processo de ensino-aprendizagem, 
permitindo ao docente uma reflexão e uma análise do aprendizado alcançado, 
contemplando seus valores educacionais. Para melhor compreensão, é necessário 
expor as duas dimensões da avaliação, uma certificatória e outra formativa. A 
dimensão certificatória tem como fim verificar o grau de aprendizagem alcançado 
pelo aluno, normalmente, ao final do curso, em um único momento, tratando-se de 
uma avaliação objetiva. Na dimensão formativa, que foi desenvolvida com o intuito 
de reparar as limitações apresentada pela avaliação certificatória, tem o objetivo 
de avaliar o aluno, para que o discente tenha a possibilidade de verificar em que 
estágio se encontra dentro da dinâmica de progresso do curso e possa progredir 
gradativamente. Assim como a dimensão certificatória, a formativa também pode 
ser feita através de uma nota, todavia, nesta, haverá a possibilidade do aluno de 
aprimorar o seu desempenho durante o curso, pois a avaliação não será feita ao 
final, em um único momento. 

Conclusão

É possível concluir com o presente trabalho que os métodos participativos 
de ensino são fundamentais para o desenvolvimento de certas habilidades dos 
alunos que não seriam alcançadas através do método tradicional expositivo de 
aulas, uma vez que o docente deve não ser apenas transmissor de informações, 
mas facilitador do diálogo, das discussões e da pesquisa, a fim de desenvolver 
nos discentes seu raciocínio reflexivo e crítico. 

Todavia, a utilização de metodologias participativas de ensino não são 
de fácil aplicação, pois demandam uma maior dedicação do professor, ao 
formular suas notas de ensino, bem como um apoio das próprias faculdades 
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e universidades, através de incentivos e fornecimento de material e tempo 
suficiente para aplicação desses métodos, tendo em vista que a aplicação de 
dinâmicas participativas requerem turmas com número de alunos limitados, 
tempos de aulas em torno de uma hora e quarenta minutos, por exemplo. 

Por fim, foram apontados aspectos relevantes de cada uma das metodologias 
participativas estudadas, demonstrando a possibilidade de sua aplicação em sala, 
com o fim de possibilitar o desenvolvimento de novas habilidades dos discentes 
e objetivos pedagógicos desenvolvidos pelo docente, através de casos práticos. 
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Introdução

A didática, como ramo da pedagogia que estuda a técnica, as condições e 
os modelos de ensino, é instrumento imprescindível para o docente atuar em 
sala de aula, pois a forma como conduz a apresentação do conteúdo reflete 
no aprendizado dos alunos. Na concepção tradicional, o professor é o centro 
do processo, apresenta-se como dono do monólogo expositor do conteúdo 
diante de uma plateia quieta, disciplinada, que não interfere. Aqui, acredita-
se na transferência do conhecimento, aquilo que se sabe é transmitido para 
o estudante, que deve permanecer em silêncio, até aderir ao que o professor 
falou, renunciando ao direito de pensar. Trata-se da chamada por Paulo Freire 
de educação bancária “em que a única margem de ação que se oferece aos 
educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (1987, p. 58). 
Sem muito esforço, pode-se chegar à conclusão de que esta é a didática aplicada 
majoritariamente no ensino superior brasileiro. 

Em contrapartida, há o perfil problematizador, que vai além da exposição, 
no qual o aluno é a parte principal do processo, atuando de forma autônoma na 
sua formação. Aplica-se, aqui, uma metodologia ativa que parte da aproximação 
do conteúdo com a vivência dos acadêmicos, fazendo com que eles tenham 
participação nas discussões colocadas em sala de aula, propondo situações 
reais ou simuladas, solucionando problemas que serão enfrentados na sua vida 
profissional (BORGES; ALENCAR, 2014, p.128). 

Adentrando nas ramificações deste método, encontra-se a aprendizagem 
baseada no problema (PBL), aqui o professor apresenta um problema para os 
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estudantes e discute-o em sala para levantar hipóteses de soluções partindo do 
conhecimento prévio dos discentes. A partir disso, são traçados objetivos para 
definir a melhor maneira de resolvê-lo, pesquisas e estudos são feitos, sucedidos 
por uma nova reunião para que os resultados sejam coletados e haja uma nova 
discussão em grupo (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004, 783). 

Analisando-se as duas propostas, pode-se inferir que a didática tradicional 
se preocupa, de forma genérica, com a transmissão dos conhecimentos de forma 
preponderantemente teórica e abstrata. A pedagogia problematizadora, por seu 
turno, que vem apresentar ao ensino jurídico a possibilidade de uma aprendizagem 
voltada para casos práticos, treinando o aluno em suas habilidades e capacidade de 
concatenação dos conteúdos, tornando-o mais preparado para enfrentar a realidade.

2. O direito das obrigações e o aprendizado  
baseado em problemas

O direito das obrigações, primeiro tema apresentado no estudo da parte 
especial do Código Civil, trata da relação jurídica patrimonial entre credor e 
devedor, na qual o segundo fica obrigado a cumprir, espontânea ou coativamente, 
uma prestação em favor do primeiro. 

A compreensão do conteúdo dessa disciplina representa, muitas vezes, um 
desafio para os alunos do curso de direito. Dentre os motivos possíveis para essa 
realidade, pode-se elencar o estudo das obrigações antes que o discente tenha 
sido apresentado ao direito dos contratos, à responsabilidade civil e ao direito 
de família, fontes da maioria das obrigações. 

Assim, queda deveras difícil visualizar a aplicação exclusiva do seu conteúdo 
na prática, o que embaraça o processo de aprendizado. Com a finalidade de 
encontrar uma solução para superar esta adversidade, buscou-se a aplicação do 
aprendizado baseado em problemas em um grupo de alunos matriculados na 
disciplina de direito das obrigações. 

Objetivou-se verificar se, ao aproximá-los da realidade prática e conectá-los 
com as diferentes esferas de aplicação do direito das obrigações, seriam alcançados 
reflexos positivos em seu aprendizado. A experiência foi realizada com alunos do 
terceiro semestre de direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 

A turma era formada por 55 estudantes, que foram divididos em grupos de 
no máximo 4 alunos, ficando cada equipe responsável pela resolução de um 
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caso prático envolvendo direito das obrigações. A partir de então, seguiram-
se os passos da metodologia baseada em problemas, segundo a qual, após a 
apresentação da situação concreta aos alunos, tem-se início uma discussão em 
grupo, resultando no levantamento de hipóteses de soluções. O próximo passo 
é a realização de pesquisas e estudos para levantamento de mais informações, 
sucedida por uma nova discussão em que será feita uma síntese e uma proposta de 
aplicação do novo conhecimento para resolver o caso (CYRINO; TORALLES-
PEREIRA, 2004, p. 783). No dia marcado, os alunos apresentaram o resultado 
da atividade para a sala, abrindo-se, em seguida, a oportunidade para debates e 
perguntas por parte dos demais discentes da sala e da professora da disciplina. 

Ao final da experiência realizada ao longo de todo o estudo, foi aplicado um 
questionário para analisar os resultados da prática. Observando as respostas, 
foi possível verificar que a maioria da sala classificou a atividade como positiva, 
apontando para uma maior compreensão do conteúdo abordado na situação-
problema pela qual ficou responsável com a utilização da metodologia ativa se 
comparado a uma aula completamente expositiva. 

A pesquisa indicou também que, após a exposição realizada pelos alunos, 
foi de grande importância os esclarecimentos feitos pela professora, para sanar 
as dúvidas e complementar aquilo que tinha sido discutido. Como fontes de 
pesquisa principal, foram utilizadas as doutrinas tradicionais, não se constatando 
qualquer diferença nesse aspecto entre as metodologias. 

Quanto ao método de estudo, os participantes relataram que, a partir da 
experiência, passaram a estudar por mais obras, para acumular o maior número 
possível de informações, solucionar questões e analisar minuciosamente o tema 
proposto. Ademais, como a aplicação da atividade antecedia a explanação 
teórica, ela propiciou uma maior compreensão do conteúdo que fora primeiro 
visualizado no concreto para só então se partir para suas nuances abstratas. 
Contudo, a maioria dos alunos que participaram da pesquisa afirmou que a 
compreensão do conteúdo relacionado às questões das demais equipes foi maior 
no momento da aula expositiva que por meio da explanação dos colegas.

Conclusão

Espera-se do operador do direito um conhecimento além das normas. Decorá-
las não é suficiente para decidir qual delas aplicar em um caso prático. Para tomar 
tal decisão, visão ampla, conhecimento vasto sobre diversas áreas e raciocínio 
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rápido, para fazer escolhas na mesma velocidade, são necessários. Isto se demonstra 
expressamente na disciplina de obrigações, que aparenta ser meramente decorativa, 
porém, compreendê-la apenas desta forma, sem analisar aspectos mais amplos nos 
quais ela está inserida, inviabiliza a sua utilização prática. 

O ensino de conteúdos como esses, basilares para a compreensão e aplicação 
de diferentes ramos do direito, prescinde da aplicação de metodologias ativas, 
que, com a sua proposta de ver o estudante além da tábula rasa, torna-o 
agente da construção do conhecimento e desperta sua curiosidade na medida 
em que faz com que ele lide com uma situação concreta, agregando seus 
conhecimentos prévios àqueles obtidos por meio da pesquisa individual e dos 
momentos de discussão em grupo. 

Outros pontos positivos podem ainda ser levantados na utilização do 
aprendizado baseados em problemas, tais como: o desenvolvimento da 
capacidade para trabalhar em equipe, para tomar decisões e para solucionar 
conflitos. Consiste essa numa metodologia em que falhas são permitidas e 
usadas para aprender. Ademais, trata-se de uma oportunidade riquíssima para 
fazer com que os alunos tomem frente da sala de aula e passem a serem donos 
de suas ações, além de aguçar aptidões que são essenciais às carreiras jurídicas, 
como raciocínio rápido, criatividade e senso crítico. 

Não se pode olvidar, contudo, que os alunos chegam ao ensino superior 
tendo passado por uma vida escolar, na maioria das vezes, marcada por aulas 
meramente expositivas, em que seu comportamento ativo não era encorajado, 
acostumando-se apenas a ouvir o professor, está treinado para fazer com que 
suas lições, repetidas ano após ano, sejam compreendidas. Assim, não é de se 
estranhar que os discentes apresentem certa dificuldade em entender lições 
explicadas a partir de casos concretos por seus pares e que não se sintam seguros 
com o próprio aprendizado. 

Além dos desafios impostos aos discentes pela utilização de metodologias 
ativas, outros também são colocados aos professores que, no caso do ensino 
superior, não recebem treinamento específico para lecionar e acabam por 
reproduzir a forma como foram ensinados, ou seja, por meio de aulas expositivas. 

Além disso, a utilização de metodologias ativas de ensino requer por parte 
do docente reconhecimento da finitude de seus conhecimentos, tranquilidade 
para acompanhar o ritmo dos alunos na descoberta do conteúdo e habilidade 
para conduzir e mediar as discussões em sala. Percebe-se, destarte, que a 
mudança na forma de lecionar impõe alteração de posturas e esforços de ambos 
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os lados já acostumados com a zona de conforto proporcionada pela utilização 
estrita de métodos tradicionais de ensino.
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Projeto humanizando o direito: o aluno 
como protagonista no ensino jurídico

Alexandre Torres PETRY, Mestre em Direito e 
Doutorando em Educação, Professor do Centro 

Universitário Metodista, IPA.

Introdução

O projeto humanizando o direito foi pensado e desenvolvido a partir da 
constatação de que o ensino jurídico precisa de efetivas reformulações para 
superar o quadro atual que não atende as demandas sociais, já que as faculdades 
de direito (na maioria dos casos) não estão conseguindo formar adequadamente 
os seus juristas para que tenham a real capacidade de atuar na sociedade a fim 
de promover a verdadeira e almejada justiça social.

Para tentar melhorar o ensino jurídico, incialmente, impõe-se diagnosticar 
as causas da tão noticiada crise do ensino jurídico. Uma delas, sem dúvidas, 
recai sobre os docentes que (por diversos motivos) contribuem para alimentar as 
metodologias tradicionais de ensino em que se acredita que o professor transmite 
conhecimento, ou seja, que o mesmo é o protagonista e, portanto, deve ser o 
ator principal, utilizando o máximo possível do seu tempo para reproduzir o seu 
conhecimento. Essa lógica de ensino traduz a ideia de Paulo Freire de Educação 
Bancária, a qual costuma ser vertical e, muitas vezes, até mesmo acrítica, além 
de ser baseada no método de memorização em razão das avaliações que cobram 
apenas a reprodução dos conteúdos apresentados.

Diante deste quadro, formatou-se uma concepção de ensino que parte de um 
ideal: o aluno deve ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. A 
partir dessa premissa, de forma alguma, pretendeu-se reduzir a importância do 
professor, o qual é essencial nesse processo, mas apenas romper os paradigmas 
atuais e alterar o enfoque do ensino jurídico, buscando real inovação. O 
resultado foi a criação do projeto humanizando o direito, o qual visa alterar a 
metodologia tradicional de ensino e, mais do que isso, propor que ao longo do 
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semestre os alunos desenvolvam a capacidade de construção do conhecimento 
e possam, inclusive, promover transformação social.

2. A concepção do projeto humanizando o Direito

A concepção do projeto Humanizando o Direito teve como marco inicial os 
resultados da prática docente no ano letivo de 2015. Isso porque, ainda que as 
aulas tenham sido desenvolvidas numa plataforma que estimulava o diálogo, a 
participação, a interação, a reflexão, a provocação e, principalmente, a postura 
crítica, os resultados, ainda que positivos, não atingiram a maioria dos alunos. 
Já que, apesar dos alunos participarem muito da aula, desenvolvendo uma 
postura reflexiva e crítica, ao final do semestre o foco estava nas provas, sendo 
que os discentes concentravam seus esforços nessas avaliações. Ainda que um 
número considerável de alunos tenha prosseguido com estudos participando de 
pesquisas e eventos (inclusive publicando seus estudos), a maioria dos alunos 
preocupou-se apenas com as provas, com a nota final do semestre.

Para inverter essa lógica e tentar inserir a maioria dos alunos no processo 
de construção do conhecimento, construiu-se uma metodologia que altera a 
prática habitual tanto dos alunos como do professor, bem como reformula a 
avaliação. Essa nova proposta parte de postulados da chamada “sala invertida” 
e da “gamificação”, bem como introduz a utilização de novas tecnologias para 
atrair os alunos e tentar potencializar os resultados.

Por último, a ideia de “humanizar o direito” traz a concepção de que o 
direito deve ser acessível e estar mais próximo de todas as pessoas, além do que, 
o mesmo deve ter utilidade prática para os alunos e, verdadeiramente, melhorar 
a sociedade. É nesse sentido que se busca sensibilizar e trabalhar com os alunos. 

3. A metodologia do projeto Humanizando o Direito

O projeto Humanizando o Direito está sendo aplicado numa turma de 
terceiro semestre na disciplina de Direito dos Contratos. Essa turma foi escolhida 
pelo fato de já ter trabalhado com o mesmo docente nos dois semestres iniciais, 
o que traz uma melhor interação e harmonia entre professore e alunos.

Toda a metodologia foi apresentada aos alunos já no plano de ensino, o qual 
traz a seguinte proposta pedagógica:
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No presente semestre os alunos desenvolverão um conjunto de atividades 
que explora diversas metodologias de ensino-aprendizagem com o foco 
na construção do conhecimento, tendo o aluno como protagonista e, ao 
final do semestre, almeja-se que os alunos efetivamente interfiram no 
meio social e promovam ações solidárias que sejam capazes de valorizar 
e contribuir para a consolidação da cidadania e construção de uma 
sociedade mais justa.
Esse rol de atividades está dentro do projeto, agora criado, 
“Humanizando o Direito”, o qual visa tornar o Direito mais acessível 
às pessoas e, assim, possibilitar que as atividades desenvolvidas em sala 
de aula, além de permitirem a construção do conhecimento, também 
estejam disponíveis à sociedade.

Ao longo do semestre, as aulas serão dividas em duas partes: na primeira o 
professor fará a aula expositiva com a utilização e power points, na segunda os 
alunos terão tempo para desenvolver as atividades propostas para o semestre sob 
a supervisão do professor. Portanto, constata-se que a proposta é mesclar parte 
do ensino tradicional (para que o professor consiga abordar todo o conteúdo 
da disciplina) com a inovação, pois na segunda parte da aula os alunos é que 
guiarão as suas próprias atividades.

As atividades propostas, que consistem nas avaliações, já que as provas 
foram abandonadas, foram dividas em sete etapas, sendo seis obrigatórias e a 
última opcional. Todas as etapas estão inter-relacionadas, sendo que a proposta 
visa a construção conjunta e solidária dos resultados.

Na primeira etapa os alunos devem desenvolver um vídeo sobre um 
determinado tipo de contrato (cada aluno escolhe um contrato). Esse vídeo 
deve trazer os elementos constitutivos deste tipo contratual, suas principais 
características e possibilidades de utilização. Essa apresentação deve ser voltada 
para a compreensão do público em geral. Basicamente, consiste numa miniaula 
em que o aluno bordará as principais características do contrato.

A segunda atividade consiste na realização de um modelo de contrato sobre 
a mesma espécie escolhida para o vídeo anterior. A ideia é que o aluno possa 
desenvolver um modelo acessível e de fácil compreensão que siga e observe a 
parte teórica apresenta no vídeo.

Já a terceira etapa também consiste na produção de um vídeo, mas agora 
sobre uma jurisprudência envolvendo o contrato escolhido. Nessa atividade, 
o aluno deverá identificar uma decisão atual e relevante sobre o contrato e 
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apresentá-la, narrando os fatos e explicando a decisão para, ao final, posicionar-
se sobre a mesma de forma crítica.

A quarta etapa novamente exige um vídeo, mas agora sobre uma questão 
de concurso. Todos os alunos deverão identificar uma questão de concurso, 
preferencialmente que aborde o contrato escolhido e a resolver neste vídeo, 
justificando tanto a resposta certa como as erradas.

Denominou-se de “revisando contratos” a quinta etapa, a qual demanda 
que cada aluno identifique uma pessoa física que esteja numa situação de 
superendividamento, ou seja, pessoas que tenham contratos inadimplidos, 
preferencialmente que estejam com dívidas (obrigações) vencidas e com 
seus dados inscritos nos órgãos de restrição de crédito. Após a identificação 
do superendividado, cada aluno deverá explicar ao mesmo o que é 
superendividamento e apresentar o projeto Piloto do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul de tratamento da situação de superendividamento. Uma 
vez conscientizada a pessoa do que é superendividamento e como funciona 
o projeto do Tribunal, o aluno deverá submeter essa pessoa ao projeto que, 
basicamente, consiste numa tentativa de conciliação. Logo, além de identificar 
a pessoa, explicar o projeto e submeter o superendividado ao projeto, deverá 
o aluno acompanhar essa pessoa na audiência (a qual é feita perante o Poder 
Judiciário) e auxiliá-la na busca do acordo.

Já a sexta etapa exige do aluno a participação em quatro simulados (que 
reproduzem provas). Dentro das 20 semanas do semestre letivo serão realizados 
quatro simulados online (no sistema da instituição de ensino) nas semanas 5, 
9, 14 e 18, sendo que a proposta é deixar o simulado “aberto” por uma semana, 
quando o aluno poderá fazer a atividade quantas vezes quiser até atingir o melhor 
resultado possível. Isso é viabilizado com a utilização de um sistema que sempre 
escolhe novas questões e embaralha os gabaritos. Assim, cada aluno possui um 
simulado único e nunca uma nova prova reproduz a outra. Essa atividade visa 
incentivar o aluno fazer, no período determinado, quantas vezes quiser, a prova 
até atingir a nota máxima, ou seja, o mesmo terá a chance de errar, entender 
os seus erros (pois ao final e cada prova aparecerá o gabarito e a explicação das 
respostas erradas) e tentar fazer novamente até que atinja o resultado desejável.

Essas seis etapas valem notas e compõem a nota do semestre. O aluno precisa 
desenvolver todas para chagar na média final para a aprovação.

Entretanto, ainda foi desenvolvida uma sétima atividade, a qual vale um ponto 
extra para a turma como um todo. Consiste a atividade na construção de um site 
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denominado de “humanizandoodireito.com.br” onde os alunos disponibilizarão 
todo o material construído ao longo do semestre. O objetivo aqui é ter um 
produto final, não no sentido de comercialização, mas no sentido de divulgar e 
disponibilizar a todos os eventuais interessados o que os alunos fizeram ao longo 
do semestre. A ideia é que o site basicamente disponibilize o seguinte conteúdo:

- vídeos sobre os contratos; 

- modelos de contratos; 

- jurisprudências (em vídeos) sobre os contratos;

- questões de concursos (em vídeos) sobre os contratos;

- divulgação e explicação do projeto superendividamento, bem como 
apresentação dos resultados obtidos pela turma; 

- demais conteúdos sobre a disciplina que os alunos considerem 
importantes. 

Destaca-se que esta última atividade foi classificada como opcional ante a 
impossibilidade de se exigir do aluno a realização de uma atividade que exige 
conhecimentos e habilidades fora do currículo do curso e mesmo da disciplina 
(construção de um site). Porém, considerando-se a proposta do semestre e 
a postura protagonista que se estimula nos alunos, acredita-se na grande 
probabilidade de construção e publicação do site, pois o mesmo reuniria tudo 
o que foi elaborado ao longo do semestre e poderia beneficiar muitas pessoas, 
sendo que ao final do semestre, mais do que provas corrigidas, os alunos teriam, 
realmente, construído algo que pode ser relevante para a sociedade e capaz de 
gerar muito orgulho nos alunos além da nota final do semestre.

4. Ensino jurídico em busca da autonomia e da 
transformação social

A reprodução de textos legais, memorização de doutrinas e manutenção da 
estrutura jurídica já existente, marcada pela injustiça social, já não tem mais 
lugar na sociedade contemporânea, que clama por transformação social.
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Nessa seara, o ensino jurídico deve assumir o seu papel e dar as respostas 
esperadas pela sociedade. A academia deve ser engajada e acreditar, estimular e 
promover a transformação social através da adoção de metodologias que tenham 
este poder de transformação, ou seja, que impactem e causem repercussão 
positiva na sociedade.

Obviamente, todo aluno deve conhecer o conteúdo das disciplinas cursadas, 
porém, não pode ficar preso apenas à teoria. Deve, o aluno, buscar respostas para 
problemas reais e promover estudos e pesquisas relevantes, que se preocupem e 
alterem o mundo que os cerca. Nessa linha, cabe ao docente estimular a aplicação 
dos conteúdos de forma que contribua para a formação dos alunos e, dentro das 
possibilidades, resulte em transformação social. O aluno deve buscar uma verdadeira 
pedagogia da autonomia, em que o mesmo produza conhecimentos em busca de 
propiciar evolução, crescimento e desenvolvimento pleno de suas capacidades.

Neste contexto, o projeto humanizando o direito objetiva que os alunos 
realizem uma série de atividades que possibilitem essa jornada, ou seja, que 
estimulem os alunos a construírem o conhecimento e interferirem na sociedade. 

O projeto humanizando o direito é idealizado para ser apenas o primeiro 
passo. Ele possui metas mínimas, mas não estabelece limites e não define os 
horizontes. O que se deseja e se espera é que seja uma faísca, um início, um 
impulso para a mudança de comportamento dos alunos que precisam ampliar 
seus horizontes e assumirem o papel de agentes de mudança numa sociedade 
marcada por desigualdades.

Conclusão

O projeto humanizando o direito está em plena aplicação. Ainda não 
foi concluído, mas já teve uma boa aceitação ao ponto de alunos de outras 
disciplinas se disponibilizarem para contribuir e participar em partes do projeto, 
principalmente na questão do superendividamento, a qual acaba tendo maior 
apelo em virtude do momento de crise econômica que o Brasil enfrenta.

Considerando a inovação e metodologia do projeto, como já esperado, 
causou dúvidas e angústias por parte dos alunos, que, apesar das desconfianças, 
já estão trabalhando no desenvolvimento do mesmo.

Resultados preliminares já foram muito satisfatórios, pois parte dos alunos já 
realizou atividades além das mínimas exigidas e, inclusive, alguns já propuseram 
ideias para potencializar e melhorar o projeto. 
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Ainda que seja necessário aguardar o final do semestre para avaliar os 
resultados, algumas certezas já podem ser apresentadas: o ensino jurídico precisa 
de mudanças; o presente projeto, independentemente do seu resultado, é uma 
tentativa de mudança; e os alunos precisam assumir o seu lugar no processo de 
ensino-aprendizagem do ensino jurídico, que é o de protagonista. .

A ideia foi lançada. O projeto concebido para mudar. As ferramentas foram 
apresentadas. Espera-se, humildemente, e mesmo que de forma tímida, que se 
esteja contribuindo para a quebra de paradigmas no ensino jurídico. Agora é a 
vez dos alunos. Eles é que são o futuro da justiça. Eles são a esperança de uma 
sociedade melhor, pois precisam superar as gerações que os sucederam. Eles são a 
mudança e a aposta deste projeto: o aluno como protagonista no ensino jurídico.
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Introdução

Diante do elevado número de Cursos Jurídicos no Brasil, indaga-se, 
atualmente, qual é a função das faculdades de Direito. Observa-se, muitas 
vezes, o desinteresse dos alunos em participar da aula, pois os estudantes 
relatam que aquilo visto em classe não retrata o que é necessário para a vida 
prática nas carreiras jurídicas. A preocupação dos alunos, durante a faculdade, 
está cada vez mais relacionada com o papel de certificação da universidade 
e a formação de redes de relacionamentos para o futuro profissional. Assim, 
a responsabilidade originária da faculdade de Direito de demonstrar o saber 
prático é transferida para os estágios, enquanto que o conhecimento teórico 
fica a encargo dos cursos de pós-graduação e os preparatórios para concursos 
(ALMEIDA, SOUZA, CAMARGO, 2013).

Sendo assim, importante refletir qual é a verdadeira função das universidades 
e como os docentes podem atuar para que os objetivos sejam alcançados. 
Deve-se ter em mente que a transferência de conhecimento, por si só, não é a 
principal finalidade a ser atingida, mais que isso, é imperioso que o professor 
aja de maneira a construir o conhecimento em conjunto com o aluno, a fim de 
que este desenvolva senso crítico e participativo. É a partir desse desafio que o 
professor tem que usar a metodologia de ensino correta para obter maior êxito.

Nesse sentido, o presente trabalho acadêmico propõe-se a explorar o ensino 
jurídico com a utilização do método do caso, demonstrando as possíveis ações 
a serem tomadas pelo docente durante a condução das atividades em sala de 
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aula, bem como as habilidades que se pretendem desenvolver no aluno com a 
aplicação de referida técnica. Para melhor compreensão do tema serão utilizadas 
referências bibliográficas, em especial, livros e artigos científicos.

2. Aplicação do método do caso no ensino jurídico

A partir da análise de decisões judiciais, o método de caso faz com que 
o discente tenha contato direto com a aplicação da teoria na prática. Sendo 
assim, o estudo de caso é considerado uma forma de ministrar o conteúdo em 
sala de aula de modo empírico. A utilização de referida metodologia se mostra 
interessante, pois permite que os estudantes examinem os fatos e os relacionem 
com a matéria abordada em sala de aula, bem como com os argumentos expostos 
na decisão (MENEZES, 2009).

A técnica do uso de casos concretos pode operar de diversas formas, a 
primeira delas, consiste, no fornecimento dos fatos previstos no processo, em 
que a função dos discentes será estudá-los, com o apoio do docente, e fornecer 
soluções para aquela problemática. Posteriormente, o professor divulga a 
sentença e os alunos podem verificar quais foram os argumentos usados pelo 
magistrado e comparar com os resultados obtidos. O método de caso também 
pode ser utilizado tendo como análise principal não os fatos presentes no 
processo, mas sim a decisão judicial, cabendo ao docente examiná-la de modo 
que os alunos possam compreender a evolução da querela (GORDILLO, 2012).

As vantagens de utilização do método de caso são as mais variadas possíveis, 
podendo, inicialmente, citar o processo de construção de um raciocínio lógico 
a respeito de um caso jurídico, estimulando, assim, o senso crítico. Além disso, 
o uso de decisões judiciais faz com que o aluno se familiarize com o vocabulário 
e a linguagem jurídica usada pelos magistrados. Importante, destacar que os 
discentes poderão, também, analisar como se deu a formação dos argumentos 
dos julgadores, se estes usaram trechos meramente retóricos ou se prevaleceu a 
fundamentação jurídica (RAMOS, SCHORSCHER, 2009).

O método de caso, relacionado com a temática vínculo empregatício, pode 
ser utilizado, por exemplo, a partir da decisão proferida pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 0001832-20.2011.5.02.0061, onde 
a corte reconheceu a relação de emprego entre o reclamante e o reclamado. 
Inicialmente, o docente pode analisar os fatos presentes nos autos a fim de 
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contextualizar os discentes. No referido processo, sustenta a obreira que laborava 
para a empresa reclamada exercendo a função de motorista. A demandada, por 
sua vez, afirma que não há que se falar em vínculo empregatício, pois aduz que 
a prestação dos serviços pela autora se deu de forma autônoma.

Realizada a leitura dos fatos com os alunos, sugere-se que seja dada a palavra 
para os discentes, a fim de que estes possam, sem ter visto a decisão do tribunal, 
solucionar a querela exposta. Para facilitar e otimizar os trabalhos, propõe-se 
que a turma seja divida em grupos, pois assim, oportuniza a participação de mais 
alunos. Iniciada a discussão em busca da solução do conflito, o professor deve 
anotar no quadro as sugestões dadas pelos estudantes para que todos possam 
visualizar as ideias dos colegas. Posteriormente, o professor deve fornecer para 
cada grupo uma cópia da decisão.

Entregue o acordão para os discentes, o docente inicia a leitura do mesmo e 
compara com as soluções oferecidas pelos alunos. Além disso, é interessante que 
o professor vá escrevendo no quadro palavras do vocabulário jurídico importantes 
para que os estudantes se familiarizem. Outrossim, imperioso destacar que os alunos 
também devem atuar neste momento da aula, seja para questionar os argumentos 
utilizados pelo magistrado ou para esclarecer pontos obscuros da decisão. 

A decisão do processo acima transcrito se enquadra perfeitamente na 
temática jurídica proposta (vínculo empregatício), pois o tribunal analisa cada 
um dos requisitos para o reconhecimento da relação de emprego a partir dos fatos 
e das provas presentes nos autos. Sendo assim, os alunos terão a oportunidade 
de observar na prática quais são os mecanismos usados para que ocorra ou não 
o preenchimento dos pressupostos.

No tocante à avaliação dos alunos, esta pode ser mensurada levando 
em consideração dois pontos, o primeiro deles é a participação do aluno no 
fornecimento de soluções para o conflito exposto. O segundo se refere à 
aplicação de uma prova escrita, na qual conterá casos concretos semelhantes 
ao examinado em sala de aula, caberá ao aluno, nesta hipótese, identificar os 
argumentos usados pelo magistrado e discorrer sobre eles. O uso da prova escrita 
permite que o professor examine o raciocínio jurídico do aluno individualmente, 
por isso a importância da sua utilização.

Nesse sentido, verifica-se que o método de caso tem como objetivo 
principal a construção do raciocínio jurídico do aluno mediante o exame 
de decisões judiciais, bem como permite que os discentes tenham contato 
com o vocabulário jurídico. É inegável, também, que a utilização de referida 
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metodologia oportuniza o encontro entre o conteúdo ministrado na teoria com 
a matéria instrumentalizada na prática. Além disso, o uso de decisões judiciais 
dentro da sala de aula acarreta maior interesse nos estudantes, haja vista que 
estes estarão diante de um caso concreto.

No que se refere à forma de avaliação dos discentes a partir da aplicação do 
método do caso, tem-se que a possibilidade de aplicação de uma prova, na qual 
consta questão similar à apreciada em sala de aula. Desse modo, este modelo de 
avaliação, em que se atribuirá nota de zero a dez, poderá averiguar se, de fato, 
o aluno foi capaz de compreender os fatos narrados na dinâmica, de identificar 
quais são os princípios e os direitos envolvidos no caso e de compreender os 
conceitos jurídicos inerentes na decisão. Além disso, em razão da atribuição ao 
aluno de uma função ativa no ensino, percebe-se que as habilidades esperadas 
pela aplicação de métodos participativos superam a assimilação do conteúdo. 
Nessas hipóteses busca-se, também, observar quais foram as contribuições 
dadas pelos discentes (RAMOS, SCHORSCHER, 2010).

Conclusão

A crise no ensino jurídico vem sendo debatida no Brasil há quase duas 
décadas, em especial pelas reflexões feitas por José Eduardo Farias e Joaquim 
de Arruda Falcão Neto. Essa problemática é resultado da incapacidade da 
prática docente de adaptar-se às novas realidades da população brasileira, 
principalmente, no que se refere à mudança do perfil da sociedade que até a 
década de 1940, aproximadamente, 70% do povo era rural, passando a ser, em 
1990, apenas 25%. Sendo assim, em razão de referida alteração, as demandas 
jurídicas passaram a ser voltadas para outras temáticas que, anteriormente, não 
eram muito destacadas (FREITAS FILHO, 2013).

Este cenário prejudica diretamente a qualidade do ensino jurídico no país, 
cabendo, portanto, o professor buscar novos métodos a fim de erradicar esta 
problemática. De fato, atualmente, a técnica de ensino mais aplicada nas 
instituições superiores consiste na aula expositiva, na qual o professor é o centro 
do conhecimento. Neste método, o docente é responsável pela transmissão das 
informações para os alunos, sem que haja participação direta dos discentes na 
construção do conhecimento.

É nesse sentido que se fala na aplicação de métodos participativos no âmbito 
do ensino jurídico como alternativa para melhorar a qualidade dos cursos 
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de Direito no Brasil. Sabe-se que, embora o professor desempenhe função 
primordial para a transmissão do conhecimento, quanto maior o chamamento 
do aluno para atuar, melhor será seu desempenho e, por conseguinte, a 
absolvição do conteúdo. Retirar o discente da posição de passivo e colocá-lo 
como protagonista no exercício da aprendizagem é fundamental para garantir a 
construção em conjunto aluno-professor do conhecimento.

Não se fala em abandonar o uso da aula expositiva, mas sim em 
complementar com a aplicação de outras metodologias, a fim de tornar 
mais proveitosa a aula, aumentando o compromisso do discente com 
a aprendizagem. Conforme analisado no presente estudo, o método do 
caso é capaz de trazer questões da vivência do direito, fazendo com que 
o conhecimento seja mais atrativo para o aluno, vez que este terá contato 
direto com a prática em conjunto com a teoria.
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Introdução

No artigo sobre a importância das disciplinas propedêuticas na estrutura 
curricular dos cursos de Direito no Brasil, Lima (2005) faz um apanhado do Ensino 
Jurídico no Brasil. Ao apontar as principais mudanças ocorridas especialmente a 
partir dos anos 1990, o autor frisa a busca por um modelo de ensino jurídico que 
conjugue formação humanística, reflexiva e crítica com a formação profissionalizante 
e prática, superando assim o modelo que vigorou nas décadas de 1970 e 1980 no 
país, quando o foco era formar profissionais de cunho tecnicista.

De acordo com Lima (2005), a importância concedida às propedêuticas no 
currículo do Direito encontra respaldo na LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei nº 9.394/96), nas diretrizes curriculares editadas pelo Ministério 
da Educação, bem como em várias obras editadas pela Comissão de Ensino 
Jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Em relação 
à Sociologia, entre outros aspectos, a proposta da disciplina na graduação é 
instrumentalizar os alunos quanto sua capacidade argumentativa, reflexiva e 
crítica. Foca-se, portanto, não somente na aprendizagem de conteúdos, mas 
sobretudo em desenvolver nos discentes habilidades e competências, aspecto 
fundamental no processo de formação profissional e construção do indivíduo.
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Contudo, embora as propedêuticas, a partir de todo o seu arcabouço teórico 
e metodológico, tenham papel fundamental na formação do aluno, observa-se 
na Universidade de Fortaleza, a partir de relatos de docentes e discentes, de 
semestres variados, o desinteresse dos alunos com tais discplinas. 

Dado o contexto em tela, a proposta deste artigo é apresentar experiências 
realizadas no primeiro semestre do curso de Direito da Universidade de Fortaleza na 
disciplina Sociologia Geral e do Direito. Particularmente, o trabalho desenvolvido 
pelos três monitores coautores deste artigo no semestre de 2016.1. Em linhas 
gerais, o objetivo é discutir sobre metodologias desenvolvidas na disciplina que 
vêm despontando como instrumentos importantes na construção de habilidades e 
competências dos discentes, bem como como ferramentas que despertam o interesse 
dos mesmos pelos conteúdos da disciplina, evitando assim o baixo rendimento.

2. Desenvolvimento

Como despertar alunos tão jovens, inquietos e nitidamente desmotivados 
para os conteúdos da disciplina Sociologia Geral e do Direito? Essa é a pergunta 
norteadora de reflexão do presente artigo. Em torno desta questão, metodologias 
foram pensadas para esta disciplina. Para este trabalho, serão apresentadas 
algumas metodologias desenvolvidas em 2016, quando iniciamos o trabalho 
com duas turmas da Universidade de Fortaleza.

Muitos são os fatores que colaboram para a falta de interesse do aluno com 
a disciplina Sociologia Geral e do Direito. Com base em observações realizadas 
desde 2013 de turmas com perfis relativamente variados, pode-se afirmar que 
os conteúdos da disciplina não geram significados nos alunos, sobretudo em 
razão das lacunas dos mesmos com História. Isto dificulta significativamente a 
compreensão com os conteúdos da Sociologia, tornando a disciplina em suas 
perspectivas enfadonha e sem significado.  

Outro aspecto a ser ressaltado é o número inexpressivo de leitores dos textos. 
Portanto, dado o cenário, no ano de 2016, sob a supervisão da autora deste artigo 
planejamos metodologias ativas, ora em curso. O objetivo central é formar indivíduos 
leitores, críticos, reflexivos e argumentativos, capazes de fazer associações entre 
teoria e prática, isto é, instrumentalizados para interpretar a realidade. 

Para materializar a proposta em tela, sob a supervisão da autora deste artigo, 
uma equipe de três monitores foi formada com rigorosa seleção. Neste primeiro 
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momento da disciplina o propósito é a construção do olhar sociológico. Para tanto, 
foi desenvolvida a metodologia dos jogos dramáticos, conforme explanado a seguir:

2.1. Jogo Dramático

A dinâmica sugerida ocorre a partir da formação de duplas entre os alunos. 
Defronte um ao outro, cada aluno que compõe a dupla irá observar o colega 
dentro de um tempo determinado pelo professor. Com o início da atividade, 
cada aluno destacará para toda a turma uma característica positiva do colega. 
Isto ocorrerá mediante a observação imediata do estilo de vestir-se e ser de 
cada um. Trata-se de ideias vagas e imediatas formuladas da leitura de todo 
o aparato simbólico em torno do colega. Sublinha-se repetidamente que 
aspectos pejorativos não serão considerados, pois trará constrangimentos. Após 
a revelação das características, o colega avaliado corrobora ou não a análise 
exposta. Destacam-se como elementos centrais da dinâmica: a) ação voluntária, 
b) tempo estipulado pelo professor, c) regras específicas previamente acordadas 
entre alunos e professor, d) dimensão lúdica. 

Segundo Peter Berger (1986, p.41), “a perspectiva sociológica envolve um 
processo de ver além das fachadas das estruturas sociais”. Abreviadamente, 
pode-se dizer que interessa ao sociólogo apreender as relações de poder, os 
mecanismos de controle, os interesses em jogo, dentre outros aspectos que 
cercam um fenômeno social. Para tanto, realiza-se um esforço intelectual 
de interpretação em profundidade de uma dada situação a partir de dados 
empíricos e conceitos teóricos.

Pensando no aluno recém-ingresso no curso de Direito, torna-se indispensável 
estabelecer debates sobre a construção do olhar e da imaginação sociológica. 
Isto é importante para que o discente compreenda a necessidade de analisar 
uma dada situação social/jurídica ultrapassando os aspectos mais imediatos, 
fornecendo, portanto, uma interpretação ampla e densa que traga à tona as 
contradições, ou seja, o confronto entre o dito e o feito (ideias x ações).

Entende-se que, ao iniciar sua trajetória acadêmica, o aluno ainda não está 
instrumentalizado para realizar uma análise crítica e reflexiva da realidade, isto 
é, sem tantos juízos de valor, ainda que sua subjetividade sempre esteja em jogo 
na análise de um fenômeno social/jurídico.

Nesse contexto, a dinâmica proposta coloca-se como uma interessante 
ferramenta de trabalho. Trata-se de um Jogo Dramático que se insere na teoria do 
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psicodrama, conforme afirma o psicólogo Moreno. A ideia central é possibilitar 
o primeiro contato com a construção do olhar sociológico, fazendo o aluno 
compreender as diferenças entre senso comum e ciência, o que será fundamental 
na sua formação acadêmica e profissional. O interessante é que a atividade 
seja realizada nos primeiros encontros do semestre, pois os alunos ainda não 
teceram fortes laços de amizade e, nesse sentido, não possuem noções muito 
aprofundadas sobre as características dos colegas. Assim sendo, os aspectos 
ressaltados na dinâmica ocorrerão da observação imediata do colega, dos juízos 
de valor de cada um. Isto será fundamental, pois promove debates sobre as 
distinções entre senso comum e olhar científico. Essa compreensão ganhará 
força quando ao fim da dinâmica o professor solicitar que os alunos articulem a 
atividade com os textos discutidos em sala, sobretudo aqueles que apresentam 
como questão central a proposta da Sociologia como disciplina científica.

Como num jogo de espelhos, cada um se percebe a partir das observações 
mais imediatas do outro. Assim sendo, o propósito maior da dinâmica é 
apresentar as diferenças entre análises pautadas no senso comum e no olhar 
científico. Além disso, revela as relações entre indivíduo e sociedade, acionando 
reflexões sobre diferenças sociais e culturais.

Outro aspecto fundamental é que a dinâmica sinalize as proximidades 
entre Sociologia e Ciências Jurídicas. Do ponto de vista das Ciências Jurídicas, 
a construção do olhar sociológico será imprescindível, pois balizará o futuro 
profissional na análise de fenômenos jurídicos, uma vez que permitirá uma 
compreensão dos aspectos mais amplos que cercam a situação analisada. A 
dinâmica se relaciona com os textos focados na construção do olhar sociológico 
e do papel da Sociologia como ciência. Centrando-se ainda nas distinções

O uso de jogos dramáticos em sala nas aulas de Sociologia Jurídica vem 
sendo de marcante êxito, de forma que ocorreu um significativo aumento de 
participação dos alunos nas aulas, bem como entendimento dos conteúdos, 
especialmente da articulação entre teoria e prática. Por meio de materiais lúdicos 
e de temas próximos de suas realidades, observou-se um expressivo interesse 
dos alunos com a disciplina em questão. Entende-se que a questão chave do 
êxito dessa metodologia foi o fato dos alunos ritualizarem, levando-os a realizar 
em sala, a partir de todo um arsenal performático, uma reflexão não somente 
sobre o pensamento dos autores, mas, sobretudo, da lógica de construção do 
pensamento dos mesmos, bem como a relação com a vida prática.
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2.2. Geds

Outro trabalho desenvolvido na disciplina é o Grupo de Estudo Dirigido 
(GED), ministrado por monitores selecionados pelos professores da disciplina por 
meio de processo seletivo institucional. Para a disciplina Sociologia Geral e do 
Direito, a equipe conta com três monitores (um institucional e dois voluntários). 

Em 2016, dadas as lacunas com conteúdos históricos importantes, os 
monitores trabalharam com os alunos aspectos centrais que fundamentam 
o surgimento da Sociologia, tais como a Revolução Francesa e a Revolução 
Industrial. Em equipes distintas os alunos trabalharam detidamente as obras A 
era das Revoluções e A era do Capital de Eric Hobsbawn. 

O objetivo é não somente expor o conteúdo, mas fazer associações com 
acontecimentos atuais, compreender os desdobramentos da história e conseguir 
saltos interpretativos, problematizando assim fenômenos sociais.

2.3. Filmes

Por fim, destaca-se aqui a metodologia dos filmes como meio de discussão 
das obras clássicas de Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Além da 
aula expositiva sobre os conceitos centrais e pensamento central dos autores, 
metodologias ativas foram desenvolvidas para atribuir significado aos conteúdos, 
tais como relacionar os conceitos centrais de cada autor com questões 
problematizadas a partir de filmes clássicos e/ou contemporâneos. 

Conclusão

Conclui-se que o uso de metodologias ativas propicia nos alunos um significativo 
entendimento dos conteúdos. Além disso, a experiência relatada indica que 
as metodologias ativas desenvolvem no aluno habilidades e competências 
fundamentais para sua formação enquanto profissional e indivíduo. 
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Introdução

A disciplina Direito Processual Constitucional possui denso e extenso 
conteúdo, razão pela qual muitos alunos apresentam dificuldade no aprendizado 
da matéria, inclusive porque nem sempre é possível que os professores – dadas 
as limitações fáticas impostas pela sistemática de aulas (períodos, horários e 
número de alunos) – realizem uma exploração completa e detalhada sobre todos 
os tópicos da disciplina, cuja duração, geralmente, é de apenas um semestre.

Analisando-se o cronograma instituído pela Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR), objeto de análise neste estudo, vê-se que o conteúdo dessa disciplina, 
para mero fim de classificação programática, pode ser dividido em duas partes: 
as chamadas “ações constitucionais”, que tratam de ações processuais que 
visam à defesa de interesses subjetivos do indivíduo ou de uma coletividade; 
e as “ações de controle de constitucionalidade”, por meio das quais se busca a 
tutela jurisdicional da Constituição, numa perspectiva objetiva.

No que tange à segunda parte, mesmo os alunos que já realizam atividades 
de estágio na área jurídica não costumam demonstrar domínio acerca do seu 
conteúdo, devido ao fato de, dentre outras circunstâncias, não ser muito usual 
o acesso a esse tipo de ações, cujo ajuizamento é prerrogativa de determinadas 
entidades sociais e autoridades públicas, além de serem processadas e julgadas 
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quase que exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, o que inviabiliza, 
ainda mais, o contato dos alunos com esse tipo de processo - diferentemente 
do que ocorre com as ações da primeira parte (p. ex. mandado de segurança, 
habeas corpus etc.), que são mais acessíveis no campo prático.

Nesse sentido, a ausência dum campo para aplicação concreta do 
conteúdo ministrado em aula, pertinente às chamadas “ações de controle de 
constitucionalidade”, pode configurar obstáculo à assimilação e compreensão da 
matéria por parte dos discentes, que apresentam dificuldade em conjugar os aspectos 
teóricos e práticos de referidas ações, afinal, sabe-se que geralmente há alguma 
discrepância entre a prática e a teoria no curso de Direito (BARRETO; LEÃO, 
2009). Ademais, as peculiaridades das ações de controle de constitucionalidade, 
tais como prazos, partes legitimadas, o procedimento e o próprio caráter objetivo 
inerente a tais ações, podem dificultar a compreensão dessa parte da matéria, 
caso sejam tratadas de modo meramente abstrato, sem conotação prática.

Adicione-se a isso o fato de que a grade curricular, no exemplo da 
Universidade de Fortaleza, não prevê uma disciplina de “prática jurídica” – com 
atividades dinâmicas de laboratório, simulação da prática dos procedimentos 
etc. – especificamente para aprofundamento do conteúdo teórico dessa matéria. 
As disciplinas de estágio existentes são voltadas à prática processual civil, penal 
ou, ainda, trabalhista, mas nenhuma das cinco disciplinas de estágio, no caso 
da UNIFOR, tem como objeto o processo constitucional. Diante disso, busca-se 
analisar como um método de ensino voltado à prática, como é o caso do Role-
play, pode contribuir para o suprimento dessa lacuna no ensino-aprendizagem. 

2. O método de ensino Role-play e a sua aplicabilidade na 
disciplina de Direito Processual Constitucional

André Gonçalves Fernandes (2014) aponta que o modelo positivista de ensino 
do Direito no Brasil, instituído em 1827 e que irradia suas características até hoje, 
é pautado na análise direta da legislação e na pouca reflexão acerca dos valores 
subjacentes às normas, distanciando o Direito da sociedade e, por consequência, 
da sua finalidade maior, que é dito comumente como a efetivação da justiça. 

Apesar de algumas modificações - como a Resolução 09/2004 do Conselho 
Nacional de Educação - a grade curricular do curso de Direito, no Brasil, 
ainda condiciona o aluno à compreensão estritamente formal das matérias, 
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obrigando o professor a submeter a classe à leitura monocórdica e “inútil” 
de leis e códigos, o que desenvolveria uma pedagogia apenas reprodutivista 
(FERNANDES, 2014).

Nessa perspectiva, o distanciamento entre teoria e prática fortaleceria 
o caráter formal do ensino, voltado à memorização e reprodução automática 
de conteúdos, além de “formar” bacharéis despreparados para resolução de 
problemas reais. Essa deformação do ensino passaria, ainda, pela supervalorização 
da teoria, em detrimento da prática, preocupando-se os professores mais com a 
apreensão do conteúdo pelo aluno do que com a capacidade dele de utilizar esse 
conteúdo para solução de questões práticas.

Por isso, de acordo com Gordillo (1988), a escolha do método de ensino 
deve objetivar desenvolver determinadas atitudes nos alunos, como o norte 
a ser seguido pelo professor. Portanto, os objetivos dos métodos de ensino 
não devem ser relacionados apenas a quais conteúdos teóricos os alunos 
devem assimilar, mas o que eles poderão e saberão fazer com tais conteúdos. 
E, assim, a utilização de métodos de ensino-aprendizagem pautados na 
aplicação prática do conteúdo teórico, como é o caso do Role-play, seria útil 
no desenvolvimento de certas habilidades dos alunos, que serão decisivas no 
sucesso de sua carreira profissional. 

Segundo explicam Daniela Gabbay e Ligia Sica (2009), o método de ensino 
Role-Play (RP) estaria baseado no desempenho de papeis, por meio dos quais se 
colocam os alunos diante duma situação-problema, a fim de desenvolver, num 
determinado contexto monitorado (de observação, supervisão e avaliação), suas 
habilidades de raciocínio e compreensão de funções, pelo uso de atividades 
dinâmicas. Além dessas habilidades gerais, são exemplos de habilidades 
específicas tradicionalmente desenvolvidas com o RP: trabalho em equipe, 
técnicas de negociação, contato, triagem e priorização de interesses, seleção de 
informações pertinentes à solução do problema, redação contratual, legislativa 
e processual, apresentação oral dos argumentos, pesquisa seletiva de materiais, 
atuação estratégica, etc.

Inobstante o método do Role-Play não incorporar necessariamente a técnica 
da simulação – embora ambos impliquem na assunção de funções e perspectivas, 
que os alunos devem absorver, diante de problemas sugeridos – o RP também 
pode ser utilizado sem a simulação performática. Assim, o Role-Play teria como 
vantagem principal o fomento ao aprendizado monitorado, diante de problemas 
semelhantes àqueles enfrentados no cotidiano profissional.
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O uso do RP pode ajudar a desenvolver habilidades no aluno, nos níveis 
cognitivo, performático e emocional. Para tanto, é necessário que o professor 
assegure alguma “insegurança” na situação-problema (para estimular o 
raciocínio), bem como que o caso seja “complexo” – permitindo múltiplas 
interpretações e contrargumentações (GABBAY; SICA, 2009).

Cabe ressaltar, por outro lado, que o aluno não precisa “acertar” na resolução 
dos problemas, durante o Role-Play, mas, sim, vivenciar determinadas situações 
(próximas da realidade), para conhecer e apresentar as respostas possíveis 
(desde que justificadas e adequadas ao caso), identificando as competências e 
limites das funções que deve desempenhar profissionalmente.

Nessa perspectiva, a aplicação do RP na disciplina de direito processual 
constitucional, especificamente em relação ao conteúdo das “ações de controle de 
constitucionalidade”, pode se dar mediante a participação dos alunos no julgamento 
dum processo judicial de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, 
naquelas ações de natureza objetiva (como ADI, ADC, ADO, ADPF), que são as 
comumente mais distantes da sua realidade prática (mesmo para aqueles alunos que 
atuam em estágio junto a escritórios de advocacia ou órgãos jurídicos).

O método do RP, nesses casos, pode ser utilizado com aplicação da técnica 
da simulação. Uma proposta, nesse sentido, poderia ser esta: a participação 
dos alunos na simulação dum processo e julgamento duma ação de controle 
concentrado de constitucionalidade. Os discentes podem representar os sujeitos 
que participam das sessões no órgão plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF), simulando as atuações comumente desempenhadas pelos 11 Ministros 
julgadores, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, os 
advogados da parte autora da ação e representantes de Amigos da Corte (Amici 
Curiae), dentre outras personalidades adequadas.

Num contexto como esse, os discentes poderão, em sessão plenária, proferir 
votos, fazer sustentações orais e emitir pareceres, além de outras atuações 
pertinentes ao julgamento.

Para tanto, todavia, os alunos teriam que, antes, proceder a pesquisas jurídicas, 
de fonte legal, doutrinária e jurisprudencial, e, até mesmo, não relacionadas 
exclusivamente ao Direito (mas do âmbito de outras ciências que estudem 
os objetos a serem discutidos no julgamento), de modo que suas exposições 
sejam adequadas e estejam carregadas de conteúdo jurídico convincente, o que 
possibilitaria, inclusive, o desenvolvimento da oratória e da dialética entre os 
futuros profissionais do Direito.
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E o papel do docente, nessa proposta de julgamento simulado, seria de 
orientação e supervisão, permitindo que os alunos estejam livres para construir 
seus entendimentos acerca da matéria, desde que de forma fundamentada 
e coerente. Ademais, para formatar a simulação, ao professor incumbiria 
conduzir a sessão, organizar os trabalhos procedimentais e pronunciar o 
resultado final do julgamento - tarefa para a qual poderia indicar o aluno-
monitor, se houver, que poderia atuar como Ministro-Presidente da Corte, 
que exerceria papel mais ativo na simulação.

Nessa proposta, a preparação dos alunos para o julgamento deverá ser 
acompanhada pelo professor, que orientará os participantes no desenvolvimento 
de suas pesquisas, na confecção de votos, pareceres e petições. Também é 
possível que o professor auxilie no treinamento da simulação da prática judicial, 
por meio de vídeos, diálogos em sala de aula com profissionais do ramo, além de 
visitas guiadas a sessões de julgamento, a fim de que os alunos possam observar 
certos aspectos práticos do procedimento e do exercício processual.

O uso do RP na disciplina de direito processual constitucional, por meio do 
julgamento simulado das ações de controle de constitucionalidade, ademais, 
parece permitir que não apenas os alunos participantes, mas os ouvintes, que 
eventualmente assistam à simulação, obtenham entendimento pormenorizado 
das etapas do processo judicial, desde o ajuizamento da ação até o julgamento 
final da corte, tendo-se em vista também que todas as pessoas presentes na 
sessão assistirão aos anúncios explicativos do processo a ser analisado.

Veja-se, ainda, que, no método de ensino Role-play, a avaliação dos alunos 
pode se dar de forma oral (com base na atuação dos personagens) ou escrita 
(redação dos documentos, questionários), individual ou em grupo, focada no 
conteúdo ou nas habilidades, podendo ser feitas pelos próprios alunos (entre 
pares), grau de envolvimento etc.. Mas também pode se dar pela percepção, 
do professor, acerca da postura dos discentes, avaliando-se atitudes sob ponto 
de vista ético, bem como a capacidade do estudante em fazer a triagem das 
informações importantes para o caso (GABBAY; SICA, 2009). Então, de tal 
modo, percebe-se que esse método permite explorar, desenvolver e avaliar as 
habilidades estudantis sob diversos aspectos, o que demonstra suas vantagens 
em relação às técnicas expositivas tradicionais.

No caso específico do julgamento simulado, pode se propor que a avaliação seja 
feita pela aplicação de questionário, composto de questões subjetivas, às quais os 
alunos deverão responder articuladamente, e de apontamentos aos quais poderão 
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comentar sua assertividade. Esse questionário poderia ser aplicado antes e após a 
realização do julgamento, a fim de averiguar se a intervenção realizada é proveitosa 
ou não no processo ensino-aprendizagem. E, assim, buscar-se-ia analisar, por 
meio das respostas dadas pelos alunos, se a participação no julgamento simulado 
facilita ou não a apreensão dos conteúdos obtidos em sala de aula e se os alunos 
compreendem a forma de utilização desse conteúdo teórico na prática, focando-se 
no desenvolvimento das habilidades voltadas à atuação profissional.

Conclusão

O distanciamento entre conteúdos teóricos e práticos nas faculdades de 
Direito gera profissionais despreparados para a resolução de problemas reais, 
prejudicando diretamente a sociedade. Em disciplinas cujos conteúdos são de 
aplicação restrita, como é o caso da disciplina de direito processual constitucional, 
especificamente em relação ao controle concentrado de constitucionalidade, a 
situação é agravada, pois poucas são as oportunidades de estágio que propiciam 
o acesso a esse tipo de processo. Desta feita, a utilização do método de ensino 
Role-play, no qual os alunos desempenham papéis na resolução de caso prático, 
desenvolvendo a capacidade de argumentação e raciocínio lógico, pode ser uma 
ferramenta útil na apreensão do conteúdo relacionado às ações constitucionais.

A simulação desse tipo de processo-julgamento, cujo objeto seria o controle 
concentrado de constitucionalidade, possibilitaria ao aluno, então, a vivência 
prática dum processo que normalmente fica restrito à atuação nas instâncias 
judiciais superiores, o que acabaria facilitando, assim, a compreensão das 
nuances e particularidades do processo constitucional e desenvolvendo, ainda, 
habilidades pertinentes aos respectivos procedimentos, dando-se conotação 
prática ao estudo e permitindo que os discentes absorvam o matéria da disciplina 
por outras vias, que deem conotação mais viva ao estudo.
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Introdução

Este artigo analisa a metodologia do ensino jurídico atual, com ênfase no 
direito penal, tendo como principal objetivo refletir sobre as lacunas presentes 
na formação acadêmica à atuação na área criminal. Promove, por meio de uma 
abordagem bibliográfica, pautada no método dedutivo, uma reflexão quanto à 
necessidade de inovações metodológicas que propiciem a qualificada atuação 
dos egressos dos cursos de Direito na sociedade. 

Inicia abordando as técnicas preponderantes utilizadas pelos docentes na 
academia jurídica, sendo que, na sequência, analisa os seus principais reflexos 
na formação discente. Posteriormente, o artigo ingressa especificamente no 
tema referente à dogmática jurídico-penal, discorrendo acerca dos desafios 
à aquisição e associação de saberes técnicos, formação humana e social, 
promovidas por meio da junção necessária da teoria e da prática. 

Ao final, sem o fito de esgotar o tema, promovem-se sugestões sobre 
possíveis novas diretrizes metodológicas para o ensino do direito penal, que propiciem 
ao acadêmico a formação de uma consciência crítica e reflexiva, a partir de uma 
perspectiva humanista compatível com a realidade social. Por fim, são expostas as 
conclusões alcançadas, por meio da análise do que se expôs no texto.

2. Inovações necessárias ao ensino do direito penal:  
da prática à teoria

O ensino jurídico brasileiro tem se mostrado cada vez mais restringido a ter seu 
objeto de estudo pautado exclusivamente na apreciação sistemática dos dispositivos 
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legais. Este artigo analisa a metodologia do ensino jurídico atual, com ênfase no 
direito penal, tendo como principal objetivo elucidar as lacunas presentes no ensino 
da ciência penal a partir de considerações exclusivamente dogmáticas.

O ensino do direito sustenta-se nos conceitos apresentados pelo Positivismo, 
estando associado a um ensino dogmático, no qual a formação jurídica está 
tradicionalmente condicionada a reduzir seu estudo à interpretação de textos legais.

O Direito, que hoje adota novas faces, novos rumos, deve ser compreendido 
muito mais como instrumento de libertação, de busca para efetividade das 
garantias fundamentais, de emancipação humana, já não tendo espaço visões do 
Direito enquanto ciência de repressão e manutenção de conceitos reducionistas 
e desvinculados da sociedade. Nesse contexto, Freire expressa que: “A libertação 
autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos 
homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que implica a ação e 
a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2003, p. 67).

Não é diferente o que ocorre no ensino da ciência penal. Com o positivismo, a 
dogmática jurídica-penal era percebida como forma de interpretação do Direito 
penal, sendo posteriormente imposta como único ou principal ponto de estudo, 
isolando o penalista da realidade que constitui seu objeto de estudo, além de 
delimitar que as discussões jurídicas não ultrapassem aspectos dogmáticos 
(BUSATO, 2013, p. 5).

Destarte, o presente trabalho pretende analisar o ensino de direito centrado à 
legislação, com o intuito de problematizar a dogmática jurídica-penal e elucidar a 
necessidade de exceder os limites dogmáticos. Inicia-se analisando a questão do 
ensino jurídico atrelado ao paradigma científico positivista, predominante nas 
universidades brasileiras, que se limitam apenas à reprodução de conhecimento. 
Consiste em um saber que consolida seu objeto de estudo no direito restrito a 
norma jurídica (SANCHES, p. 2).

Advém do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006, p. 21), um 
reforço à ideia de que, somente com uma formação crítica, um ensino que propicie a 
autonomia do pensamento discente é que só pode pensar em educar para os direitos 
humanos. Uma formação humana perpassa pelo ensino crítico do Direito Penal, 
pois somente como discentes conscientes de seu papel e do papel do direito criminal 
é que se pode pensar e falar em humanidade, em direito garantista.

Uma concepção contemporânea de direitos humanos incorpora os 
conceitos de cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania 
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planetária, por sua vez inspiradas em valores humanistas e embasadas 
nos princípios da liberdade, da igualdade, da eqüidade e da diversidade, 
afirmando sua universalidade, indivisibilidade e interdependência. O 
processo de construção da concepção de uma cidadania planetária e 
do exercício da cidadania ativa requer, necessariamente, a formação 
de cidadãos(ãs) conscientes de seus direitos e deveres, protagonistas da 
materialidade das normas e pactos que os(as) protegem, reconhecendo o 
princípio normativo da dignidade humana, englobando a solidariedade 
internacional e o compromisso com outros povos e nações. Além disso, 
propõe a formação de cada cidadão(ã) como sujeito de direitos, capaz de 
exercitar o controle democrático das ações do Estado.

A partir desta conjuntura fática, explana-se a respeito das consequências do 
modelo metodológico adotado. O estudo da norma pura e descontextualizada 
resulta em uma formação insuficiente e incompatível com as demandas sociais, 
estando o acadêmico destinado a ter uma visão limitada e conformista, 
preocupado apenas com a repetição de textos normativos e com a busca da 
identificação da norma mais adequada ao caso concreto.

Com absoluta propriedade, Santos pontifica, a respeito da necessidade de 
reflexão ora proposta:

Acima de tudo, o novo conhecimento assenta num des-pensar do velho 
conhecimento ainda hegemônico, do conhecimento que não admite a 
existência de uma crise paradigmática porque se recusa a ver que todas as 
soluções progressistas e auspiciosas por ele pensadas foram rejeitadas ou 
tornaram-se inexequíveis. Des-pensar é uma tarefa epistemologicamente 
complexa porque implica uma desconstrução total, mas não niilista, e 
uma reconstrução descontínua, mas não arbitrária. Além disso, por 
ser efetuada no encalço da ciência moderna, o momento destrutivo do 
processo de des-pensar tem de ser disciplinar [...], ao passo que o seu 
momento construtivo deve ser indisciplinar: o processo de des-pensar 
equivale a uma nova síntese cultural. (2005, p. 186)

Na sequência, há a análise especificamente das condições de ensino do 
direito penal atualmente. O ensino da ciência penal - não foge das características 
herdadas do positivismo jurídico e visualizadas na educação jurídica em sua 
totalidade – manifesta-se na indiferença pelas condições histórico-politicas 
no momento da formulação da norma penal, fator responsável também pela 
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manutenção de uma reprodução de ‘saber’ pelo qual a ‘análise’ legislativa, sem 
qualquer questionamento sobre a criação das normas, é autorreferente e se 
esgota em si mesma (CHOUKR, 2008, P. 276).

De acordo com Popper (1995, p. 108-110):

Se posso aprender contigo e quero fazê-lo no interesse da busca da verdade, 
então tenho não só de te tolerar, mas também de te reconhecer como 
potencialmente portador dos mesmos direitos; a potencial unidade e 
igualdade de direitos de todos os homens é um pressuposto da nossa disposição 
para discutirmos racionalmente. É também importante o princípio de que 
podemos aprender muito pela discussão; mesmo quando ela não conduz à 
união. Pois a discussão pode ensinar-nos a compreender alguns dos pontos 
fracos da nossa posição. [...] A busca da verdade e a aproximação à verdade 
são outros princípios éticos; tal como a ideia da honestidade intelectual e 
da falibilidade que nos conduz a uma posição de autocrítica e à tolerância. 

O ensino da ciência penal limitada a considerações exclusivamente dogmáticas 
resulta na produção ilimitada de cegueira normativa (MORAES, KHALED, 
2014, p. 119), impedindo a compreensão do sistema penal e a sua aproximação 
com a realidade social. Destarte a necessidade de compreensão que o direito não 
se limita as leis, e estas apenas integram uma possibilidade dentre as várias fontes 
do direito penal. Ao refletir sobre o tema Bastos (2007, p. 27) ressalta que,

o direito penal, em sua conformidade óssea, é muito mais complexo do 
que aparenta quando visto sob a ótica reducionista dos que o enclausuram 
na lei ou, paradoxalmente, em estruturas formais, destituídas de 
conteúdo. Não foge à regra elementar de que a lógica de todo direito é 
fático-valorativa: acompanha o curso e trajeto de uma dinâmica social 
alimentada de força, poder, vontade e liberdade.

A análise realizada tem por base a necessidade de repensar o ensino jurídico e 
a urgência de uma “revolução pedagógica”, a partir da desconstrução da ideia de 
que a graduação em direito consiste apenas no estudo metódico dos dispositivos 
legais (MORAES, KHALED, 2014, p. 121), partindo do pressuposto que deve 
haver um diálogo entre a ciência penal e as demais áreas de conhecimento, a 
fim de propiciar aos alunos meios mínimos para que exercitem a reflexão.

O caminho que o ensino jurídico deve seguir consiste na quebra da 
tradição monóloga de transferência de conhecimento, introduzindo um maior 
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diálogo entre acadêmico e professor, voltado não apenas a legislação, mas, 
principalmente, às situações concretas da nossa realidade.

Por fim, após esclarecer os obstáculos presentes no ensino jurídico dogmático, 
apresentaremos alternativas para repensar a dogmática penal, a partir de 
novas diretrizes metodológicas que correspondem às demandas sociais e ao 
Estado Democrático de Direito, com o intuito de proporcionar ao acadêmico 
a formação de uma consciência crítica e reflexiva, a partir de uma perspectiva 
humanista e próxima à realidade social.
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A fragmentação disciplinar e as deficiências 
na formação jurídica: breves notas sobre a 
proposta de um novo modelo de ensino
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em direito pela UNIFOR.

Introdução

Sob o paradigma da dualidade mente-matéria, as escolas epistemológicas 
criaram suas teorias sobre a construção do conhecimento. A escola racionalista 
pregou uma perspectiva de que a razão, fundamento do ato de conhecer, 
poderia criar representações dos objetos reais pelo processo indutivo. A escola 
empirista, por sua vez, defendia a que a razão humana era mera organizadora do 
conhecimento, que era proveniente do que era percebido pelos sentidos. 

Tal abordagem epistemológica introdutória, da qual nos serviremos apenas 
desses dois modelos clássicos, servem como fundamento para atentarmos como essa 
dualidade mente-matéria foi uma das tônicas para o estudo e desenvolvimento do 
conhecimento científico a partir do século XVI, de tal monta que todas as teorias 
modernas do conhecimento partiram do pressuposto de “sujeito cognoscente” e 
“objeto cognoscível”, para elaboração de suas máximas. 

Ora, tal gênese da compreensão do conhecimento já nasceu fragmentando-o, 
no ponto que separou o indivíduo do meio que o cerca, numa visão 
antropocêntrica, reflexa de fatores históricos e axiológicos iluministas da época. 
A questão é que essa concepção cartesiana influenciou cabalmente a educação e 
a separação do conhecimento em disciplinas, criando uma sólida “engrenagem” 
no sistema educacional ocidental na qual o indivíduo é levado à “isolar os objetos 
(de seu meio ambiente), a separar as disciplinas (em vez de reconhecer suas 
correlações), a dissociar os problemas, em vez de reunir e integrar” (MORIN, 
2012, p. 15), atrofiando a sua capacidade de integrar o saber, pois como é induzido 
a compartimentá-lo, torna-se incapaz de compreendê-lo em seu todo. 
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É no contraponto desse contexto que surgiram as revoluções científicas do 
século XX, que inauguraram o paradigma pós-moderno e ruiram totalmente 
com o paradigma anterior do conhecimento. Como exemplo, podemos citar 
a física quântica “que desencadeia o colapso do Universo de Laplace; a queda 
do dogma determinista; o esboroamento de toda ideia de que haveria uma 
unidade simples na base do universo [...]” e que também introduziu a incerteza 
ao conhecimento científico (MORIN, 2012, p. 89). 

É sob esse paradigma que surge uma nova perspectiva, dentre várias, a qual 
entende-se que o conhecimento é fruto de múltiplas interações que se multiplicam 
entre sujeito e objeto, e que tais interações dependem dos dois ao mesmo tempo, 
em decorrência de uma “indiferenciação completa” e não de uma segmentação 
entre os dois e suas perspectivas (PIAGET, 1978, p. 78), em outros termos, propõe-
se indiferenciação entre sujeito e objeto, na qual o indivíduo faz parte de um todo 
a ser conhecido, influenciando e sendo influenciado o meio que o cerca, cíclica e 
indefinidamente. Ou seja, o conhecimento agora é um todo, ruindo de vez com a 
segmentação disciplinar e o saber fragmentado e hiperespecializado. 

Esse é contexto do nosso estudo, no qual proporemos uma nova abordagem 
do ensino do direito sob a perspectiva desse paradigma totalizante do 
conhecimento, no qual o indivíduo é levado a desenvolver a sua “inteligência 
geral”, sendo capaz de compreender o todo e parte, o específico e o geral, em 
um “processo circular, passando da separação à ligação, da ligação à separação, 
e, muito além disso, da análise à síntese, da síntese à análise” (MORIN, 2012, p. 
24). Desse modo, propõe-se a formação de um jurista que atenda efetivamente 
à complexidade exigida pelo direito em sua concretude, em detrimento da 
formação legalista-reducionista dada por nossas academias.  

2. Proposição de um novo modelo de ensino jurídico

Durante o primeiro semestre do curso de direito, nos foi perguntado por um 
colega, já advogado, qual era o objeto de estudo do direito. Respondemos que 
o objeto de estudo do direito era o comportamento do indivíduo em sociedade. 
De pronto, o colega respondeu esse era o objeto de estudo da sociologia e não do 
direito. Tal diálogo ilustra bem a dicotomização do conhecimento a qual fomos 
submetidos no ensino formal. 

Na verdade, o direito tem sua gênese no âmago do corpo social, nasce e 
desenvolve-se por meio das múltiplas e dinâmicas relações interpessoais. 
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Desde as mais remotas agremiações de seres humanos é possível se 
encontrar a manifestação do direito em seu substrato de normas e padrões 
intercomportamentais. Em última análise, o objeto de estudo do direito é a 
ação humana, pois o direito indiferencia-se da sociedade, ou seja, vale dizer que 
o “direito não é determinado por si próprio ou a partir de normas ou princípios 
superiores, mas por sua referência à sociedade [...] o direito surge então como 
elemento codeterminante e codeterminado desse processo de desenvolvimento 
[...]”, da complexidade social (LUHMANN, 1983, p. 43). 

Por tal declaração, inferimos que o objeto de estudo de ciências como a história 
e a sociologia, dentre outras, também é a ação humana, em última análise, pois 
tais ciências também se indiferenciam da sociedade. Dessa maneira, concluímos 
que o direito, a sociologia e a história têm o mesmo substrato ôntico, sendo 
diferenciadas pelas respectivas formas de assimilação da experiência concreta, 
tendo cada disciplina seu sistema, na linguagem luhmaniana. 

Em termos práticos, como tal perspectiva se adequaria ao ensino jurídico? 
Como adaptar o ensino jurídico a esse prisma totalizante e transdisciplinar do 
saber? À guisa de exemplo, dentre outros inúmeros que poderiam ser dados, 
tomemos o assunto “poder constituinte”, que é um dos assuntos abordados na 
disciplina de Direito Constitucional e que, em apertado resumo, é transmitido da 
seguinte forma: o poder constituinte é dividido em poder constituinte originário, 
que cria uma nova constituição, e poder constituinte derivado ou reformador, 
que autoriza, pela própria constituição, a modificação do texto constitucional. 
Tal informação, notoriamente, nos é ensinada de forma cartesiana, acrítica e 
sem nenhuma co-relação com a concretude, como a esmagadora maioria das 
informações jurídicas aprendidas na academia. 

Continuando com nosso exemplo, relatamos que a “teoria do poder 
constituinte” é uma teoria de legitimidade do poder criada nos fins do 
século XVIII, como bem aduz Paulo Bonavides (BONAVIDES, 2012, p. 
147). Essa teoria, que teve Sieyès como seu principal teórico, é, em grosso 
resumo, uma junção da teoria da soberania popular de Rousseau, a qual 
atribuía que o poder emanava do povo, que era fonte do poder público, e 
da teoria do sistema representativo, que defendia que o povo deveria ser 
representado pelos mais capacitados. De notar que essa teoria do poder 
constituinte alicerçou ideologicamente a mudança da titularidade do poder, 
que saiu das mãos da monarquia e foi para a burguesia, classe dominante à 
época. Ora, tal mudança brusca marcou a criação do Estado Moderno, pois 
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transferiu-se o poder das mãos da divindade para uma instituição impessoal, 
gerida pelos representantes. 

Quais os benefícios dessa explanação em sala de aula? Dentre inúmeras 
abordagens que podem ser feitas, podemos levantar questionamentos acerca 
desse modelo representativo em seu cerne democrático, incitando uma 
perspectiva crítica do discente, no sentido de que tal modelo democrático-
representativo atendia a interesses de uma classe dominante, apesar de 
“democrático”. Também podemos relatar a forma como essa ideologia de que 
“o povo era o detentor do poder”, que foi a justificação teórica da burguesia, 
justificou a mudança comportamental da sociedade em relação aos detentores 
do poder à época, relacionando as formas de manipulação da informação 
para atendimento de interesses de grupos de poder, atualizando o assunto, e, 
sobretudo, induzindo o senso crítico do aluno. 

Tal abordagem do assunto “poder constituinte” proporciona uma visão 
multidimensional, abordando aspectos como a criação do Estado, História 
Moderna, aspectos sociológicos tratados nas relações de poder entre classes, 
possibilitando uma formação crítica e ampla do assunto, relacionando-o ao 
contexto concreto e atual. Ou seja, ao invés de abordar conceitualmente o tema 
“poder constituinte”, proporcionou-se, pela abordagem da “teoria do poder 
constituinte”, uma abordagem jurídica, histórica e sociológica ao mesmo tempo, 
na qual o acadêmico compreenderá que o poder constituinte relaciona-se com 
temas concretos e atuais, lastreando esse conhecimento à concretude. 

Ao contrário do que exemplificamos, o discente de direito estuda 
separadamente, nas disciplinas “Direito Constitucional” e “Sociologia”, os 
assuntos acima relatados que deveriam estar correlacionados numa ideal 
formação jurídica. Assim, infelizmente, o jurista brasileiro forma-se como um 
cartesiano aplicador do direito, um legalista, incapaz de atender às necessidades 
complexas do direito em sociedade. 

É comum escutarmos a frase “só aprendi o direito depois que saí da 
faculdade”. Tal frase é resultado desse ensino linear e lacunoso, que distancia 
o jurista da concretude de forma vertiginosa, que ensina um direito simbólico 
e que não traduz a realidade. Por tudo isso, e definitivamente, não se poder 
ouvidar da evolução do conhecimento nas últimas décadas, sendo necessária 
uma reformulação do ensino jurídico [e por que não dizer da própria ciência 
do direito, que ainda está “amarrada” ao positivismo e ao dogmatismo], 
proporcionando a formação de juristas críticos, capazes para resoluções 
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complexas, aptos à argumentação e discussão, com conhecimentos amplos e 
específicos ao mesmo tempo.

Conclusão

Por tudo o que foi abordado, é importante notar que não estamos levantando 
a bandeira “anti-disciplina”, pelo contrário: entendemos que a fragmentação 
do conhecimento tem seu papel didático e funcional. A crítica, aqui, é feita 
à segmentação disciplinar que se esgota em si mesma, artificializando o 
conhecimento e atrofiando o potencial intelectual do acadêmico, que é levado 
a se “especializar” em detrimento de um desenvolvimento de uma inteligência 
que os gregos chamavam de metis: atitudes mentais relacionadas à sagacidade, 
a previsão, a atenção constante, a leveza de espírito, a dúvida constante, a 
discussão e argumentação (MORIN, 2012, p. 22). 

Na atual conjuntura, vemos um direito complexo e contingente, que 
demanda do jurista conhecimentos que não são só jurídicos, como vemos 
nas discussões do Supremo Tribunal Federal, causas que tratam de história, 
sociologia, biologia, dentre outras áreas do conhecimento, momento em que o 
direito se funde claramente com a concretude, e a disciplinaridade jurídica, em 
si somente, não oferece solução plausível. 

Bom ressaltar, que o modelo de ensino sugerido nesse trabalho tem como base 
a teoria transdisciplinar de Edgar Morin, sendo essa somente uma das inúmeras 
possibilidades de inovação na transmissão do conhecimento jurídico. Dessa forma, 
urge uma reformulação no ensino jurídico a fim de sanar a lacuna da disciplinaridade 
que superficializa e artificializa esse conhecimento, tornando-o estanque e impróprio 
às demandas do direito concreto, enfim, tarda uma formação de juristas brasileiros 
aptos a concretização do objetivo do direito que é a paz social. 
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Introdução

A didática no ensino superior passou por mudanças ao longo dos anos. 
Em sua concepção tradicional, o professor era o centro do processo: o aluno 
apresentava comportamento passivo e dependente do professor. Paulo Freire 
(1996) define esse sistema como “educação bancária”, pois os professores 
apenas “depositariam” o conhecimento na mente do aluno, acreditando que 
o acúmulo geraria a aprendizagem necessária. Não havia preocupação, pois, 
com a necessidade de habilidades pedagógicas por parte do professor, mas tão 
somente o conhecimento técnico a respeito do assunto. 

Atualmente, entende-se que o centro do processo é o aluno: o professor 
passa a ser um facilitador, cujo papel é “ajudar o aluno a construir a própria 
aprendizagem” (ANTUNES, 2009, p. 49). Em suas aulas, o docente deve 
estimular diferentes competências essenciais à aprendizagem: “como a prática 
do pensar, do refletir, do saber fazer perguntas, do aprender a pesquisar, 
a descobrir como se argumenta, a treinar uma visão sistêmica, a ligar-se ao 
mundo, a disciplinar interesses, a saber se relacionar com os outros e saber agir” 
(ANTUNES, 2009, p. 51). 

Nesse contexto, surgem as metodologias ativas, processos interativos de 
conhecimento que terão papel essencial nesse novo modelo de aprendizagem, 
pois busca desenvolver a autonomia do aluno e valoriza o aprender a aprender 
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(BERBEL, 1998). Dentre as diversas metodologias ativas existentes, como o 
método de caso, problem-based learning, role-play etc, destaca-se a simulação. 

Segundo Ghirardi (2012, p. 60-61), a simulação apresenta como elemento 
central para sua realização o requisito de que os alunos estejam submetidos 
à imprevisibilidade. O que se objetiva é o desenvolvimento da capacidade de 
ativar, de acordo com o momento, “o conhecimento teórico e as estratégias 
práticas que foram construídos em outros momentos do curso”. Explica o autor 
que, sendo um método relacional, o enfoque não será apenas a qualidade da 
atuação ou os argumentos técnicos trazidos, mas também a forma como o 
espaço de conflito é explorado e a imprevisibilidade é trabalhada. 

Neste trabalho, buscar-se-á relatar a experiência da utilização da simulação 
na disciplina Direito Constitucional II, do curso de Direito da Universidade de 
Fortaleza, bem como apresentar os resultados do questionário fechado aplicado 
aos alunos que participaram da experiência.

2. Aprendizagem significativa

Inicialmente é necessário entender que aprendizagem é “o processo 
cognitivo pelo qual se formam e se desenvolvem as estruturas cognitivas, que 
são responsáveis pela compreensão de significados” (TAGLIAVINI, 2013, p. 
132). Esta aprendizagem, segundo o autor, pode ser mecânica ou significativa. 

A primeira consiste numa descoberta do conhecimento pelo discente de 
modo fragmentário, desvencilhada de uma visão integrada. Enquanto o estudante 
apresenta-se como um sujeito passivo, sem qualquer participação na construção 
cognitiva, o professor é o centro do processo, aquele dotado de todo conhecimento, 
a peça mais importante no contexto. Ademais, a forma de transmissão do 
conhecimento é por mera exposição. Trata-se da concepção tradicional de ensino, 
também conhecida como “ensino bancário” (FREIRE, 1996). 

Quando se fala em aprendizagem significativa deve-se atentar a quatro 
premissas basilares: (1) o novo conhecimento deve ancorar-se ao conhecimento 
prévio para que o discente perceba a relação e a real compreensão do que está 
sendo dito; (2) o papel de protagonista do discente na busca e na compreensão 
global do tema apresentado; (3) a função de provocador do professor, despertando 
interesses e a voracidade de aprender nos alunos sobre o tema proposto; e (4) a 
construção do conhecimento a partir da problematização dos assuntos propostos. 
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Desta forma, “aprender significativamente” não se restringe à mera utilização 
do método de ensino tradicional, mas amplia o conhecimento a outras áreas do 
conhecimento, fazendo que alunos e professores vivenciem o assunto abordado 
na teoria e na prática de maneiras diversificadas, mediante a utilização 
de simulações, métodos de estudo de caso, problem-based learning, enfim, 
explorando, ao máximo, os sentidos e formas diferenciadas de compreensão e 
assimilação do conhecimento. 

É por isto que, conforme se verá a seguir, após o estudo teórico do Processo 
Legislativo (um dos assuntos abordados na disciplina de Direito Constitucional 
II), instigou-se nos discentes uma atividade diferente: a realização de um 
Processo Legislativo Simulado, no qual eles exerceriam a atividade parlamentar 
em sua função principal: a criação de leis.   

3. Metodologia adotada

Inicialmente, foi realizada pesquisa bibliográfica acerca do conceito de 
aprendizagem significativa, da importância das metodologias ativas nesse 
contexto e da simulação como método a ser utilizado em sala de aula. À luz 
destes assuntos, realizou-se uma atividade com 100 (cem) alunos de duas 
turmas da disciplina de Direito Constitucional II, condizente com o 3º semestre 
na matriz curricular do curso de Direito na Universidade de Fortaleza (CE), que 
consistiu na simulação do exercício do cargo de parlamentar, cujas atribuições 
foram: a criação e a proposição de Projeto de Lei versando sobre o “feminicídio”, 
a discussão e a votação deste projeto em sessão plenária. 

Inicialmente, ficou acordado que a turma do horário MAB (7h30 às 9h) 
seria a Câmara dos Deputados (Casa Originária do Projeto) e a turma do 
horário MCD (9h30 às 11h10) seria o Senado Federal (Casa Revisora). Após 
isto, os alunos se dividiram em grupos de cinco pessoas para formar os partidos 
políticos de cada uma das Casas do Poder Legislativo e, por meio de sorteio, 
escolheu-se qual partido seria o responsável pela criação do Projeto de Lei (PL). 

Ressalte-se que o partido responsável pela proposição do PL deveria entregá-
lo com uma semana de antecedência em relação à data fixada para votação em 
plenário, para que os demais pudessem ter contato com o inteiro teor deste projeto. 
Por fim, selecionou-se um discente para exercer o papel do Presidente da República, 
porquanto a participação deste é imprescindível na criação de leis ordinárias. 
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No dia da deliberação parlamentar, cada partido político elegeu um 
representante (o líder) para expor a visão do grupo, se a favor ou contra, sobre 
o projeto de lei que buscava majorar a pena daqueles que cometem homicídio 
apenas pela condição da mulher pertencer ao sexo feminino. Impende aduzir 
que o líder apresentava-se num púlpito perante todos os seus semelhantes, de 
modo a trazer mais realismo ao que se propunha e, do mesmo modo, auxiliar 
em questões relativas à oratória e argumentação. 

Ademais, frise-se que a Mesa de cada Casa era composta também pelos 
discentes, tendo eles os poderes de organização e controle da sessão. Após a fase 
das discussões, cada parlamentar votou a favor ou contra o PL. Por fim, o projeto 
foi enviado ao Presidente da República escolhido pela turma, para sanção ou veto. 

Após a realização da experiência, conforme se verificará na versão completa 
deste trabalho, aplicou-se um questionário fechado com os discentes participantes 
para obter algumas respostas para avaliar este método de ensino, tais como: 
o grau de relevância da atividade legislativa para a República Federativa do 
Brasil, a relevância do tema objeto do Projeto de Lei, dentre outras questões 
mais específicas a respeito da realização da atividade e sobre o quanto ela pode 
contribuir com a solidificação do conhecimento estudado.

Conclusão

Verifica-se, ainda, a falta de interesse na modificação da metodologia 
do ensino jurídico por parte de muitos professores. O costume e a cultura 
arraigados nos docentes e discentes, certas vezes, não permitem a mudança 
dessa realidade. É necessário que as instituições de ensino e o corpo docente 
percebam a relevância do fomento às discussões acerca do espírito e das diversas 
interpretações de uma norma, a fim de que o aluno não entenda o Direito 
apenas como um conjunto de leis a ser aplicado em um caso concreto e, sim, 
perceba-o como um fenômeno capaz de transformar a realidade social. 

De acordo com Warat (2004, p. 434): “não se aprende Direito para formar 
cartoralmente como advogado, juiz, promotor ou defensor público, que se 
aprende Direito para realizar uma justiça comunitária e cidadania. Pessoas que 
entendam que aprender Direito é aprender de gente, de vínculos, de afetos, de 
solidariedade. Aprender Direito é aprender a alteridade em sua radicalidade”. 

Nesse contexto, as metodologias ativas podem auxiliar na mudança dessa 
realidade e permitir que o aluno analise o Direito sob um novo olhar, levando 
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em consideração aspectos humanísticos, éticos, sociológicos, culturais e 
econômicos. Parte-se da ideia da construção de uma aprendizagem em que o 
aluno seja o protagonista desse processo.

Por fim, percebe-se que o ensino da ciência jurídica deve pautar-se na busca 
de metodologias que aproximem o estudante do curso de Direito da dimensão 
prática, mas sem olvidar-se da necessidade do estudo do corpo de normas 
existente e de suas decorrências político-sociais. Nestes termos, a utilização da 
simulação, consubstanciada no Processo Legislativo Simulado, fez com que os 
discentes se tornassem protagonistas em sua trilha pela busca do conhecimento, 
pois os instigou a terem conduta proativa que, consoante verificado após 
a aplicação dos questionários, conferiu um significativo acréscimo à vida 
acadêmica e profissional de cada um.
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Introdução

O Curso de Direito da UNIFOR possui três diretrizes centrais para estruturação 
do seu Projeto Pedagógico: a INTEGRAÇÃO DOS SABERES como princípio 
pedagógico de organização e desenvolvimento teórico-prático das ciências; a 
PESQUISA, como princípio metodológico de desenvolvimento curricular e 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, como paradigma de aprendizagem que 
rompe com a perspectiva conteudista e não reflexiva de aprendizagem. 

Dessa forma, a matriz curricular é integrada por três eixos de formação: 
Fundamental, Profissional e Prático. Este último tem destaque especial, pois 
articula o conjunto de conhecimentos e competências desenvolvidos nos 
demais eixos, concretizando-os nas atividades práticas reais e simuladas, todas 
concentradas no Escritório de Prática Jurídica e de Programa Cidadania Ativa, 
imbricando a teoria e a prática. 

O Eixo Prático, cerne deste trabalho, é organizado e desenvolvido no 
Escritório de Prática Jurídica (EPJ), consolidando vivências multidisciplinares, 
funcionando como um SISTEMA MULTIPORTAS de atendimento à 
comunidade (envolve assistência social, psicológica, mediação familiar, etc.) 
protagonizado pelo aluno. 
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O presente trabalho, através de uma pesquisa no Projeto Pedagógico do Curso 
de Direito da UNIFOR, Relatórios de Atividades do EPJ e outros documentos 
relevantes, busca apresentar o modelo de ensino do Escritório de Práticas Jurídicas 
da UNIFOR, pautado no modelo ético e na responsabilidade social.

2. O Modelo Ético e de Responsabilidade Social de Ensino 
Jurídico desenvolvido no Escritório de Prática Jurídica 
da UNIFOR

O Curso de Direito da UNIFOR tem considerável inserção regional, ao promover 
a formação dos recursos humanos na área jurídica e socializar o conhecimento 
acadêmico e ao contribuir com o desenvolvimento da cidadania por meio das ações 
de Extensão e Pesquisa, que favorecem especialmente a comunidade local.

 Foi concebido com viés social e humanístico e promove, na comunidade 
em que está inserido, o acesso à justiça e a educação para a cidadania, além 
de manter projetos que integram ações de responsabilidade social, ambiental 
e cultural, envolvendo a participação de docentes, alunos, funcionários, e 
instituições parceiras. Doroteu Zimiani e Márcio Hoeppner (2008, p. 104), 
dispõem da seguinte forma sobre o ensino jurídico e a preparação do alunado:

Os cursos de Direito devem se utilizar de instrumentos de ensino que 
ampliem a consciência de seus alunos para que estejam preparados para 
entender em que contexto vão operar e o sentido de sua ação na sociedade.

A estrutura acadêmica do Curso é capaz de demonstrar a sua importância 
e o grau de reconhecimento que tem no âmbito regional. Alberga no seu 
Escritório de Prática Jurídica a 21ª Unidade do Juizado Especial Federal, a 23ª 
Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal e uma sede do PROCON da 
Assembleia Legislativa, além da parceria pioneira e histórica com a Defensoria 
Pública Geral do Estado do Ceará. 

O Escritório de Prática Jurídica (EPJ) desenvolve trabalho marcante na área 
de RESPONSABILIDADE SOCIAL e na promoção da CIDADANIA e do 
ACESSO À JUSTIÇA, sendo um diferencial na formação dos discentes. Permite 
a interação e o apoio à comunidade ao prestar serviços de ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA gratuita em conjunto com a Defensoria Pública, PROCON 
e Juizados Especiais Cíveis (Federal e Estadual). Foram realizados 8359 
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atendimentos jurídicos em 2014, incluindo assessoria, consultoria, elaboração de 
petições judiciais e realização de Mediação e Conciliação, tudo acompanhado 
por uma EQUIPE MULTIDISCIPLINAR de Alunos, Professores, Advogados, 
Psicólogos e Assistentes Sociais. 

O EPJ fomenta e subsidia a construção da identidade social e cidadã dos 
Envolvidos, ao desenvolver também 20 PROJETOS SOCIAIS, vinculados ao 
Programa Cidadania Ativa, nas mais diversas áreas: Educação, Saúde, Idoso, 
Meio Ambiente, Infância e Juventude, Violência Doméstica. Tendo beneficiado 
pessoas da comunidade com formação cidadã, orientadas por Professores e Alunos. 
Destacam-se alguns Projetos, no percurso 2014, os Projetos BRINCANDO COM 
LIVROS, que desenvolveu a formação cidadã de 310 crianças e o MULHER 
AFIRMATIVA, que “empoderou” socialmente 160 mulheres. O Projeto 
RECONSTRUINDO À LIBERDADE, que acompanhou a formação e auxílio 
à reinserção social de 70 jovens infratores. O Programa Cidadania Ativa já foi 
agraciado com o prêmio INNOVARE do Ministério da Justiça em 2008.

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (FORTALEZA, 2016, p.17) 
Demonstração do reconhecimento do Curso de Direito, perante a comunidade 
se revela na indicação, por meio da Diretoria de Centro, para conselhos e 
colegiados representativos, tais como o Conselho de Direitos Humanos, o 
Conselho Penitenciário, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), 
além de vários professores comporem o Conselho da Ordem dos Advogados do 
Brasil-Secção do Ceará. 

Deve ser considerado ainda que grande parcela dos operadores jurídicos do 
Estado e da região é composta por bacharéis formados pela UNIFOR, haja vista 
o tempo de funcionamento do curso e a totalidade de egressos. Floricea Martins 
(2005, p. 3) sobre os Cursos de Direito afirma que:

[...] o desafio imediato dos cursos de Direito no país deve passar 
pela reformulação das políticas pedagógicas estabelecendo um novo 
paradigma, capaz de romper com o tradicional modelo positivista e formar 
profissionais humanistas dentro de uma abordagem interdisciplinar aptos 
a compreender e mensurar os fenômenos jurídicos e suas implicações 
sociais, utilizar as técnicas e aliar a teoria à prática.

Dessa forma, o compromisso ético institucional da Universidade de Fortaleza 
se apresenta através de ações de responsabilidade social que se desenvolvem no 
decorrer do curso, de maneira a comprometer-se com a formação do discente 
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no que se refere ao estudo das disciplinas ofertadas no curso, tais como ética, 
direitos humanos, solução extrajudicial de disputa, direito indígena, arte e 
cultura brasileira, educação ambiental, culturais e cidadania culminando com 
ações dirigidas ao corpo social, envolvendo a participação de docentes, alunos, 
funcionários, parceiros e comunidade em geral. 

Neste sentido, o Curso de Direito mantém uma série de projetos que 
integram, ações de responsabilidade socioambiental da UNIFOR, caracterizada, 
sobretudo pela promoção do acesso à justiça e da educação para a cidadania, 
atendimento à comunidade no Escritório de Prática Jurídica, Programa 
Cidadania Ativa, Núcleo de Mediação e Conciliação, assim como eventos 
jurídicos realizados pelo Programa de Tutorial Acadêmico. É a preparação para 
um saber interdisciplinar. Nas palavras de Ivam Peleias (2008, p.2):

A cultura contemporânea baseia-se na compartimentalização do saber. 
A educação acompanha tal fato, tendo em vista que a organização 
curricular isola as disciplinas como realidades estanques, sem conexão, 
o que impede a compreensão do conhecimento de forma integrada e, por 
conseqüência, uma percepção totalizante da realidade.

A princípio, o público preferencial das ações promovidas pelo Escritório 
de Prática Jurídica era a Comunidade do Dendê, sita vizinha ao campus da 
UNIFOR, e foco principal das ações da Universidade (FORTALEZA, 2015.1). 
Entretanto o Escritório de Práticas Jurídicas e o Núcleo de Mediação e 
Conciliação, pela credibilidade já alcançada a comunidade, têm ampliado o 
público do atendimento e já alcança todas as regiões da capital. 

Além da comunidade citada, atende alunos e funcionários da Universidade, 
funcionários do Grupo Edson Queiroz, bem como as pessoas que, diariamente, 
são encaminhadas pela Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará e demais 
entidades e instituições parceiras, como o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
cujo Fórum de primeira instância em Fortaleza, o Fórum Clóvis Beviláqua, pela 
localização territorial, termina por encaminhar também diversas pessoas para 
atendimento inicial no Escritório de Prática Jurídica (FORTALEZA, 2015.2). 

Conclusão

Diante das considerações anteriormente expostas, denota-se a importância 
dos trabalhos efetuados pelo EPJ. As suas atividades ultrapassaram as dimensões 



320

Sidney SOARES FILHO
Katherinne de Macedo Maciel MIHALIUC
Fabíola Bezerra de Castro Alves BRASIL
Juliana Maria Borges MAMEDE

estritamente pedagógicas, concretizando as demandas sociais impostas a 
este setor do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor, aliando-se, assim, às 
expectativas sociais da própria Universidade de Fortaleza no âmbito de toda a 
comunidade de Fortaleza.

Em seus 15 (quinze) anos de atividades, o EPJ, além de sua função eminentemente 
educacional, já que visa à preparação prática dos discentes em finalização do 
Curso de Direito, também é ator social, proporcionando a realização de diferentes 
ações comunitárias que visam, não só a assistência jurídica às populações mais 
carentes, mas também a construção do exercício da cidadania de muitas pessoas, 
em especial por meio das Ações Comunitárias externas e trabalhos desenvolvidos 
pelo Projeto Cidadania Ativa - PCA, dentre outros.

No ano de 2015 ultrapassou a marca de mais de 70 mil atendimentos jurídicos, 
tendo uma média superior a 4 mil atendimentos por semestre, colocando-o na 
posição de um dos maiores núcleos de prática jurídica do Brasil e referência 
internacional, já tendo recebido estudantes estrangeiros para intercâmbio.

Todavia, não são apenas os números que a atuação do EPJ é pautada. 
Existe uma ampla e crescente preocupação com o modelo ético de ensino e 
com a responsabilidade social. Essa atuação, entre outros aspectos positivos, 
prepara o aluno para o mercado de trabalho, além de inserí-lo no contexto 
das demandas sociais.

Referências

FORTALEZA, Universidade de; DIREITO, Coordenação do Curso de. 
Projeto Pedagógico de Curso: Curso de Direito da UNIFOR. Fortaleza: 
Unifor, 2016. 998 p.

FORTLEZA, Universidade de; DIREITO, Coordenação do Curso de. Relatório 
de Atividades do Escritório de Práticas Jurídicas da Universdiade de 
Fortaleza 2015.2. Fortaleza: Unifor, 2015.

FORTLEZA, Universidade de; DIREITO, Coordenação do Curso de. Relatório 
de Atividades do Escritório de Práticas Jurídicas da Universdiade de 
Fortaleza 2015.1. Fortaleza: Unifor, 2015.

MARTINS, Floricea de Pinna. O positivismo como obstáculo à 
interdisciplinaridade no ensino jurídico. jun. 2005. Disponível em: <http://



321

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2116/O-Positivismo-como-obstaculo-a-
interdisciplinaridade-no-ensino-juridico>. Acesso em: mar. 2016.  

PELEIAS, Ivan Ricardo. Pesquisa sobre a percepção da interdisciplinaridade 
por professores de controladoria em cursos de ciências contábeis no município 
de São Paulo. In: ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E 
PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 32., 2008, Rio de Janeiro. Anais... Rio de 
Janeiro: ANPAD, 2008.  

ZIMIANI, Doroteu Trentini; HOEPPNER, Márcio Grama. Interdisciplinaridade 
no ensino do Direito. Akrópolis, Umuarama, v. 16, n. 2, p. 103-107, abr./jun. 2008.



322

A implementação do Ensino 
Jurídico Participativo através do 

estudo do Tribunal do Júri

Semiramys Fernandes TOMÉ, Especialista em 
Direito e Processo do Trabalho, UNIFOR;

Késia Rodrigues da COSTA, Especialistas em 
Direito Trabalhista e Previdenciário, UNIFOR;

Eriverton Resende MONTE, Mestre em Ciências 
Jurídicas, UNIFOR.

Introdução

O ensino jurídico se apresenta como a estrutura basilar na formação dos 
profissionais da área do Direito o que, por conseguinte, traz a lume a importância 
na consolidação do aprendizado do Direito de modo panorâmico, trazendo, 
pois, à baila a necessidade de se saber pensar o Direito e, assim, apresentar as 
respostas adequadas aos problemas inerentes à atuação profissional nesta seara.

Assim sendo, exsurge a discussão concernente à deflagração do ensino 
participativo, de modo que este traz ao cenário acadêmico a discussão sobre 
a padronização do ensino na figura do professor, quebrando, pois, paradigmas e 
fornece instrumentos hábeis a construir um saber pautado na participação do aluno.

Dessa forma, delineia-se como objetivo geral da presente pesquisa perpassar 
o exame dos contornos do ensino participativo e dos impactos deste na seara do 
Direito, de modo a cotejar se este propicia o deslinde da reflexão jurídica de forma 
mais ampla e condizente com o que se espera de um profissional do ramo jurídico.

Pugna-se nesse sentido por formalizar uma perquirição das nuances que 
circundam o ensino participativo através da abordagem da execução deste 
na disciplina de processo penal, em especial, sob os enfoques da temática do 
procedimento do tribunal do júri.
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2. A reforma do ensino do direito través da  
educação participativa

O ensino do Direito no Brasil, passa, portanto, pela busca de adaptabilidade 
quanto à inserção de técnicas de ensino participativo, de modo a tentar 
superar a crise jurídica do tradicionalismo expositivo no seio da academia e 
primar pela construção de profissionais hábeis a pensar o Direito e encontrar 
soluções coerentes com a problemática que vier a ser exposta, ao mesmo, no 
seu exercício profissional.

Contudo, a aferição da metodologia de ensino que melhor se aproxime da 
sedimentação do conhecimento, do pensar juridicamente não se apresenta 
como tarefa fácil, haja vista que árduo se apresenta a aferição da linha tênue 
que permeia o método tradicional e a técnica inovadora do ensino do Direito 
(SICA; PALMA; RAMOS, 2012, p. 58).

Nesse sentido, passando-se a questionar os contornos do ensino 
tradicional, observa-se que este parte do pressuposto que o aluno nada tem 
a contribuir com a formação do saber acadêmico, de modo que incumbe ao 
professor o direcionamento e a exposição do conteúdo, desconsiderando-se, 
pois, em sua integralidade qual a possibilidade de contribuição do discente 
na reflexão jurídica.

Em contrapartida, o ensino participativo prima por valorizar o que o aluno 
traz consigo, de modo a fazer com que através da instigação e da autonomia dada 
a ele na formação do saber - atrelada a pesquisa e ao estudo constante pautado 
pela motivação da construção deste - o aluno possa aprimorar suas habilidades, 
trabalhar suas deficiências, superar seus limites e verificar o quão relevante 
mostra-se no deslinde do conhecimento no âmbito do cenário acadêmico.

Através do ensino participativo, o discente passa a ser agente na formação 
do seu próprio conhecimento, observando-se ainda que em face da participação 
ativa deste no processo de ensino-aprendizagem. Através do ensino participativo 
do Direito, o aluno também desenvolve aptidões de significativo vulto para 
a sua atuação profissional, tais como o raciocínio, a reflexão coerente, a 
instrumentalização do conhecimento adquirido, a possibilidade de enxergar os 
aspectos de uma ciência pautada pela teorização no plano fático, pois, apesar de 
abstrato, o Direito delineia-se para atuar em face de relações sociais concretas 
(GHIRARDI, 2012, p. 9).
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3. O ensino participativo através da simulação no estudo 
do tribunal do júri

A simulação pode ser definida como a ferramenta de ensino participativo 
que prima pela ficção de hipótese prática, buscando assim incorporar o artifício 
de assemelhar o contexto real a situações fictas com o escopo de submeter o 
alunado a realidade contigencial que circunda seu exercício profissional.

Sob essa vertente verifica-se que a simulação traz por traço nuclear a 
constituição de réplicas da realidade social de deslinde dos problemas jurídicos 
expostos para resolução dos profissionais forenses, de modo que a simulação tem 
por primazia a interação entre os discentes através da atribuição de distintos 
papéis e comportamentos a estes na busca da formação de ideias hábeis a 
solução do problema a que se expõe ao alunado (GABBAY; SICA, 2009, p. 77).

Nesse sentido verifica-se que a simulação traz por fito a comunicação mais direta 
entre os discentes, de modo a pugnar pela preparação acadêmica a vivência inerente 
ao contexto forense no seio de fóruns, audiências e procedimentos congêneres. 

A simulação busca assim, desenvolver por habilidade junto ao alunado a 
quebra de paradigmas convivenciais, haja vista que ante a posição que se atribui 
a cada aluno, bem se pode aferir maior proximidade de desenvolvimento das 
atividades e relações com colegas de classe onde tal intento não seria delineado 
de outra forma, propiciando, assim, a sedimentação da convivência profissional, 
onde, apesar da ausência de vínculos de afeição, o profissional do Direito 
tem de aprender a lidar com o grupo, trabalhando em equipe, convivendo e 
desenvolvendo atividades jurídicas necessários ao deslinde profissional.

Sob este intento, a execução da simulação em consonância com o caso passível 
de exame junto ao procedimento do tribunal do júri se apresenta em 2 (duas) 
etapas, onde, na primeira o professor levará os alunos à realização de uma aula 
de campo, através do acompanhamento e orientação aos discentes para assistir 
um júri popular, buscando assim fazer com que os alunos consigam visualizar a 
possibilidade de assumir as funções exercidas pelos profissionais da área jurídica 
atuante no procedimento do tribunal do júri. No segundo momento, o professor 
proporá a divisão da turma em 6 (seis equipes), de modo que não se mostra adequada 
a aplicação deste método de ensino participativo em turmas muito numerosas, 
haja vista que a todos não será permitida uma participação eficaz na consolidação 
dos escopos basilares desta técnica participativa de ensino do Direito. Em face da 
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divisão da turma, o docente formalizará o sorteio dos cargos e funções integrantes 
do júri popular a cada grupo, distribuídos entre: representantes da acusação, defesa, 
magistrado presidente, corpo de jurados, testemunhas e réus.

Ante a implementação da simulação os critérios avaliativos seguirão 
os mesmos parâmetros distributivos das atividades, atribuindo-se menor 
volume a pontuação de participação do alunado na aula de campo junto ao 
acompanhamento do júri popular, o que se dará mediante coleta de nome dos 
presentes ao fim do júri pelo professor, e nesta etapa será atribuído 2 (dois) 
pontos aos participantes. 

Quanto a etapa do júri simulado no caso de um crime doloso contra à vida, 
o dispêndio maior dos alunos na construção dos instrumentos processuais, tais 
como peças de defesa, preparação dos discursos orais, réplicas, tréplicas, recursos 
necessários, formulação de indagações as testemunhas serão sopesadas com maior 
relevo pelo professor, haja vista que tal etapa valerá até 8 (oito) pontos.

 Verifica-se assim o relevo da simulação na existência do aprendizado 
participativo, haja vista que a postura mais autônoma e proativa do alunado 
atribui autoconfiança, maior comprometimento, seriedade e responsabilidade 
às atividades acadêmicas, ante o relevo dado a participação dos discentes 
neste método de ensino, pois sem a interação destes tal implementação não se 
consolida no seio acadêmico.

4. A aferição avaliação no ensino participativo

Observa-se que a avaliação no ensino participativo deve denotar ínsita 
observância aos objetivos do método implantado e o escopo deste na busca pelo 
saber, de modo a balizar o docente quanto à apreciação do que fora possível de 
ser captado pelo aluno.

Ao deliberar sobre quais os aspectos a serem sopesados pelo docente ante a 
apresentação de uma avaliação nos métodos de ensino participativo do direito, 
o professor deverá denotar nítida transparência junto ao alunado, haja vista que 
a consolidação de critérios avaliativos onde os discentes possam compreender a 
constituição de sua pontuação traz maior grau de confiabilidade na forma de se 
avaliar, bem como proporciona a oportunidade de revisão de nota em caso de 
incertezas pelo alunado.

É de significativo relevo, portanto, que reste estabelecido previamente pelo 
professor quais serão os critérios balizadores de sua avaliação, de modo que 
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a ausência de reflexão e transparência quanto aos pontos objetivos a serem 
aferidos no âmbito avaliativo, não raro trazem a ausência de clareza quanto ao 
próprio objetivo do curso (GHIRARDI, 2012, p. 65).

Se a característica nuclear do ensino participativo se perfaz em face 
da retirada do aluno da zona de passividade na formação do conhecimento 
acadêmico, tal intento também deve ter reflexos, portanto, na seara avaliativa, 
de modo que deverá o aluno participar da construção da sua bonificação tendo 
plena segurança dos pontos que serão avaliados pelo docente.

Assim, atrelado aos objetivos do ensino participativo na seara do Direito, os 
critérios avaliativos devem apresentam o feedback do método participativo aplicado, 
de modo que expor aos alunos os impactos do método atrelado ao sistema avaliativo 
que irá acompanhá-lo, propicia o surgimento do interesse no seio acadêmico e, por 
conseguinte, que a busca pelo saber se mostra dotada de maior eficácia.

Considerações finais

Ressaltando-se os pontos primordiais do que fora abordado no transcorrer da 
presente pesquisa, presenciou-se que o ensino participativo manifesto na seara 
jurídica se mostra como relevante instrumento de combate à crise da educação 
jurídica contemporânea, mediante a implementação do ensino-aprendizagem 
lastreado por vertentes distintas do tradicionalismo jurídico expositivo.

Com alicerce nas nuances que circundam o ensino participativo, aferiu-
se a possibilidade de implementação deste na ótica da disciplina de direito 
processual penal, em especial, no âmbito da temática sobre procedimento do 
Tribunal do Júri.

Nesse contexto observou-se a elucidação dos contornos de alguns métodos 
de ensino participativo, com ênfase nas habilidades passíveis de serem 
desenvolvidas junto ao alunado, bem como se deliberou sobre qual seria o 
escopo na inserção deste no seio acadêmico jurídico. 

Em assim sendo, priorizou-se por buscar visualizar como a implementação das 
técnicas participativas de ensino do Direito podem contribuir para a construção 
do pensamento jurídico lastreado pela formação de uma interpretação clara e 
coerente do sistema jurídico em sua integralidade. 

Nessa vertente, aferiu-se as nuances circundantes da epistemologia do ensino do 
Direito pautado na busca de maior concretude deste na formação de profissionais 
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hábeis a lidar com a realidade fática de problemas sociais e resolvê-los, segundo os 
ditames orientadores das técnicas de ensino-aprendizagem participativo.

Verificou-se, assim, que a implantação do ensino jurídico participativo 
apresenta pontos positivos na construção eficaz do ensino do Direito, desde 
que tal intento se mostre atrelado a efetiva participação não só do alunado na 
inserção do saber reflexivo, mas, também, mediante a atuação docente que 
prime pelo aprimoramento do professor, a qualificação técnica, a aproximação 
do docente da realidade em que seus alunos se encontram insertos.
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Introdução

Analisando-se a evolução do ensino jurídico brasileiro, percebe-se que este é 
pautado na estrutura dogmática e filosófica, com importância inquestionável para 
a sociedade brasileira, sendo fundamental no período imperial para a formação 
dos profissionais que conduziram o país, levando-o a relevantes transformações. 
Além disso, contribuiu para o fortalecimento das diversas disciplinas do universo 
do Direito. A educação jurídica focava-se na formação dos bacharéis, ou seja, em 
um aspecto formal, não na educação jurídica propriamente dita, em seu aspecto 
pedagógico (BENTO; MACHADO, 2013, p.200). 

O ensino jurídico no Brasil passou por três diferentes situações políticas na 
sua história: a primeira corresponde à origem do ensino jurídico, ao paradigma 
liberal; a segunda corresponde à fase do Estado Social; a terceira, por sua vez, 
é marcada pela reunião de elementos políticos dos dois momentos anteriores, 
caracterizando o (neo)liberalismo (MARTINEZ, 2003, p. 165). A partir do 
período republicano houve várias tentativas de transformações, mas o modelo 
liberal no ensino jurídico manteve-se, estando presente principalmente, nas 
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salas de aula. No século XX, o direito configura-se como principal meio para 
assegurar o Estado Democrático, especialmente, na perspectiva da Constituição 
como basilar da sociedade.

 A partir da constituição de 1988, exigem-se profissionais do direito com 
qualificação superior àquela fornecida pelo ensino jurídico tradicional, aptos 
para a resolução de conflitos cada vez mais complexos (MARTINEZ, 2003, 
p.41). Essa situação é decorrente da dificuldade de se formar profissionais 
qualificados para atuar em uma sociedade dinâmica, com demandas 
complexas. Em 1927, após inúmeras tentativas de reforma que não conseguiram 
efetivamente melhorar a qualidade do ensino oferecido, discutiu-se qual seria 
o método de ensino mais adequado, concluindo-se que não deveria ser nem 
totalmente teórico, nem totalmente prático, adotando-se, por fim, um método 
misto, que unia teoria e prática jurídica na metodologia de ensino (ROCHA; 
COSTA, 2013, p.277). Nesse sentido, as disciplinas jurídicas cumprem o seu 
papel também na manutenção do Estado por meio do engajamento do futuro 
operador do direito em defender a ordem vigente. 

A fragmentação dos saberes, entretanto, representa um grande problema, 
visto ocasionarem o rompimento da complexidade do mundo, fracionando e 
separando o que estava unido, inviabilizando, segundo Morin (apud ROCHA; 
COSTA, 2013, p. 278), a formação desses necessários profissionais aptos para 
a solução de conflitos complexos. Além disso, verifica-se que as disciplinas 
propedêuticas, de formação geral, acabam sendo colocadas em segundo plano, 
priorizando-se as disciplinas profissionalizantes. 

Segundo Lédio Rosa de Andrade (2006, p.156), os estudantes nos primeiros 
anos de curso, reclamam perderem tempo com o estudo de disciplinas nada 
relacionadas ao direito. Observa-se, no entanto, que serão elas, justamente, 
as únicas capazes de lhes permitir uma compreensão holística do fenômeno 
jurídico e da vida social, dando sentido à técnica jurídica. 

A transdisciplinaridade é assim, essencial para a superação da visão 
fragmentada da ciência jurídica, permitindo a construção de uma visão mais 
integrada do mundo. De acordo com Luiz Fernando Coelho (apud MARTINEZ, 
2013, p. 80), é possível uma análise mais pacífica de resolução de conflitos diante 
da interconexão dos conhecimentos, resolvendo-os de modo mais satisfatório e 
sem a necessidade da intervenção da jurisdição estatal.

Assim, é evidente que, apesar da preocupação curricular da formação do 
profissional responsável em preservar a ordem jurídica, havia uma lacuna na 
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compreensão dos diversos mecanismos para resolução de conflitos, sendo 
o litígio processual o meio adequado para no caso concreto decidir quem 
seria titular de um direito. Grinover (apud MARTINEZ, p. 81) demonstra 
que a lide judicial, no entanto, não é capaz de solucionar plenamente uma 
situação conflituosa. 

A transdisciplinaridade é, nesse sentido, importante para a investigação de 
uma melhor e mais efetiva solução para os conflitos, sendo essencial para a 
capacitação do operador do direito, possibilitando-o uma visão multidisciplinar 
da psique dos envolvidos no conflito concreto, utilizando-se ainda dos princípios 
irradiados pela constituição sobre as possíveis soluções. Salienta Mossini (2010, 
p.140) que “o papel da universidade, em tempos de mudanças, com relação à 
formação do bacharel em Direito precisa fomentar a mudança social por meio 
da promoção da dignidade humana. É dessa forma que se auxilia a integração 
do Direito com diversas áreas de conhecimento”. As mudanças do século XXI 
estimuladas pela reforma do Código de Processo Civil mostram que é possível 
aliar a heterocomposição e autocomposição, fundamentais na concepção de um 
direito realmente eficiente na resolução de conflitos. 

Para isso, é primordial que o acadêmico se sensibilize com a ruptura de 
paradigma na ordem jurídica, e que se adote metodologias educacionais que 
observem o processo de educação e aprendizagem dinâmico, com valorização 
da multidisciplinaridade, permitindo ao futuro operador do direito a capacidade 
de analisar os motivos dos conflitos, com base nos embates psicológicos e sociais 
dos mesmos (MARTINEZ, 2003, p 85). Nessa perspectiva, a mediação e a 
conciliação são fundamentais para fortalecer esse conhecimento ao possibilitar 
um novo olhar sobre a resolução de conflitos, de modo mais eficaz e democrático.

2. A mediação e a conciliação: conceitos  
do ensino jurídico

Afirma Sérgio Rodrigo Martinez (2003, p. 83) que a mediação está presente na 
prática jurídica brasileira há bastante tempo, sendo sua concepção proveniente 
de Confúcio. Ainda segundo o mesmo autor, sua primeira regulamentação 
no direito brasileiro se deu na Constituição Imperial de 1824, cuja função de 
mediador era atribuída ao juiz de paz e constituía-se em condição obrigatória 
para o início do processo. 
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Com a Constituição de 1988, o direito de acesso à justiça foi elevado à 
condição de cláusula pétrea, sendo insuscetível de abolição por emenda ou normas 
infraconstitucionais e tendo aplicabilidade imediata. Tal direito, entretanto, tem 
encontrado grave entrave à sua efetivação, em decorrência da crise do Poder 
Judiciário, que consiste em um excessivo número de processos que sobrecarregam 
todas as instâncias e dificultam não só o acesso à justiça, mas também a uma 
prestação jurisdicional eficaz (COUTO; MEYER-PFLUG, 2013, p.370). 

Assim, diante de um acesso ineficaz à justiça, o direito de acesso a ela acaba 
por ser comprometido, tornando-se um direito sem aplicação, contrariando a 
própria Constituição Federal de 1988. Essa excessiva demanda vivenciada pelo 
judiciário brasileiro se deve a uma cultura desenvolvida no Brasil segundo a 
qual somente o Poder Judiciário é apto para dirimir conflitos e fazer justiça, 
ocasionando em uma verdadeira “cultura da litigiosidade” (COUTO; MEYER-
PFLUG, 2013, p.370). Assim, uma boa solução para o desafogamento da justiça 
é a utilização de modos não contenciosos de solução de conflitos, dentre eles, 
especialmente a mediação e a conciliação.

Sales (2003, p.13) enfatiza que “a sociedade brasileira vive grandes 
transformações de ordem econômica, financeira, político, social e cultural. Essas 
transformações têm ensejado consideráveis desigualdades entre os brasileiros, 
refletindo em todas as áreas da vida Humana”. O Direito, ao estabelecer condutas 
socialmente aceitas, contribui na cultura da paz e na pacificação do conflito. 
Quando há disputa por interesses subjetivos, o Estado deve intervir com a sua 
função jurisdicional, objetivando resguardar a ordem jurídica vigente por meio 
da segurança jurídica e da certeza. Braatz e Krepsky (2015, online) enfatizam que 
diante desse quadro fático apresentado, constata-se que refletir sobre o ensino 
jurídico requer muito mais que a simples análise das disciplinas expostas num 
currículo e verificar se estão em conformidade com as normas de validação de um 
Curso em nível Superior. Faz-se necessário buscar a conexão entre o momento 
histórico vivido, o pensamento jurídico predominante e as diretrizes adotadas 
pelos cursos jurídicos na formação dos futuros operadores do Direito. 

O estímulo à formação de operadores do direito aptos a atuar apenas no modo 
contencioso de solução de conflitos não se coaduna com a presente necessidade 
social de se buscar solução para a crise vivenciada pelo judiciário e se efetivar direitos 
fundamentais como o de acesso à justiça, pois não adianta a implementação de 
políticas públicas que visem à utilização de meios não judiciais de solução de conflito, 
se o ensino jurídico não incentiva tal prática ou, ainda, não fornece elementos para 
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o uso desses métodos. Assim, é fundamental que as grades curriculares do curso de 
direito sejam meio eficaz e viável para o emprego dos modos alternativos de solução 
de conflito (COUTO; MEYER-PFLUG, 2013, p.375).

No processo tradicional, destaca-se a heterocomposição, ou seja, o Estado 
Juiz ao ser provocado por uma das partes toma uma decisão motivada que afeta 
às partes de forma positiva ou negativamente, dependendo do julgamento, 
se procedente ou improcedente. Percebe-se a dimensão ganha-perde. Nesse 
contexto, as disciplinas jurídicas processuais aprofundam os conhecimentos a 
partir da resolução dos conflitos entre as partes, embasadas na prática, como 
dito anteriormente, da heterocomposição. É atrelada a uma nova concepção 
de processo com relevância em novos mecanismos de resolução de conflitos, 
ocupando lugar de destaque a mediação e a conciliação. 

Conforme SALES (2003, p. 23), a palavra mediação procede do latim mediare, 
que significa mediar, dividir ao meio ou intervir. [...] A mediação apresenta-se 
como uma forma amigável e colaborativa de solução das controvérsias que busca 
a melhor solução pelas próprias partes. SOUSA (2004, p.60) define medição 
como um ato de intervenção de um terceiro em um negócio ou contrato que 
se realiza por outras pessoas, acrescenta ainda que a mediação resulta na 
aproximação dos interesses, para que realizem o negócio ou façam o contrato. 
E, assim, tem-se por cumprida, quando as partes entre si concluem o negócio. 

Preleciona SALES (2003, p.37), que a conciliação é uma forma consensual 
da resolução de conflitos semelhante à mediação, porém não se pode confundi-
las, especialmente, na cultura do povo brasileiro. A mediação e a conciliação 
são espécies de autocomposição, visto que as partes são responsáveis diretas 
na melhor solução desenvolvida para um determinado litígio, ou seja, a 
sistemática transfigura-se do ganha-perde para o ganha-ganha. O acadêmico 
de direito deve direcionar a sua prática profissional e compreender as diversas 
modalidades de solução de conflitos, culminando na cultura da paz. Assegurar 
esse entendimento deve ser prioridade dos currículos da graduação, pois ao 
inserir as disciplinas de mediação e conciliação contribuem na nova visão do 
processo consolidada na busca incessante pela pacificação social. 

O novo código de processo civil (Leide n°13.105/2015) enfatiza no seu 
artigo 3° que “não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 
direito”. E acrescenta no seu § 2o que “o Estado promoverá, sempre que possível, 
a solução consensual dos conflitos”. Além disso, reforça no seu § 3o que “a 
conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 
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deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 
do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Em seu art. 
334, o novo código de processo civil prescreve ainda que o juiz deverá designar 
audiência de conciliação ou mediação sempre que a petição inicial preencher os 
requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar do pedido. O §4º 
do mencionado artigo afirma ainda que não será realizada a audiência quando 
ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição 
consensual ou quando não for admitida a autocomposição. 

Assim, embora juristas como Alexandre Freitas Câmara (2015, p. 199) 
defendam que a lei deva ser interpretada em sentido segundo o qual “a sessão de 
mediação ou conciliação não será realizada se qualquer das partes manifestar, 
expressamente, desinteresse na composição consensual”, há entendimento 
doutrinário segundo o qual somente diante da manifestação de desinteresse de 
ambas as partes em participar de audiência de conciliação, conforme infere-se 
da interpretação gramatical do texto normativo, será possível que o juiz deixe 
de designar tal audiência. 

Constata-se assim, perceptível avanço do NCPC/2015 ao estimular práticas de 
solução de conflitos consensual, tornando os sujeitos de direito responsável pela 
melhor adequação de suas necessidades. Mossini (2010, p.141) reforça que o currículo 
jurídico e suas diretrizes constituem-se um conjunto articulado e normatizado 
de saberes, regido por determinada ordem, instituindo uma arena na qual se 
embatem visões diferenciadas de mundo, onde se produzem, elegem e transmitem 
representações, discursos, narrativas e significados sobre coisas e seres do mundo. 
Dessa forma, o ensino jurídico torna-se o principal encarregado em proporcionar 
aos estudantes de direito um novo olhar sobre a solução dos conflitos, tendo em 
vista que os futuros operadores de direito ao atuarem na Defensoria Pública, nos 
juizados especiais e, até mesmo, na jurisdição, poderão a qualquer momento invocar 
a mediação e conciliação a fim de resolver pacificamente o conflito.

Conclusão

Depreende-se pelo exposto, a relevância de debater o ensino jurídico 
referente à resolução de conflitos por meio de mecanismos alternativos como a 
mediação e a conciliação de modo a se atenuar a crise atualmente vivenciada 
pelo judiciário brasileiro. 
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Nesse sentido, os futuros operadores de direito estarão mais preparados 
para as mudanças na ordem processual já implementada pelo NCPC/2015 que 
destaca a resolução consensual como princípio norteador do processo.

 O ensino jurídico deve estar voltado para as transformações sociais que 
almejam a pacificação dos conflitos, fornecendo elementos necessários para 
o uso dos métodos alternativos de solução de conflitos, incentivando-os e 
consolidando seu emprego através das grades curriculares dos cursos de Direito. 

Nessa ótica, sensibilizar o acadêmico de direito para refletir sobre a mediação 
e a conciliação é torná-lo não apenas operador do direito, mas, sobretudo, 
sujeito participativo na construção da cultura da paz. Esse é o papel do Direito 
no ordenamento jurídico, sendo incompreensível a formação do profissional 
totalmente indiferente às alternativas não contenciosas de resolução de conflito. 
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Introdução

A formação profissional contemporânea requer novos olhares e possibilidades 
de compreensão da realidade, contexto que imputa a necessidade de se investir 
em práticas educacionais que tenham como base a participação crítico-reflexiva 
dos sujeitos envolvidos. Tal premissa sinaliza para um processo educacional 
conectado com os desafios da prática profissional e com o contexto geopolítico. 

A incorporação de atividades complementares à matriz curricular dos 
cursos de graduação, dentre outras iniciativas contribui para enfrentamento 
do desafio expresso ao permitir um processo formativo mais contextualizado e, 
consequentemente, contribui para materializar diferentes níveis de compreensão 
e intervenção diante de situações profissionais. 

A Monitoria é uma destas atividades complementares que se reveste de 
importância na formação acadêmica. Esta atividade vem se expandido na 
formação jurídica na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Temos 
observado o interesse crescente dos acadêmicos por esta vivência. Para além do 
reconhecimento desta como atividade que será computada no histórico escolar, 
a monitoria é percebida como uma estratégia potente que viabiliza relação 
mais próxima com o campo do conhecimento que a disciplina envolve e com o 
processo ensino-aprendizagem. 
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Considerando o exposto, realizamos um estudo orientado pelo objetivo de 
conhecer a relevância da monitoria para a formação acadêmica e profissional nos 
bacharelados em Direito. Trata-se de um estudo exploratório quanto ao seu objetivo 
e bibliográfico e documental quanto as fontes de coleta de dados. Segundo Gil 
(2002), os estudos exploratórios, possuem como objetivo principal o aprimoramento 
de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é bastante flexível e 
possibilita a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

As fontes documentais que orientaram este estudo foram: Lei do Ensino Superior 
no Brasil, Lei n.o 5.540, artigo 41, de 28 de novembro, de 1968 e Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, Lei n.o 9.394, artigo 84, de 20 de Dezembro de 1996. (BRASIL, 
1968; 1996). Quanto as fontes bibliográficas recorremos a estudos disponíveis 
online relacionadas a vivência da monitoria. Ademais, vale ressaltar que o estudo 
se caracteriza pela abordagem qualitativa, que trata, de modo crítico, das relações 
existentes entre o mundo e o indivíduo que nele se encontra (PRODANOV; 
FREITAS, 2013). A análise é do tipo descritiva-analítica.

2. Fundamentos legais e educacionais para o  
exercício da monitoria
A ideia de Monitoria passou por uma evolução e remonta à Universidade 

Medieval, na qual havia alunos que faziam uma reprodução dos ensinamentos 
e técnicas dos mestres. Eram conhecidos como “repetidores” (ULLMANN; 
BOHNEN, 1994). A monitoria como prática pedagógica originou-se por meio 
da instituição do método monitorial criado na Inglaterra, no final do século 
XVIII. Em seguida, foi adotada pelo Estado francês seguido de outros países 
europeus. Na América Latina os registros datam da primeira metade do 
século XIX, marcando a consolidação desta em vários sistemas educacionais 
(BASTOS; FARIAS FILHO, 1999).

No Brasil, a monitoria passou a ser regulada a partir de 1968 com a Lei Federal 
nº 5.540, de 28 de Novembro do ano citado, a qual tornou legal a figura do monitor. 
A referida Lei trazia no caput do seu artigo 41 que “as universidades deverão criar 
as funções de monitor para alunos do curso de graduação que se submeterem 
a provas específicas, nas quais demonstrem capacidade de desempenho em 
atividades técnico-didáticas de determinada disciplina” (BRASIL, 1968).

Décadas depois surge a Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, atualmente 
em vigor, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional e que traz 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 5.540-1968?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 5.540-1968?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 9.394-1996?OpenDocument
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a norma presente no seu artigo 84, segundo o qual “os discentes da educação 
superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas 
respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu 
rendimento e seu plano de estudo” (BRASIL, 1996).

Nesse diapasão, tem-se que as próprias universidades especificam regras em 
seus editais para a seleção de monitores, buscando colocar em prática os ideais 
intrínsecos a essa atividade. Na experiência do Curso de Direito da UVA o 
índice de rendimento acadêmico tem sido utilizado como critério de seleção 
alinhado a exames de conhecimento específico na disciplina a que concorre, e, 
às vezes entrevista com o docente. Para os candidatos é requerido um plano de 
ação, no qual é monitorado seu desenvolvimento a partir de relatório semestral e 
parecer do docente. Para fins de certificação o aluno-monitor deve obter parecer 
de desempenho favorável pelo docente e apresentar um relato de experiência no 
Encontro Anual de Iniciação à Docência. Estes pré-requisitos contribuem para 
o desenvolvimento de competências relativas à prática docente com ênfase na 
sistematização do conhecimento e na oralidade. 

Para Souza (2016) a monitoria configura-se como uma experiência 
no ensino superior que extrapola o caráter de obtenção de um título, ser 
monitor. A relevância pode ser mensurada sobre diferentes prismas, a 
saber: no aspecto pessoal, a partir da ampliação dos conhecimentos (ganho 
intelectual), na colaboração da formação dos pares (contribuição dada aos 
alunos monitorados) e, principalmente, na relação de ensino-aprendizagem 
entre professor orientador e aluno monitor.

A monitoria como caminho na formação contribui para que os futuros 
egressos possam atuar tanto na docência como nas práticas educativas nos 
serviços e na comunidade. O célebre educador e pensador Paulo Freire estabelece 
seu posicionamento no sentido de que na atuação pedagógica deve haver uma 
valorização do diálogo, reflexão crítica e respeito ao saber dos alunos, uma vez 
que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção”. Para o mesmo educador a ação educativa 
é compartilhada e todos aprendem mediatizados pelo mundo (FREIRE, 1996). 

Assim, é notável que o monitor também auxilia na produção de 
conhecimento e, fazendo assim, adquire-o. O estímulo ao ensino e à pesquisa 
mostra-se como uma consequência de sua atividade e possibilita o surgimento 
de novos posicionamentos, indagações e experiências importantes para todos os 
envolvidos nesse processo.
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Schneider (2006), enfatiza que a monitoria enquanto atividade formativa 
de ensino, contribui com o desenvolvimento da competência pedagógica e 
apreensão e produção do conhecimento.

3. A monitoria como instrumento para a iniciação à 
docência jurídica

A importância do monitor no processo de desenvolvimento do ensino é 
notabilizada na área jurídica. E como toda grande possibilidade, a monitoria 
enquanto ferramenta de conexão entre aluno-monitor, professor orientador 
e graduandos de bacharelados em Direito contribuem para uma educação 
jurídica que extrapola os limites da sala de aula. Se considerarmos as 
habilidades fundamentais à prática jurídica, a exemplo da oratória/erudição, 
análise de conjuntura, atualização, dentre outras, facilmente perceberemos 
várias similaridades com o exercício da docência. Portanto, a monitoria 
ao proporcionar aos graduandos a possibilidade de aperfeiçoamento de seu 
potencial acadêmico, auxiliando-os na sua formação profissional (NATÁRIO; 
SANTOS, 2010), contribui para o exercício do Operador do Direito. 

Estudo realizado por Carvalho (2009) sobre o ensino do Direito no Brasil 
indica que ensinar o Direito não restringe a reprodução de doutrinas, teorias 
e Leis. Funda-se, ao contrário, na função principal que deve ser inerente ao 
professor que é de problematizar a realidade para apresentar caminho para a 
construção de um Direito que promova a justiça. 

Outro estudo realizado por Bezerra (2012) explicita que a graduação é base 
fundamental para o exercício profissional e parte desta responsabilidade atribui-
se ao papel docente, o qual compartilha o conhecimento técnico-científico e 
reconstrói, através da interação com estes, novas experiências, novos saberes e 
ressignificam a visão de mundo. Acrescenta a autora que, incluir esta atividade 
complementar na graduação configura-se como uma possibilidade de ruptura com 
o modelo tradicional da prática pedagógica, a qual desloca o aluno da condição de 
submissão, passando a assumir a condição de sujeito ativo do processo educativo. 

Com base no exposto, entendemos que a monitoria é relevante para o 
enriquecimento da formação acadêmica e profissional, merecendo destaque no 
processo formativo. Enfatizamos a importância desta vivência para acadêmicos 
de Direito, visto que a maior participação destes no processo ensino-
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aprendizagem agregará uma visão crítica-construtiva da realidade. Visão que 
consideramos relevante para o jurista, independente da carreira docente. 

Para Carvalho (2009), uma tensão contemporânea do meio acadêmico 
contemporâneo da educação jurídica é com a instituição de técnicas e 
perspectivas voltadas quase que exclusivamente para a eficiência. Tal diagnóstico 
vem imprimindo ao Direito uma visão técnico-legal, situação que contribui 
para o afastamento cada vez mais da realidade social, cultural e política que 
o cerca. Neste sentido, estratégias educacionais que buscam superar esta visão 
compartimentalizada da educação jurídica devem ser impulsionadas.

Conclusão

O estudo permitiu conhecer as prerrogativas legais da monitoria no processo 
de formação do Ensino Superior e as potenciais contribuições formativas desta, 
em particular na área do Direito. 

Reconhecidamente com base legal, a monitoria, entendida como atividade 
complementar nos currículos do ensino superior, constitui instrumento para 
a melhoria da formação profissional. Permite uma vivência pedagógica que 
fortalece a articulação entre teoria e prática, promove cooperação entre os 
sujeitos do processo ensino-aprendizagem (discentes e docentes) e desenvolve 
habilidades para o exercício da docência.

Inferimos, portanto, a relevância que a monitoria tem para a formação 
acadêmica e profissional. Na área específica do Direito, é possível agregar outras 
substanciais contribuições já que muitas habilidades requeridas para o exercício 
do Operador do Direito assemelham-se àquelas requeridas para Professor, tais 
como a visão contextual da realidade, a oratória, a mediação de conflitos.

Desta forma é sugestivo que as Instituições de Ensino Superior estimulem, 
cada vez mais, o exercício da monitoria para a formação profissional e docência.
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Introdução

As aulas expositivas são necessárias ao ensino independente do grau ou da 
disciplina. Contudo, elas são suficientes para a formação dos alunos? Essa é uma 
das questões que envolvem ensino, e na seara jurídica não é diferente o debate. 
Isso, porque, o conhecimento pode ser transmitido, mas a sua compreensão 
dependente da recepção das informações. 

O desenvolvimento das habilidades humanas, como a capacidade de fazer 
e compreender justiça, prudência, temperança entre outras também devem 
estar presentes no contexto do ensino. Deste modo, a relação entre docentes 
e discentes não poderá pautar-se, apenas, na apresentação de conteúdos 
programáticos dos professores aos alunos.

Logo, indaga-se qual o papel dos docentes no ensino jurídico? E em que medida, 
no âmbito de suas limitações e das disposições institucionais e governamentais, o 
professor detém autonomia para escolher os métodos de ensino que lhe pareçam 
mais adequados para o desenvolvimento das habilidades dos alunos?

Tais questionamentos são o foco da pesquisa que auxiliariam na produção 
deste trabalho científico. Pretende-se responder às indagações, por meio da 
construção de uma perspectiva de maior participação e diálogo entre alunos 
e professores no âmbito do ensino superior em direito. Para tanto, optou-se 
por especificar uma temática em determinada disciplina comum aos cursos 
jurídicos, e que se torna relevante na vida profissional. 
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Deste modo analisam-se algumas das diversas metodologias possíveis ao 
ensino em Direito com foco na disciplina de Direito de Família com relação 
ao tema do Poder Familiar. Observam-se sete métodos que desenvolvem 
maior participação dos alunos, e envolvimento destes como colaboradores na 
construção das disciplinas.

Quanto à metodologia, o tipo utilizado é o bibliográfico, haja vista o 
enfoque na leitura de artigos e livros, que contém aspectos relacionados ao 
ensino em Direito, bem como mantém relação com a matéria que se pretende 
trabalhar. Tem-se, assim, a análise de legislações que podem ser utilizadas 
no desenvolvimento das aulas, assim como jurisprudência e casos concretos 
elaborados de acordo com o conteúdo para concretização do ensino. 

O trabalho é, por conseguinte, dividido em quatro partes: a) exposição da 
temática escolhida, que é o poder familiar; b) as habilidades possíveis que podem ser 
desenvolvidas no curso de Direito de família no contexto das aulas que propõem a 
temática do planejamento familiar; c) os sete métodos que podem ser aplicados sobre 
o tema escolhido; d) e, por fim, o modo como ocorre a avaliação e sua importância, 
com o escopo de verificar o alcance dos métodos utilizados no ensino.

2. Exposição do tema eleito e habilidades a desenvolver e 
objetivos a alcançar

O poder familiar é poder-dever, pois implica numa série de responsabilidades 
e ações de competência dos pais, ou a um destes no âmbito familiar (PEREIRA 
JÚNIOR, 2011, p. 110). Está previsto no Código Civil de 2002 (artigos 1630 
a 1638) e decorre do vínculo de filiação. Encontra-se também no Estatuto da 
Criança e do Adolescente de 1990 (artigos 21, 22 e outros) e no artigo 229 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Destarte, o poder familiar não é tópico isolado da disciplina de Direito de família, 
mas que se comunica com temas dispostos no contexto da abordagem de filiação. 
Dialoga com as questões inerentes à guarda, adoção de crianças e adolescentes etc. 
Externamente, relaciona-se à disciplina de Direito à infância e juventude, de forma 
mais direta, e outras disciplinas como Responsabilidade Civil.

O Poder familiar pode ser estudado a partir de diversas decisões judiciais 
relacionadas ao Direito de família, justamente, por abarcar diversas situações 
que envolvem as relações familiares. Deste modo, o discente em direito poderá 
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perceber o alcance do tópico de poder familiar, observar e construir soluções 
diante de casos concretos ou em situações mais abstratas.

As principais habilidades a serem desenvolvida com os alunos é a capacidade de 
exercício da razão prática, compreender a teoria e saber em quais situações aplicá-
la. Haja vista que o Direito é uma ciência social aplicada, e, por consequência, 
oscila entre a compreensão teórica e a capacidade de concretização real. Contudo, 
cada método apresenta suas peculiaridades, e logo, as habilidades desenvolvidas 
em um podem não ter o mesmo enfoque em outro modelo. 

O foco do ensino não pode ser apenas a transmissão de informações, mas 
fazer-se compreender pelo outro como elemento fundamental. E, além disso, o 
escopo do docente é envidar esforços para que os alunos possam desenvolver suas 
habilidades. Edgar Morin (2000, p. 17) ressalta a importância da compreensão 
de um modo amplo, como a chave para que a educação do futuro (que é a 
do presente) não se perca, e deixe de cumprir a sua missão de educar para a 
promoção do bem comum, também.

Os métodos que se pretendem aplicar nas aulas são ilustrativos, e não são 
coercitivos ou completamente perfeitos. A questão é definir como objetivo do 
docente será concretizado, qual o interesse do discente, bem como o escopo 
da Instituição de Ensino Superior. Isso, porque, as diretrizes das universidades, 
centros universitários, faculdades, escolas de direito de um modo geral, são a 
base que sustenta as escolhas dos docentes, a construção dos planos de ensino, 
e as metodologias que são aplicadas em sala. Nesse sentido, de forma hipotética, 
utiliza-se do tema do Poder familiar, exploram-se seus tópicos, e conduz-se a 
esquematização de aulas e avaliações coerentes com os métodos e seus conceitos.

É fundamental que o docente compreenda primeiro qual o seu objetivo. O 
que ele pretende ensinar, em que momento, qual a intensidade e profundidade 
deve empregar na atividade de ensino, e como aferir se suas ações tiveram 
algum efeito nos alunos (GHIRARDI, 2012, p. 15). 

O docente não pode eximir-se e justificar suas limitações nas instituições de 
ensino em que leciona ou possíveis problemas conjunturais do ensino. Manter 
o tradicional ou arriscar-se com outras metodologias de ensino é uma escolha 
fundamentada na técnica, adequabilidade quanto à disciplina, haja vista a 
responsabilidade daquele que optou pelo magistério.

Ao ressaltar a importância de um aprendizado direcionado à prática, Agustín 
Gordillo (2012, p. 31-32) explica que a ausência de uma perspectiva prática 
muitas vezes não é criticada, e isso afeta o desenvolvimento dos discentes e o 
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futuro de suas vidas profissionais. Por isso, o autor dispõe os seguintes possíveis 
objetivos da aprendizagem: argumentação e debates com diversidade de 
opiniões; aplicação da teoria à prática; observância dos detalhes dos casos para 
o enfoque adequado; treinamento dos alunos para que possam refletir sobre 
as possibilidades de resoluções; apresentação de novos contextos e legislações; 
estímulo ao espírito crítico e criatividade; desenvolvimento da habilidade de 
comunicação; aplicação de outros campos do conhecimento além do Direito; 
organização prévia e transmissão do programa; não aceitação de improvisos; 
preparo anterior às aulas; envolvimento de toda a turma; diálogo e respeito; 
compreensão da responsabilidade social e coletiva.

O escopo é o da formação humanizada e focada no equilíbrio entre teoria 
e prática, é preciso compreender que a habilidade dos alunos que pretende-se 
desenvolver é a articulação entre a teoria, abstração, e a prática cotidiana, que 
pode ser monótona. Trata-se, portanto, da capacidade do sujeito por em prática o 
que pensa, e extrair dos casos concretos formulações hipotéticas. Essa habilidade 
só é bem desenvolvida por intermédio do ensino (GHIRARDI, 2012, p. 47). 

Portanto, é um processo de ensino, que necessita de uma aprendizagem mais 
ativa, ou seja, o aluno não pode ser o coadjuvante, pois as mudanças necessárias 
ao seu desenvolvimento não se dão de fora para dentro, ao contrário, é preciso 
que haja uma introspecção, seguida de manifestação do aluno. Por isso, os 
métodos participativos, mostram-se adequados, pois contribuem para motivação 
dos alunos quanto à reflexão e a tomada de posicionamentos.

3. Métodos aplicáveis: debate, Diálogo socrático, Método 
do caso, PBL, Role-Play, Smulação, Seminário

Dissertam-se neste tópico, acerca dos métodos adotados no decorrer do 
trabalho, que podem ser utilizados, em aulas jurídicas, inclusive, nas pertinentes 
à temática do Direito de família. 

O debate é método participativo, porém não significa que possa garantir o 
desenvolvimento de todas as habilidades nos alunos. O método não possui um 
modelo exato e único, pode sofrer variações de acordo com as escolhas feitas 
pelo professor. O que deve ser evitado no debate é que se caia num vão comum, 
e se deixe envidar esforços para que os alunos possam desenvolver habilidades 
relacionadas à oralidade e argumentação.
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No diálogo socrático a conversação é o núcleo central, sem a definição 
de um objeto estrito, com foco numa construção coletiva do conhecimento, e 
assim como o debate também visa o desenvolvimento da reflexão dos agentes 
envolvidos. Incute-se, assim, uma maior responsabilidade do discente na formação 
dos conteúdos e de suas próprias habilidades (CARVALHO, 2009, p. 31).

O método do caso foi estruturado em Havard por Christopher Langdell, porém, 
é preciso ter em vista que ele não surgiu com o professor norte-americano. Fernando 
Toller (2006, p. 153) quebra essas preconcepções sobre o método do caso, e expõe que 
se trata de técnica com tradição, com raízes na ética antiga e medieval, com influência 
de diversas culturas ocidentais, passível de aplicação em qualquer ciência, assim 
como na ciência jurídica, independente do sistema jurídico do Estado. É método do 
caso é técnica instrumental de ensino que tem o escopo de desenvolver habilidades 
voltadas à prática do raciocínio jurídico para análise de decisões judiciais. Ao invés 
de focar na resolução do problema, tem-se o escopo de elaborar argumentos e 
fundamentação à solução proposta (RAMOS; SCHORSCHER, 2009, p. 49).

O PBL (Problem-Based Learning) é o método de aprendizagem por 
intermédio de problemas, e tem sua origem no âmbito da educação médica 
(PEREIRA, 2009, p. 61). Assim como os demais métodos de ensino prático, ele 
faz um contraponto à tradicional técnica da aula expositiva.

O role-play é um método participativo que implica na assunção de um 
papel determinado pelo aluno, que será inserido numa situação-problema, que 
vivenciado, implica no aprendizado do tema relacionado (GABBAY; SICA, 
2009, p 73). Importante não confundir este método com a simulação, pois ele 
pode existir sem a simulação, haja vista que ao assumir um papel, o aluno não 
precisará simular a realidade, por exemplo, agir como advogado, caracterizando-
se e falando como se fosse. Ao passo que sem a prévia tomada de um papel pelo 
aluno é impossível que ocorra a simulação (GABBAY; SICA, 2009, p. 77).

A simulação prescinde da assunção de papeis pelos alunos, ou seja, do role-
play. O escopo da simulação como explica Ghirardi (2012, p. 60) é desenvolver 
nos alunos a capacidade de interação, de modo que os alunos possam adquirir 
a habilidade de contrapor as estratégias contrárias, adequando as suas próprias.

O seminário é um método em que o professor fornece um texto aos alunos, 
que terão a tarefa de apresentá-lo e dar sua interpretação ao conteúdo exposto 
(MACHADO; BARBIERI, 2009, p. 90). Percebe-se que esta técnica de ensino 
é marcada pela colaboração, haja vista que implica também no diálogo entre os 
alunos apresentando suas diferentes perspectivas quanto aos temas da disciplina. 



347

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

4. Avaliação

A avaliação é essencial ao processo de ensino e aprendizagem, pois, a partir dela 
compreende-se a efetividade da metodologia utilizada, as dificuldades e limitações 
dos discentes, assim como dos docentes. Não se trata de um problema, ou atividade 
neutra, a avaliação: “[...] reflete nossos valores educacionais fundamentais e 
revela, de modo inequívoco, o modo como nos posicionamos frente ao processo 
educativo e ao papel que nele devemos desempenhar” (GHIRARDI, 2012, p. 72).

Conclusão

Conclui-se que é possível aliar os métodos participativos à aula expositiva. 
Como “desvantagem”, tem-se que todos requerem maior atenção do professor, 
mais disponibilidade da instituição de ensino, e esforço por parte dos alunos, 
que saiam de sua zona de conforto como agentes passivos do ensino, e passem a 
ser sujeitos ativos na aprendizagem dos conteúdos. 

Abordaram-se tópicos relacionados ao poder familiar para demonstrar que 
é possível a utilização dos diferentes métodos com o fito de expor um tema 
de uma disciplina do curso jurídico, no caso, direito de família. Assim como 
um mesmo tema pode ser apresentado de modos diferentes, de acordo com a 
habilidade que se almeja ver desenvolvida pelo aluno.

Por fim, reflete-se sobre a necessidade de uma ação mais ativa dos educadores 
do ensino superior, de tomarem a iniciativa, de que ainda individualmente e em 
poucos momentos, utilizar métodos participativos em suas disciplinas. Por meio 
do estudo de casos, PBL, debates, seminários, simulações, role-play, os alunos 
não apenas adquirirem o conhecimento, como tem uma compreensão mais 
ampla da realidade e de como pode ser a vida profissional.
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Introdução

No curso de graduação em Direito da Universidade de Fortaleza – UNIFOR 
se verifica, por meio da análise da matriz curricular, que as disciplinas se dividem 
em dois grupos: teóricas e práticas. As primeiras costumam ser ministradas ao 
longo de todo o curso, porém em maior concentração nos primeiros semestres, 
enquanto as segundas se iniciam apenas a partir do oitavo semestre com a 
disciplina de Estágio I em Direito Penal, cujo objetivo é estimular a aplicação 
do conhecimento teórico, já adquirido nos semestres anteriores, à prática, por 
meio da análise de casos concretos. 

O pressuposto, ou pré-requisito, para se matricular em Estagio I é ter cursado 
as disciplinas de direito penal material e direito penal processual. Portanto, 
o ideal é que os alunos tenham o conhecimento bem desenvolvido sobre as 
matérias teóricas para que possam aplicá-lo na solução de casos práticos, em 
um verdadeiro treinamento para o desenvolvimento da atividade profissional. 

No entanto, a experiência docente identifica uma grande dificuldade 
dos discentes em fazerem essa conexão entre a teoria e a prática do Direito, 
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o que pode ser resultado de diversos fatores, tais como: o distanciamento 
cronológico entre as disciplinas teóricas e as disciplinas práticas; a ausência 
da utilização de métodos que coloquem os alunos em contato com o caso 
concreto nas aulas teóricas ou de métodos participativos, que façam com 
que o aluno seja também autor do conhecimento, o que certamente ajudaria 
a fixar melhor o aprendizado obtido; o não reconhecimento, pelos alunos, 
de documentos jurídicos importantes, vez que raramente já manusearam 
tais documentos; a ausência de habilidade para leitura, reflexão e análise 
crítica por parte dos alunos. 

Diante disto, o presente trabalho, tem por escopo analisar os métodos 
utilizados na disciplina de prática jurídica do curso de graduação em Direito 
da UNIFOR, a partir das percepções obtidas por meio da experiência docente 
de uma das coautoras no magistério da disciplina de Estágio I – Penal, com o 
intuito de demonstrar a necessidade de adoção de métodos participativos de 
ensino já durante as disciplinas teóricas, a fim de melhor implementar o ensino 
e o aprendizado do Direito para o desenvolvimento de habilidades necessárias 
ao exercício profissional.

2. A utilização do método do Role-play e da simulação no 
ensino do direito: o primeiro contato dos alunos com a 
prática jurídica

A disciplina de Estágio I, cuja análise serviu de base para a construção 
do presente trabalho, também recebe a nomenclatura de Simulado de Penal, 
exatamente pelo fato de se utilizar dos métodos da simulação e do role-play 
de forma conjunta, associados ao método Problem Based Learning (PBL). O 
role-play é um método performático de ensino-aprendizagem participativo 
alternativo às técnicas tradicionais de ensino, pautadas, na maioria das vezes, 
em aulas preletivas. 

Por meio do role-play o aluno assume um papel determinado para 
desenvolver uma habilidade própria da profissão visada. A ideia é que o papel 
a ser desempenhado pelo aluno o coloque no contexto da situação-problema a 
fim de que pense os fatos e edifique seus argumentos a partir da personagem 
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que está desenvolvendo. O uso do método pretende priorizar a participação do 
aluno na construção do conhecimento. (GABBAY; SICA, 2009, p. 73)

Vale ressaltar que o role-play surgiu nas escolas de direito dos Estados 
Unidos da América como alternativa ao método do caso, que estava recebendo 
inúmeras críticas por não ensinar aos alunos a pensarem necessariamente como 
advogados, pois analisar decisões judiciais a fim de identificar os fundamentos 
utilizados na resolução dos problemas dificilmente é atividade desenvolvida 
na prática advocatícia. Além do que, ainda que esta atividade fosse de fato 
desempenhada na realidade por causídicos, o simples estímulo ao pensamento 
crítico não é possível de ser ensinado sem que antes se ensine o que fazem os 
advogados (GABBAY; SICA, 2009, p. 74-75).

Assim, o role-play surge para suprir essa deficiência do método do caso, 
aproximando-se bastante do método da simulação, sem, contudo, com ele se 
confundir, pois, enquanto na simulação criam-se cenários que reproduzem a 
realidade, na qual os alunos interagem entre si desempenhando papéis diversos 
sem terem conhecimento do script uns dos outros, no role play os alunos assumem 
papéis de profissionais do Direito, sem, necessariamente, reproduzirem e 
incorporarem-se à realidade mesma. Assim, pode haver role-play sem simulação, 
mas não pode haver simulação sem role-play. Neste último caso, em que os 
métodos se mesclam, o aluno assume papéis e incorpora a realidade, seja em 
uma situação fictícia ou real (GABBAY; SICA, 2009, p. 76).

Relevante destacar, que o role-play se torna importante como instrumento 
de ensino por permitir o desenvolvimento de várias habilidades nos educandos, 
como trabalho em equipe, seleção de informação, aplicação destas na solução 
do caso, redação, oralidade e atuação estratégica. Além de familiarizar o aluno 
com a prática profissional dos diversos atores do processo.

Na disciplina de Estágio I esses dois métodos são desenvolvidos da seguinte 
forma: o professor leva um caso concreto para os alunos, a partir do qual se 
desenvolve o processo penal simulado, em que cada um dos alunos assume um 
papel diferente, seja como advogado ou defensor público, como promotor de justiça, 
como juiz ou, ainda, como diretor de secretaria, para que, juntos, construam a 
solução mais adequada ao conflito exposto. Durante o processo simulado vão 
sendo trabalhadas as peças e atos processuais de forma geral, de acordo com a 
função desempenhada nos autos. Ressalte-se que, em paralelo, todos os alunos 
elaborarão as principais peças do processo (denúncia, defesa e sentença), o que 
permitirá todos os alunos vivenciarem múltiplos papéis, além daquele que vai 
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simular efetivamente. Servirá, outrossim, como uma prova vocacional, na medida 
em que promove a alteridade dentro do processo, pois possibilita ao discente, com 
base num mesmo caso concreto, acusar, defender e jugar. Além do caso objeto 
do processo simulado, outras situações problemas são apresentadas ao longo do 
semestre, a fim de que o aluno pense em torno de situações não compreendidas 
no processo simulado e elabore novas peças jurídicas.

Exposto o caso concreto, os alunos são instigados a analisá-lo e a debatê-
lo entre si, para depois de encontrada a solução, reproduzi-la por intermédio 
da prática jurídica. Percebe-se um grande interesse dos alunos em produzir a 
prática jurídica em casa, muitas vezes se valendo de modelos pré-produzidos 
por outrem. Com o propósito de não retirar a capacidade do aluno de avaliar e 
externar a solução encontrada, a produção das peças, no geral, ocorre na sala 
de aula, e, quando se pretende instigá-los a realizar pesquisas jurisprudencial e 
doutrinária, a atividade é concluída em casa.

No início das atividades, percebe-se a dificuldade de alguns alunos na 
execução das tarefas propostas. Ao serem apresentados ao caso concreto, alguns 
alunos se mostram inibidos de apresentar respostas, o que demonstra ausência 
de autonomia em perceber o problema exposto e buscar soluções práticas, 
através da leitura, reflexão e análise crítica.

No decorrer da disciplina, as peças passam a ser elaboradas em sala de aula. 
Aliás, é preferível trabalhar as peças em sala de aula, para se fazer uma melhor 
avaliação do aluno. Percebe-se grande diferença no resultado das peças elaboradas 
em sala de aula das trazidas de casa. Desta forma, ao longo do semestre, vão 
ocorrendo pequenas avaliações que compõem a nota final da disciplina.

3. Método do caso e análise de documento: preparando o 
aluno para o contato com as disciplinas práticas

Observa-se que uma das principais dificuldades enfrentadas na ministração 
da disciplina é que alguns alunos apresentam falhas no conhecimento da 
matéria teórica, que, por vezes, só é percebida quando se deparam com a 
disciplina de Estágio I. Com o intuito de suprir eventual dificuldade teórica 
que o aluno possa apresentar, a UNIFOR oferta palestras teórico-práticas, 
conduzidas por professores, que associam o conteúdo teórico de direito penal e 
processual penal à prática jurídica. Essa medida, sem dúvida, busca contribuir 
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para um aprendizado voltado para a excelência, na medida em que estreita o 
contato da teoria com a prática.

Além disso, percebe-se a dificuldade de alguns alunos em associar o 
conhecimento teórico que adquiriram com a prática. Isso ocorre porque a 
matriz curricular dos cursos jurídicos segmenta disciplinas teóricas e práticas, 
reforçando, na prática acadêmica, o uso preponderante de métodos tradicionais 
de ensino nas primeiras e de métodos participativos na segunda. Esse predomínio 
de métodos tradicionais tem por efeito primário o condicionamento do aluno para 
a compreensão estritamente formal do Direito e como efeito secundário a busca 
autodidata do conhecimento, na medida em que o aluno questiona a importância 
de sua presença nas aulas. O protagonismo na construção do conhecimento, 
nessa dinâmica pedagógica, é centrado na pessoa do professor e a participação 
do aluno se restringe a apreensão e memorização do conteúdo transmitido, sem 
espaço para exercer sua capacidade reflexiva e desenvolver sua criatividade, salvo 
quando da monografia de conclusão de curso (FERNANDES, 2014, p. 46).

Com isso, percebe-se a necessidade de fomentar ainda mais a utilização de 
outros métodos ativos de aprendizagem, quando da oferta das disciplinas teóricas, 
visando fortalecer o encontro necessário entre teoria e prática, na medida em 
que aqueles ajudam os discentes no desenvolvimento de habilidades peculiares 
ao exercício da profissão, ainda que não estejam atuando como causídicos de 
forma direta. A adoção de métodos participativos nas aulas desenvolve no aluno 
a função de protagonista no ensino, desperta o interesse e estimula sua dedicação 
ao curso, além de fazer com que se sinta efetivamente responsável pela construção 
do conhecimento (PINTO; CORRÊA; PINTO, 2013, p. 206).

Há muitas possibilidades de métodos que podem ser adotados para auxiliar 
os alunos a fixarem o conteúdo ministrado, dentre os quais estão: a análise de 
documento e o estudo do caso trabalhado junto com a teoria, por exemplo. A 
análise de documento consiste em apresentar para os alunos os documentos 
jurídicos por meio dos quais o direito se realiza, como por exemplo, o auto de 
prisão em flagrante, as intimações, as decisões judiciais. O contato direto com 
tais instrumentos desenvolve no aluno a capacidade de identificar documentos 
principais e secundários, manuseá-los, estudar seus conteúdos e sua forma de 
exposição, relacioná-los entre si e com os procedimentos aos quais pertencem, 
já servindo de treinamento para vida profissional (GORDILLO, 2012, p. II. 2-4).

Já o estudo do caso, como método de ensino participativo, consiste na análise 
de decisões judiciais, a fim de que os alunos possam identificar a fundamentação 
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e a argumentação que embasaram a solução fornecida pelo Poder Judiciário 
ao problema que lhe foi proposto (RAMOS; SCHORSCHER, 2009, p. 49). O 
estudo do caso permite que o aluno consiga enxergar a maneira como o que ele 
viu na teoria vem sendo aplicado na prática e, a partir da análise recorrente de 
decisões, sua capacidade de identificar as conexões que formam a argumentação 
jurídica ficará cada vez mais desenvolvida, de modo que quando estiver diante da 
disciplina prática, possa mais facilmente construir seu próprio raciocínio jurídico. 

A análise de documento e o método do estudo do caso são apenas dois dos 
vários métodos possíveis de serem implementados nas disciplinas teóricas com 
vistas a preparar melhor os discentes para as disciplinas práticas e até mesmo 
para vida profissional no Direito, seja qual for a carreira escolhida.

Conclusão

Diante do exposto, percebe-se que os métodos empregados na disciplina de 
Estágio I buscam, sem dúvidas, a formação integral do discente, na medida em 
que desenvolve a capacidade do aluno raciocinar criticamente sobre um caso e 
a tomar decisões com base na dogmática jurídica adquirida ao longo do curso.

Tendo em vista, contudo, as dificuldades apresentadas quando da aplicação 
dos métodos participativos mencionados nas disciplinas práticas, percebe-
se a necessidade do aluno participar ativamente não apenas nessa etapa do 
aprendizado, mas, também, no processo de aprendizagem das disciplinas teóricas.

No geral, sabe-se que as aulas teóricas são estruturadas em aulas expositivas, 
centradas na pessoa do professor, onde o aluno atua como mero expectador, 
sem desenvolver qualquer análise crítica da matéria exposta. 

Com a intensificação de métodos de ensino participativo nas disciplinas teóricas, 
que integram o eixo de formação fundamental e profissional, o discente terá a 
oportunidade de melhor fixar o conteúdo teórico ofertado, associando-o à prática.

Para a consecução desse propósito, sugere-se a adoção de, no mínimo, dois 
métodos diversos da aula expositiva: o estudo de caso e a análise documental. 
O estudo de caso permitirá que o aluno envolto no conhecimento teórico que 
lhe é apresentado, identifique a sua aplicação a partir de decisões judiciais. A 
análise documental, por sua vez, permite o primeiro contato com a aplicação 
efetiva do Direito, servindo de ponte para a formação prática.
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Valendo-se de tais ferramentas, entende-se que se pode melhor habilitar 
os discentes concludentes, assegurando o equilíbrio entre a teoria e a técnica 
profissional de excelência. Reconhece-se, contudo, que a proposta apresentada 
exigirá um novo perfil de docente, aberto ao desafio de agregar práticas 
participativas às aulas expositivas, com o viso de conduzir o aluno a compreender 
a aplicação do que está estudando antes do estágio, o que contribuirá para a 
formação de um profissional mais seguro e competente.
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Introdução

Acerca da construção do ensino jurídico, os cursos de Direito foram 
regulamentados primeiramente no ano de 1827 e evoluindo ao que se chamou 
de marco regulatório. O marco se deu sob três propostas aqui dispostas 
cronologicamente: inicialmente com a orientação de um currículo único, 
posteriormente vindo a adotar um currículo mínimo e, por fim, a adoção das 
novas diretrizes curriculares. 

Nesse sentido, o novo perfil de ensino jurídico tangencia pela 
interdisciplinaridade e, embora já institucionalizado pela Resolução nº 9 do 
Conselho Nacional de Educação – CNE, que trata das diretrizes curriculares, 
não alcançou status de unanimidade entre as Instituições de Ensino Superior. 
Não é terreno fácil de prosperar, rápidas mudanças o dos cursos de Direito 
que já nasceram com representações que, por muitos anos desenvolveu-se sob 
o primado da linguagem rebuscada e o uso quase obrigatório do latim, o que 
elevou a profissão ao status das mais imponentes em comparação as demais. 

No entanto, ao longo da última década e, sobretudo, nos últimos dez anos, pode-
se evidenciar a uma desconstrução deste modelo, tendo em vista a proliferação 
dos cursos superiores jurídicos nas mais diversas IES, permitindo assim, o acesso 
de elevada cifra de estudantes. De acordo com o Censo da Educação Superior de 
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2013, estavam matriculados nos cursos de Direito, 769.889 alunos, destes sendo 
414.869 do sexo feminino e 355.020 do sexo masculino. Em fundada reflexão do 
significativo crescimento, em 1995, eram apenas 215.177 alunos matriculados. 

Estes dados vêm a confirmar um grande sobressalto na multiplicação das 
instituições superiores que passaram a ofertar cursos de Direito que também, em 
paralelo, pugnou-se por iniciar o debate acerca da qualidade na contribuição da 
oferta e os padrões sob os quais se encontravam estruturados os referidos cursos. 

Neste contexto, faz-se relevante um repensar os modelos de ensino 
tradicionais da esfera jurídica e refletir sobre novas formas de intervenção no 
repasse de conhecimento. Nesta direção, indaga-se sobre as possibilidades da 
técnica da problematização no processo ensino aprendizagem, tendo como 
parâmetro o que diz a UNESCO sobre a Educação no Século XXI (1998). 
Este trabalho tem como objetivo identificar as contribuições da técnica da 
problematização para um ensino jurídico crítico e emancipador.

2. Os modelos de ensino: da exposição ao debate

Embora se testemunhe o crescimento acirrado de alunos que frequentam 
os cursos de Direito no Brasil, de fato, mantém-se a predominância do ensino 
técnico pautado na técnica da aula conferência, com o método expositivo. Este 
método foi duramente criticado por Paulo Freire (2011) onde em seu discurso 
conferia à aula expositiva somente um repasse de informações na qual o 
aluno seria um mero expectador de um sistema bancário. O aluno receberia 
o “depósito” de informações, não cabendo em nenhum momento, teor de 
criticidade e, o docente seria o detentor do saber, reforçando o ensino sob a 
forma de argumento de autoridade.

O procedimento metodológico acima tratado privilegiava e limitava o aluno 
apenas a função de receptor de informações, de teorias, das dogmática jurídicas, 
dos manuais, reforçando uma cultura de cidadania passiva e futuros técnicos 
despreparados e sem contato com as realidades e dinâmicas sociais. Embora a 
Portaria de nº 1.886/94 do Ministério da Educação e Cultura regulamentasse 
as diretrizes curriculares mínimas para os Cursos de Direito, a realidade 
permaneceu sob o viés conteudista, como já dito, amparado na forte tradição 
que alicerçaram os cursos de Direito no Brasil. 

Algumas das técnicas que se encontram em difusão para uma nova 
construção da realidade ensino-aprendizagem e transcende o ensino expositivo 
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tradicional, é a técnica de ensino-aprendizagem a qual consiste em uma educação 
“problematizadora”. De acordo com Júlia Maurmann e Janete Barros (2015), deve 
existir a consciência de que não há transmissão de conhecimento, mas sim criação 
de possibilidades para a produção ou construção e, assim o ensino passa a ser 
participação ativa e diálogo constante entre alunos e professores. Reforçam ainda 
que para se estar imerso de autonomia exige-se o enfretamento e a superação da 
estrutura formalista, arcaica e autoritária do ensino jurídico tradicional.

Por meio da técnica da problematização o aprendizado desloca-se do repasse 
passivo de informação pelo professor ao aluno, para a responsabilização do aluno 
na busca por novas informações e análises, reconhecidas como necessárias 
para a apreensão e resolução dos problemas (Maurmann e Barros: 2015). A 
busca pelo entendimento do problema gera o desenvolvimento de um olhar 
crítico, escapando de memorizar, ou apenas decorar conceitos e normas ou 
regras, mas ao contrário, que permite o avanço do próprio Direito que, sem 
questionamentos, resta inócuo. 

Istvan Mészáros (2005) destaca que por via da educação, pode-se alcançar 
uma práxis emancipatória não só para a vida profissional, mas, sobretudo, 
nas vivências cotidianas, de escolhas diárias. Porém a educação deve estar 
como objetivo central do desenvolvimento humano e não apenas no intuito 
de se estabelecer em uma profissão, do ponto de vista mercadológico e, 
para tanto é necessário deslocar-se da percepção utilitarista. Um segundo 
ponto de seus argumentos está na discordância de que a educação deva 
estar sob a responsabilidade do Estado. O autor assinala que a educação 
institucionalizada não pode contribuir para um caráter emancipatório, visto 
que pertence e reforça o sistema capitalista vigente com a subserviência aos 
comandos daqueles que já ocupam o poder e, estes não detêm interesses na 
construção de uma sociedade com indivíduos emancipados e atuantes em 
compasso com o sistema democrático. 

Cabe destacar que se faz necessária uma reflexão acerca de um modelo de 
ensino que coadune a teoria com a prática e, que esta prática permita que se 
consolide a teoria, permitindo que os usuários desta técnica forneçam elementos 
e respostas de forma autônoma e plural. O aprendizado, portanto, desloca-se 
da posição de passividade para o de atividade e protagonismo do aluno, que 
buscará o acesso a informações e dados para responder às questões suscitadas. 
Segue então o discente pela via da busca do conhecimento, apropriando-se das 
ferramentas de aprendizado por ele criadas, ou seja, o aprender a aprender. 
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Na visão de Delors (1998) para que a educação possa dar respostas ao 
conjunto de suas missões, deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens 
que, certamente serão fundamentais ao longo de toda a vida e, pilares de 
conhecimento para cada indivíduo: aprender a conhecer, ou seja, capturar os 
instrumentos da compreensão, aprender a fazer, o que permitirá agir sobre o 
meio envolvente, aprender a viver juntos, na finalidade de participar e cooperar 
com os outros em todas as atividades humanas e, por fim, aprender a ser, 
aprendizagem crucial que integra as três precedentes. 

A resolução de problemas pode ser trabalhada por meio de tentativa e erro, 
o que acaba por eliminar gradativamente os resultados equivocados e permite 
a aproximação da verdade. O aprendizado fundamental deste processo é o 
de crítica. No Direito o teor crítico e de refutação, é tão importante quanto 
o de afirmar o direito que se acredita. A opção pela via da problematização 
tem o condão de viabilizar uma proposta alternativa ao modelo pedagógico 
padronizado na centralidade do professor e na figura do aluno como mero 
expectador (XIMENES; BARROS, 2015).

Conclusão

Para se chegar a uma estrutura que responda às demandas da educação 
jurídica que transcende o que já está posto por tantos anos de exercício, é 
preciso esforço também de toda máquina estrutural que perpassa o ensino 
docente. Acredita-se na opção por um modelo pautado na emancipação do 
aluno de forma a exercitar uma consciência criativa e dinâmica, que toma para 
si responsabilidades pessoais e com o meio em que vive. 

Jacques Delors (1998), conforme Relatório da UNESCO (1998) destaca que 
a educação deve transmitir, de fato, com ênfase, cada vez mais saberes e saber-
fazer evolutivos, e, ainda que “à educação cabe fornecer, de algum modo, os 
mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, 
a bússola que permita navegar através dele”. Delors ressalta que num mundo 
cada vez mais pesado de acúmulo de matéria aos estudantes, ou seja, um 
acúmulo quantitativo, não responde satisfatoriamente, mas sim, buscar explorar 
durante toda a vida as oportunidades e ocasiões para se atualizar, aprofundar e 
enriquecer estes conhecimentos para um mundo em constante mudança. 
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O campo que integra o saber no ensino jurídico não é alheio e nem se encontra 
fora desta realidade, muito ao contrário, o objetivo do ensino jurídico, perpassa 
hoje, obrigatoriamente pelo conhecimento da realidade, não mais ocupando 
posição de mera descrição e dogmática jurídicas. Contudo esta realidade se 
encontra distante de uma unicidade dentre as IES que ofertam cursos de Direito. 
Nesta seara emerge então a proposta de uma abordagem diferenciada para o 
ensino-aprendizagem, por intermédio da técnica problematizadora, ocupando 
o aluno uma posição de destaque, pela qual aprende, por meio da busca das 
alternativas aos problemas vivenciados em sala de aula, ou seja, uma educação 
participativa e indutora na construção do conhecimento. 
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Introdução

O presente estudo tem o propósito de interrelacionar teoria e prática, por 
meio de uma análise investigatória cuja finalidade é a de promover a avaliação 
do desempenho discente no Curso de Direito de uma Universidade privada do 
Ceará, quando envolvidos nos procedimentos relacionados ao acompanhamento 
de processos judiciais em nível de simulação acadêmica. A perspectiva é verificar 
a dimensão do processo de ensino e aprendizado através dessa ferramenta de 
uso prático dos conhecimentos teóricos obtidos no decorrer do curso.

Tal propósito requer dos pesquisadores que se dedicam a esta análise, a 
utilização de metodologia de pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo, 
ao considerar a observação e o acompanhamento dos resultados nas respostas 
ofertadas pelos acadêmicos, quando submetidos a questionários dirigidos, a fim de 
coletar informações objetivas a respeito da atividade simulada aqui já referenciada. 

O objetivo precípuo de tal iniciativa se volta, inicialmente, para o 
levantamento de tais dados com o intuito direcionado de conhecer e obter 
elementos a fim de possibilitar uma intervenção segura no que se relaciona 
ao modelo ensino-aprendizagem favorecido pelo apanhado de informações que 
possibilitem uma atuação prático-profissional baseada em critérios de realidade. 

Neste sentido, há que se reconhecer que o espaço acadêmico favorece a 
formação responsável daqueles que mais adiante atuarão no mercado, retribuindo 
à sociedade todas as aprendizagens às quais tiveram oportunidade de vivenciar. 

Hegel (2000, p. 76) pondera que àqueles que haviam sido privados de uma 
aprendizagem relacionada ao progresso social como ferramenta indispensável na 
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formação do indivíduo, lhes garantirá, dessa forma, que sejam devidamente orientados 
e conduzidos a atuarem na prática com elementos que construíram na teoria. 

Além disso, o art. 3º da Resolução do Conselho Nacional de Educação, 
publicada em 29 de setembro de 2004, ressalta que, o Curso de Direito das 
entidades de ensino de modo geral, deverão proporcionar ao acadêmico uma 
formação sólida, com domínio de conteúdo, interpretação, argumentação, 
prezando pelos fenômenos jurídicos e sociais, de modo que, impulsione o 
discente a fomentar uma aprendizagem independente.

Não se pode associar a graduação em direito como uma mera prática 
da legislação e da jurisprudência. O curso de direito é uma ciência social, 
indefinidamente influenciada pelas mudanças sociais.

Desse modo, é papel estruturante da academia, favorecer o acesso do 
ensino aos seus alunos, garantindo-lhes orientações mínimas para que sejam 
capazes de estabelecer a interrelação entre teoria e prática, enquanto elementos 
fundamentais na ação formativa-profissional. 

A relevância da presente pesquisa pode ser constatada pelo reconhecimento 
empírico de que a prática é essencial para a formação discente, necessitando, 
todavia, para que seja corroborada esta afirmativa, a efetivação de um estudo 
que se utilize das ferramentas metodológicas que possibilitem a construção 
de uma visão cuja perspectiva, se preocupe em analisar e contribuir para a 
efetivação de um processo formativo ligado ao caso concreto.

2. O processo simulado está em consonância com o caso 
concreto? Uma visão interdisciplinar

Acredita-se que utilizar a metodologia de avaliação por observação na 
disciplina de estágio a ser investigada, facilita o processo de ensino-aprendizado 
dos alunos, possivelmente se revelando como um instrumento apto para 
complementar a didática tradicional e teórica. 

Desse modo, é possível inferir que o desempenho dos acadêmicos e a participação 
destes nas atividades simuladas, em especial a condução de um processo simulado, 
investigando se esse instrumental tem a potencialidade de funcionar como um pilar 
para aplicação do conhecimento teórico adquirido na graduação. 

Por oportuno, os elementos empíricos fornecidos pelo cotidiano autorizam 
que se possa inferir que a teoria abordada nos bancos de cátedra deva ser aplicada 
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na prática, ainda dentro da instituição de ensino, assegurando aos acadêmicos, 
orientações sistemáticas por intermédio do corpo docente que propõe tais atividades 
e subsidia-os de conteúdos hábeis, a lhes fazer atuar de modo a garantir uma 
aplicação minimamente segura do que mantém a essência entre teoria e prática.

Tal aplicação é fundamental quando se aborda o indispensável exercício do 
estágio jurídico, seja no âmbito da própria instituição de ensino superior por 
meio do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), ou mesmo pela inserção dos alunos 
nos escritórios privados, ou ainda nas áreas do poder público. 

Nesse sentido, segundo dados da Associação Brasileira de Estágios obtidos 
por meio de pesquisa realizada no ano de 2014, cerca de 89,90% dos alunos 
do curso superior no Brasil, não conseguem oportunidade de estágio. Assim, 
as disciplinas de estágio provavelmente podem ser o primeiro contato com a 
realidade de mercado com a qual se defrontará o egresso do Curso de Direito.

Considerando tal interesse, tem-se que por meio de instrumento informal 
estruturado na forma de questionário, obteve-se dos alunos, de modo 
espontâneo, respostas que deram conta de seus posicionamentos acerca da 
metodologia ofertada por uma Instituição de Ensino Superior privada do Ceará, 
no que se refere à prática jurídica na formação acadêmica. 

Por meio de tal instrumental obteve-se um quantitativo de respostas que 
subsidiaram apresentação em forma de gráficos, no intuito de facilitar um 
primeiro contato a partir do posicionamento dos próprios alunos da disciplina 
de estágio, ministrada no oitavo semestre do curso da grade curricular da 
instituição estudada.

É importante ressaltar que os alunos do processo simulado trabalham em 
equipe durante todo o semestre, desenvolvendo a pesquisa e a elaboração 
das petições – quando é o caso – de forma conjunta. Observa-se que há uma 
preparação do aluno quanto à prática real no mercado de trabalho, inicialmente 
com análise de casos hipotéticos e, posteriormente, devidamente orientados a 
lidarem com casos reais e problemas jurídicos concretos a serem resolvidos.

O resultado, apesar de não se tratar de um instrumento formalmente ligado às 
metodologias aplicadas na coleta de dados científicos, valendo, portanto, como 
ponto de partida para os interesses objetivos do presente artigo, demonstram o 
quão relevante foi relacionar a teoria com a prática, fazendo com que facilitasse 
a relação com os conteúdos obtidos em sala de aula.

Abaixo apresenta-se então os gráficos estruturados a partir das indagações 
informalmente submetidas aos discentes do Núcleo de Prática Jurídica da Instituição 
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de Ensino Superior privada do Ceará - vale ressaltar que à época da aplicação do 
questionário, havia cerca de 600 alunos matriculados - conforme já referenciadas:

O questionário foi aplicado em uma turma de 10 alunos, que responderam 
aos questionamentos e respostas enumeradas abaixo: 

O primeiro questionamento foi: 1) Qual sua avaliação sobre o processo 
simulado do Núcleo de Prática Jurídica? Dentre as opões de respostas foram 
observados 40% apontando como excelente, 40% como bom, 20% como 
regular, não havendo nenhum apontamento para os itens ruim e péssimo. O 
segundo questionamento foi: 2) Acerca do procedimento utilizado no processo 
simulado, você concorda com a metodologia aplicada? 90% responderam que 
sim, 10% como não. O terceiro questionamento foi: 3) A sua expectativa sobre 
o processo simulado foi atingida? 80% responderam que sim, 20% como não. 
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O quarto questionamento foi: 4) O conhecimento teórico adquirido ao longo 
da faculdade, foi aplicado no processo simulado? 90% responderam que sim, 
10% como não. O quinto questionamento foi: 5) O direito material abordado 
no processo simulado foi abordado nas disciplinas teóricas? 90% responderam 
que sim, 10% como não.

Por fim, o sexto e último questionamento foi: 6) Você avalia que o processo 
simulado contribuiu para as demais disciplinas de estágio do Núcleo de Prática 
Jurídica ou para algum estágio externo? 80% responderam que sim, 10% 
responderiam como parcialmente, 10% como não.

Percebe-se, assim, que há uma preocupação em não permitir que o discente 
do curso de direito permaneça apartado da realidade à qual o Direito se aplica, 
vedando-se em um universo puramente teórico e abstrato, sem a preocupação 
da aplicação concreta dessa teoria e dos pensamentos reflexivos decorrentes 
dela. (RODRIGUES, 2013).

Conclusão

Vivenciar os conhecimentos teóricos absorvidos durante um curso de 
graduação é fundamental para aperfeiçoar a formação de qualquer aluno, em 
qualquer âmbito. Evidentemente há cursos em que o instrumental prático é mais 
valorizado e trabalhado enquanto que há cursos em que o uso desses elementos 
se revela menos presente e isso se deve a vários fatores como o perfil dos alunos, 
a realidade do mercado de trabalho, os objetivos traçados pelos discentes, o 
tradicionalismo do curso e as prioridades estabelecidas pelas Instituições de 
Ensino Superior – IES.

É recorrente a preocupação com a prática nos cursos de Direito sendo uma 
exigência presente até mesmo na já aludida resolução do conselho nacional 
de educação, estando ainda fortemente presente em grande parte do Projeto 
Político Pedagógico da maioria dos cursos de Direito.

Desse modo, os Cursos de Direito costumam mesclar disciplinas de estágio 
jurídico, tanto o simulado quanto o real, permitindo que o acadêmico se prepare 
para a realidade profissional, tendo em vista que as atividades desenvolvidas, 
efetivamente, contribuem na melhoria do aprendizado.

Chama-se atenção da relevância da avaliação, a partir de pesquisa 
informalmente realizada com os discentes, participantes da simulação de um 
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processo judicial, onde demonstra a satisfação com o método de ensino aplicado 
na disciplina de estágio, sobretudo, na interrelação teoria e prática.

Evidente que a simulação conta com suas limitações sendo improvável que 
se consiga trazer todos os elementos da realidade profissional para as atividades 
simuladas, até porque um procedimento simulado focará em apenas alguns 
aspectos da atuação profissional que, dentro da realidade do curso de Direito é 
amplíssima, permitindo ao bacharel o exercício de diversas profissões tanto no 
setor privado como no público.

Pode-se concluir que, por meio da vivência na simulação de um processo, os 
discentes demonstram uma maior assimilação do conteúdo, como ferramenta 
de facilitação do processo ensino-aprendizagem, além da capacitação e do 
preparo do acadêmico para o mercado de trabalho.

Os resultados apontados apesar de não poderem ser tirados como uma 
tendência geral na medida em que se limitou a análise da experiência de um curso 
de Direito de um estado da federação, apontam para necessidade de um maior 
cuidado com esse instrumental na medida em que houve um número considerável 
de entrevistados que se revelou insatisfeito com o processo simulado – 20% do 
total – além de outros que consideraram pequena a contribuição do processo 
simulado – 10% do total – ou até mesmo nenhuma contribuição – 10% do total.

Há também indicativos de satisfação – 80% do total revelou-se satisfeita com 
o processo simulado – além do que 90% dos entrevistados afirmaram concordar 
com a metodologia de aprendizagem utilizada.

Enfim, evidencia-se que o uso da ferramenta do processo simulado é 
importante para propiciar ao aluno o contato ainda que inicial com a realidade 
a ser vivenciada no campo profissional devendo, contudo, ser utilizada de forma 
cuidadosa, conferindo maior atenção às necessidades e deficiências do corpo 
discente, razão maior das simulações e atividades de ensino.
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Introdução

A avaliação sempre se revela como um dos aspectos mais controvertidos e 
complexos do processo de ensino e aprendizagem. Se de um lado é recorrente a 
crítica pela forma arcaica e arbitrária que os professores seguem avaliando os alunos, 
também não são raras as controvérsias em relação a novos modelos avaliativos.

A situação talvez seja ainda mais grave quando se trata de disciplinas 
práticas, ou seja, disciplinas cuja avaliação não pode se resumir a uma prova 
escrita com questões pré-estabelecidas sendo necessária uma visão mais plural 
do processo avaliativo.

As disciplinas de estágio, geralmente, são ofertadas nos últimos semestres do 
curso quando, teoricamente, o aluno já deveria contar com uma forte bagagem 
adquirida ao longo das disciplinas teóricas estudadas nos semestres anteriores 
sendo, portanto, razoável a expectativa de alunos tecnicamente bem preparados 
para o desempenho nessas disciplinas.

Os cursos de Direito costumam mesclar disciplinas de estágio simulado e 
real permitindo ao aluno se preparar para realidade do mercado inicialmente 
com análise de casos hipotéticos e, posteriormente, devidamente orientados 
e supervisionados lidarem com casos reais e problemas jurídicos concretos a 
serem resolvidos. Tudo isso deve ser aliado ao necessário senso crítico a ser 
despertado nos alunos para que estes possam participar ativamente do processo 
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de aprendizado além de contribuir para formação de um profissional contestador, 
não conformado com as questões previamente impostas (FREIRE, 1997).

Nesse particular, a avaliação da aprendizagem em disciplinas de estágio 
resta diferenciada do procedimento das demais disciplinas. Enquanto que nas 
disciplinas teóricas utiliza-se de métodos mais tradicionais como provas bimestrais 
ou um conjunto de atividades, a disciplina de estágio, em regra, é avaliada dentro 
de todo um contexto de trabalho, passando inclusive, por aspectos subjetivos e 
objetivos como motivação, postura, assiduidade, comprometimento, capacidade 
técnica, relacionamento interpessoal entre outros.

No presente trabalho, indaga-se sobre quais parâmetros podem ser eficazes 
na avaliação de estágios. A partir de pesquisa de campo procura-se demonstrar 
a importância do uso dos descritores na avaliação e da estrita observância 
desses sob pena de se macular a avaliação e contribuir para uma maior sensação 
de injustiça e vícios no ato de avaliar. O estudo se desenvolveu a partir da 
realidade de uma Instituição de Ensino Superior privada de Fortaleza.

2. Avaliação por descritores e suas particularidades

Para o modelo de avaliação do aluno em uma disciplina de estágio é fundamental 
a criação de descritores para fins de “conduzir” o procedimento avaliativo.

A ausência de descritores pode contribuir para um aumento da subjetividade 
e maior interferência de aspectos não técnicos e profissionais e mais pessoais e 
de afetividade/empatia ou ausência desses elementos. Para o professor avaliador 
é fundamental guardar a distância necessária com os alunos avaliados para 
evitar a contaminação da avaliação.

Tão importante quanto a existência e o uso dos descritores é o repasse para 
os alunos acerca do que compreendem esses descritores para que este tenha 
condições de auto avaliar e, mais ainda, reconhecer suas possíveis falhas 
buscando o aprimoramento. Visando um ensino formador, é fundamental que 
o professor de estágio garanta retornos claros e efetivos aos seus alunos durante 
todo o processo a fim de contribuir para melhora daquele profissional em 
formação e não complemente para aferição de uma nota (GIL, 2010).

A definição do descritor corresponde, em regra, à aferição da competência 
ou habilidade desejada do avaliado no que tange a determinada ação e/ou 
atividade. Esses descritores podem variar a depender da área da educação e do 
tipo de formação planejada ou desejada dos avaliados.
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Como enfatiza Hadiji (1994) não só os descritores, mas o papel do avaliador 
é fundamental. O descritor corresponderá apenas a um dado, a um elemento a 
ser utilizado que dependerá diretamente da capacidade do avaliador de observar 
o aluno e o meio em que a avaliação está sendo conduzida.

No tópico a seguir analisa-se a avaliação das disciplinas de estágio em uma 
instituição privada do estado do Ceará.

3. Análise da avaliação em uma instituição de ensino 
superior privada de Fortaleza-CE

O curso de Direito observado conta com 232 Créditos que equivalem a 4.176 
horas de atividades englobando tanto disciplinas teóricas quanto práticas, além 
de atividades complementares. O eixo curricular do curso procura atender o 
três vieses básicos da Universidade, notadamente: ensino, pesquisa e extensão. 
Os 232 créditos são divididos em disciplinas de 6 (108 horas); 4 (72 horas) e 2 
(36 horas) créditos a serem cursados, em regra, no decorrer de 11 semestres.

De referidas disciplinas 220 (duzentos e vinte) créditos correspondem 
a disciplinas obrigatórias que devem ser cursadas por todos os graduandos, 
enquanto que 12 (doze) créditos correspondem a disciplinas optativas que 
podem ser eleitas pelos discentes de acordo com a disponibilidade de disciplinas 
ofertadas pela Instituição.

Dentre as disciplinas obrigatórias há cinco disciplinas de Estágio, sendo 3 de 
estágio simulado e duas de estágio real, notadamente:

• J545 - Estágio I em Direito Penal – Simulação de peças e atos judiciais (4 
Créditos - 72h)

• J546 - Estágio II em Direito Civil – Simulação de peças e atos judiciais 
(4 Créditos 72h)

• J547 - Estágio III em Direito do Trabalho – Simulação de peças e atos 
judiciais (2 Créditos 36h)

• J548 - Estágio IV – Atendimento e elaboração de petições (4 Créditos 72h)

• J550 - Estágio V – Atendimento e elaboração de petições (6 Créditos 
108h - Pode ser feito na modalidade externa - Aproveitamento)
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As duas últimas disciplinas são ofertadas no chamado Escritório de Prática 
Jurídica (EPJ), espaço de atendimento ao público desenvolvido pela Universidade 
que conta com 120 cabines de atendimento, salas de serviço social, salas de 
analistas judiciários, secretaria geral, salas de supervisão e sala do Serviço de 
Solução Extrajudicial de Disputas - SESED. Toda essa estrutura é compatível 
com o porte do curso que conta com mais de 200 (duzentos) professores e mais 
de 6.000 (seis mil) alunos matriculados em 2016.1. 

Nas disciplinas de estágio prático, os critérios utilizados são:

I. RELACIONAMENTO (Atendimento prestado ao assistido; trato 
pessoal com colegas de equipe; relacionamento com o professor e 
relacionamento com os funcionários)- 2,0 Pontos;

II. PRODUTIVIDADE (Tempestividade na realização das atividades; 
grau de solução nas atividades propostas) - 2,0 Pontos;

III. PARTICIPAÇÃO (Efetiva participação; iniciativa; interação com o 
professor) - 2,0 Pontos;

IV. CAPACIDADE TÉCNICA (Elaboração de textos jurídicos, terminologia 
utilizada; capacidade de interpretação; pesquisa de conteúdo jurídico; 
capacidade argumentativa e persuasiva; construção e utilização do 
raciocínio jurídico; capacidade de reflexão crítica, julgamento e tomada 
de decisões) - 4,0 Pontos.

Importante destacar que os alunos de estágio real são divididos em duplas 
que trabalham juntas durante todo o semestre. Dessa forma, a dupla recebe um 
número de atendimentos no semestre devendo proceder aos encaminhamentos, 
notadamente: elaboração de petição quando for o caso, tentativa de solução 
extrajudicial, orientação quanto à documentação necessária, encaminhamento 
ao órgão competente, dentre outros aspectos.

No desenvolvimento dos atendimentos e das atividades o professor deve verificar 
a performance do aluno em vista dos critérios acima apresentados, mais uma vez 
fracionando-se a nota do aluno que deve ter um valor final de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

Observa-se que em ambos os critérios de avaliação, tanto das disciplinas de 
estágio simulado quanto das disciplinas de estágio prático, há uma forte utilização 
de prática de avaliação a partir da “observação” do professor que, analisando a 
presença ou não dos critérios enumerados no aluno avaliado, estabelecerá uma 
gradação da nota a ser atribuída a cada discente ao final do semestre.
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Com os alunos do estágio real foi feito um pequeno experimento. Em uma 
turma, aleatoriamente, escolhida foram apresentados aos alunos os critérios 
de avaliação conforme acima exposto e foi solicitado que os próprios alunos 
inicialmente fizessem sua auto-avaliação e em seguida procedessem a avaliação 
da sua dupla, com quem trabalhou no decorrer de todo o semestre, ao final 
pegou-se a média da auto-avaliação, da avaliação da dupla e a da avaliação feita 
pelo professor, tendo-se chegado ao seguinte resultado:

Aluno Nota Auto-Avaliação Nota Avaliação-Dupla
Nota Avaliação-

-Professor
Aluno A 10,0 10,0 9,6
Aluno B 10,0 10,0 8,4
Aluno C 9,6 10,0 9,5
Aluno D 9,5 10,0 9,0
Aluno E 8,37 10,0 8,7
Aluno F 7,2 6,7 5,71
Aluno G 9,5 9,5 7,0
Aluno H 8,33 9,5 6,0

Tabela 01: Comparação da avaliação realizada por professor e pelos alunos.

Destaque-se que cada turma do estágio real contam com 10 alunos divididos 
em 5 duplas. Na pesquisa foram observadas 4 (quatro) duplas de uma turma. 
Para ilustração da tabela dividiu-se a turma em Dupla 01 (Alunos A e B), Dupla 
02 (Alunos C e D), Dupla 03 (Alunos E e F) e Dupla 04 (Alunos G e H).

Interessante observar que na maioria dos casos, à exceção do aluno F, os 
alunos avaliaram com maior nota a sua dupla que a si mesmo, quando não, 
foram iguais, e que em nenhum caso a nota foi igual a atribuída pelo professor. 
Ressalte-se que o professor não teve acesso prévio ao resultado das auto-
avaliações e avaliações da dupla bem como que os alunos também não tiveram 
acesso prévio a avaliação feita pelo professor visando, justamente, evitar a 
influência de uma avaliação sobre a outra. Observa-se ainda que as notas dos 
alunos G e H foram as mais dissonantes em relação às notas do professor. 

Nesta dissonância, entende-se que como a avaliação é apenas final, não está 
fornecendo elementos para uma reflexão discente e docente, sobre a retomada de 
aspectos que tem que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados 
para o processo de conhecimento individual e das duplas (BRASIL, 1997).

Não se pode esquecer, também, que o professor evidentemente conta com 
maior capacidade de avaliação que os alunos uma vez que tem formação na 
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área de docência (em regra com mestrado e/ou doutorado), maior experiência 
acadêmica e profissional, além de outros aspectos como menor envolvimento 
emocional com os alunos sendo assim a sua avaliação provavelmente, mais 
isenta e próxima da realidade.

Conclusão

O processo de avaliação jamais será simplificado envolvendo diversos 
elementos de ampla complexidade sendo, por isso mesmo, objeto de intensas 
discussões em todos os ramos do ensino.

A avaliação pode fornecer dados para a melhoria da aprendizagem, 
favorecendo a integração de conhecimentos (HOFFMAN, 2001), pois envolvem 
vários domínios do conhecimento, estimulam construir sínteses. Também 
permite que os estudantes se situem em relação aos outros, fornecendo meios 
de descoberta das fragilidades e progressões. Também serve para avaliar a ação 
do próprio professor e da própria instituição.

O uso de descritores é fundamental para o estabelecimento de critérios claros 
a serem buscados tanto pelo avaliador quanto pelo avaliado. A transparência e 
o conhecimento prévio dos descritores contribui para um processo de avaliação 
mais objetivo e desprovido de divergências ou questionamentos quanto a sua 
isenção e funcionalidade.

Na experiência realizada observou-se uma grande divergência entre as avaliações 
promovidas pelos pares, e entre os próprios alunos, da realizada pelo professor.

O maior problema da avaliação não está apenas na determinação de quem 
será aprovado ou reprovado, mas pelo fato de que estes resultados poderão 
afetar a autoestima, influenciar motivações pelos estudos, reforçar interesses 
em abandonar o curso, afetar planos de estudos de pós-graduação e até mesmo 
influenciar o desenvolvimento de carreiras.

Desse modo, chama-se atenção da relevância da avaliação, a partir de pesquisa 
realizada entre alunos e professores nas disciplinas de estágio da Universidade de 
Fortaleza. Acredita-se que uma avaliação será tanto mais efetiva para o processo 
ensino e aprendizagem quanto mais for comprometida com o desenvolvimento 
das capacidades dos alunos e aperfeiçoamento de professores.

Entretanto, o uso da avaliação nos termos acima relatados, só será possível, 
em primeiro lugar, se for superado o caráter de definitividade. Defende-se uma 
avaliação processual, com retornos constantes entre alunos e professores e a 
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utilização sistemática da observação com clareza acerca dos descritores de forma 
planejada e apta a fornecer indicadores para reorientação do Ensino Jurídico. 
Questiona-se, talvez, a possibilidade do uso de uma avaliação não focada apenas 
no professor, mas também promovendo um maior engajamento dos demais 
partícipes da relação como, no caso da disciplina de estágio, o próprio avaliado, 
seus parceiros de turma, os funcionários da IES além de, eventualmente, o 
próprio assistido que é atendido.
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Introdução

Ao contrário do que possa transparecer num primeiro olhar aligeirado o 
grupo de estudo OAB à Distância da Faculdade Católica de Quixadá (Ceará) 
não têm como objetivo único e principal a preparação para o Exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil, uma vez que o ensino jurídico desenvolvido ao longo 
dos semestres no curso de Direito da FCRS é capaz de, por si só, preparar 
os alunos para os mais variados desafios da vida profissional do acadêmico 
contribuindo, sobremaneira, não apenas para a formação do alunato, como 
também para transformação da sofrida realidade do Sertão Central do Ceará 
ao garantir o desenvolvimento educacional, social e econômico daquela região. 

Assim, o grupo não se baseia no método tradicional de resolução de 
questões pelos professores em que o aluno simplesmente é orientado a 
acumular informações por meio dos mais variados e performáticos mecanismos 
mnemônicos, sem qualquer pensamento crítico quanto ao conteúdo das 
questões trabalhadas pela banca examinadora, com o único desiderato de fazer 
com que o aluno logre êxito no referido exame. Em verdade, conforme será 
demonstrado o grupo de estudo OAB à Distância pretende em sua essência criar 
e/ou desenvolver um pensamento crítico acerca dos temas que são discutidos 
em sala de aula, tendo como ponto de partida a resolução de questões da 
Ordem, contudo, através de uma logística ímpar que possibilita a verticalidade 
da aprendizagem, já que os protagonistas desse processo são os próprios alunos 
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que solidificam seus conhecimentos, bem como cumprem sua função social 
ao deixarem um legado para toda a comunidade acadêmica a partir dos seus 
estudos, sob a orientação dos professores coordenadores.

2. Experiência OAB à distância da Faculdade Católica 
Rainha do Sertão (FCRS)

No primeiro semestre do ano de 2016 o grupo de estudo OAB à Distância 
foi criado, pelos professores Marcos Vinicius dos Santos Júnior e Pedro Rafael 
Malveira Deocleciano, com o escopo de incutir na comunidade acadêmica 
jurídica da FCRS uma cultura de participação dos alunos em grupos de estudo 
tendo como atrativo para fomentar essa ideia a densificação das discussões 
travadas dentro de sala, por meio da análise de questões da Ordem dos 
Advogados do Brasil via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), haja vista 
a grande adversidade vivenciada pela maior parte dos alunos da FCRS que estão 
domiciliados em outras cidades circunvizinhas do município de Quixadá-Ce e 
que, por conta disso, têm que deslocar-se vários quilômetros para assistirem as 
aulas presenciais da grade curricular que, por enquanto, só funcionam no período 
noturno, sendo prejudicada a participação dos discentes em grupos de estudo, 
uma vez que estes funcionam em sua maioria no período vespertino através de 
encontros físicos, o que acaba desestimulando a adesão dos alunos, pois além do 
problema do deslocamento, nesse período, muitos alunos estão trabalhando.

Diante desse diagnóstico foi engendrada uma estrutura de estudo que 
possibilitasse, ao mesmo tempo, despertar o interesse do alunato, como também 
facilitar o acesso dos mesmos no grupo por meio de mecanismos digitais como o 
AVA e o Whatsapp que são ferramentas contemporâneas de forte apelo, em face 
de sua praticidade, e que reduzem a barreira da distância física aproximando os 
participantes por meio de um ambiente virtual propício a aprendizagem.

É nesse contexto em que foi desenvolvido o grupo de estudo OAB à Distância 
que contou com 20 (vinte) alunos envolvidos e que foram divididos em quatro 
grupos com cinco participantes. As questões objetivas do XVIII Exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil foram divididas da seguinte forma: bloco 01 com questões 
de Ética; bloco 02 com questões de Direito Constitucional e Direitos Humanos; 
bloco 03 com questões de Direito Internacional, Direito Ambiental e Direito 
Administrativo; bloco 04 com questões de Direito do Consumidor, Estatuto da 
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Criança e do Adolescente e Filosofia; bloco 05 com questões de Direito Penal e 
Processo Penal; bloco 06 com questões de Direito do Trabalho e Direito Processual 
do Trabalho; bloco 07 com questões de Direito Civil e Direito processual Civil e 
bloco 08 com questões de Direito Tributário e Direito Empresarial.

Diante disso, quatro blocos de questões foram sorteados para duas equipes 
que, competindo entre si, ficaram encarregadas de não apenas resolver as 
questões, mas também de tecer comentários para cada item da questão 
trazendo fundamentação no ordenamento jurídico seja ela legal, doutrinária 
e/ou jurisprudencial, como se se tratasse de uma questão aberta, uma vez que 
seriam avaliadas tanto pelo professor da respectiva área do conhecimento como 
também pelos alunos das outras equipes que não ficaram encarregadas de 
trabalhar tais questões. Os outros quatro blocos de questões foram sorteados 
para os outros dois grupos restantes que participaram do mesmo processo.

Para estimular o cumprimento das obrigações concernentes ao grupo 
foi desenvolvido um sistema de rankeamento que analisa critérios como a 
tempestividade no envio das resoluções das questões, melhor desempenho nos 
comentários das questões segundo o professor avaliador, melhor desempenho nos 
comentários das questões segundo os alunos de outras equipes que receberam 
grupos de questões distintos e desempenho individual de cada aluno em testes 
simulados via AVA e simulado físico.

Assim, semanalmente, duas equipes se confrontaram alimentando o sistema 
AVA em data específica com as questões resolvidas pelos próprios alunos, o que 
permite aos mesmos saírem de uma postura passiva no processo constante de 
construção do conhecimento, na medida em que são instigados a pesquisar e a 
pensar criticamente as questões que lhes são postas, já que ficam encarregados de 
resolver cada item da questão o que permite ao aluno compreender não apenas o 
acerto, mas também qual o erro de cada item da questão. Além disso, cada equipe 
também fica responsável por entregar um organograma contendo o enquadramento 
de cada questão dentro da disciplina como forma de fazer com que o aluno tenha 
uma visão holística da discussão que está sendo tratada na questão.

Os professores coordenadores do grupo ao receberem as questões resolvidas 
pelas equipes as encaminha para a análise do professor responsável pela 
área específica do conhecimento jurídico que, além corrigi-las, define qual 
a equipe teve o melhor desempenho e as devolve para os coordenadores do 
grupo que, por sua vez, dão um retorno as equipes acerca da desenvoltura das 
mesmas na resolução das questões, além de disponibilizá-las no AVA para 
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que os alunos das outras equipes possam avaliar as questões. Nesse ínterim 
os professores coordenadores, durante a semana destinada à resolução de um 
determinado grupo de questões, estimulam os alunos do grupo a ampliarem 
seus conhecimentos naquela área por meio da leitura de artigos, discussão de 
temas pontuais, resolução de questões dos mais variados concursos que tenham 
pertinência com as discussões travadas em sala de aula etc., tudo isso, por meio 
do Whatsapp e dos fóruns de discussão no AVA.

Os alunos de outras equipes que ficaram com outros grupos de questões 
participam no AVA seja através dos fóruns de discussão seja realizando a análise 
das questões comentas por outras equipes, o que lhes permite, além de trabalhar 
todos os grupos de questões resolvendo ou julgando, também desenvolver outras 
competências, haja vista que ao analisar as questões de outras equipes fica mais 
claro perceber como discorrer sobre um determinado assunto abordando seus 
aspectos principais tornando-o mais inteligível.

Após a resolução de quatro grupos de questões, na semana subsequente, os 
alunos realizam um simulado no AVA com questões sobre tais temas totalizando 
dois simulados eletrônicos e, no final dos trabalhos, é realizado um simulado físico e, 
em seguida, é revelado o ranking definitivo contendo o desempenho de cada aluno 
sendo que os três melhores são premiados com vales-livro e todo o material construído 
ao longo dos trabalhos é condensado em um portfólio que serve não apenas de 
reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo do semestre como 
também é um legado deixado pelos mesmos para a comunidade acadêmica.

Os resultados desta metodologia de trabalho permite aferir as seguintes 
competências e habilidades: a) a leitura e a escrita acadêmica por meio 
resolução de questões objetivas OAB como se fossem questões discursivas; b) a 
capacidade argumentativa e, consequentemente, a inteligência emocional pelo 
embate de ideias entre as equipes via fóruns de discussão no AVA e no grupo de 
estudo criado no Whatsapp; c) o cumprimento dos prazos e das obrigações de 
gestão do grupo; d) a capacidade de avaliar tecnicamente os trabalhos de outras 
equipes e e) o trabalho coletivo. 

Conclusão

Diante do exposto denota-se que o grupo OAB à Distância é, verdadeiramente, 
muito mais que um grupo preparatório para o Exame da Ordem dos Advogados 
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do Brasil, já que utiliza tal viés, juntamente com a adoção de meios eletrônicos, 
para fomentar e facilitar o acesso de estudantes da FCRS ao referido grupo de 
estudo. Mais que resolver questões da Ordem, este grupo de estudos exige do 
aluno uma postura ativa e protagonista no desenvolvimento de sua formação 
cognitiva através dos mais variados meios, inclusive, embora não único, de 
resolução e correção de questões pelos próprios alunos, sob a supervisão dos 
professores coordenadores.
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Introdução

O vertente trabalho visa estudar sete metodologias ativas de ensino. São 
elas: debate, diálogo socrático, método do caso, PBL – problem based method, 
role-play, simulação e seminário. Dentro de cada técnica de ensino, o autor 
transmite dado conteúdo do direito para facilitar a compreensão por parte do 
leitor de como as utilizar na prática de sala de aula.

A justificativa do trabalho se pauta em uma crítica que se faz do tradicional 
método expositivo, onde o docente figura como o detentor absoluto do saber 
e o discente como o receptor desse conhecimento, sem buscar a reflexão. 
Em tempos de multiplicação de cursos de direito, o ensino desse ramo do 
conhecimento tem de ser revisto uma vez que a qualidade técnica dos egressos 
é cada vez pior. Não se pode olvidar, contudo, que essa má qualidade se vincula 
ao fato de que esses discentes, muitas vezes, chegam ao curso superior com 
sérios problemas de base. Deficiências essas oriundas da má formação nos 
ensinos básico e fundamental, o que compromete as suas vidas acadêmicas, 
pois não conseguem organizar as suas ideias, ou mesmo colocá-las no papel, 
com o fito de produzir conhecimento.

Abstraindo esses empecilhos, e cônscio de que a deficiência intelectual de 
base deve ser pensada por meio de políticas públicas específicas. Desse modo, o 
autor busca, a partir desse texto, convencer os professores dos cursos de direito 
a repensarem as suas aulas, a fim de, pelo menos, melhorar o nível desses alunos 
que se bacharelam em direito.
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2. Métodos aplicados: debate e o diálogo socrático

O primeiro método de ensino participativo a ser abordado é o “debate”. 
Nesse método, busca-se estimular uma concorrência entre os alunos por meio 
da defesa de um determinado ponto de vista. 

Em uma dada aula de processo de execução fiscal, foram faladas sobre 
as propostas de mudanças na Lei de Execuções Fiscais, Lei nº. 6.830/1980, 
utilizando-se, portanto, dessa metodologia.

Foi dito aos alunos que se encontra tramitando no parlamento brasileiro o 
Projeto de Lei n. 5.080/09 da lavra da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). Este projeto propõe a transferência da execução fiscal do judiciário 
para o âmbito administrativo. O judiciário ficaria incumbido apenas de julgar 
eventuais impugnações contra procedimentos fiscais instaurados, no caso os 
embargos à execução. 

Foi dito ainda que muitos setores da sociedade mostram-se contrários ao 
projeto, por temerem que abusos ocorram e que o patrimônio dos contribuintes 
seja afetado injustamente na esfera administrativa.

Com base nessa breve exposição, foi indagado: 01) Se o aluno concorda que 
a execução fiscal seja retirada da competência do Poder Judiciário, passando a 
tramitar administrativamente? 02) Em caso de resposta afirmativa, perguntou-
se se os alunos vislumbravam alguma forma de conciliar esse projeto com as 
garantias constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal? 03) 
Por fim, perguntou-se se o judiciário não correria o risco de ser inundado com 
ações de embargos à execução fiscal, devido à possibilidade premente de haver 
abusos por parte da fazenda nacional, principalmente em tempos onde o estado 
brasileiro se encontra em delicada situação econômico-financeira? 

Os alunos foram separados em equipes de 4 a 5 integrantes para que 
trocassem informações. Após 10 a 15 minutos, os grupos foram convidados a 
debater o assunto. Cada grupo dispôs de um tempo de até 5 minutos para a sua 
sustentação. O tempo foi rigorosamente controlado pelo professor.

O professor anotou no quadro o resumo das principais ideias e após a 
apresentação de um considerável número de equipes que se voluntariaram, o 
professor discutiu com a turma o cerne do que havia sido anotado no quadro. 

Percebeu-se que os alunos, inobstante não terem conhecimento prévio do 
referenciado projeto de lei, foram bem enfáticos se colocando contra o seu teor. 
Com esse debate, foi trabalhada a capacidade de argumentação dos alunos. 
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O segundo método a ser desenvolvido nesse trabalho é o “diálogo 
socrático”. Trata-se de ensino participativo, onde o aluno é o protagonista do 
processo ensino-aprendizagem. Esse método foi desenvolvido pelo filósofo grego 
Sócrates, que respondia às indagações de seus alunos com outras indagações. 
Nesse método, os alunos são forçados a pensarem as soluções para os problemas 
que lhes são apresentados (GHIRARDI, 2012, p. 54 – 55).

Pelo método socrático, o aluno é convencido que ninguém é o dono da 
verdade. Todos somos ignorantes. O professor deve pressionar o aluno a pensar 
em uma definição prévia do assunto a ser ministrado. Depois, o professor deve 
refutar de várias formas dessa ou dessas definições fornecidas, a fim de deixar o 
aluno confuso e inseguro daquilo que ele pensou ser a resposta correta, até que 
ele assuma a sua ignorância diante do tema. 

O terceiro método de ensino participativo a ser trabalhado é o do “caso”. Nele, 
o aluno é instigado a pensar a partir da análise de decisões judiciais. Christopher 
Langdell, do curso de Direito da Universidade de Harvard, foi o pioneiro na 
aplicação desse método, no final do século XIX (GHIRARDI, 2012, p. 57 – 58). 

Em termos de dinâmica procedimental, sugere-se que o caso seja disponibilizado 
aos alunos, antecipadamente. Como atualmente nas universidades, o professor 
conta com diversas ferramentas de compartilhamento de arquivos com os alunos, 
isso poderá ser feito por meio do sítio corporativo das instituições de ensino. Nesse 
mesmo sítio, é possível enviar um torpedo para os alunos, informando que se 
encontra disponível uma atividade, onde ela está localizada e quando será aplicada. 
Com isso, os alunos têm como chegar à sala de aula já cônscios da atividade. Isso 
inclusive permite que eles já busquem subsídios em outras fontes como sítios de 
internet e biblioteca da instituição. Recomenda-se que na atividade o professor 
disponibilize fontes bibliográficas e sítios onde o aluno possa se preparar.

Ao chegar à sala, o professor tece breves comentários acerca do método 
adotado e como será definida a dinâmica do exercício. Passa então à leitura do 
caso, procedendo com as considerações que achar pertinentes. Depois, divide a 
turma em equipes de 4 a 5 integrantes para que troquem informações. 

Após 15 a 20 minutos, os grupos deverão ser instados a debater o caso. 
Cada grupo disporá de um tempo de até 5 minutos para a sua sustentação. O 
professor deverá controlar o tempo de cada equipe.

Ao final da aula ou no início da aula seguinte, o professor fará uma avaliação 
geral sobre a atividade, a partir das anotações que tomou ao longo da atividade, 
indicando as questões importantes destacadas.
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Com essa atividade, os alunos deverão despertar para fazer a associação 
entre as suas experiências pessoais com a produção do conhecimento que se 
espera que evolua, a partir do julgado supra transcrito.

Ressalta-se, por fim, que o professor poderá iniciar a aula com uma breve 
síntese da(s) teoria(s) aplicável(éis) ao caso.

O quarto método é o “PBL – Problem based method”. Nele, os alunos são 
desafiados com um problema concreto e complexo, que podem ter as mais diferentes 
soluções e que podem impactar de forma diferente na vida das partes envolvidas no 
caso. O professor aqui traz um complexo de informações para discussão de um dado 
caso, com vistas a propiciar aos discentes a capacidade de entender e de ler cenários 
e de encontrar diferentes soluções (GHIRARDI, 2012, p. 60 – 61).

O quinto método é o “role play”. Nele, cada aluno exerce um papel. 
Por exemplo, num caso concreto, um aluno faria às vezes de procurador do 
autor, outro do réu e outro ocuparia a posição do magistrado que analisaria o 
processo. A metodologia visa assim estimular os alunos a chegarem a soluções 
de casos concretos. Para uma formação mais pragmática esse método é muito 
útil, porquanto desenvolve capacidades de atuar e desenvolver estratégias para 
resolver os problemas gerados (GHIRARDI, 2012, p. 59 – 60).

O sexto método é a “simulação”, que visa desenvolver a capacidade dos 
alunos de saírem de situações imprevisíveis. Trata-se de um método onde o 
aluno é estimulado a negociar soluções (GHIRARDI, 2012, p. 59 – 60).

Por fim, o sétimo e último método aqui abordado será o “seminário”. O 
objetivo desse método é propiciar o aparecimento de novas ideias. Ideias essas 
surgidas a partir de temas ou problemas colocados em discussão (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004, p. 90). A principal habilidade que essa metodologia se propõe a 
desenvolver é a comunicação dos alunos.

Conclusão

O artigo ora apresentado trabalhou sete modalidades de metodologias 
ativas, sendo elas debate, diálogo socrático, método do caso, PBL – problem 
based method, role-play, simulação e seminário.

A conclusão a que se chega é que o uso de metodologias ativas é um recurso 
didático eficiente para formar discentes mais críticos e reflexivos. Impende 
ressaltar que não se defende o abandono da metodologia tradicional expositiva, 
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mas o uso racional de um conjunto de metodologias, que podem se enquadrar 
no perfil de cada público. 

Sabe-se que se trata de uma prática pedagógica inovadora no Brasil, 
porquanto há muitos anos se transmite o conhecimento jurídico por meio do 
mesmo método tradicional expositivo. Quanto a esse método, defende-se a tese 
que ele tem se mostrado falho, pois os egressos, em regra, se graduam sem terem 
desenvolvido as habilidades necessárias ao exercício das profissões jurídicas.

Acredita-se que tendo uma participação mais ativa dos alunos, a médio 
prazo, poder-se-á ter bacharéis qualitativamente mais bem preparados para o 
mercado de trabalho. Com alunos mais reflexivos, ter-se-á um profissional mais 
bem formado para lidar com a realidade humana. 

Enfim, não se teve a pretensão de se esgotar o tema em tão pouco espaço. 
Todavia, há de se registrar que ainda há uma escassez de fontes de pesquisa sobre 
metodologias ativas em cursos de direito, o que nos remete à necessidade de um 
maior aprofundamento da matéria, quer em termos práticos, quer em termos 
teóricos, até porque não é só o aluno que lucra com isso, mas o professor que é 
desafiado a sempre buscar melhoras na exposição dos conteúdos que ministra.
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Introdução

O ensino jurídico brasileiro, especialmente na disciplina de Direito Civil, 
acompanhou, por muito tempo, a tradição de aulas magistrais, nas quais os 
professores costumavam expor, enquanto os discentes se limitavam a anotar o 
que escutavam.

Contudo, diante da transformação do Direito, e com o fato de chegarem ao 
ensino superior as gerações X e Y, nascidas em tecnologia interativa, exsurge 
a necessidade de utilização de novas estratégias para a construção dos saberes 
no meio universitário. Faz-se necessário, portanto, refletir sobre as técnicas de 
ensino jurídico, de modo que se caminhe para um estilo socioindividualizado 
de educação (BECKER, 1984), cuja interação docente-discente reflita 
reciprocamente a relação ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, a formação de novos profissionais do Direito deve centrar-
se menos no ensino (professor protagonista) e mais no aprendizado (aluno 
protagonista). Em parte, isso coincide com o construtivismo, que sugere o 
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afastamento da segmentação estanque entre professor e aluno e desconstrói 
a visão do docente como portador de informações apriorísticas que devem 
ser aceitas por seus discentes em virtude da posição hierárquica do saber 
predeterminado (HAEBERLIN, 2014, p. 155). 

Diante disso, propõe-se a introdução de métodos participativos como 
estratégias de aula capazes de desenvolver habilidades essenciais aos estudantes 
de Direito, de modo a lhes fornecer um saber prático prudencial e mais apurado 
senso crítico de justiça. 

A justificativa para essa pesquisa, portanto, decorre da necessidade de se 
ressaltar quão importante é o estudo das metodologias ativas pelos docentes 
para aprimorar o aprendizado do Direito. Realizar-se-á um corte conteudístico, 
para fins metodológicos, na Disciplina de Direito Civil, referente ao conteúdo 
de “direitos de personalidade”. 

Explora-se a matéria sob a perspectiva de diferentes técnicas de ensino, que 
poderão ou não ser aplicadas conjuntamente, elegendo os métodos de debate, 
diálogo socrático e Problem-Based Learning (PBL). Como recurso didático, 
analisa-se um hard case (caso difícil) envolvendo a temática de direitos de 
personalidade, com o desiderato de despertar no discente o desenvolvimento de 
determinadas habilidades. 

Quanto aos aspectos metodológicos, desenvolve-se o estudo descritivo-
analítico, por meio de pesquisa bibliográfica, quanto ao tipo; pura e qualitativa, 
quanto à utilização e à abordagem dos resultados; descritiva e exploratória, no 
tocante aos objetivos.

2. Desenvolvimento

A metodologia do ensino de Direito restrita ao âmbito teórico e legal 
não é adequada para atender às necessidades de formação do discente em 
nosso tempo, pois reduz a tarefa do ensino à transmissão de dados que serão 
assimilados e repetidos pelos alunos, com a avaliação restrita à certificação do 
conteúdo memorizado. Esse modelo é insuficiente para os objetivos da formação 
jurídica contemporânea. Faz-se necessário buscar mecanismos metodológicos 
hábeis a superar o baixo nível teórico, axiológico (senso de justiça), filosófico 
(prudencial e hermenêutico) e ético da formação pedagógica do bacharel em 
Direito no Brasil (FERNANDES, 2014, p. 16). 
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O Direito é um saber teórico e prático. Desse modo, ao reconhecê-lo como 
um saber prático, coloca-se em xeque o ensino jurídico reduzido ao modelo 
de “educação bancária” (FREIRE, 1987), que desenvolve habilidades restritas, 
como a de memorizar leis e códigos, assimilar o teor da aula expositiva com pouca 
reflexão crítica e reproduzir nos exames os atributos de determinados institutos 
jurídicos tais quais nos manuais. Por isso, é importante redimensionar o ensino 
jurídico para o desenvolvimento de habilidades prudenciais, considerando como 
tais aquelas que são intrínsecas ao profissional do Direito, ao desenvolverem sua 
capacidade de resolver problemas tendo como referência a justiça, valendo-se 
dos instrumentos do Direito.

Para a transformação do estudante em profissional do Direito, é preciso 
garantir voz ao discente, colocando-o como participante ativo do processo de 
aprendizagem, desenvolvendo sua capacidade de discutir, refletir, colaborar, 
pesquisar, investigar as fontes, apresentar o resultado de seus estudos e 
testemunhar suas experiências (DANTAS, 1973). Ao mesmo tempo, devem-
se desenvolver no estudante habilidades essenciais a um jurista, como o saber 
prudencial e senso de justiça aprimorado. 

São vários os métodos capazes de aperfeiçoar habilidades e competências. 
Independentemente da técnica adotada, o manejo teórico-prático de circunstâncias 
concretas deve ser permitido, de modo a familiarizar o estudante com a interpretação 
jurídica real, “à luz de um trabalho de criação do direito a partir da norma abstrata, 
visando ao justo concreto, labor essencial para qualquer profissional do ramo 
jurídico”. Assim se privilegia a perspectiva de “formação aberta, reflexiva, crítica, 
operante e criativa” do discente (FERNANDES, 2014, p. 211). 

De modo concreto, o artigo traz proposta da disciplina de Direito Civil, 
especificamente quanto à matéria de “direitos de personalidade”. Optou-se 
por trabalhar com um caso de difícil solução, a exigir maior juízo prudencial 
e senso de justiça. Na exata medida dessa exigência, o caso permite maior 
desenvolvimento de competências em sala de aula. 

O caso em análise corresponde à decisão judicial que permitiu que 
um menino de nove anos alterasse o nome e o gênero em seu registro civil, 
diante da conclusão, por equipe médica, de que se tratava de um garoto com 
transtorno de identidade sexual. Considerando que as normas que autorizam 
as transformações em caso de transtorno psíquico exigem a maioridade para 
o deflagramento do processo, propõe-se que os alunos analisem a matéria, 
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observando o confronto entre autonomia e os direitos de personalidade dos 
filhos e a heteronomia paterna.

O problema é explorado em sala de aula mediante o recurso a três métodos 
participativos explicados aos alunos: debate, diálogo socrático e PBL, nessa sequência. 

Inicialmente, na fase de preparação, o professor deverá orientar os alunos 
sobre o que são e como serão utilizados os métodos em destaque, alertando-os 
para a necessidade de um profundo estudo prévio sobre a matéria a ser discutida 
(GORDILLO, 1988, p. 34). Assim, além de repassar, com antecedência, o 
hard case a ser trabalhado, o docente deverá delimitar os recursos de pesquisa 
necessários a oferecer suporte e fundamento jurídico para as sessões que se 
seguirão, como textos legais e doutrina especializada envolvendo o conteúdo.

A primeira etapa interativa será o debate, que aguçará a curiosidade dos alunos, 
envolvendo-os e trazendo uma dimensão opinativa e competitiva, controlada e 
salutar. O aluno, cuja atenção estará reforçada, aprende a expor, estimulado pelo 
contexto. Trata-se de um método que busca incentivar a participação do discente, 
através da troca de experiências dos alunos entre si e destes com o professor. Assim, 
a discussão incentiva o aluno a ouvir outras opiniões, oferecendo entendimento 
que venha a reforçar ou refutar os posicionamentos dos demais colegas, o que, por 
conseguinte, tende a aprimorar o seu poder de persuasão.

Entende-se que os discentes são estimulados a se envolver de maneira ativa no 
processo de aprendizado, raciocinando a partir de problemas e desenvolvendo a 
capacidade de formular argumentos e contra-argumentos (PEIXOTO, 2008, p. 23).

O tema trazido para o debate em sala foi: “a autonomia da criança e do 
adolescente, no que diz respeito aos direitos de personalidade”. Em um momento 
antecedente ao da aula, foi apresentada aos alunos a notícia veiculada no Portal 
G1, cuja manchete anuncia: “Menino consegue na Justiça mudar para gênero 
feminino e trocar de nome”.

O professor solicita que a turma pesquise sobre os seguintes assuntos, 
atinentes à temática abordada pela reportagem: a) princípios de proteção da 
criança e do adolescente; b) questões existenciais; c) autonomia da criança e 
discernimento; d) poder familiar. Dessa forma, o professor tem condições de 
abordar assuntos correlatos à matéria estudada, instigando os alunos a refletirem 
sobre diversos valores éticos fundamentais à formação do futuro jurista. 

Após o levantamento das ideias principais, abre-se o espaço para livre 
consulta sobre novos hard cases. Nesse momento o aluno pode utilizar-se dos 
meios digitais para buscar artigos e notícias veiculadas na internet que tratem 
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acerca dos direitos de personalidade, ou mesmo consultar o arquivo da biblioteca 
da universidade, de forma que muito provavelmente encontrará e trará para o 
debate um novo tema merecedor de discussão. Finaliza-se essa etapa com a 
avaliação oral, pelos alunos e pelo professor, e a turma tem a possibilidade de 
ponderar sobre a necessidade de mais um debate acerca de novos casos difíceis.

Permeia o debate e todas as aulas o diálogo socrático, técnica que utiliza 
um mecanismo retórico para buscar identificar, no curso de uma manifestação 
dialógica - entre dois ou mais sujeitos - a verdade presente nos argumentos e 
contra-argumentos dos sujeitos envolvidos, com o fito de estimular a reflexão 
sobre determinado tema, cujo resultado findará em uma síntese final ou em 
perguntas em aberto (CARVALHO, 2009, p. 31). O ponto de mira aqui é o 
raciocínio de cada aluno, de forma a ajudar a afinar a sua percepção.

Dentre as características essenciais ao método de ensino-aprendizagem 
socrático destacam-se a participação inquisitiva do docente, a inexistência 
de um objetivo estrito definido, a construção coletiva do conhecimento e o 
estímulo à capacidade reflexiva dos envolvidos. O método auxilia na fixação e no 
aprimoramento dos conceitos da matéria, das características, da autorreflexão 
sobre o que se disse, de modo a permitir o manuseio adequado das informações 
na formulação de juízos e raciocínios, sem intimidação do discente. Deve-se 
partir da premissa de que todos os discentes tenham preparo teórico suficiente 
para participar ativamente do diálogo. Nessa fase, sucessivas perguntas devem 
ser feitas pelo docente, que deve conhecer nominalmente todos os alunos.

Em face do caso apresentado, são cabíveis as seguintes perguntas: O que 
é personalidade? Existe uma idade certa em que a personalidade de alguém 
esteja completamente formada? Não seria a personalidade um elemento 
dinâmico? Sendo dinâmico, a criança do hard case em discussão poderia 
vir a modificar a sua identidade sexual? O que viria a ser o elemento da 
identidade pessoal? Qual a relação entre gênero, nome e identidade? A 
criança possui autonomia para tomar decisões existenciais? Qual a função 
dos pais no exercício do poder familiar? O Estado poderá imiscuir-se diante 
de uma decisão como esta? A quem cabe decidir sobre o melhor interesse da 
criança? Existem espaços de não-regulamentação? 

Outras perguntas poderão surgir conforme a dinâmica do método, que se 
diferencia justamente em razão da liberdade conferida ao docente e aos discentes 
na construção do conhecimento. Ainda que não se chegue a uma conclusão 
final ou resposta acabada, o processo desenvolvido terá sido significativo para a 
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estruturação coletiva da aprendizagem, capaz de despertar habilidades próprias 
no estudante de Direito. 

Como terceiro momento de aprendizado da matéria a partir do mesmo 
hard case, pode o docente ampliar a reflexão dos alunos, trabalhando-o como 
problema complexo (que de fato é), valendo-se da técnica do Problem-Based 
Learning (PBL), que consiste na aprendizagem por meio de problemas.

O professor apresentaria a situação problema para seus alunos buscarem soluções 
para o caso narrado, com dados mais complexos. É como se o aluno, desde o início 
da faculdade, se comportasse como um advogado, um “resolvedor de problemas”.

Nesta situação, destaca-se que o professor, após apresentar o problema, 
tem como tarefa, principalmente, instigar os seus alunos, funcionando como 
facilitador (PEREIRA, 2009, p. 67). A análise do caso poderá trazer perspectivas 
de outras áreas do direito, conexas. No caso, a situação sexual de um garoto de 9 
anos suscita, por si mesmo, diversas reflexões, que poderão envolver perspectivas 
sociais, políticas, econômicas, educacionais, para além do direito. E o professor, 
pouco a pouco, colabora, auxiliando os alunos a avançarem em direção à 
resolução do problema. O PBL, naturalmente, aumenta o âmbito de questões 
que devem ser consideradas pelos alunos, estimula a interdisciplinaridade, além 
de instigar os alunos a, cada vez mais, compreenderem o assunto estudado 
(ROSSI, 2014).4 Não obstante, para garantir que todos os assuntos sejam efetiva 
e devidamente trabalhados, cabe ao professor, ao lançar o caso, constantemente, 
redirecionar os alunos, a fim de cumprir o programa previsto para a disciplina.

Conclusão

Percebe-se, diante do que foi apresentado, a superação do ensino jurídico 
“bancário” pelas virtualidades dos métodos participativos, que permitem que 
o aluno de Direito desenvolva habilidades que integram a atividade do jurista. 

A aula expositiva sempre será importante. Defende-se, inclusive, que antes de 
se iniciar qualquer método aqui trabalhado, o professor ofereça aulas expositivas e 

4  Pesquisas sugerem que estudantes PBL retêm conhecimento por mais tempo que estudantes de 
currículos tradicionais, aplicam de forma mais eficiente conhecimento teórico e dirigem o estudo 
continuado de forma mais consistente ao longo da vida, utilizam melhor os recursos postos à sua 
disposição, pela universidade, e têm uma melhor opinião acerca do próprio curso (JONASSEN; 
HUNG, 2008; NORMAN; SCHMIDT, 2000; PRINCE, 2005; VERNON; BLAKE, 1993).
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transmita uma visão geral do assunto para seus alunos, podendo intercalá-la com 
o diálogo socrático. Contudo, a aula magistral não é suficiente para formar um 
profissional completo, consciente e transformador da realidade social. 

Os métodos de ensino alternativos às aulas expositivas são importantes neste 
processo, pois têm a função de desenvolver no aluno habilidades necessárias 
para seu desempenho profissional, em meio social, onde deverá comunicar-
se, integrar saberes e resolver problemas. Exemplificando, o PBL lhe permite 
analisar situações complexas, o debate lhe estimula o pensamento crítico e o 
diálogo socrático lhe faz mais reflexivo. 
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Introdução

No ensino jurídico brasileiro prevalece o modelo de aula expositiva com 
o conteúdo ministrado pelo professor sem a participação ativa do aluno em 
sala de aula. Nesse sentido, de forma a tornar o aprendizado dos estudantes 
de Direito mais enriquecedor, aborda-se no presente estudo a aplicação dos 
métodos participativos de ensino, especificamente da Clínica de Direito, do 
Diálogo Socrático e do Problem-Based Learning, por meio do qual o professor 
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passa a atuar como facilitador instruindo o aluno das condições necessárias 
para o conhecimento. 

A Clínica de Direito busca a solução de um problema jurídico real pelos 
estudantes, com a supervisão de professor e o comparecimento de um cliente 
objetivando a resolução da demanda por meio da participação dos alunos que 
devem intervir no caso analisado. A história relata que a educação reduzida a 
aulas expositivas, não promove, por si, que o aluno reflita sobre si e sobre sua 
condição no mundo, ou desenvolva capacidade de interação relacional com 
pessoas implicadas nos problemas jurídicos. De certa forma, a educação limitada 
à exposição de assuntos, desatende a educação dos discentes, não lhes preparando 
para contribuir ativamente na solução de conflitos socialmente complexos, 
demandados pela sociedade pós-moderna de consumo. Também não traz como 
meta o desenvolvimento expresso de habilidades da atividade do jurista.      

O presente trabalho ressalta a importância dos métodos ativos ou 
participativos, aplicando-os ao ensino da mediação. A proposta de uma nova 
mentalidade educacional com aplicação de métodos participativos de ensino 
em direito, agregados a temas fundamentais para a vida profissional, como a 
mediação de conflitos, auxilia o aprendizado do aluno que passa a compreender 
melhor o conflito interpessoal como algo natural na vida dos indivíduos, 
e que por isso deve ser administrado pelo diálogo pacífico-reflexivo para a 
emancipação dos envolvidos. Por isso a importância do diálogo socrático na 
formação dos discentes, que lhes permitirá desenvolver habilidades retóricas 
diante de argumentos e contra-argumentos. 

Por outro lado, a aprendizagem por meio de problemas, conhecida como 
Problem Based Learning (PBL), surgiu no Canadá entre as décadas de 1950 
e 1960 como um substituto da técnica tradicional da aula expositiva, com a 
finalidade de solucionar casos apresentados no âmbito da medicina. A aplicação 
dessa metodologia permite o aluno identificar os limites do problema, descobrir 
a solução adequada e utilizar uma estratégia viável na resolução de casos reais 
ou hipotéticos tendo como premissa o conteúdo estudado na disciplina. 

Nesse contexto, esse estudo perpassa as ideias centrais acerca da aprendizagem 
baseada nas técnicas da Clínica de Direito, do Diálogo Socrático e do Problem-
Based Learning e investiga possibilidades de aplicação desses métodos no 
aprendizado da mediação de conflitos. Para tanto, pretende-se demonstrar, 
a partir da experiência no curso de Direito, o quanto esta metodologia pode 
contribuir para o desenvolvimento de uma nova cultura de aprendizagem, na 
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qual os alunos sejam ativos na construção do conhecimento, e desenvolvam a 
criticidade e autonomia, e os professores, desafiados a compor as técnicas de 
ensino tradicionais, especialmente a aula expositiva, com métodos interativos, 
ocupando nova posição no processo educativo: como facilitador da construção 
do conhecimento. Assim, de modo particular, trata-se da aplicação dos três 
métodos à mediação judicial à luz do novo Código de Processo Civil. 

2. Ensino e aprendizado: conceitos uníssonos  
da arte pedagógica

A utilização dos métodos participativos de ensino busca desenvolver as 
habilidades dos estudantes de modo mais eficaz que nas aulas meramente 
expositivas como forma de tornar o aprendizado dos alunos do curso de Direito 
mais enriquecedor. Segundo Fernandes (2014), a pedagogia adotada hoje no 
ensino jurídico é centrada na figura do professor e a participação do discente 
restringe-se somente à apreensão e memorização do conteúdo ministrado em 
sala. Desse modo, inicialmente, mostra-se a abordagem da mediação judicial 
à luz do novo Código de Processo Civil (lei n. 13.105/2015) com o auxílio da 
Clínica de Direito. A mediação é uma forma consensual de solução de litígios 
quando as próprias partes por meio do diálogo, de forma pacífica e respeitosa, 
solucionam seu conflito e são auxiliadas pela figura de uma terceira pessoa, 
imparcial, que facilitará a conversa, que se trata do mediador. 

De acordo com Barbosa e Silva (2015), o novo código ressalta a relevância 
dos métodos consensuais de solução de litígios, como maneira de desafogar 
o Judiciário, promover cultura de paz e de direitos humanos e despertar a 
conscientização da sociedade brasileira para a eficácia desses métodos. A Clínica 
de Direito pretende solucionar um problema jurídico pelos discentes com a 
orientação do professor com análise de um caso real. Nessa lógica, os alunos 
tomam como base os conhecimentos teóricos adquiridos em sala sobre o instituto 
da mediação, de forma a aplicá-los nos casos que serão avaliados na clínica, de 
maneira que possam adquirir as habilidades próprias dos advogados, atender os 
clientes, entrevistá-los, avaliar a situação apresentada, analisar junto às partes se 
a propositura ou prosseguindo de uma ação judicial é o melhor caminho de modo 
a conduzir a conversa e assegurar o desfecho do litígio de forma satisfatória para 
todos. Tudo isso sob supervisão de um profissional já experiente. 
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Como destaca Scabin e Acca (2009), o ponto forte da Clínica de Direito 
é o fato de ela proporcionar a experiência com soluções reais, com toda sua 
complexidade e imprevisibilidade, em um ambiente onde há a preocupação 
com o aprendizado do aluno, sendo a experiência uma oportunidade ímpar para 
instruir-se acerca da aplicação do direito, unindo a dimensão prática à reflexiva. 

A proposta pedagógica do Diálogo Socrático (DS) surge das raízes do 
pensamento grego ao instigar o homem a perguntar-se de modo sucessivo, de 
modo a desvendar o seguinte problema existencial: “o que pode ser conhecido? É 
possível um conhecimento absoluto?”. Assim, surgia a maiêutica, método, icônico 
de Sócrates (470-399 a.C). Para Nicola (2005), a maiêutica consiste no método de 
investigação de Sócrates que, quando indagado sobre determinados temas, jamais 
fornecia respostas imediatas ou soluções, limitando-se a devolver as perguntas 
para seu interlocutor. Oportunizava-lhe, assim, a descobrir a verdade dentro 
de si. Na visão do autor, o método propicia o indivíduo a descobrir a verdade 
como conquista pessoal, pensando nesse aspecto a educação como autoeducação, 
processo de amadurecimento interior e contínuo, que pode ser estimulado. 

O Diálogo Socrático, “é um mecanismo retórico que busca identificar, 
no curso de uma manifestação dialógica, a verdade presente nos argumentos 
e contra-argumentos dos sujeitos envolvidos” (CARVALHO, 2009). Para os 
fins de utilização do método (DS) nas sessões de mediação judicial para a 
solução consensual dos conflitos, é plausível a sua aplicação, a fim de facilitar o 
aprendizado dos alunos do curso de direito. Como parte da dinâmica pedagógica 
pode-se demonstrar ao discente que a lei n.13.105, de 16.3.2015 (novo Código 
de Processo Civil), testifica no parágrafo 3º, do art.3º, que os operadores do 
direito devem estimular a sua aplicação, inclusive no curso do processo judicial. 

Assim, a mediação com a presença do aluno, permite conhecer melhor 
a atuação do mediador, que é um terceiro neutral (Vezzulla,1998), que 
conduz, sem decidir, fazendo o papel de facilitador para que as próprias partes 
envolvidas no conflito participem na busca de melhores soluções. Sendo esse 
o objetivo primordial da mediação, o aluno poderá observar a maiêutica sendo 
aplicada para dar a oportunidade às partes de refletirem sobre o problema, 
para chegarem a conclusões pessoais, e até mesmo na solução do conflito por 
meio do consenso. A verdade gerada pelas partes com suas reflexões possibilita 
ao aluno entender a importância do advogado mediador, que contribui para 
os objetivos da mediação, que, na visão de Sales (2004), são especificamente 
quatro: “solução dos problemas, prevenção de conflitos, inclusão social e paz 
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social”. A sensibilidade humanista de todos os envolvidos deve prevalecer no 
trato das relações interpessoais. Por isso, na lição de Morin (2011), a humanidade 
precisa de “escutas mais sensíveis, pessoas responsáveis e comprometidas com a 
transformação de si e do mundo”. 

Por outro lado, a aprendizagem por meio de problemas é uma técnica de 
ensino inserida no conjunto das metodologias ativas, desenvolvido inicialmente 
no âmbito da educação médica e que vem sendo experimentada por outros 
cursos. A adoção da modalidade do Problem Based Learning nos cursos de 
Direito tem como eixo central a resolução de problemas propostos, reais ou 
hipotéticos, que envolvam elementos jurídicos e não-jurídicos, com a finalidade 
de que o aluno estude e aprenda determinados conteúdos (PEREIRA, 2009). 

Assim, esta metodologia estimula uma atitude ativa do aluno em busca do 
conhecimento, além da possibilidade de desenvolvimento de técnicas de atuação 
para resolver problemas complexos, fomentando a capacidade de planejamento 
e aconselhamento do discente. O conflito, quase sempre visto como algo 
negativo, é compreendido pela mediação como algo positivo, necessário e 
natural para a formação do indivíduo e da coletividade, e sua administração 
adequada representa o percurso para o entendimento e para a harmonia entre 
as partes, com o consequente aprimoramento das relações (SALES, 2009). 

Desse modo, a solução do conflito representa o objetivo primordial da 
mediação. O diálogo deve ter como fundamento a visão positiva do conflito, 
a cooperação entre as partes e a participação do mediador como facilitador 
dessa mediação (SALES, 2009). Na mediação, o diálogo e a participação ativa 
das partes são estimulados pelo mediador na construção do consenso acerca 
da solução adequada para o problema apresentado, bem como é destacada a 
responsabilidade das partes na solução da controvérsia, o que permite que as 
pessoas se sintam incluídas e valorizadas, pois capazes de influir na condução 
do seu próprio destino (SALES, 2009). 

Nesse sentido, a adoção do método participativo de ensino conhecido 
como Problem-Based Learning nos casos de mediação de conflitos permitirá o 
discente atuar como mediador auxiliando na construção do diálogo entre as 
partes conflitantes, além de propiciar ao professor o desempenho de seu papel 
de fomentador do aprendizado, em oposição à tradicional aula expositiva.  Com 
maestria define Ghirardi (2009), que “o aperfeiçoamento do ensino jurídico 
não será possível se não for uma empreitada coletiva”. Essa afirmativa torna-se 
consciente pela pesquisa que se desenvolve em pauta. 
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Conclusão

São diversas as vantagens dos métodos participativos de ensino do Direito 
para o aprendizado dos alunos. Neles, o professor tem sua função reconfigurada. 
Atua como facilitador da construção do conhecimento. O estudante se torna 
como a peça fundamental e ativa na constituição do próprio saber e das próprias 
habilidades como jurista. A incorporação de tais métodos pode demandar mais 
recursos financeiros das instituições, como também maior dedicação e tempo 
do professor ao preparar suas aulas. Mas é um investimento necessário por 
dupla razão. Desde o ponto de vista das escolas, é um diferencial competitivo. 
Desde a perspectiva pedagógica, é ferramenta para desenvolver no estudante de 
Direito tanto a dimensão mais crítica e social (base humanista prática) quanto 
a dimensão do raciocínio prático jurídico, como a arte da argumentação (função 
pragmática), fundamentais para um bom operador do Direito. 

A interdisciplinaridade também é uma realidade fática e comprovável 
pouco aplicada no ensino do direito. A contribuição da Teoria da 
Complexidade de Edgar Morin, que aglutina saberes em busca da formação 
científica do docente e do discente não deixa de ser um subsídio relevante para 
o aprendizado. A aplicação de métodos de ensino-aprendizagem socializados 
como Diálogo Socrático abre essa perspectiva e contribui sobremaneira para 
a formação do aluno do curso de Direito que adquire habilidade no raciocínio 
jurídico ao lapidar informações de forma conjunta, orientado pelo professor, 
dando oportunidade de se desvencilhar dos grilhões da educação bancária 
enfatizada por Paulo Freire. 

A presente pesquisa permite-nos também concluir que não há, rigorosamente, 
um determinado método participativo de ensino que possa ser considerado 
melhor ou pior do que o outro, sendo prudente perceber a existência de 
técnicas mais adequadas e capazes de estimular constantemente a compreensão 
dos alunos diante das situações apresentadas, bem como aptas a ensejar o 
desenvolvimento das habilidades do discente no enfrentamento dos problemas, 
contribuindo consideravelmente para a construção do seu conhecimento, além 
de desenvolver sua autonomia e capacidade crítica e argumentativa. 

O discente não precisa ter respostas definitivas do certo ou errado, mas sim 
vislumbrar constantemente a possibilidade de identificar os limites do problema, 
descobrir a solução adequada, avaliar a estratégia proposta na resolução do caso, 
articulando o conteúdo da disciplina com sua aplicação prática. Dessa forma, a 
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adequada condução da técnica propicia o aprendizado dos alunos e a contínua 
interação do professor na qualidade de fomentador do aprendizado.
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Introdução

A graduação em Direito no Brasil surgiu como forma de solucionar o déficit 
de profissionais capacitados para suprir os quadros políticos e administrativos 
existentes após a independência (FERNANDES, 2014, p.38). Desta feita, 
o interesse em questão era o de produzir profissionais habilitados para 
desempenhar tais funções de forma mais rápida e a custo acessível, visto que, 
sem escolas de Direito, as famílias tinham que investir verdadeiras fortunas e 
tempo enviando seus filhos para estudarem no exterior. 

Assim, as Escolas foram criadas com o objetivo de formar profissionais 
para a burocracia estatal, considerando-se suficiente a educação em moldes 
formais, para que pudessem desempenhar de forma satisfatória suas funções 
(FERNANDES, 2014, p.38). Adotou-se, para tanto, metodologia de ensino 
verticalizada entre o professor e aluno, como era o modelo coimbrão, com 
aulas totalmente expositivas. Os alunos tinham nas leis e livros indicados a sua 
principal fonte de pesquisa e de estudo. Nas aulas escutavam de forma passiva 
o professor expressar seu conhecimento.
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O aprendizado limitado, sobretudo, à dogmática do Direito, suficiente em 
tempos de menor competitividade e menos complexidade social como era o 
século XIX e em parte do XX, foi se mostrando deficiente com o tempo. O 
século XXI exige das faculdades um projeto educacional mais eficiente, que 
possa gerar profissionais aptos a um mercado mais competitivo para atender 
demandas mais complexas. 

O ensino deve ultrapassar o conhecimento teórico da lei, doutrina e 
jurisprudência. De nada adianta ao aluno saber ampla teoria se não conseguir 
visualizar a sua aplicação prática. Por isso se demanda de um plano de ensino 
contar estratégias para que o conhecimento teórico seja confrontado com o 
mundo real, com o caso concreto. Como diz Gordillo, mais do que conhecer 
intelectualmente os conceitos, o aluno deve ser capaz de manuseá-los na sua 
prática (1988, p. 29).

Após o estudo de diversas metodologias complementares, no presente 
trabalho se elegeram três delas, aplicando-as no ensino de tema que inova 
no Direito Civil em 2016 e altera a situação da capacidade civil. Assim, à 
necessidade de apresentar as inovações trazidas pelo Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, agrega-se a oportunidade de usar de algumas dessas novas 
modalidades de ensino/aprendizado. 

O Estatuto da pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015- Lei brasileira de 
inclusão da pessoa com deficiência) foi sancionado no dia 7 de julho de 2015 
e passou a ter vigência a partir de janeiro de 2016, trazendo consigo diversas 
alterações tanto no Código Civil brasileiro como no Código de Processo civil. 
De rigor, o conteúdo do Estatuto já estaria vigente no Brasil, inclusive com 
caráter de norma constitucional, uma vez que o Congresso Nacional aprovou, 
por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade 
ao procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição, a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 30 de março de 2007.

A referida lei tem por objetivo a inclusão das pessoas com deficiência 
na sociedade brasileira. Para tanto, promove diversas medidas e estabelece 
benefícios para que o objetivo seja alcançado. Dentre as medidas, a lei modifica 
o instituto da capacidade civil, regulado nos artigo 3° e 4° do Código Civil. 
Excluíram-se os incisos I, II e III do artigo 3°, que tratava dos absolutamente 
incapazes. Com a exclusão de tais incisos, é considerado absolutamente incapaz 
apenas o menor de 16 anos. Além disso, o artigo 4° sofreu alteração, passando 
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a admitir como relativamente incapazes apenas os ébrios habituais, viciados 
em tóxicos e aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem 
exprimir sua vontade.

Desta forma, o presente trabalho visa mostrar as vantagens de ensinar os 
direitos das pessoas com deficiência para os alunos de direito mediante uso de 
três métodos participativos de ensino (GHIRARDI, 2009). Serão eles: debate, 
diálogo socrático e estudo de caso.

2. Desenvolvimento

Pode-se ensinar os direitos da pessoa com deficiência para os alunos de 
direito de diversas formas. No entanto, o artigo propõe utilizar métodos ativos de 
aprendizagem, propiciando nova dinâmica em sala de aula acerca da temática.

O primeiro método de ensino é o debate. Este método consiste em uma 
técnica que tem por escopo principal estimular a participação do aluno. Este 
instrumento de aprendizagem pode ser em relação a um problema, uma questão 
ou tópico que se deseje explorar e, assim sendo, os alunos, ao participar desse 
processo, exercitam argumentação e raciocínio (PEIXOTO, 2009, p.23).

Esse mecanismo traz diversas vantagens para o aluno. Isso potencializa 
sua importância em sala de aula. Dentre as vantagens de adotar o debate 
como método de ensino/aprendizado está a capacidade de se trabalhar 
simultaneamente o domínio cognitivo e controle afetivo do aluno. Ou seja, 
além de se observar o grau de conhecimento do aluno e poder ajudá-lo a 
desenvolver durante a realização da atividade, também se poderá observar sua 
reação na interação com os demais, identificar fragilidades que se expressam 
em situações de descontrole ou apatia, para diagnosticar eventuais pontos de 
melhora e desenvolvimento (PEIXOTO, 2009, p. 24-25). 

Observa-se que o debate instiga os alunos à participação. A dimensão 
competitiva, da vida real, também pode ser trazida aqui. Porém, como usar 
desse método em sala de aula? No tema em questão, qual seja, a capacidade 
do deficiente intelectual frente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), 
segue uma proposta de procedimento para o debate.

O professor previamente informa os alunos que adotará o debate em 
determinada aula e indica os objetivos que pretende alcançar com o debate. 
Informando-se aos alunos o dia do debate, o docente determinará a leitura por 
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parte dos alunos do EPD, na parte que faz referência a alteração do Código Civil 
relativamente à capacidade e indica os questionamentos que serão abordados: 
quais mudanças o Estatuto provocou no instituto da (in) capacidade civil? Em 
que consiste o instituto da (in) capacidade civil? Como fica a (in) capacidade 
civil da pessoa com deficiência intelectual?

Os alunos, antes da aula com debate, deverão estudar o assunto para, 
na aula respectiva, poderem argumentar e responder aos questionamentos 
previamente formulados pelo professor. Cumpre destacar que o docente, ao 
aplicar estas perguntas, deverá realizá-las uma de cada vez, de modo a evitar 
que os alunos fiquem confusos. 

Para a evolução do debate, deve-se antes avaliar o grau de preparação 
prévia dos alunos, de modo que o tempo em sala de aula seja produtivo. Nesse 
contexto, convém que se exija dos alunos algum tipo de documento escrito, 
impresso, a ser entregue ao professor, acerca de bibliografia pesquisada. Com 
os recursos digitais disponíveis, pode-se ainda pedir que os alunos fixem em 
uma pasta virtual de acesso comum a todos. Esse material servirá ainda para a 
condução do debate entre os alunos e o professor. Assim, na parte inicial da aula 
prevista para o debate, poderá o professor realizar um aquecimento intelectual, 
questionando os alunos acerca dos tópicos da matéria. Tal procedimento – 
apresentação previa de pesquisa - pode ser avaliado mediante atribuição de 
nota. A tensão dos alunos, em razão da preocupação por notas de desempenho, 
facilita o estímulo à pesquisa. Por isso, a avaliação do professor recairá também 
na pesquisa prévia, bem como na desenvoltura dos alunos no debate. Assim, o 
docente avaliará se os alunos compreenderam que, com o advento do EPD, a 
capacidade civil prevista no Código Civil foi alterada. 

Além disso, observará se os alunos entenderam que a regra, agora, é a 
capacidade civil plena para as pessoas com deficiência intelectual, e que, em 
algumas situações, esta capacidade será mitigada ou não, pois desde a Convenção 
dos direitos das pessoas com deficiência, bem como, com o advento do Estatuto 
das pessoas com deficiência, os indivíduos com deficiência são reconhecidos em 
igualdade e liberdade como os demais indivíduos. 

Outro método que permeará a sessão de trabalho, e que traz desenvolvimento 
de habilidades dos alunos, é o Diálogo Socrático. Com o objetivo de buscar a 
verdade nos argumentos e contra argumentos utilizados pelos sujeitos que estão 
envolvidos, o método socrático pode ser entendido como um instrumento de ensino 
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que se utiliza do diálogo entre duas ou mais pessoas para instigar o entendimento ou 
compreensão sobre determinado assunto (CARVALHO, 2009, p.31).

Esta forma de ensinar através do diálogo socrático é interessante na medida 
em que estimula o entendimento sobre determinado tema. Até se construir a 
compreensão sobre determinado assunto se passa por diversas fases, ou seja, 
para se chegar ao conhecimento deve-se utilizar de habilidades, quais sejam, 
investigar, raciocinar, conceituar e interpretar (CARVALHO, 2009, p.41).

O docente, neste caso, levará para a sala de aula o EPD, bem como o Código 
Civil e, em conjunto com os alunos, analisará as duas leis mediante perguntas 
e convite à pesquisa rápida sobre os diplomas. Por exemplo, fará a pergunta: 
as pessoas com deficiência intelectual podem contrair matrimônio? A partir 
da resposta dada pelos alunos, que poderá ser negativa, o professor tentará 
responder o questionamento com outras perguntas, a fim de demonstrar que 
aquela resposta fornecida pelos estudantes possui controvérsias. E assim, o 
docente juntamente com os alunos, procurará construir um raciocínio através 
das informações que estão sendo obtidas. 

Para avaliar os alunos, o professor deverá dizer que a partir de certo momento 
passará a avaliar a participação e as respostas, de modo que sejam construídas de 
forma lógica, ou seja, segundo estão sendo instruídos, de modo a experimentarem 
a arte de criação por conta própria em suas exposições. Ao mesmo tempo, poderá 
checar, nesse processo, se houve compreensão adequada acerca da temática pelos 
alunos, de modo a corrigir ou completar eventual défice. Desse modo, os alunos 
entenderão que até a avaliação é um processo de aprendizagem.

No caso, o docente avaliará se os alunos compreenderam que o EPD alterou 
o regime das capacidades e as razões para tanto. Devem pouco a pouco ser eles 
mesmos a afirmarem que isso terá permitido às pessoas com deficiência gozarem 
de maior autonomia e liberdade para decidirem por si só, questões de natureza 
existenciais, ou seja, questões relativas a casamento ou corpo, por exemplo. 
Outros aspectos da matéria podem ser ensinados com o método do caso, como 
se verá, especialmente para que eles tomem ciência das lacunas do Código Civil 
e do EPD na matéria.

Como se dizia, o método do caso também pode ser utilizado em sala de 
aula para se apresentar a temática dos direitos das pessoas com deficiência. 
Este método consiste em uma técnica que tem por objetivo desenvolver o 
raciocínio jurídico por meio da análise de decisões judiciais reais ou hipotéticas. 
Mais que compreensão e discussão de informações, o método do caso tem por 
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fim preparar o raciocínio e o julgamento, formando os alunos para, pouco a 
pouco, vislumbrarem a solução entre diversas alternativas e construírem a 
fundamentação para a decisão, mediante argumentos sólidos que embasem a 
solução proposta ao caso (RAMOS, SHORSCHER, 2009, p. 49).

O docente pode se socorrer de uma decisão julgada por algum órgão da justiça 
nacional ou internacional em que o direito da pessoa com deficiência assegurado 
pelo Estatuto se encontre em destaque. Poderá também criar um caso hipotético. A 
partir daí, desenvolver uma discussão trazendo questionamentos acerca da situação. 
Isto levaria os alunos a estudarem a legislação atual, doutrina pertinente, bem como 
as inovações trazidas pelo EPD, permitindo um estudo amplo a partir de um caso 
específico. Assim, estando os alunos suficientemente maduros nos conceitos básicos, 
pode o professor introduzir o caso que revelará a incompletude do sistema. 

No caso, há várias normas que tratam dos incapazes no Código Civil e não 
foram detalhadas em face da nova lei. Além disso, o próprio EPD diz, por exemplo, 
que o cartorário não poderá de modo algum desatender pedido de pessoas com 
deficiência intelectual, agora plenamente capazes, sob risco de cometer crime de 
discriminação. Assim, o professor pode trazer o caso de um adulto de 58 anos de 
idade, mas com idade mental de uma criança de 5 anos de idade, que se apresenta 
para casar no cartório com uma pessoa de 18 anos, de condição sócio econômica 
muito inferior à sua. Nessa caso, perguntaria: o que deve fazer o cartorário? Os 
alunos devem experimentar a perplexidade da situação e sentir-se na posição de 
julgadores. Ao se utilizar casos reais, aproximam-se teoria e prática. A partir daí, 
os alunos, orientados pelo professor, podem construir um raciocínio em conjunto 
e, dessa forma, estudar o assunto proposto.

Dito isso, a avaliação poderia se realizar por meio de prova escrita, onde o 
professor colocaria um caso semelhante para o aluno desenvolver sua resposta. 
O docente se preocuparia em buscar não a resposta correta, mas analisar os 
fundamentos utilizados pelos alunos para aquele caso específico, bem como os 
passos de sua ação julgadora.

Conclusão

O direito das pessoas com deficiência reconhecido desde a Convenção (2007) 
e internalizado pelo Decreto 186 em 2008, ganhou maior destaque a partir do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, em vigor desde janeiro de 2016. Desta forma, 
é importante estudar os reflexos do Estatuto para o ordenamento jurídico.
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Assim sendo, o presente artigo teve por objetivo apresentar como o assunto 
possa ser trabalhado em sala de aula utilizando-se de três métodos ativos de 
ensino de direito: o debate, o diálogo socrático e o método de caso.

Estas formas de aprendizagem permitem que o assunto seja visto de forma 
diferente daquela tradicional, qual seja, a exposição por parte do professor, 
favorecendo que o aluno possa ter vivencia da sua vida profissional futura de 
modo a conseguir interagir de forma crítica, ética e segura com qualquer fato 
que venha a ocorrer no seu desempenho profissional. As novas técnicas de 
ensino jurídico têm como objetivo fazer com que o aluno saia de sua posição 
passiva e possa participar e se desenvolver de forma mais produtiva na vida 
acadêmica e profissional.
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Introdução

No presente trabalho são trazidos os resultados parciais da investigação 
de doutorado “Percurso em Direito e Arte em uma abordagem Sociopoética” 
realizada com estudantes de Direito do Distrito Federal, no período de abril 
de 2012 a fevereiro de 2013, com propósito investigar “o que pode a arte na 
formação do jurista?”. A abordagem sociopoética de pesquisa – que tem a 
experiência artística como dispositivo disruptor, um dos seus princípios – foi 
o caminho metodológico empregado no curso-pesquisa, que oportunizou aos 
estudantes uma Formação em Direito e Arte e a produção dos dados. 

O Percurso realizado sugere que a experiência artística, pela violência com que 
afeta as subjetividades, deslocando-as da sua zona de acomodação, promove o ato de 
pensar, que no dizer de Giles Deleuze e Félix Guattari (2010) nada tem de ordinário, 
pois, somente ocorre diante da brutalidade, da violência, que nos retira da opinião, 
da representação, da recognição. É no encontro com o caos, a partir dessa violência, 
que somos provocados a pensar e a criar. Nesse sentido, a experiência artística 
revela-se um potente dispositivo na formação do jurista, porque promovendo o ato 
de pensar e a ruptura com a recognição, oportuniza a criação.

2. O que pode a arte no ensino jurídico?

Esta indagação abre caminho para a trajetória da pesquisa de doutorado 
desenvolvida pela autora no Programa de Pós-Graduação em Direito da 
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Universidade de Brasília - UnB, cujo resultado é a tese “Pensar é seguir a linha de 
fuga do voo da bruxa”. Pesquisa sociopoética com estudantes de Direito sobre a arte na 
formação do jurista, da qual este texto é um excerto. Buscava-se compreender os 
infinitos de possibilidades que a arte – enquanto dispositivo disruptor do instituído 
pela violência profunda com que opera – pode produzir no ensino jurídico.

A arte aqui referida não é aquela adequada à esfera da obra de arte, mas 
da ordem do fazer artístico, que se encontrava dissolvida no cotidiano das 
sociedades tradicionais, integrado aos processos de produção de subjetividade, 
quando essa dimensão da experiência humana ainda não havia sido atribuída 
ao único espaço de obra de arte ou de objeto de consumo. (GUATTARI, 1992). 
O fazer artístico é adotado como experiência, como a possibilidade de que 
algo nos aconteça, toque-nos, atravesse-nos, forme-nos e transforme-nos. A 
experiência como um encontro, que apresenta sempre a dimensão da travessia 
e do perigo, e que requer a exposição do sujeito (LAROSSA, 2002). 

O caminho de pesquisa empregado para atender aos objetivos propostos 
foi a Sociopoética, abordagem filosófica de pesquisa, porque elege entre seus 
princípios a importância do corpo como fonte do conhecimento e o papel 
da criatividade de tipo artístico no aprender, no conhecer e no pesquisar 
(GAUTHIER, 2012). 

Assim, o Percurso em Direito e Arte em uma abordagem Sociopoética, curso-
pesquisa com estudantes de Direito do Distrito Federal, com o tema-gerador 
A arte na formação do jurista, aconteceu entre os meses de abril de 2012 a 
fevereiro de 2013. Neste período foram realizadas doze oficinas. A primeira com 
o propósito de negociar os termos da pesquisa e formar o grupo-pesquisador.

Em seguida foram realizadas três oficinas para produção dos dados com o 
emprego das técnicas: A Escultura, O Parangolé e Os sentidos, desenvolvidas a 
partir dos conceitos de corpo sem órgãos (DELEUZE; GUATTARI, 2007) e de 
corpo vibrátil (ROLNIK, 2002), que apontam para o corpo como possibilidade 
de criação de uma zona de turbulência hiperinventiva. Buscava-se abrir o 
corpo (GIL, 2004) utilizando o movimento como forma de afastar a vigilância 
racional, os condicionamentos físicos e intelectuais, permitindo o fluxo das 
intensidades do mundo. 

Em seguida, ocorreram duas oficinas de análise dos dados pelo grupo-
pesquisador. Então, a pesquisadora oficial realizou a análise dos dados, 
identificando e separando-os por categorias e, em seguida executando a sua 
transversalização. Depois, elaborou textos literários com o objetivo de submeter 
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ao grupo-pesquisador os resultados, na etapa da pesquisa denominada de contra-
análise. A contra-análise ocorreu em cinco oficinas (GAUTHIER, 2012).

No estudo filosófico, penúltima etapa da pesquisa, foi realizado o 
atravessamento do pensamento do grupo-pesquisador com o saberes acadêmicos. 
Ao final, os resultados da pesquisa foram socializados com o grupo-pesquisador 
(GAUTHIER, 2012)

2.1. A Escultura da arte na formação do jurista

A primeira oficina de produção de dados teve início com exercícios 
de preparação corporal. Em seguida, os copesquisadores, vendados, foram 
separados em subgrupos e criaram uma Escultura, com argila. Então, os 
subgrupos deram nomes às esculturas: O Fauno; Homo juris sem olhos e Sentido 
coletivo e responderam as seguintes questões-geradoras: O que é o Fauno da arte 
na formação do jurista? O que é o Homo juris sem olhos da arte na formação do 
jurista? O que é Sentido coletivo o da arte na formação do jurista? Todas as falas 
foram registradas. A oficina finalizou-se com uma Roda de Embalo.

2.2. Inventando o Parangolé da formação do jurista

A segunda técnica de produção de dados, O Parangolé, foi criada a partir 
da obra Parangolés de Hélio Oiticica (OITICICA, 1986). A produção de dados 
ocorreu em duas etapas, na primeira os copesquisadores criaram o Retalho e na 
segunda o Parangolé da formação do jurista.

A oficina iniciou-se com a preparação corporal. Em seguida, os copesquisadores 
deitaram no chão e realizaram uma viagem imaginária aos lugares da formação do 
jurista. Ao final do relaxamento, escolheram um tecido e criaram o Retalho da arte 
na formação do jurista. Seguiu-se a Roda de Conversa, onde os copesquisadores 
falaram das sensações experimentadas, do ato de criar e sobre as questões-
geradoras: O que é o Retalho da arte na formação do jurista? Como são os lugares da 
formação do jurista? 

Na segunda parte da Técnica, os copesquisadores tomaram os seus Retalhos 
e criaram o “Parangolé da arte na formação do jurista”. Então, realizaram um 
ritual vestindo o Parangolé e dançando com ele. Seguiu-se a Roda e Conversa, 
momento em que os copesquisadores falaram sobre a relação entre o Parangolé e 
a Arte na formação do jurista. Todas as falas foram registradas em áudio e vídeo.
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2.3. Os sentidos da arte na formação do jurista

A técnica “Os Sentidos” foi elaborada a partir das proposições “Estruturação do 
Self” de Lygia Clark (ROLNIK, 2002) e “Penetráveis” de Hélio Oiticica (OITICICA, 
1986). Da “Estruturação do Self” foram tomados os “Objetos Relacionais” e da 
proposição “Penetráveis” foram utilizadas as “Caixas das Sensações”. 

A oficina teve início com a dinâmica do “condutor”: um estudante vendado é 
conduzido por outro estudante, após algum tempo os pápeis são trocados. Após 
esta etapa, um a um, os copesquisadores, vendados, foram introduzidos na sala e 
conduzidos pelas “Caixas das Sensações” que continham areia, pedras, folhas secas, 
água, piso de tecido felpuldo e plástico bolha. Então, os copesquisadores foram 
deitados e teve início o trabalho com os “Objetos Relacionais”, que foram passados 
suavemente, com vigor e deixados repousados sobre seus corpos. Concluída esta 
etapa, os copesquisadores realizaram uma produção plástica utilizando papel A4, 
tinta e pincéis. Na sequência, foi realizada a Roda de Conversa, onde relataram as 
experiencias vivenciadas, relacionando-as com o tema-gerador e com a formação 
do jurista. A oficina foi encerrada com uma ciranda.

2.4. Linhas do pensamento do grupo: o corpo do 
estudante de direito e a experiência artística

A experiência artística vivenciada pelo grupo-pesquisador provocou 
a produção de uma quantidade significativa de dados. Desse complexo 
emaranhado foram cartografadas três linhas do pensamento do grupo: o ensino 
jurídico; a arte na formação do jurista e o corpo do jurista. Neste artigo serão 
apresentados alguns dos confetos (GAUTHIER, 2012) e problemas presentes na 
linha do pensamento: o corpo do estudante de direito e a experiência artística. 

Os copesquisadores afetados pela experiência artística pensaram a respeito 
dos seus corpos, do sentir, do racionalizar e sobre a arte na formação do jurista. 
Assim a assertiva “Eu me senti! São raras as ocasiões em que eu me sinto [na 
minha formação]” levantada por um dos copesquisadores encadeou o filosofar 
sobre esse tema, daí a criação do confeto Formação tradicional do Direito. 

 Dizem os copesquisadores que, na 

Formação tradicional do Direito não existe espaço para o estudante 
se sentir, se perceber e perceber o outro. Nela, é rara a oportunidade 
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para o estudante se lembrar que tem um corpo, pois, não tem nada para 
lembrá-lo de que tem pernas e braços. Os estudantes mexem o corpo 
somente do pescoço para cima e os braços. É como se fosse só a cabeça 
e o computador. Somente braço e cabeça trabalham e o resto do corpo 
não existe. Porque na Formação tradicional do Direito o importante é 
eliminar o corpo, é fingir que ele não existe.

Entre as estratégias utilizadas na Formação tradicional do Direito para 
eliminar o corpo e os sentidos dos estudantes, encontram-se aquelas relacionadas 
à hexis corporal, uma determinada forma de vestir-se e comportar-se, que se 
traduz como verdadeira política sobre o corpo. Para o grupo-pesquisador:

as roupas que os juristas são obrigados a usar são ferramentas muito 
fortes para eliminar o corpo, pois, impedem movimentações que sejam 
fora dos padrões. Porque vestido de terno, gravata, sapato social, o jeito 
de andar, de se movimentar no espaço é muito diferente, é limitado, 
pois, mal se consegue andar rápido ou levantar os braços.

 A Formação tradicional do Direito, ao interditar os sentidos e o corpo do 
estudante, enseja a formação do “Jurista-espelho fechado em suas convicções 
racionais, no excesso de saber burocrático e dogmático, alheio à complexidade 
da sociedade, aos fluxos incessantes da vida, incapaz de ‘enxergar’ além do 
reflexo dos seus saberes racionais”.

Na Formação tradicional do Direito: 

é forte o fetiche por objetividade, uma tentativa de separar o que o 
estudante é, do que pensa, do que sente. Nela, o estudante aprende a ser 
racional e a acaba ficando insensível, vai ficando cada vez mais difícil de 
atingir de uma maneira que não seja intelectualmente. Não se consegue 
dialogar a não ser que a pessoa esteja falando de autores. 

O grupo-pesquisador também criou o confeto “Formação do jurista-no-
automático onde o estudante faz as coisas no automático, reproduz as tarefas 
que lhe são impostas sem pensar, sem sentir”. Fazer tudo no automático, 
reproduzir sem questionar resulta da Formação do jurista-no-automático o 
que imprime a forma de atuação do profissional do Direito. 

As pessoas se tornam papéis, não são mais do que papéis. Tudo vai 
sendo padronizando, reproduz-se um modelo e não se consegue 
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extrapolar aquela informação para entender a vida do outro, porque 
existem diversas situações e os profissionais não conseguem imaginá-
las. No Direito a gente acaba trabalhando em cima de idealizações que 
esquecem a complexidade da vida. 

Para o grupo-pesquisador inserir trabalhos corporais na formação do jurista 
significa sensibilizar os estudantes para suas emoções, seus corpos e para o 
outro, criando um espaço de abertura para as experiências das outras pessoas e, 
assim ampliando as formas de pensar e realizar o Direito. 

O desenvolvimento da percepção do corpo e das sensações é importante 
na formação, porque se há somente a racionalidade, as percepções a 
respeito das outras pessoas e das coisas vão ser racionais e limitadas 
ao conhecimento acadêmico. Outrossim, representa legitimar outras 
formas de produzir conhecimento, para além do saber acadêmico.

Assim, o grupo-pesquisador criou o confeto Formação-arte-do-jurista 
que “é uma formação onde a experiência artística faz-se presente, onde são 
realizadas práticas corporais, que ajudam ao estudante ter consciência do 
corpo, a desenvolver a sensibilidade, que abrem possibilidade para a invenção”. 
A Formação-arte-do-jurista 

está aí, para mostrar, para chocar, é o oposto, o caminho do confronto. 
É a quebra de paradigma, porque a arte não trabalha com as coisas só de 
uma forma, senão com todas as formas e possibilidades. O importante 
da arte na formação do jurista é se ver e se sentir, sair da situação de 
anestesia, parar de repetir o que está fazendo.

Enquanto a Formação-arte-do-jurista

é uma abertura ao risco, pois está aberto para sentir alguma coisa, que 
pode ser agradável ou não, significa estar disposto a experienciar o novo. 
A arte permite essa abertura para o risco, para a saída da zona de conforto, 
e no Direito isso tem repercussões importantes, porque devemos nos 
arriscar para compreendê-lo melhor, seus limites e suas potencialidades.

 Na estrutura verticalizada da Formação tradicional do Direito 

o estudante é compreendido como alguém vazio, que ocupa uma posição 
passiva no processo, enquanto a arte coloca o estudante no papel de 
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participante ativo nos processos de produção. A arte tem uma dimensão 
subversiva de fazer com que as hierarquias não façam mais sentido. Então, 
é quebrada essa relação de autoridade entre professor e aluno, permitindo 
que as pessoas se vejam como iguais, como corpos que coexistem não mais 
de forma abstrata e apartada, você cria com isso o reconhecimento.

3. Pensar é sempre seguir a linha de fuga do voo da bruxa

Os estudantes de Direito deixaram-se afetar pelas intensidades do mundo, 
permitiram-se dançar os fluxos desenfreados que tudo estranha, rompe, 
interrompe, dilacera. Entregando-se à experiência artística e a sua violência 
viram-se no campo de enfrentamento do trágico, compreendido como a tensão 
persistente entre a permanência e a transformação, ou metaforicamente a 
vida e a morte. Uma tensão produtiva num mundo que se apresenta pacífico e 
desproblematizado, repleto de certezas e conceitos fechados em si mesmo. 

O pensamento atiçado percorreu milhas, deslizou nas superfícies, alçando o 
voo da bruxa, rumo à velocidade infinita do caos. Desterritorializado, seguiu no 
rumo da criação, reinventou-se, tornou-se outros. “É que não pensamos sem nos 
tornamos outra coisa, algo que não pensa, um bicho, um vegetal, uma molécula, 
uma partícula, que retornam sobre o pensamento e o relançam”. (DELEUZE, 
GUATTARI, 2010, p. 53). A força de invenção presente nos confetos e problemas 
nos dão conta dos infinitos de possibilidades da arte na formação do jurista. 

A vida como vontade criadora, como potência de invenção de si e do mundo. 
Esta é uma das possibilidades da experiência artística na formação do jurista, 
libertar os corpos dos lenitivos infantis, da subjetivação imobilizadora, rumo à 
criação de um corpo que vibra à produção do novo.
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Introdução

A manifestação do ensino participativo ingressa na seara da didática 
educacional como uma nova faceta de formação do saber que agrega maior 
envolvimento e atuação do alunado e que, em face da nova versão da 
consolidação do conhecimento nos bancos acadêmicos traz à baila uma série 
de discussões e inovações.

Nesse sentido a formalização da pesquisa em comento busca a congregar a 
exposição acerca da existência de técnicas de ensino participativo no âmbito do 
curso de Direito da FCRS através de diversas atividades acadêmicas realizadas 
tanto no seio da sala de aula como fora deste.

Buscar-se-á ainda esclarecer se é possível verificar o desenvolvimento eficaz 
de habilidades profissionais no alunado sujeito à sedimentação do ensino 
jurídico participativo, bem como detectar se tais habilidades pugnam por uma 
formação não só dotada de maiores conhecimentos e autonomias profissionais, 
mas, tentar-se-á aferir se é possível o desenvolvimento de profissionais mais 
humanizados através da implementação do ensino participativo.

Nesse sentido, bem se pode verificar que o trabalho ora em comento 
pugna por trazer à baila discussão de grande relevo na perspectiva do ensino-
aprendizado, à medida que passa a analisar quais os impactos advindos da 
implantação de métodos de ensino participativo na seara jurídica acadêmica, 
em especial, junto ao curso de Direito da Faculdade Católica Rainha do Sertão.
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Assim sendo, verifica-se que é necessário primar pela melhora diária 
do aprendizado acadêmico, pelo deslinde de um saber reflexivo que traga 
autonomia e racionalidade ao discente quando este passar a se deparar com a 
realidade ínsita ao exercício profissional que o aguarda no mercado de trabalho.  

2. A crise do ensino jurídico no Brasil

Os contornos circundantes ao ensino jurídico no cenário social brasileiro 
denotam em seu âmago significativas transformações que, por conseguinte, 
encontram-se imbrincadas ao momento histórico-social brasileiro, de modo que 
os contornos alusivos à educação no cenário acadêmico jurídico perpassado no 
Brasil, requerem a efetiva valoração da historiografia.

Nesse ínterim apresenta-se, pois, como momentos de destaque na formação 
do ensino jurídico brasileiro a análise de três períodos distintos da história 
nacional, o qual seja, Brasil Império até República Velha, República Nova à 
Ditadura Militar e Estado Democrático de Direito (MARTINEZ, 2015).

Sob essa vertente e adentrando na análise de como se consolidou no cenário 
nacional a formalização do ensino do Direito, bem se pode detectar que tal intento 
adveio da busca de implementação de um ensino jurídico local, anteriormente 
monopolizado pela Universidade de Coimbra, onde, os interessados em cursar 
faculdade de Direito deveriam fazê-lo no seio da sociedade portuguesa. 

No entanto, com a vinda da família real para o Brasil em 1808, a modificação 
no seio da antiga colônia brasileira começa a ganhar contornos de relevo, em 
especial, com a constituição de redes de ensino universitários locais.

No que pertine ao surgimento das primeiras universidades de Direito 
brasileiras, observa-se que estas restaram insertas com a criação do curso de 
Direito em São Paulo e Olinda, em 1827 (MARTINEZ, 2015).

Contudo, a educação jurídica brasileira, desde os seus primórdios e até 
os dias atuais, ainda carrega consigo parte de um ensino voltado ao estudo 
dogmático e legal, desconsiderando a existência do alunado como meio hábil a 
constituir a formação de linhas de raciocínio na seara do Direito que primam 
pela evolução não só do próprio aluno, mas, também, do professor.

Nesse sentido, verifica-se que o ensino do Direito surgiu e foi desenvolvido 
ao longo de anos a fio, através do repasse unidirecional do conteúdo pelo 
docente, pela extirpação da criticidade sobre o que se era exposto e, mais ainda, 
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pela inobservância da reflexão como critério de formação de uma interpretação 
jurídica hábil a preparar o profissional do Direito a resolução dos impasses 
advindos da realidade profissional que o espera.

Começa-se, então, a pairar no cenário jurídico acadêmico contemporâneo 
brasileiro uma série de questionamentos ante a crise do ensino jurídico nacional, 
haja vista que se detectou no deslinde do ensino pautado eminentemente da 
exegese do repasse unidirecional de conteúdo a ausência de criatividade, reflexão, 
criticidade e participação do discente nas aulas expositivas, bem como na limitação 
pela busca do saber do próprio docente que, atrelado à monotonia expositiva não 
se via instigado a qualificar-se, nem a buscar novos horizontes do saber.

3. O ensino participativo como mecanismo hábil a 
fomentar a reflexão

O ensino participativo adentra na seara educacional com fulcro de fomentar 
a constituição do saber acadêmico sob uma nova vertente, de modo que se passa 
a retirar, exclusivamente, da figura do professor a formação do conhecimento 
e, à medida que se atribui maior autonomia ao alunado na construção do saber, 
propicia-se que a disseminação do conhecimento passe a restar manifesta sob os 
olhares e concepções de todos os discentes juntamente com o professor.

Através do ensino participativo, o discente passa de uma figura passiva a 
ativa na formação do seu próprio conhecimento, bem como na contribuição 
com a sedimentação do conhecimento dos demais colegas de sala, de modo que 
o aluno também desenvolve aptidões de significativo vulto para a sua atuação 
profissional, tais como o raciocínio, a reflexão coerente, a instrumentalização 
do conhecimento adquirido, a possibilidade de enxergar os aspectos de uma 
ciência pautada pela teorização no plano fático (GHIRARDI, 2012, p. 9).

O ensino participativo se manifesta como mecanismo hábil ao propiciar 
a construção do saber no cenário acadêmico com a retirada do enfoque da 
aula do professor e a priorização a participação do aluno, congregando como 
característica ínsita a retirada da passividade do discente em sala de aula e a 
inserção de uma postura mais proativa, pensante e crítica, denotando o quão 
relevante se mostra no cenário acadêmico a forma de ensino bidirecional que 
prima por uma maior autonomia do alunado.
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Assim sendo, observa-se que o ensino participativo constitui uma alteração 
no método tradicional de sedimentação do saber na seara acadêmica, à 
medida que se retira do docente o direcionamento exclusivo da aula e passa-
se a estimular o ensino sob um viés bidirecional, ou seja, onde tanto o aluno 
contribui como o professor.

Contudo, observa-se a dificuldade adstrita na verificação da metodologia de 
ensino que melhor se aproxime da sedimentação do conhecimento, do pensar 
juridicamente, pois árduo se mostra a detectação de um meio hábil a mesclar a 
formalização do conhecimento com o concomitante emprego do método tradicional 
e a técnica inovadora do ensino do Direito (SICA; PALMA; RAMOS, 2012, p. 58).

Nesse sentido, detecta-se que a inserção do ensino participativo na seara jurídica 
se apresenta como um desafio a ser superado diuturnamente, principalmente ao se 
observar as deficiências profissionais advindas dos recém-insertos no mercado de 
trabalho ante a debilidade advinda da ausência de fornecimento de um contato 
mais direto e crítico com a realidade profissional que o aguarda.

O ensino jurídico participativo busca assim, propiciar a formação do 
profissional do Direito pautado pelo raciocínio crítico e autônomo, de modo 
a desprender a construção do jurista única e exclusivamente na leitura e 
fixação de legislação, primando, em contrapartida, na disseminação do ensino-
aprendizado que forme profissionais hábeis a resolver os conflitos que lhes serão 
expostos na vida profissional através da crititicidade e das habilidades que se 
requer de um operador jurídico.

4. A Utilização do ensino participativo na FCRS

Adequando-se aos novos contornos educacionais que passam a primar pela 
qualificação técnico-jurídica mais reflexiva e passível de atribuir autonomia 
interpretativa e crítica ao discente a Faculdade Católica Rainha do Sertão 
também formaliza constantemente a explanação do saber junto ao seu alunado 
com a implementação de técnicas de ensino participativo.

Nesse sentido, relevante se mostra trazer à baila as ações executadas junto ao 
curso de Direito da FCRS que primam pela sedimentação de um saber dotado 
de maior criticidade, que viabiliza o desenvolvimento de diversas habilidades 
do discentes em consonância com a fixação mais humanizada, consciente e 
racional do conhecimento no cenário acadêmico.
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Sob essa vertente é que se pode detectar que não raras são as atividades 
desenvolvidas não só no âmbito intraclasse que congregam em seu âmago 
a essência de um ensino mais atuante do alunado, mas, também sob a 
ótica extraclasse, fomentando assim, o elastecimento das funções ínsitas 
ao seio universitário, que prima não só pelo saber, mas pelo conhecimento 
interdisciplinar, que proporcione a integração social à universidade e forme não 
só profissionais, mas cidadãos críticos.

Detecta-se assim entre as experiências acadêmicas propostas por professores 
e alunos na Faculdade Católica Rainha do Sertão, elege-se três para tecer 
maiores considerações: papo-jurídico, informação jurídica comunitária e 
palestras nas escolas.

4.1. Papo-jurídico

O papo-jurídico nasceu da necessidade de debater na academia os assuntos 
palpitantes que estão sendo observados pela sociedade, noticiados reiteradamente 
pela mídia, entretanto, muitas vezes, não são transmitidos pelos veículos de 
publicidade as informações jurídicas que congregam à situação apresentada.

É fundamental ter a interação entre alunos e professores, através de um diálogo. 
O papo simboliza um estar perto, um contato maior, onde permite-se questionar, 
refletir diversas temáticas. Este projeto teve o cuidado em ser apresentado de 
uma forma diferenciada das tradicionais “Mesas Redondas” que acontecem nos 
Seminários Científicos, propôs-se uma mudança no seu desenvolvimento. 

No ano de 2015 aconteceram dois Papos-jurídicos, cujas temáticas explanadas 
foram: i) A redução da maioridade penal; ii) A questão dos refugiados contemporâneos. 
Observou-se em ambos um ambiente propulsor para o desenvolvimento do 
conhecimento, já que após a exposição dos assuntos pelos convidados, os alunos 
sentiram-se confortáveis de questionarem sob os diversos contextos jurídicos.

Esse projeto permite uma manifestação ampla do conhecimento no seio 
acadêmico se perfazendo como fundamental ao desenvolvimento técnico-
profissional dos discentes, de modo a propiciar o estímulo da informação em 
suas diversas vertentes. 

4.2. Informação jurídica comunitária

Buscando aprimorar o diálogo entre a academia e a sociedade, o projeto de 
informação jurídica comunitária utiliza o sistema de Rádio como mecanismo 



421

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

transmissor do conhecimento jurídico para todos os ouvintes da região. 
Rotineiramente, alunos e professores do Curso de Direito deslocam-se a Rádio 
Cultura, no Município de Quixadá, para prestar o serviço de orientação jurídica 
através da exposição de conteúdos jurídicos de relevo.

Os assuntos desenvolvidos permeiam as diversas áreas jurídicas, desde 
questões familiares, trabalhistas, que envolvam criança e adolescente, relações 
de consumo. Há o cuidado em realizar uma exposição do assunto numa 
linguagem que atenda ao público, isto é, leva-se o entendimento jurídico para 
uma compreensão acessível ao ouvinte. 

 Em cada participação, os docentes e discentes intercalam-se na exposição 
do assunto, existe a participação do radialista entrevistando a ambos e 
permitindo a oportunidade da interação direta do público, pois caso haja 
qualquer dúvida, o cidadão liga para Rádio Cultura e ao vivo, expressa seu 
questionamento ou sua opinião. 

Esse projeto permite a todos os envolvidos um contato com a sociedade, 
com os problemas vivenciados, auxilia os alunos a desenvolverem práticas de 
concentração, de exposição de argumentos jurídicos ágeis, lógicos e claros, pois 
tão logo haja o questionamentodo público, imediatamente deverá responder às 
indagações realizadas, esclarecendo as dúvidas.

Outra oportunidade consiste na possibilidade de vivenciar a prática de falar 
em público, exercitando a oratória, um instrumento tão imprescindível para o 
profissional do direito. Ao expor os assuntos, o estudante estará tendo o cuidado 
de demonstrar os argumentos jurídicos de forma congruente, verdadeira, 
articulará as palavras com a atenção devida para serem compreendidas por 
todos aqueles que estão o ouvindo. 

4.3. Palestra jurídica nas escolas

Pugnando pela implementação do saber participativo no seio do curso de 
Direito da FCRS as Palestras Jurídicas nas Escolas trazem em si a possibilidade 
de maior autonomia ao alunado, à medida que, ao transmitir o conhecimento 
jurídico adquirido na sala de aula à comunidade escolar de ensino médio em 
uma linguagem menos técnica, mas que congrega em si o conhecimento jurídico 
necessário à aproximar a sociedade escolar no universo jurídico-acadêmico, 
estar-se-á proporcionando ao alunado o contato direto com o seio social, que, 
por conseguinte, implicará na sua realidade profissional.
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A referida atividade acadêmica almeja o desenvolvimento de temáticas jurídicas 
e sociais de relevo com o concomitante esclarecimento por parte dos discentes à 
população local, sob a respectiva supervisão e orientação docente. Os assuntos 
são trabalhados sob um enfoque multidisciplinar, de modo a primar pelo estímulo 
ao conhecimento atrelado à integração social da comunidade, com expressiva 
manifestação desta no âmbito das escolas públicas e associações comunitárias locais. 

O pensamento delineado no seio acadêmico necessita transpor muros da 
universidade de modo a atingir diretamente a comunidade local com a presença 
constante da academia no seio social. 

Considerações finais

Acerca do que fora abordado no transcorrer da presente pesquisa, presenciou-
se que o ensino jurídico no cenário social brasileiro perpassa diuturnamente por 
um déficit de aprendizado que necessita ser superado através da constituição de 
novas formas de aprender a pensar o Direito.

Nesse contexto, estatuiu-se que o ensino participativo atrelado ao contexto 
jurídico fomenta a constituição do saber acadêmico dotado de caracteres hábeis 
a sedimentar o conhecimento acadêmico com a atuação mais proativa do 
alunado, atribuindo-se em face deste, a constituição de profissionais dotados de 
maior autonomia para vivenciar a realidade profissional que o aguarda.

Verificou-se, assim, que o ensino jurídico participativo retira o discente 
da passividade inerente ao ensino unidirecional e formaliza a disseminação 
do conhecimento com a valorização do conhecimento e das vivências que o 
discente traz em si, de modo que, com o direcionamento adequado pelo docente, 
a constituição das habilidades do alunado podem ser trabalhadas de modo mais 
aguçado através do ensino bidirecional.

Sob esse viés detectou-se algumas atividades concernentes à implantação do 
ensino jurídico participativo no seio da Faculdade Católica Rainha do Sertão, 
fomentando assim a construção de profissionais cada vez mais aptos a enfrentar 
a realidade do mercado que os aguarda. 

Assim sendo, verifica-se que é preciso primar pelo deslinde de um aprendizado 
eficaz, e que a atuação docente que pugna pela formalização do aprendizado 
acadêmico em suas diversas facetas proporciona ao alunado um leque amplo de 
conhecimento sob vários enfoques, o que, por conseguinte, gera a construção 
profissional mais autônoma, dotada de criticidade e inserta de humanização.
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Por uma nova concepção dos processos 
de ensino: aprender o Direito através 

da metodologia da aprendizagem 
baseada em problemas

Elisa USTÁRROZ, Mestre em Direito e em 
Educação, PUCRS

Introdução

A expressão empregada para tratar das questões relacionadas à formação do 
bacharel em Direito costuma ser “ensino jurídico”, o que faz muitos esquecerem 
que, no mesmo processo formativo, está implicada a aprendizagem. Parece ser 
necessário refletir sobre como se aprende o Direito e, se há, quais metodologias 
de ensino facilitam a aprendizagem. Possivelmente nessas reflexões encontremos 
explicações mais consistentes para que possamos entender as razões pelas quais 
a crise da educação jurídica perdura, embora tenhamos avançado no domínio 
do marco regulatório, garantindo, em abstrato, um padrão formativo mais rico 
já desde a década de 1990.

Pretender superar concretamente a crise pressupõe estar disposto a questionar 
aspectos que vão além do Direito. Não se trata de repensar o ensino jurídico 
isoladamente, mas também de olhar para o seu propósito: a aprendizagem, a qual 
certamente não está acontecendo como deveria porque, ao conceber as estratégias 
de ensino, têm sido desconsideradas as necessidades dos alunos enquanto aprendizes.

Nas últimas duas décadas, a sala de aula universitária mudou, passando 
a ser um ambiente plural. O perfil dos discentes alterou-se radicalmente e 
continuará a se alterar à medida que o acesso à educação superior democratiza-
se. Atualmente, frequentam as sala de aula, alunos pertencentes a diferentes 
gerações e dotados de condições socioeconômicas diversas, o que impacta em 
suas condições e motivações para aprender.
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Destes variados perfis de estudantes, projetam-se diferenças na forma de 
percepção da realidade social, no uso da linguagem, na capacidade de uso da 
tecnologia, dentre outras que podem servir como fator de exclusão de alguns 
ou como fator de enriquecimento da experiência educativa para todos, a 
depender de como forem exploradas. Provavelmente, o maior desafio no atual 
contexto da educação superior resida justamente em criar fluência intercultural 
e intergeracional nesse ambiente plural (THEALL, 2009). Para tanto, é preciso 
(re)pensar a concepção dos processos de ensino à luz da aprendizagem, adotando-
se estratégias didático-pedagógicas e metodologias que consigam explorar 
positivamente a diversidade e criar a necessária (con)fluência entre os diferentes.

Diante de tal contexto, parece ser fundamental o estabelecimento de uma 
nova relação entre todos os atores educacionais, fundada nos valores de parceria, 
respeito mútuo e responsabilidade partilhada (THEALL, 2009). Acredita-se, 
como Theall (2009), que esses três valores são capazes de dar sustentação a uma 
nova concepção dos processos de ensino e, alinhada a essa nova concepção, é 
possível explorar as possibilidades da ABP como uma metodologia alternativa 
para incrementar a qualidade da educação jurídica, assegurando-se a formação 
de egressos com o perfil desejado em um contexto de diversidade, conforme 
demostra a revisão da literatura.

2. Aprendizagem baseada em problemas como uma 
metodologia alternativa para a formação jurídica

A ABP foi desenvolvida, em 1969, na Escola de Saúde da Universidade 
McMaster (Canadá), para ser aplicada em cursos de Medicina; contudo, tem 
sido adaptada às necessidades das diferentes áreas do saber. Mundialmente, 
na área do Direito, identificam-se pelo menos duas experiências significativas 
de aplicação da ABP: É o caso da Universidade de York (Reino Unido) e da 
Universidade de Maastrich (Holanda).

A ABP situa-se no marco de uma “pedagogia baseada em problemas”, 
popularizada, pela Harvard Business School, a partir da introdução da metodologia 
do estudo de caso no início do século XXI (DIMATTEO; ANENSON, 2007). A 
metodologia do estudo de caso, desenvolvida no âmbito da Escola de Administração, 
pode ser compreendida como uma variação da tradicional metodologia de 
caso aplicada na Escola de Direito. Enquanto essa última baseava-se no uso de 
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decisões judiciais para exemplificar a aplicação das normas jurídicas na resolução 
de casos e no diálogo maiêutico entre professor e alunos (método socrático); a 
metodologia do estudo de caso tomou como ponto de partida um dilema real, 
porém ainda não resolvido, que exigiria a discussão em grupos colaborativos e o 
emprego de competências (HARVARD, [s.d.]). A partir da consolidação dessa 
segunda metodologia, teve-se uma significativa mudança nos processos de ensino, 
inclusive no âmbito do Direito nos países da tradição da anglo-saxã. Passou-se 
a desenvolver o que Dimatteo e Anenson (2007) denominam de “pedagogia 
baseada em problemas”, afirmando-se um compromisso com o engajamento dos 
alunos na aprendizagem ativa e com a superação do distanciamento entre teoria 
e prática. Surgiram, a partir da criatividade manifestada no âmbito da sala de 
aula, diversas variações e formatos, todas elas centradas na ideia de aprender 
fazendo. A ABP seria uma delas.

A ABP diferencia-se, de tal sorte, profundamente das abordagens 
tradicionais aplicadas no ensino jurídico no contexto brasileiro, e, de pronto, 
dessa constatação emergem possibilidades, mas também um enorme limite: 
a sua adoção impõe significativa modificação das práticas docentes e o 
desenvolvimento de novas competências por parte dos professores.

 Enquanto a maior parte dos cursos jurídicos ensina o Direito a partir de 
aulas magistrais, seminários em grandes grupos e discussões sobre leis e casos 
jurídicos prévios para depois chegar à resolução de problemas reais, a ABP inverte 
a lógica. Parte-se de um cenário factual desenhado no problema proposto para, 
então, desencadear a aprendizagem de um conteúdo ainda não estudado (YLS, 
[s.d.]). O problema coloca-se justamente como o veículo de aprendizagem, 
que, de pronto, desperta o interesse dos alunos pela vinculação do conteúdo 
a ser estudado com o real (YLS, [s.d.]). Ao invés das normas jurídicas serem 
aprendidas em abstrato, trata-se de contextualizá-las, percebendo o impacto 
que têm em situações da vida real. Do mesmo modo, a aprendizagem também 
é contextualizada; os objetivos de aprendizagem são construídos a partir do 
contexto e, portanto, a relevância do que se está aprendendo resta evidente, o 
que facilita a retenção do conteúdo (YLS, [s.d.]).

Tem-se aí grandes virtudes da aplicação da metodologia no domínio dos 
cursos jurídicos: a) A probabilidade de se produzir aprendizagem significativa 
é maior (AUSUBEL, 1980), dado o fato de o conteúdo a ser aprendido surgir 
atrelado ao conhecimento prévio e a uma aplicação prática; b) O processo de 
ensino do Direito ocorre de maneira holística, integrando conhecimentos, 
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habilidades e atitudes; c) O conhecimento constrói-se de forma integrada e 
interdisciplinar, já que as diferentes dimensões dos problemas propostos são 
exploradas simultaneamente e sob o viés de mais de uma disciplina curricular; 
d) Os conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidos no processo são 
transferidos para a realidade de um modo mais natural, visto que as situações-
problema exploradas na ABP são verossímeis; d) As soluções jurídicas são 
pensadas, diante das situações concretas, a partir do arcabouço teórico, tal qual 
um operador jurídico; e) O foco da aprendizagem mantem-se na formação de 
uma “visão geral”, embora profunda, do Direito e de seu funcionamento, ao 
invés de concentrar-se em detalhes técnicos específicos, facilmente aprendidos 
posteriormente se houver uma sólida base de conhecimento jurídico (YLS, 
[s.d.]); f) Uma maior integração entre teoria e prática é viabilizada, superando-
se a dicotomia produzida nos processos tradicionais (RUÉ et. al., 2011).

Efetivamente os estudantes parecem assim perceber as potencialidades da 
metodologia, conforme relata Rué et. al. (2011, p. 37):

El conjunto de evidencias manifestadas en el análisis de los dos tipos de 
declaraciones de los estudiantes alientan la aplicación de la metodología 
ABP a los estudios profesionalizadores, como es el caso de Derecho. 
Mediante la metodología de enseñanza-aprendizaje ABP los estudiantes 
consideran que adquieren conocimientos y competencias que les 
ayudarán en la práctica profesional futura, puesto que consideran al 
estudio planteado como un ejercicio relevante para comprender mejor la 
realidad profesional para la que se están preparando.

Segundo o seu fundador, Barrows (1996), a metodologia possui, além das 
características já mencionadas – estímulo e foco da aprendizagem a partir do 
problema proposto e problemas simulados como veículo do desenvolvimento 
das competências necessárias à resolução de problemas reais – as seguintes:

i) Aprendizagem centrada no estudante: O protagonismo e a responsabilização 
dos estudantes perpassam todo o processo da ABP, desde a condução do próprio 
procedimento em que se desenvolve a metodologia até a reflexão por ocasião da 
reunião de feedback que o finaliza. Um dos momentos em que o protagonismo e 
a responsabilidade partilhada restam mais claros é na identificação dos objetivos 
de aprendizagem. Em cada uma das sessões de ABP em que é proposto um novo 
problema, cabe aos estudantes, guiados pelo tutor, “construir” os objetivos de 
aprendizagem, visualizando as competências que precisam ser desenvolvidas. 



428

Elisa USTÁRROZ

Para tanto, o aluno precisa identificar aquilo que é necessário saber para melhor 
compreender, manejar e solucionar o problema proposto, e, em um segundo 
momento, definir onde buscará tais informações e que fontes serão utilizadas na 
construção do conhecimento. Tal característica possibilita que seja desenvolvida 
a habilidade de pesquisa independente, promovendo a iniciativa e a autonomia 
intelectual do discente, tão relevantes no âmbito da educação jurídica e do 
exercício profissional. Ao assumir o papel de protagonista no processo de 
construção do conhecimento, o aluno compartilha a responsabilidade, não 
apenas com o tutor, mas com os demais integrantes de seu grupo. A colaboração 
é percebida como fundamental, criando condições necessárias para que todos 
os alunos tomem parte no processo. DiMatteo e Anenson (2007, p. 23) 
observam ainda que “tornar os alunos responsáveis pela sua própria educação 
permite um entendimento mais profundo e maior retenção dos conteúdos do 
curso” (tradução livre), o que potencializa as chances do sucesso da experiência 
educacional. Grifamos, portanto, outras grandes potencialidades da ABP: a) 
O nível de motivação dos alunos é mais alto do que aquele demonstrado em 
aulas expositivas, em razão de sua perspectiva ser valorizada no processo que 
lhe dá voz ativa (RUÉ et. al., 2011); b) Os alunos engajam-se no processo, 
desenvolvendo e assumindo a responsabilidade por alcançar os objetivos de 
aprendizagem por eles mesmos identificados; c) Os alunos aprendem a aprender 
de modo autônomo, competência essa que lhes servirá ao longo da vida dado o 
cenário de aceleradas mudanças (RUÉ et. al., 2011).

ii) Aprendizagem em pequenos grupos: o trabalho colaborativo é desenvolvido 
em equipes formadas por um número não inferior a cinco e não superior a oito 
estudantes. Na escola de Direito da Faculdade de York, as equipes de estudantes 
formam “firmas de advocacia” que permanecem trabalhando em conjunto ao 
longo de um ano (GRIMES, 2015). A partir de tal experiência, favorece-se o 
diálogo entre os integrantes do grupo e a possibilidade de abertura ao diferente, 
situação essa muito próxima à realidade da prática do profissional do Direito. 
Os resultados da pesquisa conduzida por Lindblom-Ylanne et al. (2003, p. 
69) demonstram claramente o benefício das relações estudante-estudante no 
trabalho colaborativo desenvolvido pelo grupo. Vejam-se as seguintes respostas 
dadas pelos alunos integrantes da pesquisa acerca da aplicação da ABP:

Sometimes I had difficulties in internalising what I had studied. Those 
who already knew more were able to help me a lot. The group gave me 
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understanding about how things were related to each other. (Student 23, 
third-year female student, Group 3)

I got so much new information from the others. Others’ knowledge 
supported my knowledge. I was able to retrieve much information from 
memory. Others’ knowledge somehow acted as a key which opened my 
memory. (Student 23, second-year female student, Group 1)

iii) Professores/tutores como mediadores: a aprendizagem é assumida 
como um processo próprio da pessoa, e o professor/tutor somente 
pode servir como um guia. Tal característica parte da compreensão da 
aprendizagem como experiência pessoal, que ocorre mediante a vivência 
de experiências educativas, ou seja aquelas que impulsionam e influem 
em experiências futuras de aprendizagem (DEWEY, 1979). Pensando 
nestes termos, a metodologia da ABP tende a ser uma inesgotável fonte de 
experiências educativas. Cada novo problema apresenta-se como um novo 
desafio, que exige que os conhecimentos, habilidades e atitudes prévias 
sejam mobilizados e novos a eles associados. Verifica-se, pois, o que Dewey 
(1979) denomina de princípio da continuidade da experiência educativa: 
toda e qualquer experiência educativa toma algo das experiências passadas 
e modifica de algum modo as experiências subsequentes, levando, pois, ao 
desenvolvimento e ampliação da capacidade de crescimento. 

v) Autoaprendizagem: O desenvolvimento da capacidade de estudar 
e pesquisar por si próprio é valorizado e estimulado, havendo momentos 
próprios para o trabalho conjunto, através da discussão, comparação, revisão 
e debate. Fortalece-se, assim, a autonomia dos discentes (BARROWS, 1996), 
potencialidade já destacada em momento anterior. Chama especial atenção em 
unidades curriculares conduzidas através da ABP, o elevado número de horas 
dedicadas ao estudo autodirigido.

Tais características são facilmente reconduzidas à nova concepção dos 
processos de ensino que se pretende construir a partir dos valores parceria, 
respeito mútuo e responsabilidade partilhada, conforme ilustra a figura abaixo:



430

Elisa USTÁRROZ

Figura 17 – Características da ABP

Fonte: A autora (2015)

Conclusão

Tem-se questionado, de modo genérico, a qualidade da educação jurídica no 
Brasil há significativo tempo, identificando-se uma verdadeira crise do ensino 
jurídico. Em regra, as propostas para a superação de tal crise ligam-se à elaboração 
de um novo marco regulatório ou de novos currículos para os cursos de Direito. 
Não é diferente no atual cenário. Tais propostas, contudo, não tem aptidão para 
promover as mudanças necessárias. O incremento da qualidade da formação 
jurídica depende de uma (re)construção dos processos de ensino, a partir do viés 
da aprendizagem, e, consequentemente, de uma revisão das estratégias didático-
pedagógicas e metodologias empregadas. A reconstrução dos processos de ensino 
passa por assumir novos valores. Parceria, respeito mútuo e responsabilidade 
partilhada devem se constituir nos pilares dessa nova concepção. A ABP é 
uma metodologia capaz de concretizar essa nova concepção de aprendizagem, 
contribuindo para a melhoria da qualidade da formação jurídica.
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Introdução

Este trabalho não pretende fornecer um novo modelo de ensino jurídico, mas 
contribuir ao relatar experiências vivenciadas num certo modelo que tende, se 
não guardados os cuidados, a reproduzir o mesmo design, em regra, dos cursos 
jurídicos nacionais. O risco de apresentar modelo é de haver uma importação 
irrefletida para realidades diversas. Ressalve-se que o desenho do curso pode ser 
apenas uma estampa formal e a realidade concreta ser até melhor.

Após a Portaria n.º 1.886/94 do MEC e a Resolução n.º 9/2004, estabelecem-
se padrões mínimos, mas se estimulam a criatividade e flexibilidade dos 
projetos pedagógicos dos cursos (PPC). Todavia, vivencia-se a repetitividade 
dos projetos, transcrevendo textos das normas citadas, especialmente no que 
tange à estruturação sequenciada entre os eixos de formação (Fundamental, 
Profissional e Prática).

Acerca dessa segmentação curricular, teceremos críticas, sustentando a 
hipótese que o chamado eixo “prático” não deve ser distanciado da formação 
inicial do graduando em Direito, mas, sim, ofertado simultaneamente às 
disciplinas dos demais eixos, os quais também devem sempre apontar para a 
prática, assim como esta para as reflexões teórico-normativas subjacentes.

Na UFERSA, de certo modo, replica-se o modelo ou design curricular que 
concentra as chamadas disciplinas propedêuticas (alguns chamariam zetéticas) 
nos primeiros semestres do curso e, em seguida, as disciplinas dogmáticas 
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(alguns diriam as que “estudam o direito”, “o que interessa”, leis, doutrinas sobre 
o direito positivo e jurisprudências). O Estágio Supervisionado, como quase 
sempre, queda-se nos últimos períodos.

Por que a “prática” só no final? Provavelmente, isso decorre do equívoco de 
“acharem” que o estudante somente poderá conhecer a prática se puder “contribuir” 
tecnicamente com ela ou por “acharem” que ele não “entenderá nada da prática” 
enquanto não dominar categorias dogmáticas do conhecimento jurídico.

Em relação às disciplinas do eixo fundamental, talvez, elas só se mantenham 
porque não podem removê-las para garantir que o curso esteja conforme as 
normas do MEC, já que muitos docentes secundarizam sua importância e os 
estudantes, em sua maioria, terminam o curso sem saber a razão de “pagar 
aquelas cadeiras” lá do início do curso.

A impressão geral é que, em tempos de estimular uma educação mais crítica, 
reflexiva e humanística, mais se valorizam os cursos de bacharelado que se 
assemelham a tecnólogos. O resultado tem sido desastroso, como apontam os 
altos índices de reprovação nos Exames da OAB. Em outras carreiras, também, 
os concursos mostram a inaptidão dos concorrentes em atingir a média para 
preencher vagas ociosas.

Reinam a insensibilidade dos sujeitos e o tecnicismo formalista nas diversas 
carreiras, consoante atestam a cultura da litigiosidade, a morosidade, as 
decisões judiciais carentes de aprofundamento, sejam por pressão de atingir 
metas quantitativas ou pela pressão de mercado.

Em atuação no Núcleo de Práticas Jurídicas da UFERSA, tenho firmado a 
convicção de que não é vantajoso postergar, para os últimos semestres, o acesso 
dos estudantes aos estágios supervisionados curriculares e obrigatórios. Ainda 
mais, entendo que a vivência deve priorizar demandas reais e não simulações. A 
blindagem de pré-requisitos não se justifica numa educação que não pretende ser 
informativa ou de justaposição de conteúdos, mas emancipatória e que desperte 
a autonomia do estudante, para forjar aptidões e habilidades do raciocínio 
jurídico sobre a realidade concreta.

Não se trata de mero rearranjo da matriz curricular, mas de uma opção 
fundada numa percepção epistemológica acerca do fenômeno jurídico (o que é 
o direito) e numa perspectiva metodológica sobre a prática pedagógica (como 
se ensina o direito).

Essa forma de atuação dos NPJs, especialmente no desenvolvimento da assessoria 
popular (SOUSA JÚNIOR, 2006) aos novos movimentos sociais (WOLKMER, 



434

Ramon Rebouças Nolasco de OLIVEIRA

2003), acumulando experiências de extensão como comunicação (FREIRE, 1983), 
pensando em ampliar o acesso à justiça em prol de garantir o respeito aos direitos 
humanos, poderá colaborar para uma revolução democrática do Direito e da Justiça 
(SANTOS, 2007), a partir e auxiliando uma educação jurídica (ensino, pesquisa e 
extensão) mais crítica, emancipatória, plural e humanizadora.

2. Diretrizes nacionais em cotejo com a experiência do 
estágio curricular de prática jurídica da UFERSA

A revogada Portaria n.º 1.886/94-MEC, que estabeleceu as diretrizes curriculares 
e o conteúdo mínimo dos cursos jurídicos, foi pioneira ao obrigar todos os cursos 
de Direito do país a inserirem o “estágio de prática jurídica, supervisionado pela 
instituição de ensino superior” no currículo do bacharelado (art. 10).

No seu art. 3º, previa-se que as “atividades de ensino, pesquisa e extensão” 
deveriam ser “interligadas e obrigatórias”. Ou seja, não poderia haver bacharel 
em Direito sem vivenciar a extensão e a pesquisa, e tais ações deveriam ser 
conectadas entre si, para assegurar as “necessidades de formação fundamental, 
sócio-política, técnico-jurídica e prática do bacharel em direito”.

A art. 14 da citada Portaria não enquadrava a “prática jurídica” como 
ensino, pesquisa ou tampouco extensão, dando a entender seu caráter singular. 
Afinal, no momento em que o estudante exerce a prática jurídica, ele apreende 
conteúdos e desenvolve habilidades (ensino), ele examina, testa soluções, 
cria teses e investiga saídas para o caso (pesquisa) e aplica conhecimentos e 
competências para benefício social e comunitário (extensão).

Essa diretriz da prática jurídica como indissociável da extensão restava um 
pouco confusa quando da vigência da Portaria n.º 1886/94, pois previa, em seu 
art. 10, que o estágio de prática jurídica deveria ocorrer através de “atividades 
práticas simuladas e reais desenvolvidas pelo aluno sob controle e orientação do 
núcleo correspondente”.

Ou seja, poderia se entender que havia obrigatoriedade para as práticas 
simuladas tanto quanto as reais. Naquelas, o benefício e interação/aprendizado 
com a comunidade (extensão) seriam potenciais, enquanto, na prática real, tais 
condições extensionistas são direta e imediatamente evidentes.

No §1º, do citado art. 10, fica mais evidente que o “atendimento ao 
público” deveria estar presente, sinalizando a importância da prática real, a 
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qual poderia se desenvolver, nos termos do §2º deste dispositivo, através de 
convênios com outros espaços que possibilitassem aos estudantes “prestação 
de serviços jurídicos e em assistência jurídica, ou em juizados especiais...”. 
Uma clara primazia para a prática real.

Para atestar, ainda mais, a ideia de que a simulação não merecia tanta ênfase, 
o art. 11 vedava atividades teóricas, ao preceituar que “as atividades do estágio 
supervisionado serão exclusivamente práticas”, objetivando que o estudante 
vivenciasse com o grau máximo a realidade cotidiana do profissional do direito, 
o que não se obtém numa sala de aula, por mais exemplos e modelos que sejam 
apresentados aos estudantes.

Dos artigos 12 ao 14, a Portaria previa situações em que a prática jurídica 
poderia ser exercida, contabilizada ou aproveitada de outras experiências. Todas 
são ligadas ao efetivo exercício em situações reais de atendimento (Defensoria 
Pública, escritórios de advocacia, setores jurídicos públicos ou privados 
conveniados ou credenciados).

Em 2000, uma Comissão do MEC reafirmou, ainda, a prática de atividades 
simuladas, porém com a ressalva de não haver “utilização de aulas expositivas” 
(MEC, 2000, p. 8). A finalidade deste estágio curricular é proporcionar ao 
estudante atividades práticas que “devem se adequar aos conteúdos dos eixos 
formação fundamental, profissional e concentrada, quando houver, trazendo ao 
discente uma perspectiva integrada da formação teórica e prática”.

Após 20 anos de vigência da Portaria em comento, a Resolução n.º 9/2004-
MEC revoga a Portaria e deixa de fazer menção à simulação de práticas jurídicas, 
deixando claro que não está proibida, mas não é mais obrigatória, por óbvias 
razões, porém que merecem ser esclarecidas.

O art. 7º da Resolução vigente passou a prever, em semelhança ao art. 10 
da Portaria revogada, que “O Estágio Supervisionado é componente curricular 
obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais 
desejados, inerentes ao perfil do formando”, sem prever mais práticas simuladas 
da redação revogada, deixando para que cada instituição aprove “com suas 
diferentes modalidades de operacionalização”.

Por que essa insistência em enfatizar a prática real ao invés da simulada? 
Porque foi esta a opção exercida, no âmbito da autonomia universitária, 
didático-pedagógica e científica do Curso de Direito da UFERSA.

Desde sua implantação e funcionamento em 2013, o NPJ da UFERSA 
enfatiza e tem quase a totalidade de suas ações pautadas em demandas reais, 
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apenas recorrendo a simulações como procedimentos preparatórios aos 
atendimentos. O §2º do art. 7º da Resolução esclarece que a pretensão é o 
“padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas 
carreiras contempladas pela formação jurídica”.

Contudo, em processo de avaliação externa in loco, a qual se submeteu o 
Curso de Direito da UFERSA, tal opção (de privilegiar a prática real e valer-
se da simulação apenas subsidiariamente) foi reputada como uma “falha”, por 
considerarem as avaliadoras do INEP/MEC que seria obrigatória a prática 
simulada. É provável que esta impressão seja fruto do que se comentou no 
início: replicação de modelos de ensino em todo território nacional, a ponto 
de ser tido como norma cogente o que é apenas a prática mais fácil e o modo 
menos oneroso de buscar ampliar a qualidade da educação jurídica.

Ora, simular práticas é mais cômodo e “barato”, exige menos esforço do 
docente, do estudante e dos investimentos pela instituição de ensino do que 
lidar com a prática real. Aquela é uma reprodução “advinhatória” de possíveis 
casos para “preparar” o bacharel como profissional das carreiras jurídicas. Para 
simular, a Resolução supracitada já prevê que o Eixo de Formação Profissional 
deve abranger “além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação”, 
contextualizando as situações, deixando claro que a Formação Prática “objetiva 
a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais 
Eixos”, ou seja, privilegia tratar de casos reais, sob pena de confundir-se ou se fazer 
idêntico ao Eixo anteriormente citado se for se valer de simulações e hipóteses.

No município de Mossoró/RN, sede do curso de Direito da UFERSA, e 
nas cidades circunvizinhas, o NPJ desta instituição tem se diferenciado por 
atender a demandas diversas, não restritas a casos de família, mas assumindo 
reclamações trabalhistas, processo criminais, nas Justiças Federal e Estadual, 
abordando temáticas variadas. Isso tem garantido aos discentes uma formação 
privilegiada perante os cursos da região e o NPJ tem se tornado uma referência 
para a comunidade, inclusive nos sendo repassadas demandas pelas próprias 
Defensorias Estadual e da União. Inclusive, a OAB/Mossoró indagou ao NPJ/
UFERSA a respeito desta atuação pouco frequente dos demais NPJ do país, o 
que foi esclarecido pelas razões a seguir expostas.

Primeiro, as disciplinas do eixo profissional já exploram quadros hipotéticos 
de aplicação das normas, situações-problema, modelos de peças, etc. Em suma, 
há prática simulada nas salas de aula tradicionais, com o recorrente uso de 
exemplos de casos concretos. Empregar simulações na “prática jurídica” se 
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mostra redundante e sem o nível de concretude que somente a prática real 
traz. No NPJ, a supervisão docente prévia, concomitante e posterior aos 
atendimentos assegura a qualidade do atendimento.

Segundo, no curso de Direito (ciência social aplicada), em certa medida, 
todas as disciplinas são teórico-práticas, inclusive as do Eixo de Formação 
Fundamental, mesmo que não lhes sejam dado este nome ou sua ementa não 
revele expressamente.

Terceiro, somente a realidade e suas vicissitudes trazem detalhes particulares 
que serão enfrentados pelo profissional do Direito. Apenas a prática real traz 
as ânsias, a alteridade com os sujeitos do conflito, a empatia, a relação afetivo-
emocional, os embates de personalidades e temperamentos, as crises entre 
usuário/assistido e assistente. É isso que exige o art. 3º da Resolução 9/2004-
MEC, a fim de que o curso assegure formação humanística.

Quarto, se o estudante deseja seguir carreiras que a prática jurídica real da 
instituição não lhe seja imediatamente relacionada, há outras modalidades de 
estágio (não obrigatórios) que podem ser desenvolvidas em órgãos que o discente 
optar. Os casos reais enfrentados no estágio supervisionado obrigatório, no 
mínimo, servirão para humanizar o profissional do Direito, sendo aconselhável 
aproximá-lo dos períodos iniciais da graduação.

Conclusão

Vivemos tempos que reivindicam criatividade, afetividade, transformações 
e “autonomia para todos os setores da vida social”, capacidade para formular e 
reivindicar direitos, para “preservar a condição humana” (WARAT, 1990, p. 41).

Nesse sentido, é fundamental a atuação dos NPJs em demandas concretas e 
reais de assessoria popular, pois concordamos com Sousa Júnior (2006, p. 144) 
de que, sem isso, a educação jurídica não “será emancipatória, nem os seus 
operadores lograrão exercer o sentido pleno de responsabilidade social que dá 
significado às transformações em curso no ensino superior brasileiro”.

O NPJ deve ser visto como local de aperfeiçoamento técnico-profissional 
marcado pela qualificação dos serviços de assessoria jurídica e não mera 
assistência, tampouco com busca por práticas simuladas, envolvendo estudantes 
e docentes em práticas comunitárias e de responsabilidade social desde os 
primeiros passos da graduação.
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As diretrizes curriculares não se constituem prescrições fechadas e imutáveis, 
são parâmetros para romper com a concepção de cursos conteudistas e repetitivos. 
A realidade dialética não se repete e os casos reais comprovam bem isso, razão 
pela qual optar por esta ênfase produz resultados mais satisfatórios para se obter 
um perfil mais humanístico e, inclusive, mais preparado para o mercado.

A UFERSA, não foi à toa, que nomeou seu NPJ de Núcleo de Práticas 
Jurídicas (o plural das palavras remete a práticas de assistência, assessoria, 
consultorias, etc.), por entender que a realidade dos conflitos, sempre que 
possível, é que deve guiar as demandas do estágio supervisionado.

Essa opção didático-pedagógica tem apresentado excelentes resultados 
perante a comunidade atendida, os órgãos da Justiça e contribuído para êxito 
estudantil em concursos e estágios jurídicos, assim como percentuais de 
aprovação na OAB acima da média nacional (em torno de 90% de aprovação).

Por esta razão, tramita no NDE do Curso a discussão de expandir o estágio 
supervisionado para períodos mais iniciais do curso, por considerar o NPJ como 
espaço pedagógico privilegiado para a formação jurídica.

O NPJ/UFERSA já tem sido, desde sua implantação, ambiente de 
desenvolvimento do Projeto de Extensão “Direitos Humanos na Prática” com 
discentes a partir do 1º período, que são inseridos, como extensionistas, nas 
atividades dos estágios supervisionados (situados do 8º ao 11º períodos do 
curso) e as experiências têm sido extremamente positivas.
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Introdução

Este resumo expandido tem como objetivo destacar, a partir de uma prática 
metodológica diferenciada, adotada pelo Curso de Direito da Universidade da 
Amazônia (UNAMA), denominada “tópicos integradores”, a importância da 
interdisciplinaridade para a reconstrução do saber jurídico.

Acredita-se que ser profissional ou “operador” do Direito não é tornar-se 
um mero decorador de textos ou institutos jurídicos. Necessário é desenvolver 
competências, habilidades e apreender saberes como um humanista. Portanto, 
imperiosa uma sólida formação filosófica, histórica, sociológica e antropológica. 
Só assim, o acadêmico (futuro profissional) poderá identificar o contexto da 
sociedade no qual o Direito está inserido. Qualquer outra forma de educação 
jurídica é obsoleta, não cumprindo nem as demandas sociais e nem as exigências 
legais (Resolução CNE/CES – MEC n. 09/2004).

A sociedade moderna se torna cada vez mais complexa, exigindo do 
“jurista” (lato sensu) um esgarçamento do/no seu olhar. Algo que está para além 
das normas ou do normativo jurídico positivado. Surgindo a necessidade de 
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rever estruturas científicas e pragmáticas, a fim de articular saberes que deem 
respostas mais ajustadas aos problemas oriundos do convívio social.

Neste sentido, a articulação interdisciplinar de saberes possibilita transcender 
a interpretação dogmática e formal do Direito. Urge na formação jurídica a 
inserção de disciplinas (jurídicas ou não) e de outros instrumentos de aprendizado 
(fóruns/seminários, jurídicos ou não), que num espaço interdisciplinar, debatam 
temáticas que antes eram preteridas. 

2. O escopo interdisciplinar: um ideal?

No contexto de fragmentação disciplinar constata-se que a aquisição de 
conhecimento não deve acontecer de forma “departamentalizada” e nem 
estática, mas sim como um processo dinâmico. Morin (2005. p. 23) entende 
que só o pensamento complexo sobre uma realidade também complexa pode 
fazer avançar a reforma do pensamento na direção da contextualização, da 
articulação e da “interdisciplinarização” do conhecimento produzido pela 
humanidade. Neste sentido, a interdisciplinaridade será articuladora do 
processo de ensino e de aprendizagem na medida em que se produzir como 
atitude (FAZENDA, 1999), como modo de pensar (MORIN, 2005), como 
pressuposto na organização curricular (JAPIASSU) e como fundamento para 
as opções metodológicas do ensinar e aprender (GADOTI).

A superação dos limites, encontrada hoje na produção do conhecimento 
e nos processos pedagógicos requer percepção de que a interdisciplinaridade 
não se efetiva se não transcender-se a visão fragmentada e o plano fenomênico, 
ambos marcados pelo paradigma empirista e positivista. O desenvolvimento 
das diferentes áreas científicas, sobretudo a partir da segunda metade do 
século XX, vem dependendo muito mais da relação recíproca e da fertilização 
heurística de umas disciplinas por outras, da transferência de conceitos, de 
problemas e métodos. Há uma espécie de inteligência interdisciplinar na ciência 
contemporânea (POMBO, 2004, p. 10).

Portanto, um processo educativo desenvolvido sob tal perspectiva 
possibilita o aprofundamento da compreensão quanto à relação teoria e 
prática, e contribui para uma formação mais crítica, criativa e responsável, 
colocando educadores e educandos diante de novos desafios tanto no plano 
ontológico quanto no plano epistemológico. Por obvio, a educação jurídica 
não pode ficar à margem desses desafios postos. 
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3. A interdisciplinaridade como nova perspectiva  
do/no ensino jurídico

Tendo como luzeiro essas premissas, a interdisciplinaridade surge como uma 
nova perspectiva do/no ensino jurídico. Um processo educacional diferenciado, 
mais aberto, contextualizado, flexível, solidário e crítico, formando um novo 
tipo de profissional que conseguirá atender, de maneira mais satisfatória, aos 
anseios atuais da sociedade, objetivando uma “cidadania planetária” (MORIN, 
2004). Afinal, como alertou Freire (1987), a inter/transdisciplinaridade é o 
processo metodológico de construção do conhecimento pelo sujeito com base 
em sua relação com o contexto, com a realidade, com sua cultura. Segundo ele, 
busca-se a expressão dessa inter/transdisciplinaridade pela caracterização de 
dois movimentos dialéticos: a problematização da situação, pela qual se desvela 
a realidade, e a sistematização dos conhecimentos de forma integrada.

É neste contexto que a reconstrução do ensino jurídico se faz necessária e 
deve ser implementada no sentido de “Reorientá-lo em direção de novos objetivos 
sociais, econômicos, políticos, administrativos e culturais e em consonância 
com as diferentes – e necessariamente conflitantes e contraditórias aspirações 
de uma sociedade bastante estratificada” (FARIA, 1987, p. 14).

Isso impõe, aos cursos de Direito a formação de profissionais comprometidos 
com a sociedade, com capacidade de adaptar-se às novas contingências a partir 
de reflexões críticas interdisciplinares, com competências técnicas, mas sem 
esquecer a cientificidade do Direito, que impõe vertente humanística e ética.

Portanto, imperioso discutir-se sobre a hermética e enclausurada condição 
na qual se encontram as disciplinas que integram o currículo dos cursos 
de Direito. Necessário perceber a importância de proporcionarem uma 
formação diferenciada e direcionada à inovação, em que os conhecimentos 
adquiram consistência como processo de construção associado aos interesses 
e necessidades da sociedade, criando-se assim um novo modelo educacional. 
Afinal, “[...] a Ciência do Direito carece de assumir sua posição de ciência 
crítica da realidade social, e não de mero instrumento formal das realidades” 
(TAVARES, BEZERRA, 2006, p. 277). 

Certamente, isto implica em discutir, via outras disciplinas/áreas do 
conhecimento, assuntos ou temáticas que as gerações de juristas anteriores não 
estudaram ou debateram. Essa proposta de esgarçamento que não é só teórica, 
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mas que também é prática, consubstancia-se na ideia de que o profissional do 
Direito não pode ser alienado pela “norma”, sem enxergar o que acontece ao 
redor, uma vez que o normativo jurídico, sozinho, distancia-se muito rápido da 
sociedade que, em tempos de modernidade líquida (BAUMAN, 2003) é cada 
vez mais pulsante e desafiadora, para encapsular-se em ideias, às vezes, arcaicas.

Pode-se dizer, portanto, na esteira do que leciona Fonseca (2005. pp. 9,15) que 
a compreensão de qualquer regra jurídica jamais estará completa se não atentar 
para a presença de elementos não jurídicos na sua construção. Na verdade, 
estes ficam mais bem explicitados quando o texto legal é confrontado com as 
situações concretas às quais supostamente se aplica. Destarte, estes componentes 
ou elementos não jurídicos só estão ocultos sob o tecnicismo das formas jurídicas.

Nesse sentido, conforme sugere Demo (2010) essas mudanças conduziram a 
que o ensino e a pesquisa do/no Direito passassem a exigir a conquista de novas 
perspectivas, abordagens, estratégias discursivas e didáticas institucionais, 
condizentes com as necessidades de desempenho técnico e competências 
intelectuais exigidas do jurista no mundo contemporâneo. 

4. Tópicos integradores: uma proposta interdisciplinar

A adoção no ensino e na pesquisa de abordagens que alarguem percepções para 
além da dogmática constitui condição imperiosa e eficaz para a melhoria de qualidade 
da educação jurídica. O Direito, pensado como mecanismo de viabilização da vida 
em sociedade, é campo em que se faz sentir mudanças concretas no contexto social. 
Por isso exige-se, nesse processo de reconstrução, romper velhos paradigmas e 
aceitar que, na aprendizagem, o processo pode ser mais importante que o produto, e 
que ela é resultante de um ciclo construtivo que reúne o conhecimento já existente 
e a tentativa de redimensioná-lo a partir do momento histórico atual, que requer 
aproximação, diálogo e intercessão de conhecimentos e saberes (BAPTISTA, 
2010, p. 1007). Daí a proposta introduzida no Curso de Direito da Universidade da 
Amazônia dos denominados “tópicos integradores”. 

O contexto contemporâneo tem modificado, sobremaneira, a formação 
profissional em nível superior. As mudanças aceleradas no processo de 
construção do conhecimento demandam novas formas de ensinar e aprender, 
garantindo posturas mais autônomas e criativas dos estudantes em “formação”. 
A Universidade da Amazônia, instituição do Grupo Ser Educacional, 
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reorganizou sua estrutura curricular inserindo, em todos os cursos, a disciplina 
“tópicos integradores”, como elemento integrativo dos conhecimentos (saberes/
conteúdos) do eixo de formação fundamental com os do eixo de formação 
profissional. Para garantir esta articulação, os “tópicos” como disciplinas 
das matrizes curriculares aparecem pelo menos duas vezes ao longo do curso 
(primeiro na fase de conclusão dos estudos fundamentais e, posteriormente na 
reta final do processo formativo). 

No caso do Curso de Direito são três as disciplinas distribuídas em semestres 
estratégicos: terceiro, sexto e oitavo. Os conteúdos programáticos são abertos 
definindo-se de acordo com assuntos da atualidade e conforme as inovações 
legislativas. O objetivo das disciplinas é possibilitar aos acadêmicos a compreensão 
e a utilização clara dos conteúdos de disciplinas ofertadas em semestres anteriores, 
visando o desenvolvimento da interdisciplinaridade, o emprego correto dos 
conceitos e institutos jurídicos já trabalhados, e o desenvolvimento de postura, 
visão e prática críticas diante dos problemas apresentados. 

A disciplina, dependendo dos conteúdos abrangidos e do momento no curso, 
pode ser ministrada através de aulas de campo em instituições jurídicas ou não 
jurídicas, grupos de discussão, seminários, debates competitivos e estudos de 
casos pelos quais os conteúdos podem ser trabalhados mais dinamicamente, 
estimulando o senso crítico e científico dos alunos. Por exemplo, a disciplina 
“tópicos integradores I”, ofertada no terceiro semestre do Curso de Direito da 
UNAMA, relaciona os conteúdos das disciplinas consideradas zetéticas: filosofia 
do direito, sociologia e antropologia jurídica, teoria do direito, hermenêutica 
e argumentação jurídica, economia, ciência política. Já a disciplina “tópicos 
integradores II” estabelece a intercessão entre os conteúdos profissionalizantes 
e os fundamentais. Desta forma, relaciona as disciplinas de base articulando-as 
e significando-as de modo a oportunizar uma aprendizagem de maior qualidade. 

Esta organização metodológica permite que haja melhoria no desempenho 
geral dos acadêmicos, uma vez que consegue revisitar conteúdos relevantes para o 
processo formativo, suprindo lacunas existentes na construção da “formação” global. 
Ademais, garante que, de modo interdisciplinar, os alunos possam desenvolver 
um pensamento mais sistêmico, competência indispensável no contexto de 
complexidade, no qual a educação (lato sensu) está imersa. É esta compreensão da 
totalidade que rompe com a fragmentação de saberes – própria de uma aprendizagem 
tecnicista – tornando o aluno num sujeito mais crítico e ativo na sociedade. 
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Além disso, não se pode negar, em perspectiva utilitarista e pragmática, que 
propicia aos acadêmicos lograr melhores resultados nos processos avaliativos aos 
quais são submetidos em função da escolha profissional: Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE), exames dos conselhos profissionais (e.g. 
Exame da Ordem dos Advogados do Brasil) e testes de suficiência. Esta melhoria 
na avaliação se sustenta no fato de que os instrumentos citados são, pela natureza, 
contextualizados e interdisciplinares, proporcionando um plus formativo inegável. 

Assim, como a disciplina desenvolve competências e habilidades, ao invés 
de sustentar-se na simples transmissão de informações, garante que o aluno 
consiga empreender ações mais eficazes tanto na vivência enquanto estudante, 
como em sua existência como profissional. Desse modo, defende-se que “tópicos 
integradores” contribuem para o desenvolvimento de um processo formativo que 
integra o aluno à profissão, desenvolvendo habilidades acadêmico-profissionais, 
de utilidade indiscutível.

Conclusão

O intuito aqui, através deste relato de experiência, não foi o de diminuir 
a importância da dogmática ou do conhecimento técnico-jurídico. Mas, 
o de ressaltar que são salutares e cada vez mais necessárias abordagens 
interdisciplinares na educação jurídica. Assume-se, aqui, o caráter provisório 
e parcial deste texto, afinal, como ensina Marcus (1994, p. 17): [...] textos 
confusos (como este) são confusos porque insistem em se manterem abertos, 
incompletos e inseguros quanto ao modo de finalizar um texto ou uma análise”.

Essa experiência de trabalho que conjuga, por vezes, tradições de reflexão e de 
intervenção diferentes, pode ser extremamente rica. Indo para além do diálogo 
necessário entre os diferentes ramos do próprio Direito. A interdisciplinaridade 
pode, também, significar a diminuição da distância abissal existente entre as 
ciências jurídicas e as demais ciências. Afinal, o objetivo desta aproximação é 
favorecer a expansão do intercâmbio epistêmico, contribuindo à elucidação de 
direitos (especialmente os “novos”) e para o avanço da “cidadania planetária”.

Justifica-se a presente proposta de reconstrução por saber-se que, no Direito, 
há uma centralização das mais importantes decisões de uma coletividade (em 
toda sua complexidade), de forma que para a compreensão global do papel deste 
“saber” no conjunto polissistêmico, a atitude e a visão interdisciplinares têm 
muito a contribuir. Neste sentido, há que se repensar o papel dos cursos jurídicos, 
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divididos entre ser ciência de controle, organização e direção social – o que 
implicaria num ensino unidisciplinar, meramente informativo, despolitizado, 
massificador, adestrador e dogmático, estruturado em torno de um sistema 
jurídico tido como autárquico e autossuficiente – ou ser uma atividade crítica 
e especulativa – o que acaba por exigir um ensino formativo interdisciplinar. 
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Introdução

A educação jurídica, historicamente, tem-se mostrado alheia aos interesses das 
maiorias sociais, seja pela dificuldade de acesso das camadas mais pobres ao ensino 
superior, seja pelo conteúdo abordado em sua maioria nas salas de aula, distante das 
demandas apresentadas por este público “extramuros”. Boaventura de Sousa Santos 
(2007) tece profundas críticas ao caráter bacharelesco, legalista e sua limitação 
metodológica etc., evocando uma análise epistemológica da Educação Jurídica, e a 
necessidade de aportes teóricos e práticos da realidade latino-americana. 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
tem-se a positivação de direitos e princípios valorativos a serem garantidos para 
todas e todos, entre os quais, a dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, 
prioridade das políticas para a infância e juventude e a defesa da função social das 
universidades, que devem fundamentar-se no tripé ensino, pesquisa e extensão. 

Há a necessidade de romper as barreiras do “tecnicismo” no ensino e alienação 
acerca da realidade social na formação dos operadores do direito, especialmente 



450

Vanessa de Lima Marques SANTIAGO
Lidiane de Vasconcelos ARAÚJO
Maria Isabel Rocha Bezerra SOUSA
Raquel Coelho de FREITAS

quando o país ainda apresenta demanda de efetivação e garantia de direitos 
infanto-juvenis. O presente trabalho intenta refletir como a educação jurídica 
está sendo impactada a partir de uma iniciativa de pesquisa e extensão em uma 
Faculdade pública, que tem pautado temas relacionados aos direitos de crianças 
e adolescentes. A Carta Magna elenca como dever do Estado, da família, da 
comunidade e da sociedade em geral a promoção dos direitos deste público. 

Conforme Pinheiro (2006), a Constituição Federal de 1988: “difere da tradição 
brasileira de não reservar um lugar social, ou de destinar um não-lugar para a 
maioria das crianças e dos adolescentes na vida política, na defesa de seus direitos”. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, emergiu no final 
dos anos 90 como instrumento normativo específico para delimitar questões afeitas 
às crianças e aos adolescentes, pontuando o papel de órgãos como o Ministério 
Público, a Defensoria Pública, o Judiciário e o Conselho Tutelar. O ECA, portanto, 
deve ser apropriado por todos os cidadãos e cidadãs, especialmente os estudantes do 
curso de direito, que poderão fazer uso dele no seu trabalho cotidiano.

2. Direito à educação como direito constitucional

A Constituição de 1988 inova ao estabelecer, pela primeira vez, os direitos 
sociais dentre os direitos fundamentais, ao lado dos direitos civis e políticos. 
Aqueles direitos estão previstos no Título II, Capítulo II, intitulado Dos Direitos 
Sociais: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição”. Conforme Piovesan (2007): “Nessa ótica, a Carta de 1988 acolhe 
o princípio da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, pelo 
qual o valor da liberdade se conjuga com o valor da igualdade, não havendo 
como denunciar os direitos de liberdade dos direitos de igualdade”. 

O artigo 6º da CRFB/88 reconhece, pois, a educação como direito fundamental 
de natureza social. Desse modo, a proteção despendida a esse direito ultrapassa 
a consideração de interesses meramente individuais. Embora a educação apareça 
como uma forma de inserção no mundo da cultura e mesmo um bem individual 
para os que a ela se submetem, para a sociedade que a concretiza ela aparece como 
um bem comum, já que pode ser identificada como a busca pela continuidade de 
um modo de vida que se resolveu preservar (DUARTE, 2007). 
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A Carta de 1988 previu em seu art. 205: “A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Para Queiroz (2009, p. 
30-31) o enunciado não se restringe a uma mera formalidade, mas consubstancia-
se “em um indicador do conteúdo normativo eficaz da dignidade humana”. O 
artigo 206, da CRFB, de 1988, em consonância com a eficácia do conteúdo 
normativo da dignidade humana, estabelece que a educação deve observar os 
direitos e as garantias individuais da igualdade, da liberdade, do pluralismo, da 
gratuidade, da gestão democrática, da garantia da qualidade, dentre outros.

3. Extensão ou comunicação universitária:  
saberes e horizontalidade

Freire (1979) aborda a necessidade de diferenciação entre práticas de extensão 
e comunicação universitária. A partir do envolvimento das universidades com 
as transformações sociais, trabalhos realizados com movimentos camponeses, 
na perspectiva de compartilhamento de técnicas agrônomas, expandiram 
no Brasil. Para o autor, a comunicação considera as particularidades de cada 
agente comunicador, valorizando suas competências e habilidades, devendo ser 
a abordagem de atuação de iniciativas acadêmicas ao elaborar e executar ações 
conjuntas com a comunidade externa. As universidades públicas devem contribuir, 
sobremaneira, no seu fazer cotidiano, para a promoção e defesa dos princípios 
constitucionais, a saber, a fraternidade, a solidariedade e a justiça social. Ações 
de extensão universitária devem aportar esforços no sentido de transformar a 
realidade social em parceria com os grupos marginalizados, organizados ou não. 

4. A disciplina de direitos da criança e do adolescente 
no plano político pedagógico do curso de Direito da 
Universidade Federal do Ceará

O Plano Pedagógico do Curso de Direito da Universidade Federal do Ceará 
prevê a disciplina referente aos Direitos da Criança e do Adolescente como 
optativa, equivalendo a 64h/a, ou 4 créditos. Ele foi atualizado em 2012, adaptando-
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se à orientação do Ministério da Educação, do Governo Federal, prevendo a 
obrigatoriedade de outras disciplinas, tais como antropologia e psicologia jurídica. 

Na prática, grande parte dos estudantes não cursa esta disciplina, e quando 
o faz, já estão em vias de se formar, e não aproveitam com profundidade seus 
ensinamentos, mas apenas como modo de obter parte dos 34 (trinta e quatro) 
créditos optativos necessários para obtenção do diploma de bacharel em direito. 
É de fundamental importância o detalhamento da ementa desta disciplina, bem 
como a realização de atividades acadêmicas que mobilizem a participação dos 
alunos. O atual plano pedagógico apresenta a seguinte ementa: “Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Direitos fundamentais. Família natural e substituta. 
Política de atendimento. Medidas de proteção. Ato infracional. Medidas 
pertinentes aos pais e responsáveis. Justiça da infância e da juventude. Crimes e 
infrações administrativas” (PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2012). 

Esta disciplina tem potencial de contribuir com reflexões e tomada de 
decisões de futuros profissionais do setor público ou do privado, os quais 
poderão afetar direta ou indiretamente a vida de milhares de crianças e 
adolescentes, devendo ser um elemento importante para a formação do currículo. 
Principalmente, na busca do alcance do objetivo pedagógico do curso, qual 
seja: “Formar profissionais do Direito dotados de conhecimentos técnicos e de 
princípios éticos que permitam a utilização do Direito como instrumento de 
transformação social e de construção da cidadania”.

5. NUDI-JUS: inter e multidisciplinariedade, humanização 
na educação jurídica e educação em direitos

O Núcleo de Estudos Aplicados Direitos, Infância e Justiça (NUDI-JUS), da 
Faculdade de Direito, da Universidade Federal do Ceará, foi criado entre os anos de 
2011 e 2012 por iniciativa de estudantes e recém-formados nesta Faculdade, com 
o apoio, posterior, de professores e mestrandos desta instituição. Desde o início, 
o referido Núcleo apresentou-se como espaço multidisciplinar, agregando em suas 
atividades, estudantes de psicologia, serviço social, pedagogia de diversas faculdades. 

Até a criação do NUDI-JUS, não havia nenhum grupo que pautasse os direitos 
infantojuvenis, deixando um vácuo quanto à problematização da realidade numa 
perspectiva jurídica. Desde então, o grupo tem realizado campanhas, cursos, 
palestras, rodas de diálogo, seminários de direito, minicursos, e participado de 
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entrevistas, oficinas, congressos nacionais e internacionais, audiências públicas, 
especialmente, discutindo os temas da Justiça Restaurativa e do Sistema de 
Atendimento Socioeducativo. O NUDI-JUS tem uma ampla proposta de 
aliar ensino, pesquisa e extensão, por meio de uma atuação multidisciplinar, 
incidindo no estudo, na promoção e na divulgação de temas relacionados ao 
direito da criança e do adolescente.

Conclusão

Iniciativas como a do NUDI-JUS tem fortalecido a promoção de uma 
educação jurídica comprometida com as demandas sociais, além de possibilitar 
parcerias, e contribuições com movimentos e organizações sociais que atuam 
na promoção e defesa dos direitos da criança e adolescente. 

A formação multidisciplinar, e o diálogo entre estudantes universitários 
e militantes sociais promovem encontros de saberes, democratização do 
conhecimento, empoderamento, apropriação e pertencimento em relação 
aos espaços públicos por parte da comunidade externa, e a responsabilidade 
individual e coletiva do universitário. 

Desta imersão na realidade e em aportes teóricos críticos do Direito, fortalece-
se a concepção do pluralismo jurídico entre os participantes do núcleo e suas 
atividades. A contribuição desta iniciativa quanto ao processo de educação em 
direitos, seja em oficinas, rodas de discussão engajamento em campanhas, visitas 
técnicas aos órgãos e comunidades, é de fundamental importância quando se 
pensa a promoção e defesa do acesso à justiça e a atuação de estudantes e 
profissionais, tanto no momento atual quanto posições profissionais futuras, 
promovendo um amadurecimento técnico, jurídico e político.
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A semana de integração e as ações 
de combate à evasão promovidas pelo 

programa tutorial acadêmico do Centro 
de Ciências jurídicas da UNIFOR

Tainah Simões SALES, Doutoranda e Mestre 
pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Federal do Ceará, Professora do Curso de 
Direito da Universidade de Fortaleza, UNIFOR;

Ana Cecília Bezerra de AGUIAR, Mestre 
pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Federal do Ceará, Professora do Curso 
de Direito da UNIFOR;

Mara Lívia Moreira DAMASCENO, Mestre 
pelo Programa de Pós-Graduação em Direito 
Constitucional da Universidade de Fortaleza, 
Professora do Curso de Direito da UNIFOR.

Introdução

Sabe-se da dificuldade de aprendizagem e de identificação dos alunos do 
primeiro e segundo semestres em relação às disciplinas propedêuticas do curso 
de Direito, fato que acaba elevando os índices de evasão no início do curso. 
Assim, torna-se necessária a criação de ações, pelo Centro de Ciências Jurídicas 
(CCJ) que objetivem: (1) proporcionar a integração do aluno recém-ingresso 
com o ambiente acadêmico mediante contato inicial com as carreiras jurídicas e 
os vários ramos do Direito, bem como a compreensão sobre o que a universidade 
oferece em termos de pesquisa, ensino e extensão; (2) incentivar o aluno recém-
ingresso a ampliar a sua percepção sobre a ciência jurídica, facilitando seu 
desenvolvimento acadêmico; (3) favorecer o despertar do interesse do aluno 
ingressante para o curso de Direito. 
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Nesse sentido, o Programa Tutorial Acadêmico (PTA) do Centro de 
Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, que tem como 
escopo a orientação dos estudantes de graduação em relação a suas dúvidas 
sobre questões acadêmicas, dando suporte ao seu desenvolvimento profissional e 
pessoal. Assim, promove diversas ações semestrais ou anuais visando o combate 
à evasão, merecendo destaque o evento de Acolhida de Novos Alunos, momento 
de integração e recepção dos calouros, em que são transmitidas informações 
importantes acerca da rotina acadêmica do aluno, além da apresentação 
da Diretoria do Centro, coordenação e PTA, informações sobre estágios, 
monitoria, fluxograma, dentre outros temas; o Agora Eu Sou Unifor, curso que 
objetiva habilitar o aluno ingressante do curso de Direito a compreender melhor 
as aulas das disciplinas propedêuticas e incentivar o aluno recém-ingresso a 
ampliar o hábito pela leitura e a planejar ações que facilitem o seu melhor 
desenvolvimento acadêmico; e o Seminário de Integração, que proporciona o 
contato com as diversas carreiras jurídicas, a compreensão de temas sociais 
relevantes e a sua relação com o Direito, bem como o despertar para o mundo 
jurídico e seus diversos ramos. 

Neste trabalho, será realizada a análise dos dados relativos a este último evento, 
ocorrido em novembro de 2015. Mediante pesquisa bibliográfica e documental, 
buscar-se-á a compreensão da importância da referida ação para a redução do 
combate à evasão dos alunos recém-ingressos no curso de Direito da UNIFOR.

2. O direito que se ensina errado?!

Diversos autores que estudam metodologias de ensino afirmam que a 
didática passou por um processo evolutivo (ZABALA, 2013; ANTUNES, 2009; 
TAGLIAVINI, 2014). Em sua concepção tradicional, o professor era o centro do 
processo: o aluno apresentava comportamento passivo e dependente do professor. 
Não havia preocupação com a necessidade de habilidades pedagógicas por parte 
do docente, mas tão somente o conhecimento técnico a respeito do assunto. 

Atualmente, entende-se que o centro do processo é o aluno: o professor 
passa a ser um facilitador, cujo papel é “ajudar o aluno a construir a própria 
aprendizagem” (ANTUNES, 2009, p. 49). Em suas aulas, o docente deve 
estimular diferentes competências essenciais à aprendizagem: “como a prática 
do pensar, do refletir, do saber fazer perguntas, do aprender a pesquisar, 
a descobrir como se argumenta, a treinar uma visão sistêmica, a ligar-se ao 
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mundo, a disciplinar interesses, a saber se relacionar com os outros e saber agir” 
(ANTUNES, 2009, p. 51). Entretanto o cotidiano nas universidades demonstra 
que a concepção tradicional ainda prevalece em sala de aula: “existe um 
professor, aquele que sabe, a transmitir um conhecimento único a um aluno, 
aquele que não sabe” (TAGLIAVINI, 2014, p. 34). 

Ademais, os currículos estimulam uma educação que prioriza os 
conhecimentos teóricos sobre a sua capacidade de serem aplicados na prática 
(ZABALA, ARNAU, 2010, p. 19), promovendo um pensamento generalista 
em favor do saber pelo saber em detrimento da capacidade aplicativa do 
conhecimento. Nas matrizes curriculares dos cursos de Direito, verifica-se isto, 
sobretudo, no que tange às disciplinas de primeiro e segundo semestres. 

O recém-ingresso no curso de Direito se depara com uma realidade 
completamente diferente em relação à que ele estava acostumado: textos com 
expressões em latim, livros com textos demasiadamente longos, palavras de 
significado desconhecido, formalismo exacerbado na escrita e no tratamento, 
necessidade da leitura de grandes clássicos em detrimento da compreensão do 
que acontece atualmente etc. O discente sequer consegue perceber a relação 
de disciplinas como Filosofia, Sociologia e Antropologia com a ciência jurídica. 
Esse contexto leva ao aumento dos índices de evasão nos cursos de Direito. 

Há, portanto, uma preocupação: o que fazer diante dessa realidade? Zabala e 
Arnau (2010) defendem a necessidade de um saber para fazer, além do saber ser 
e saber conviver. Trata-se da preocupação com uma formação não apenas técnica 
ou profissional, mas de uma formação integral. E essa formação depende do 
desenvolvimento, pelos professores e pelas instituições de ensino, de ações que 
promovam o desejo de saber e a decisão de aprender (PERRENOUD, 2010, p. 68). 

Nesse diapasão, o Programa Tutorial Acadêmico do Centro de Ciências 
Jurídicas da Universidade de Fortaleza promove diversas ações para combater 
a evasão, sobretudo dos recém-ingressos, e para desenvolver essa concepção 
moderna de ensino jurídico. A seguir, serão apresentados os dados relativos à 
Semana de Integração, um dos projetos-chave de fidelização dos discentes.

3. A semana de integração do curso de direito

A Semana de Integração do Curso de Direito foi promovida em razão 
da necessidade de despertar o interesse dos alunos para a ciência jurídica e, 
consequentemente, reduzir os índices de evasão, mediante a promoção de eventos 
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diferentes do cotidiano em sala de aula, que proporcionem a aprendizagem 
significativa e a participação dos alunos, bem como um novo olhar para o Direito 
e para as carreiras jurídicas. Foram realizados diálogos a respeito das dificuldades 
que o aluno ingressante do curso de Direito enfrenta, bem como sobre as carreiras 
jurídicas e as possibilidades de atuação nos mais diversos ramos do Direito. 

Os eventos foram desenvolvidos mediante a utilização de metodologias ativas, 
tais como filmes, sala de jogos, júri simulado, processo legislativo simulado, 
dentre outras. Tais metodologias são processos interativos de conhecimento que 
buscam desenvolver a autonomia do aluno e valorizam o aprender a aprender 
(BERBEL, 1998). A Semana foi realizada entre os dias 09 e 13 de novembro 
de 2015, objetivava a participação, principalmente, dos alunos de primeiro e 
segundo semestres e apresentou os seguintes resultados:

Total de alunos que compareceram: 738 alunos
 - Alunos do primeiro semestre: 199
 - Alunos do segundo semestre: 302
 - Demais alunos do curso: 237

Há de se ressaltar que, de acordo com a relação dos alunos com perigo de 
evasão encaminhada pela Divisão de Planejamento (DIPLAN) da Universidade 
de Fortaleza – que baseia-se na baixa frequência do aluno, no não pagamento de 
mensalidades, notas abaixo da média etc - trinta e cinco (35) alunos com perigo de 
evasão cursavam o primeiro e o segundo semestres. Para esses alunos, foi enviada 
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uma carta para convidá-los, de forma especial, a participar da Semana de Integração. 
O resultado dos eventos que estes alunos compareceram segue abaixo:

Dos 35 alunos do primeiro e do segundo semestres com perigo de evasão:
- Alunos que não compareceram a nenhum evento da Semana: 8
- Alunos que compareceram apenas a um evento da Semana: 6
- Alunos que compareceram a 2 eventos da Semana: 5
- Alunos que compareceram a 3 eventos da Semana: 8
- Alunos que compareceram a 4 eventos da Semana: 2
- Alunos que compareceram a 5 eventos da Semana: 6
 Sobre esses alunos, verificou-se que, em relação à matrícula de 2016.1, 

dos 35 alunos que estavam na lista de possível evasão, 26 efetuaram a matrícula 
e estão cursando Direito na Universidade. 

Conclusão

O costume e a cultura enraizados nos docentes e discentes, certas vezes, 
impedem a mudança da realidade no que tange à didática de ensino jurídico: 
verifica-se que o professor continua no centro do processo, produzindo aulas 
meramente expositivas, como único dono do conhecimento, e o aluno continua 
com uma postura passiva e totalmente dependente do mestre. 

Essa concepção tradicional afasta a teoria da prática, propagando-se um saber 
pelo mero saber, em detrimento do saber para fazer. Essa realidade é percebida, 
sobretudo, nos primeiros semestres das matrizes curriculares dos cursos de Direito, 
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em que o aluno conclui o período sem compreender a relação das disciplinas 
que estudou com a ciência do Direito, decora passagens de autores clássicos 
sem correlacioná-los com a atualidade, vislumbra as noticias sobre o mundo 
sem perceber as implicações jurídicas. Essa desconexão acaba proporcionando o 
desinteresse do discente no curso, o que faz aumentar os índices de evasão. 

Torna-se necessário que as instituições de ensino e o corpo docente 
percebam a relevância do fomento às discussões acerca do espírito e das diversas 
interpretações de uma norma, a fim de que o aluno não entenda o Direito 
apenas como um conjunto de leis a ser aplicado em um caso concreto e, sim, 
perceba-o como um fenômeno capaz de transformar a realidade social. De 
acordo com Warat (2004, p. 434): 

não se aprende Direito para formar cartoralmente como advogado, juiz, 
promotor ou defensor público, que se aprende Direito para realizar uma 
justiça comunitária e cidadania. Pessoas que entendam que aprender 
Direito é aprender de gente, de vínculos, de afetos, de solidariedade. 
Aprender Direito é aprender a alteridade em sua radicalidade. 

O Programa Tutorial Acadêmico do Centro de Ciências Jurídicas da UNIFOR, 
ao perceber esse contexto, promove diversas ações que objetivam a fidelização dos 
discentes e o despertar de seu interesse na ciência jurídica, nas diversas carreiras 
que o bacharelado proporciona e nos inúmeros ramos de atuação. 

Dentre as ações de combate à evasão, destaca-se a Semana de Integração, 
que, conforme apontado, apresentou índices satisfatórios, contando com a 
participação expressiva de alunos de primeiro e segundos semestres (68% do 
total de participantes) e dos alunos que constavam na lista de possível evasão. 
Cumpre destacar que, dentre os 35 alunos de primeiro e segundos semestres 
que constavam nesta lista, 26 fizeram a matrícula em 2016.1, o que representa 
resultados positivos para o Centro. 

Sabe-se que este resultado não se deve somente à Semana de Integração, 
mas ao conjunto de ações promovidas pelo Centro de Ciências Jurídicas, além 
da estrutura e dos serviços ofertados pela Universidade, entretanto não se pode 
deixar de constatar a importância deste projeto desenvolvido pelo Programa 
Tutorial Acadêmico.
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Introdução

O Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade Federal do 
Rio Grande - CRDH FURG é uma 'Casa de Direitos', um lugar de acolhimento 
e de transformação social, um local de convivência democrática entre pessoas. 
Um espaço fixo e itinerante onde são implementadas ações que visam a defesa 
e a promoção dos direitos humanos. Seu objetivo principal é gerar atenção, 
orientação e ação em direitos humanos. 

Ao implementar ações, que tem como base a cultura dos/nos direitos 
humanos, o Centro resguarda e desenvolve nas pessoas suas potencialidades 
humanas e sociais, pretendendo levá-las a construir ao seu redor um mundo 
melhor, cujo fundamento é a cultura de paz e a educação cidadã. Assim, o 
CRDH FURG produz um conjunto de informações, acessos e estratégias, sem 
esperar que as pessoas mais vulneráveis econômico, cultural e socialmente 
cheguem até o poder público. 

Atualmente, além das atividades do programa de atenção social, jurídica, 
psicológica e de educação em direitos humanos, desenvolve-se a prática jurídica 
social. Este componente curricular obrigatório possibilita ao futuro bacharel 
em direito potencializar suas competências e habilidades de caráter prático em 
um contexto de alta vulnerabilidade social. Esta atenção às vidas precárias 
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(BUTLER, 2015) tem possibilitado ao alunado uma nova perspectiva do 
entorno da cidade e, sobretudo, de uma possível transformação social.

Pretende-se, com esta investigação, apresentar a potência curricular e metodológica 
expressa na Prática Jurídica Social realizada pelos/as estudantes de direito no 
CRDH FURG, como instrumento capaz de ampliar o acesso à justiça e um 
mecanismo de promoção de cidadania e defesa da justiça social (FRASER, 1996). 

2. Educação jurídica: um campo investigativo

Acredita-se que o contexto da educação jurídica brasileira vivencia um 
processo extremado de fratura, exacerbado pelo contingente de vagas ofertado 
em faculdades privadas e na falta de políticas públicas regulatórias que apontem 
para um conceito de qualidade no campo da educação jurídica. Atualmente, 
o Brasil possui mais de mil e duzentos e cinquenta (1.250) cursos de Direito 
em funcionamento e, aproximadamente, novecentas mil (900.000) matrículas 
(INEP), o que faz do curso de Direito o maior contingente de estudantes do 
ensino superior na modalidade presencial. 

Neste sentido, como já me manifestei publicamente no último CONPEDI 
BH, penso que não há uma crise no ensino jurídico, não no sentido próprio da 
palavra, já que nunca estiveram disponíveis tantas vagas na graduação e na pós-
graduação na área do direito.

Sustenta-se (DIAS, 2014) que a educação jurídica deve ser vista como um 
processo educativo transversal e crítico, ou seja, que o conhecimento perpasse 
as fronteiras disciplinares e que seja, fundamentalmente, um conhecimento 
dialógico. Entende-se como dialógico todo processo educativo que implique a 
prática democrática da escuta e da participação, em todos os níveis e contextos.

[...] os currículos dos cursos e a educação jurídica devem se centrar numa 
visão pluridisciplinar de direito, das ciências humanas e sociais como 
fonte de conhecimento que objetiva estimular e sensibilizar o educando-
bacharel (individual e coletivamente) na sua consciência participativa, 
emancipatória e de pertencimento. (DIAS, 2014, p. 132)

3. Contexto curricular analisado

Os eixos de formação do Curso de Direito da FURG — humanista, 
profissionalizante e prático — refletem um padrão normativo das políticas 
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públicas impostas pela Resolução nº 9 de 2004. Desta forma, repetem, também, 
em função de uma educação jurídica especializada, um modelo construído ao 
longo de anos neste campo do conhecimento, ou seja, uma pedagogia jurídica 
segmentada e fragmentada.

É pertinente dizer que o processo de recontextualização das Diretrizes de 
2004 no currículo analisado pode conduzir a alterações em múltiplos sentidos, 
refletindo-se num elevado ou reduzido grau de recontextualização. Não se 
deve olvidar, que todo processo recontextualizador tem origem quando do 
deslocamento de um texto em contextos diversos (BERNSTEIN, 1990a, p. 53).

Entende-se que as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Direito (2004), os Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) e a organização do 
Curso de Direito da FURG 2007 e 2013 propõem uma modelagem curricular que 
articule o eixo de formação prática aos demais eixos formativos: fundamental, 
profissional e vocacional. 

Por outro lado, a implantação efetiva dessas Diretrizes (2004) possibilitou 
sobremaneira a flexibilização curricular e a autonomia das Faculdades de Direito, 
que, em sua maioria, regulamentaram as estruturas curriculares de modo (des)
integrado, vale dizer, compondo currículos compartimentados e técnicos, 
tal como já vinham sendo sedimentados desde a anterior reforma curricular 
nacional de 1996. O que ocorreu na prática em muitas Faculdades de Direito foi 
a permanência de estruturas rígidas, já que se manteve o ensino fragmentado e 
desconectado com a realidade, imperando um modelo positivista de educação.

Nesta investigação, ao analisar a prática jurídica social, procurar-se-á demonstrar 
como esse deslocamento acabou por transformar uma proposta curricular 
tendentemente integradora em um currículo de coleção e como esses novos 
arranjos curriculares puderam possibilitar práticas pedagógicas docentes visíveis, 
cujos princípios norteadores são explícitos e cuja ênfase dada é para a transmissão.

4. Programa de extensão “Centro de referência  
em Direitos Humanos”

O CRDH FURG é um Programa de Extensão da FURG, vinculado à 
Faculdade de Direito fruto da união de esforços entre docentes e discentes e da 
conjunção de projetos de promoção e defesa dos direitos humanos. Nos últimos 
quatro (04) anos o Programa vem ampliando sua rede de atuação e de parcerias, 
alargando seu espaço de ação. 
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Atualmente o CRDH FURG está localizado nas salas D1, C2 e C4, no 
anexo do Prédio 4, Campus Carreiros, FURG, mas atua de modo itinerante 
em vários bairros da Cidade do Rio Grande. Os atendimentos sociais, jurídicos 
e psicológicos prestados pelo CRDH FURG atingiram 8.000 pessoas (entre 
assistidos/as e suas famílias) nestes quatro (04) anos. Este dado revela a 
importância do Programa para a comunidade local. 

A característica interdisciplinar gerou um coletivo sólido que além de 
atendimentos e buscas ativas, leva capacitações, oficinas, cursos, mostras 
fotográficas, cine-debates e múltiplas ações sociais ao entorno do Rio Grande. 

O CRDH/FURG atende a partir de demandas originárias da comunidade, 
órgãos públicos e privados, mas especialmente advindos da tecnologia social 
busca ativa. Para tanto, o CRDH/FURG realiza pelo menos 02 buscas ativas por 
mês e, em conjunto com outros órgãos, oferta uma série de atividades em parceria 
com escolas da rede pública, municipal e estadual, bem como com a Prefeitura, 
através das UBS e da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social.

O Centro atua ativamente nas áreas de violência de gênero, liberdade de 
orientação sexual, migração, direitos da criança e do adolescente e educação 
em direitos humanos. Entre atendimentos e capacitações, o CRDH/FURG 
alcançou em média 155 pessoas/mês no ano de 2015. Sem contar as pessoas 
abrangidas pela Rádio e TV da FURG. Isso aponta para um total de 2330 
assistidos/as no ano de 2015.

5. Metodologias e ações do CRDH

O CRDH FURG realiza múltiplas ações, com variada metodologia no campo 
dos direitos humanos. Dentre as principais podemos citar: atenção jurídica, 
atendimento psicológico, atenção social, rodas de conversas e oficinas. Em quase 
todas estas ações a forma de aproximação se dá pela tecnologia social busca ativa.

5.1. Atenção jurídica

O CRDH FURG, conta com o serviço de orientação jurídica na área de 
Direitos Humanos. O objetivo dos atendimentos nessa área é o de acolher, 
orientar e encaminhar os assistidos aos órgãos competentes. Igualmente, o 
CRDH FURG, recebe todo o tipo de denúncia relativa à violação de Direitos 
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Humanos, buscando, a partir daí, a solução da demanda apresentada, através 
dos meios legais. 

5.2. Atendimento psicológico

Sob a perspectiva dos Direitos Humanos, a Psicologia do CRDH FURG 
prioriza a relação indivíduo-sociedade, através da prevenção de situações de 
risco, por intermédio do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo 
e o fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários. Pautada na 
Psicologia Social Crítica, considera o estudo da identidade humana sob o 
enfoque do sintagma identidade-metamorfose-emancipação.

5.3. Atenção Social

O Serviço Social no Centro de Referência em Direitos Humanos tem por 
finalidade a busca da promoção e defesa intransigente dos direitos humanos. 
Buscando assim, a materialização dos direitos humanos através do acolhimento, 
orientações e encaminhamento á rede de atendimento.

5.4. Busca Ativa

A Busca Ativa é uma tecnologia social que busca levar ao cidadão, um 
conjunto de informações, acessos e estratégias, sem esperar que as pessoas mais 
vulneráveis econômico, cultural e socialmente cheguem até o poder público. 
Um dos grandes desafios da busca é alcançar aqueles que não acessam os 
serviços públicos e vivem fora de qualquer rede de proteção social.

6. Prática jurídica social no CRDH

Embora seja fundamental compreender a interligação entre a metodologia 
aplicada e a proposta extensionista, pensa-se como determinante problematizar 
que modelos teóricos metodológicos podem servir de marco ao empoderamento 
e a consequente emancipação social. Quando se trata de questionar quais são 
a metodologia (os métodos) e a forma de avaliação utilizadas para a extensão é 
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importante se perguntar, porque fazer extensão? O que e como a extensão pode 
gerar transformação na comunidade? Onde realizar extensão? Para que ela serve? 

Atualmente, existem outros caminhos investigativos, que poderíamos 
denominar de epistemologias do/para o Sul, como a Investigação (ação) 
participativa de Fals Borda (1979; 2008), a pesquisa-ação, a pesquisa com 
educação para autonomia de Freire (2004), pesquisa participante de Brandão 
(2006) e de Streck e Adams (2014) e as de Santos (2007).

A pesquisa participante integra quatro propósitos: a) ela responde de maneira 
direta à finalidade prática a que se destina, como meio de conhecimento de 
questões a serem coletivamente trabalhadas; b) ela é um instrumento dialógico 
de aprendizado partilhado e, portanto, [...] possui organicamente uma vocação 
educativa e, como tal, politicamente formadora; c) ela participa de processos mais 
amplos e contínuos de construção progressiva de um saber popular e, no limite, 
poderia ser um meio a mais na criação de uma ciência popular; d) ela partilha, com 
a educação popular, de toda uma ampla e complexa trajetória de empoderamento 
dos movimentos populares e de seus integrantes. (BRANDÃO, 2006) 

Neste sentido, para que a extensão comunitária se torne em um potente 
instrumento de transformação e atenda os anseios dos envolvidos é fundante 
articular pelo menos estas etapas: a) fase preliminar de aproximação - é preciso 
que os assistidos conheçam o grupo extensionista, suas ideias, propostas, enfim, 
trata-se de uma etapa fundamental, a de aproximar-se ao agrupamento humano 
a ser empoderado/capacitado; b) processo organizativo facilitador - instrumento 
pelo qual se traduzirá as principais necessidades. Trata-se da articulação entre o 
Programa e os/as assistidos/as; c) formulação do problema coletivamente - não 
é possível apresentar aos grupos envolvidos propostas prontas, ou seja, questões 
que não traduzam a real vontade da comunidade.

Considerações finais

O CRDH FURG surge em 2009, por iniciativa de professoras do Curso de 
Direito da FURG. Com foco nas relações de Direitos Humanos, o CRDH busca 
o "efetivo empoderamento do público alvo por ele atendido, a partir das ações 
articuladas tanto no âmbito interno da FURG como com os movimentos sociais, 
as organizações não governamentais e o poder público local", seja capacitando 
ou atendendo as demandas jurídico-sociais no campo dos direitos humanos e da 
justiça social (CRDH, 2013).
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Sacristán entende que "A interdisciplinaridade é uma ideologia [...] um 
objetivo, não um ponto de partida, uma opção para voltar à unidade perdida 
do conhecimento." Mais recentemente, Fazenda (2009) continua a visualizar a 
interdisciplinaridade como conceito importante para a ciência (conhecimento), 
como possibilidade de projetos extensionistas ou como forma de concretização 
no campo investigativo (pesquisa). 

Assim, o CRDH articula suas ações interdisciplinarmente de modo a 
compreender ensino, extensão e pesquisa conjuntamente. Neste sentido, 
a prática jurídica social e todas as demais ações do CRDH FURG são 
genuinamente interdisciplinares.

Por fim, pretendeu-se com esta investigação apresentar a potência 
metodológica expressa em uma prática jurídica social como instrumento capaz 
de ampliar o acesso à justiça e um mecanismo de promoção de cidadania e 
defesa da justiça social (FRASER, 1996). Num outro sentido, não menos 
importante, a prática jurídica desenvolvida no Centro potencializa a formação 
de bacharéis comprometidos com a transformação social.
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Cidadania ativa: o diálogo da educação 
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Natália Pinto COSTA, UNIFOR;

Vanessa Batista OLIVEIRA, Mestre, UNIFOR.

Introdução

Em 2001, de uma maneira inovadora e consciente, a Universidade de Fortaleza-
UNIFOR instituiu no âmbito do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), sob a direção 
do Professor Francisco Otávio de Miranda Bezerra, o Projeto Cidadania Ativa, 
com a colaboração dos Professores Ana Paula Araújo de Holanda e João Alves 
Silva. O objetivo inicial do Projeto é de propagar os conhecimentos aprendidos 
nas salas de aula, fazendo jus ao slogan adotado pela Universidade: “Ensinando e 
Aprendendo”. Desta forma, busca romper os muros da universidade, cumprindo a 
função social de incutir o senso de responsabilidade social na sociedade (CAÚLA, 
Bleine Queiroz; MOURA, Graziella Batista; COLARES, Marcelle, 2005).

2. Cidadania ativa: uma conversa com a comunidade

Percebe-se no ensino jurídico um estereótipo no sentido de seguir um modelo de 
construção de conhecimento, pautado, muitas vezes, apenas na análise dos institutos 
previstos na lei, sem a preocupação de relacionar àquelas matérias próprias do 
Direito com temáticas de outros ramos cuja análise é fundamental para promover 
um conhecimento mais abrangente e mais direcionado para com a sociedade. 

A integração do Direito com demais ciências é essencial para a formação de 
profissionais diferenciados, caracterizados pela sua visão global, pelo seu olhar crítico 
e uma percepção mais atenta sobre a realidade que os permeia, especialmente, a 
questão social. Essas habilidades não são adquiridas através da leitura seca da lei, 
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mas sim através da contextualização com as demais áreas do saber e com o exercício 
de atividades extracurriculares que vão além da esfera interna das universidades. 

É válido dizer que na contemporaneidade um novo sistema de ensino no 
meio jurídico se faz necessário, qual seja aquele que construa o saber através 
da interdisciplinaridade. Essa é vislumbrada através de mecanismos que 
envolvam a ligação e a colocação dos docentes e discentes, num trabalho feito 
conjuntamente, em que seja percebível a interação entre as disciplinas estudadas 
na faculdade com a realidade. A importância disso seria exatamente uma 
formação mais sólida e engajadora que permita não somente ao operador do 
Direito exercer com maior eficiência a sua função, mas, sobretudo, o despertar 
de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade (BARBOSA Paula, 2008). 

A preparação do profissional do Direito com questões mais amplas que ultrapassem 
as portas da Universidade devem ser facilitadas no decorrer da graduação. Isso pode 
se dá de várias maneiras, uma delas seria a criação de projetos que permitam aos 
estudiosos a possibilidade de aplicarem o que estudam na comunidade. O saber 
conquistado se torna mais sólido na medida em que é transmitido e discutido 
perante a sociedade. Não adianta, por exemplo, um acadêmico de Direito saber 
tudo sobre as regras do código de Defesa do consumidor, se ele não tem o interesse 
de compartilhar tais ditames com pessoas leigas. 

Apesar da deficiência no tocante ao comprometimento das instituições 
de ensino sobre a importância da criação de alternativas capazes de colocar 
os estudantes em outros contextos diferentes dos observados em sala de aula, 
percebe-se que algumas universidades, como a Universidade de Fortaleza, vêm 
tendo a preocupação de acrescentar, aos acadêmicos, novas possibilidades 
de aperfeiçoamento no conhecimento jurídico, através da implantação de 
mecanismos inéditos, como o Programa Cidadania Ativa. 

Tal projeto faz parte do Centro de Ciências Jurídicas, sendo caracterizado 
como uma prática de responsabilidade socioambiental da UNIFOR, que tem 
como objetivo principal a integração entre os corpos docente e discente da 
Universidade no desenvolvimento voluntário de atividade voltada à fortalecer a 
cidadania nas comunidades periféricas de Fortaleza, informando-as do exercício 
dos seus direitos e do cumprimento dos seus deveres.

O Projeto foi previsto incialmente em 1999 e efetivado em 2001. A partir 
de então, o PCA, como de fato é conhecido, realiza suas atividades por meio 
de 31 (trinta e um) programas, quais sejam: Educação Jurídica Comunitária, 
Porta de Entrada, Educação Jurídica Para a Infância e Juventude, Estatuto 
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da Cidade, Serviço de Soluções Extrajudiciais e Disputas – SESED, Direito e 
Comunicação para as Comunidades, Populações Carcerárias, A Delegacia é 
Nossa, Gestão Ambiental, Mulher e Ação Afirmativa, Comunidades Indígenas, 
Saúde Pública como Direito Fundamental, Trabalho e Sociedade, Direitos 
Civis Para o Exercício da Cidadania, Educação em Direitos Humanos, Direito 
e Psicologia, Direito Social do Consumidor, Direito do Terceiro Setor, Direito e 
Empreendedorismo, Inserção Social do Idoso, Assistência e Seguridade Social, 
Ética Profissional e Responsabilidade Social, Conselhos de Classe e Sociedade, 
Orientação Tributária e Justiça Social, Educação para o Trânsito, Ensino 
Jurídico e Conscientização de Direitos, Acesso à Justiça e Mudança Social, 
Aconselhamento Jurídico Patrimonial: Partilhas e Dissoluções; Populações 
Rurais, Planejamento Familiar e Poder Político e Cidadania (CAÚLA, Bleine 
Queiroz; MOURA, Graziella Batista; COLARES, Marcelle, 2005).

 Atualmente, existem 14 (quatorze) projetos ativos a serem realizados por cerca 
de 160 (cento e sessenta) alunos, semestralmente. Os alunos da Universidade 
podem ser inscritos no PCA a partir do primeiro semestre do curso de Direito. 
Através desta iniciativa, o aluno – que, como de praxe, está cursando disciplinas 
propedêuticas – passa a possuir, desde cedo, uma visão prática e humanizada 
do cotidiano do bacharel em Direito. É importante destacar que a forma de 
lecionar as disciplinas jurídicas não é totalmente condizente com a realidade 
vivenciada pelo operador do Direito, e é através de projetos como esse que se 
pode ter uma nova forma de metodologia de ensino e uma interdisciplinaridade 
entre as aulas ministradas na graduação e a realidade social. Esse modelo de 
extensão desperta no aluno um senso crítico, além de influenciá-los para as 
práticas sociais futuras enquanto profissionais.

Durante o processo do desenvolvimento do Projeto, que ocorre durante 
um semestre, pode-se notar a importância para o graduando, uma vez que 
ele percebe que o Direito não está afastado da complexidade social. Ademais 
concretiza uma formação humanística e ética, através de uma promoção de 
trocas de experiências entre os acadêmicos e a comunidade. Juntos, alunos 
e professores, de acordo com o projeto escolhido, desenvolvem palestras, 
reuniões, apostilas, folders e cartilhas tendo como público alvo a população – 
principalmente as comunidades carentes próximas da Universidade, como, por 
exemplo, a comunidade do Dendê. 

Dentro deste contexto é importante destacar o alcance dessas ações sociais, uma 
vez que aqueles que recebem inicialmente as orientações irão repassá-las aos seus 
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filhos, familiares, amigos e todos aqueles que incluem seu ciclo social. (CAÚLA, 
Bleine Queiroz; MOURA, Graziella Batista; COLARES, Marcelle, 2005). Apesar 
da ampla e diversificada abrangência, o PCA é receptivo para que novos professores 
interessados se encaixem em projetos já existentes ou criem novos. O principal 
objetivo é que o professor seja mero orientador dos projetos comunitários 
desenvolvidos pelos alunos, e que esses sejam os ‘’agentes de cidadania’’. 

A extensão vem ganhando um grande espaço nas instituições de ensino 
superior. Tal fato é de grande relevância, pois mostra assim uma verdadeira e 
efetiva interação da universidade com a população. Destaca-se o projeto em 
análise por construir nos alunos, ainda na graduação, o senso de superação das 
desigualdades sociais existentes, estimulando-os que aprendam a pensar e com 
isso a aplicar na prática os conteúdos aprendidos em sala de aula, passando a 
transformá-los em instrumentos para as mudanças necessárias na sociedade.

Conclusão

A universidade, seja ela pública ou privada, deve assumir uma postura 
voltada para a responsabilidade social, já que, através de projetos voltados para a 
comunidade, é que se pode trabalhar a formação de novos cidadãos que estarão 
em condições de promover a produção do conhecimento, além de despertar no 
aluno um espírito cívico. 

Destaca-se o PCA, pois é uma forma de extensão voltada para a interação 
entre alunos e professores, tendo também uma proposta de intensificar a 
formação humanitária, ética, social e profissional do então aluno, futuro operador 
do Direito. É notório que, ao lidar com a realidade social, o graduando desperta 
diversas habilidades, dentre as quais podem ser citadas: criatividade, senso crítico, 
psicologia da negociação, senso de realidade brasileira, dentre outras. 

Tais fatos são de extrema relevância, tendo em vista que é através da 
participação coletiva que se adquire conhecimento de maneira inovadora, pois 
o professor passa a ser um facilitador e o aluno acaba ocupando o centro da 
sala de aula, passando a ter uma postura mais ativa. Além de proporcionar 
experiências que estão além do currículo tradicional proposto pelas demais 
universidades, o estudante acaba tendo uma aproximação maior com questões 
mais práticas e integra-se com as diferentes áreas do saber, tendo um ensino 
jurídico mais ativo e envolvido com a comunidade de uma maneira geral.
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Introdução

Neste trabalho pretende-se apresentar o projeto de extensão intitulado 
Direito e Cinema: Diálogos Interdisciplinares, desenvolvido em 2015 na 
Universidade Federal do Tocantins (UFT), que envolveu alunos do 4º Período 
da Graduação em Direito e alunos do Programa de Pós-Graduação stricto sensu 
Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos 
Humanos, este em parceria da mesma Universidade com a Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense. 

A partir da experiência tipológica já largamente difundida e consolidada no 
Brasil – ainda que com outros nomes, como o inicialmente dado por Luis Alberto 
Warat (1994), “Cinesofia”, ou, mais tarde, “Filmografia”, por outras autorias 
(BESTER, 2008; BESTER; VENTURI, 2008), apenas exemplificativamente 
–, este projeto, desenvolvido em solo tocantinense, configura-se ainda recente 
novidade local. Por isso mesmo, será repetido em 2016, tendo por objetivo 
demonstrar que a forma com que os conteúdos jurídicos são repassados, em 
regra mecanicamente, apenas por meio de aulas expositivas e disciplinares, 
influencia de forma negativa o ensino jurídico em seu todo. 

O professor e a professora, que outrora eram os protagonistas desse 
processo, como únicos detentores do conhecimento, atualmente, mesmo que 
não o percebam ou não o aceitem, são apenas os mediadores qualitativos desse 
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conhecimento, que o alunado acessa pelos mais variados meios e instrumentos, 
como notebooks, tablets, smartphones, conectados diuturnamente na rede 
mundial de computadores (Internacional-Networking, ou InterNet). 

Em tal contexto de debates acadêmicos sobre a educação jurídica, foi 
possível observar, no decorrer deste projeto experienciado em Palmas, 
Tocantins, que houve também uma adesão natural de discentes de outros 
períodos do Curso de Graduação em Direito da UFT, o que se atribuiu 
a uma possibilidade de maior liberdade na construção do conhecimento, 
que agregou teoria e prática, diminuindo o gap entre o discurso teórico e 
a realidade social que os futuros egressos irão encontrar quando de suas 
inserções no mercado de trabalho.

2. A insuficiência do ensino jurídico em perspectiva 
histórica disciplinar e acrítica

A atividade humana, conforme alerta Pugliese (2005), constitui-se 
como um fenômeno que surge, altera-se e vai sendo aperfeiçoado segundo 
o desenvolvimento das próprias relações sociais. Nesta concepção do fazer 
humano, considerando-se que o surgimento das primeiras faculdades brasileiras 
de Direito se deu ainda no século XIX (1828, em Olinda/PE e em São Paulo/SP), 
é possível afirmar-se que o debate acerca dos problemas, da crise e das possíveis 
alternativas de enfrentamento quanto ao ensino jurídico não é novidade no 
meio acadêmico nacional. 

No entanto, reconhecidos pelo histórico formalismo, os conteúdos 
previstos nas matrizes curriculares dos mais de mil Cursos de Direito hoje 
em funcionamento no País, permanecem, em sua imensa maioria, alheios às 
transformações sociais, gerando, assim, um duplo descompasso: ao mesmo tempo 
em que os conteúdos são (re)transmitidos acriticamente, o corpo discente, que 
tem à sua disposição a informação rápida (InterNet), até permanece em sala de 
aula, mas a sua atenção está voltada a interesses outros. Já na segunda metade do 
século XXI, os conteúdos da matriz curricular dos cursos de Direito, em regra, 
ainda que atendam aos requisitos mínimos da Resolução do CNE 09/2004, 
acabam privilegiando as disciplinas dogmáticas em prol daquelas zetéticas. 

Neste sentido Porto, trabalhada por Santos (2002), menciona que a 
descontextualização impede que se criem condições para que os juristas 
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aprendam a indagar a realidade e, por consequência, ignorem nesse sistema 
de aprendizagem do ensino jurídico a dinâmica da vida social e política. 
Em palavras similares, foi o que alertou Warat (2000), quando ensinou ser 
insuficiente ver o Direito apenas como expressão do Estado, eis que nisto ficava 
um plus ignorado, a esfera da exigência ética, de justiça e de estética, a qual não 
pode ser simplesmente reduzida a uma instancia instituída do Direito.

3. A vital indissociabilidade entre ensino e extensão

Na concepção de Ortega Y Gasset, trabalhada por Barros Júnior (1969) 
a universidade tem por missão comunicar às jovens gerações o conjunto de 
conhecimentos, ideias e valores formadores da base de uma dada cultura, cuja 
necessidade é vital para a permanente reconstrução das diversas sociedades. 
Bittar (2006) alerta que quando se constroem sistemas de ensino para a 
realização de determinados fins, estes têm que ser compatíveis com sua meta 
fundamental e primeira, qual seja, proporcionar educação. Esta sua tese ganha 
reforço com a garantia constitucional consignada no artigo 207 do texto de 
1988, pela qual as Universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, devendo obedecer 
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Tal 
entendimento reforça o sentido de que esses três itens que fundam a autonomia 
universitária são complementares. 

O conceito de extensão universitária, cunhado no I Encontro Nacional de 
Pró-Reitores das Universidades Públicas (1999), reafirma o pacto estabelecido 
na Constituição, integrador do tripé ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido 
de sintonia às políticas públicas de matriz constitucional, o Projeto “Direito e 
Cinema: diálogos interdisciplinares e ensino jurídico” foi pensado como uma 
via de mão dupla para ao mesmo tempo promover a aproximação entre a 
Universidade e a Sociedade, pela sua abertura ao público em geral, e propiciar 
aos discentes envolvidos a oportunidade de (re)pensar o Direito de forma 
crítica. Para tanto, os filmes selecionados sempre privilegiam o pensamento 
e a visão humanísticos e interdisciplinares do Direito. Nesse sentido, vale 
lembrar a já clássica lição de Miaille, a partir de Rodrigues (2004), de que o 
Direito nunca está só, porquanto a sua compreensão pressupõe a relação com 
os outros tantos diversos fenômenos sociais. 
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4. A integração da extensão universitária com o ensino 
jurídico pela via cinema-direito: uma dialética possível

No berço dos amplos ensinamentos de Edgar Morin (2001) tem-se o 
entendimento de que a literatura, a poesia, o cinema, a psicologia e a filosofia 
deveriam convergir para tornarem-se escolas da compreensão, uma vez que 
explicar não basta para fazer compreender, pois a explicação se vale de métodos 
objetivos, que são insuficientes para compreender o ser, que é subjetivo. Casa-
se perfeitamente com a lição dada por Morin o fato de que, desde sua primeira 
exibição, o cinema, segundo Reali (2007), sempre fascinou, perturbou, irritou, 
encantou multidões, isto por produzir um tipo de conhecimento em que as 
fronteiras entre a realidade e a ficção passam a ser frágeis parceiras. A eleição 
do cinema como veículo promotor de debates acerca dos temas jurídicos deveu-
se precisamente a essa sua rica contribuição. 

Para Oliveira (2012), o peso da linguagem do cinema está justamente 
em sua impressão de realidade, pela qual seja possível acompanhar, a partir 
da identificação com o olhar dos personagens, uma situação dinâmica de, 
cuidadosamente construídas, espacialidades e temporalidades. Assim, a razão 
de ser do projeto está em propiciar o desenvolvimento de uma interação lógico-
afetiva, evidenciadora da presença de conceitos ou de ideias nas imagens que se 
apresentam em movimento, de modo que a argumentação jurídica possa impor-
se à visão do Direito positivo. 

Neste sentido, Rodrigues e Faraco Neto (2015) consideram que utilizar 
o cinema criticamente significa perceber o filme como texto a ser analisado e 
refletido, exatamente enquanto um objeto de um processo maior, o hermenêutico. 
Some-se a isso a contribuição de Boufleur (2016), no sentido de apontar que aquele 
que argumenta tem a capacidade de reconhecer, ainda que implicitamente, o 
outro, como alguém que detém capacidade de apreender o sentido e, a partir daí, 
pautar o seu comportamento. Isto significa reconhecer no outro um sujeito de 
direitos e não um objeto. Haonat at al (2015) afirmam que a utilização do cinema 
no ensino jurídico representa um novo paradigma interdisciplinar que reforça a 
ação comunicativa existente entre as leis e o enredo de um dado filme. 

Mas, o que ensinar ao propiciar a aproximação entre cinema e Direito? Esta 
indagação dirige-se mais ao docente do que ao discente. O suporte à resposta 
mais adequada está na constatação de Pérez Triviño (2007), para quem se faz 
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necessário responder não a uma, mas a três importantes questões: o que se 
entende por Direito, o que se entende por cinema e, por fim, como deveria ser 
o ensino jurídico nas faculdades de Direito. Os debates travados envolveram 
alunos graduandos e mestrandos, pressupondo discussões jurídicas a partir de 
vários olhares, notadamente pelo fato de o Mestrado ser interdisciplinar, sendo 
composto de discentes e de docentes de várias áreas de conhecimento. 

Doravante, o desafio do presente projeto passa a ser incorporar mais um 
público com especificidades diferentes: os egressos dos Cursos de Direito que, 
especialmente, dirigiram-se à carreira advocatícia, cujo labor corriqueiro e 
formalista do mundo dos processos, das ações, dos ambientes forenses, muitas 
vezes faz adormecer em suas trajetórias a tarefa de construtores do Direito, 
cingindo-se mais, ou somente, aos aspectos de operadores desse Direito. Visando 
a iluminar com luzes de ribalta a sua hermenêutica do dia a dia, projeta-se 
agora, em uma segunda etapa do projeto em comento, a inserção participativa 
dos advogados e das advogadas atuantes no Estado do Tocantins, por meio 
da ampliação da parceria, em 2016, com a Escola Superior da Advocacia 
Tocantinense, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Tocantins 
(ESA-TO), que tem como Diretora-Geral uma das coautoras deste resumo, e a 
outra como integrante de seu Conselho Consultivo. 
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Introdução

A posição da Universidade como meio transformador da realidade que 
representa, justifica a existência desse espaço como relevante fator para as 
sociedades contemporâneas. Dessa forma, os pilares universitários em pesquisa, 
ensino e extensão mostram que as práticas adotadas no meio universitário 
não podem se restringir à academia, mas devem gerar efetivo retorno para a 
comunidade que a envolve.

Por outro lado, a Constituição Federal prevê o devido processo legal e tem-se 
o acesso à Justiça como decorrência desse supraprincípio, formando um direito 
fundamental que nem sempre é efetivado.

Cabe ressaltar, ainda, que o Brasil sente uma grave crise de efetivação 
dos direitos, de maneira que mesmo tendo quantidade extremamente alta 
de processos, limitam-se outros direitos por indisponibilidade de advogado, 
membro essencial à Justiça. Dessa forma, os meios efetivadores da Justiça, como 
a Defensoria Pública e seus parceiros institucionais, representam garantia do 
direito fundamental mencionado.

Daí, têm-se também a relevância da análise da atuação dos Núcleos de 
Prática Jurídica como meios efetivadores do direito de acesso à Justiça, sendo, 
portanto, uma ligação entre a atuação universitária, o dever do ensino e a 
responsabilidade social.

Esta pesquisa teve então o objetivo de compreender a importância, do ponto 
de vista teórico, da atuação do escritório de prática jurídica da Universidade de 
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Fortaleza - UNIFOR na efetivação do acesso à Justiça. Para tanto, lançou-se mão 
do estudo bibliográfico e dos dados colhidos junto à Instituição, no relatório interno, 
material este que não é publicado, mas que tem utilidade pública para academia. 

2. Direito fundamental ao acesso à justiça

O acesso à Justiça é tido como um direito fundamental decorrente do 
Estado Democrático de Direito e tem ligação intrínseca com a noção de devido 
processo legal. Não é possível se imaginar o devido processo legal sem que se 
tenha efetivo acesso à Justiça. 

O devido processo legal é considerado um sobreprincípio, formado por direitos 
e garantias, alguns dos quais estão previstos explicitamente na Constituição 
Federal, enquanto outros são decorrentes desses. Portanto, sobre o devido processo 
legal repousam os demais direitos fundamentais (BULOS, 2014). 

Assim, o acesso à Justiça é um direito fundamental implícito no ordenamento, 
mas que não perde a sua fundamentalidade, vez que se vincula com os mais 
primários direitos humanos. Tal relação se dá, visto que não é possível o 
exercício dos diversos direitos sem que seja conferido o direito de exigi-los, e 
que esse direito abranja qualquer cidadão que necessite.

Pode-se citar, por exemplo, a atuação da Defensoria Pública nas demandas 
de saúde, que efetivam o mínimo existencial para pessoas que, sem esse apoio, 
provavelmente ficariam privados do direito fundamental à saúde, ou mesmo à 
vida. Assim, CASTELO (2014, p.63), revela a importância da Defensoria como 
garantidora de acesso à saúde no Estado do Ceará:

Em face do que se expôs, vê-se que o Núcleo de Defesa da Saúde 
tem atuação concentrada no atendimento às pessoas hipossuficientes 
que residem em Fortaleza, porém sua atuação ganha cada vez mais 
importância social diante de uma população mais consciente de seus 
direitos, sendo louvável a iniciativa da Defensoria Pública do Estado do 
Ceará em especializar o atendimento para a saúde. 

Daí, pode-se falar que o acesso à Justiça é direito basilar, inerente à dignidade 
da pessoa humana, mas que, não obstante ter existido nas demais constituições 
brasileiras, na Constituição Cidadã de 1988 passou a atingir a integração 
jurídica em todo o território nacional (SPENGLER, 2013).
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Assim, a previsão de amplo acesso à Justiça, como meio de dignidade da pessoa 
humana em todo território, é insuficiente para fazer surgir instâncias do Poder 
Judiciário suficientes para todas as comarcas, promotores em todas as titularidades 
e defensores públicos suficientes para atender a todos os hipossuficientes.

Daí, então, a necessidade de se pensar em garantias do efetivo acesso à Justiça, 
o que passa pelo campo do ordenamento jurídico, mas também pelas políticas 
públicas estatais e pelas políticas de responsabilidade social das instituições de 
ensino superior.  

2.1. A universidade como garantia do Acesso á Justiça

As instituições de ensino superior se pautam pelo tripé ensino, pesquisa e 
extensão. Por ensino, tem-se a necessidade das aulas, a qual muitas faculdades 
tipicamente mantêm-se presas. A pesquisa diz respeito à produção para o meio 
acadêmico, ao impacto na inovação tecnológica. Por fim, a extensão trata da 
responsabilidade social das faculdades em impactar a comunidade que lhes 
rodeia, sendo representativo pilar do ensino superior. 

Assim, dada a noção de responsabilidade social universitária, tem-se que 
uma das preocupações do meio universitário, ao promover o contato com a 
sociedade na pesquisa, no ensino e na extensão, seja a de ajudar a construir 
uma comunidade social em que seus membros sejam proativos e possam exercer 
plenamente sua cidadania (Ribeiro e Magalhães, 2014).

A Defensoria Pública, por sua vez, é vista como uma garantia institucional 
fundamental, vez que descrita na Constituição Federal, tendo papel 
imprescindível na efetivação do acesso à Justiça e da democracia forjada no pós 
redemocratização (MARTINS, 2012). Portanto, a Defensoria é, para muitos, o 
único meio de efetivação da sua dignidade e possibilidade da amenização dos 
conflitos sociais existentes. 

 Todavia, esta ainda se mostra incapaz de suprir a demanda que lhe 
compete, sendo contingenciada e por vezes deixando de alcançar a eficiência 
que se espera. Daí, tomando por exemplo a situação da Defensoria paulista, 
nota-se diminuto quadro de defensores e a atuação conjunta com a Ordem dos 
Advogados do Brasil, que respondia com mais de 60 mil advogados dativos no 
ano de 2012 para tentar dar vazão à demanda, sem que fosse possível prestar 
ainda um serviço a contento das necessidades da sociedade (SOARES, 2012). 
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Trazendo para a realidade da Defensoria cearense, foram realizados 2.324 
atendimentos e propostas 1.580 ações judiciais apenas nos casos de saúde, o que 
foi operacionalizado por dois defensores públicos (CASTELO, 2014). Dessa forma, 
percebe-se que o contingenciamento e a necessidade de garantias do acesso à Justiça, 
por meio institucional, não se restringe a um estado, mas é realidade nacional. 

As faculdades têm gerado vários convênios com as Defensorias Públicas estaduais 
para utilizar seu corpo de alunos e professores para aliar o aprendizado à prática, dando 
também auxílio à comunidade acadêmica. As faculdades fazem tais convênios com a 
criação dos núcleos de prática jurídica, a tomar de exemplo o convênio realizado 
entre a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará com a Universidade de 
Fortaleza, modelo repetido por outras Instituições de Ensino Superior. 

Esses convênios introduziram os escritórios de prática jurídica, ou Núcleos de 
Prática Jurídica, desde a edição da Portaria Ministerial 1.886/94, hoje revogada 
pela Resolução nº 09/04 do 76 MEC, que visava a formulação de um ensino 
menos teórico e mais voltado à prática (ALVES, 2008)

Daí, entende-se o Núcleo de Prática Jurídica como um “Espaço Educativo 
não formal”, local de aprendizado para os alunos que convivem diretamente 
com a sociedade, mas que, sobretudo, interliga alunos, diversos profissionais e a 
comunidade em uma missão de responsabilidade social (VERCILLI, de C.A.).

A interação entre os Núcleos de Prática Jurídica e o suprimento das 
demandas sociais, vez que há necessidade do atendimento interdisciplinar, 
servindo-se, por exemplo, da assistência social, que proporcionam a efetiva 
integração do assistido para que possa ingressar judicialmente (RODRIGUES, 
2006). Na Universidade de Fortaleza consta nos serviços de integração de 10 
projetos de ação social, voltados ao suprimento de anseios da comunidade, 
bem como trabalha-se com mais sete projetos sociais voltados à cidadania e ao 
envolvimento comunidade-academia. 

No Escritório de Prática Jurídica, viabilizando o acesso à Justiça, foram 
realizados um total de 8.575 atendimentos no ano de 2015, dos quais 5.423 
foram 1º atendimento e 3.152 foram retornos de atendimentos anteriores. 
Além disso, foram propostas 1.786 ações judiciais. Dessa forma, é certo que a 
Defensoria teve auxílio e praticidade com o acesso desse número de assistidos 
sem necessitar aumentar ainda mais sua estrutura, que já é insuficiente para a 
demanda que se propõe. 

Tal prática mostra-se, do ponto de vista empírico, como meio de garantia do 
acesso à Justiça, vez que auxilia a mitigação do contingenciamento da Defensoria 



487

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

Pública, que recebe em todos os estados demanda demasiadamente grande, frente 
a sua estrutura ainda inadequada para o modelo constitucional adotado. Por outro 
lado, é possível associar a necessidade da criação dos Núcleos de Prática Jurídica 
como um meio de formação de uma sociedade cidadã, frente à implantação 
estrutural de uma Defensoria que atende de fato as demandas da sociedade.

Cabe dizer que o acesso à Justiça, proporcionado pelos escritórios de prática 
jurídica, nem sempre representa a decisão favorável ao assistido, ou a decisão 
justa ao caso: 

Se a decisão referente ao processo judicial será justa ou não, isto é uma 
questão que depende do caso concreto e da concepção de cada um, já 
sendo de extrema relevância e importância as faculdades colocarem-se à 
disposição da sociedade. (ALVES, 2008, p. 83)

Portanto, o acesso à Justiça realizado ainda mantém-se numa esfera de acesso 
formal à Justiça. Todavia, não é possível exigir um acesso material à Justiça, 
enquanto sequer o acesso formal é consolidado. Dessa forma, as faculdades têm 
papel social importante na construção, ao menos, desse acesso formal.

Cabe relacionar que essa ligação entre sociedade e universidade mostra-se 
também na relação de ensino, que coloca o aluno como centro do processo 
produtivo-educacional, em contato com diversos profissionais e com os 
assistidos. As peculiaridades dos casos e o atendimento pessoal dos que buscam 
a Defensoria é útil para desenvolver habilidades diversas daquelas tipicamente 
bancárias, que se aprenderia na sala de aula, atingindo, portanto, o objetivo 
dos convênios em proporcionar uma aprendizagem prática e um feedback social. 

Ainda assim, a disponibilidade desse meio mostra efetividade, visto que 
interliga universidade e sociedade, representa a possibilidade do acesso ao 
judiciário em auxílio às Defensorias e apresenta ainda a possibilidade do 
aprendizado ao aluno. 

Conclusão

O acesso à Justiça é um direito fundamental inerente à condição humana 
que reverbera do status constitucional democrático. Dessa forma, não é possível 
deixar de considerar a necessidade dos meios que gerem garantias da efetividade 
deste direito essencial.
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Por outro lado, a Defensoria tem papel institucional também descrito 
na Constituição e mostra-se, do ponto de vista teórico e prático, como 
indispensável para a formação de uma sociedade cidadã. Ainda nessa linha, 
as Universidades também surgem como entidades de responsabilidade social 
reconhecida e que tem o dever de auxiliar a construção desse modelo de 
sociedade constitucionalmente disposto.

Portanto, a formação dos Núcleos de Prática Jurídica, como meio garantidor 
do Acesso à Justiça, demonstra não apenas uma parceria entre faculdades 
e o Estado. A formação institucional firma um dever das faculdades de 
proporcionarem sua responsabilidade social, transformando a comunidade, com 
o auxílio à Defensoria, órgão imprescindível para a construção de um Estado 
Democrático de Direito.

No caso específico analisado, a Universidade de Fortaleza apresenta um 
Escritório de Práticas Jurídicas modelo que atende considerável quantidade de 
assistidos. Tal instituição, então, amolda a responsabilidade social e o ensino, 
colocando à disposição da sociedade serviço que reduz a demanda institucional 
da defensoria e que é útil para o contato aluno-sociedade, desenvolvendo um 
núcleo de habilidades, que não são tipicamente explorados em sala de aula, 
dada a interdisciplinaridade do serviço. 
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Introdução

Além do claro preceito constitucional de que as universidades devem respeito 
ao “princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (art. 207, 
CF/88), as normas reguladoras do MEC, ao disporem sobre a educação jurídica, 
desde a revogada Portaria n.º 1.886/94 (nos art. 3º, 4º e 14) e ainda na vigente 
Resolução n.º 9/2004 (art. 2º, VIII e 8º), persistem neste lembrete.

Há, pois, uma “antiga urgência” em estender os processos de diálogos, pesquisa 
e ensino-aprendizagem, (re)unindo espaços acadêmicos e comunidade. No caso do 
“direito”, deveria ser estranho a insistência no reclame pela extensão no âmbito de 
um “ciência social aplicada”, porém, ao conhecer um pouco da cultura formalista, 
tecnicista, bacharelesca e dogmática dos juristas, denota-se a necessidade de 
alardear o apartheid: a irresponsabilidade social das instituições de “ensino” 
(interessante que não se vê falar de instituições de “extensão”), que reproduzem um 
vício epistemológico e metodológico do fazer científico e educacional.

Ora, não há retorno social dos investimentos para a comunidade como regra, 
e os pesquisadores/“ensinadores” nutrem uma deficiência formativa (da qual 
também foram vítimas) ao manterem os estudantes distantes e evitando contatos 
com a comunidade. Parece que tais contatos podem “contaminar a ciência” ou 
nada teriam a contribuir para o avanço e o progresso do conhecimento.
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Logo, percebe-se que a repetição de normas que obrigam à integração da 
extensão não é vã repetição. Os desafios são enormes para difundir práticas 
extensionistas consistentes. Envolvem mudanças estruturais, transformações 
na mentalidade e cultura da pesquisa e ensino “não extensionista”, inclusive 
uma compreensão consciente do que significa “extensão”.

Neste cenário, vamos compartilhar experiências vivenciadas durante o 
Projeto de Extensão intitulado “Direitos Humanos na Prática”, vinculado 
à Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), coordenados por 
docentes do Curso de Graduação em Direito.

Pretendemos dar a conhecer as práticas exitosas e as frustrações, os testes 
feitos e os passos empreendidos no citado Projeto no Município de Mossoró/
RN, no afã de contribuir com o debate acadêmico sobre a educação jurídica 
que queremos construir.

2. Histórico do projeto direitos humanos na prática:  
relato de experiências

Em abril de 2014, era o início do semestre letivo da UFERSA. Em março, 
havia se completado o primeiro semestre da implantação do Núcleo de Práticas 
Jurídicas desta instituição. A primeira turma da graduação em Direito iniciara 
sua caminhada nos Estágios Supervisionados para conclusão do curso. Neste 
necessário de novidades, em junho de 2014, nasceu o Projeto de Extensão 
“Direitos Humanos na Prática”, na época, com o título “Educação em Direitos 
Humanos em Prática”, sob a coordenação da Prof.ª Aline Virgínia Medeiros 
Nelson e do Prof. Ramon Rebouças Nolasco de Oliveira.

Esta 1ª edição experimental foi de junho a agosto de 2014, contando com a 
colaboração do Prof. Jairo Rocha Ximenes Ponte, o qual veio a substituir a Prof.ª 
Aline Nelson, na função de coordenador, após a saída daquela da UFERSA, 
em 2015. Na edição seguinte, houve a ampliação da equipe de docentes. Nesta 
primeira versão, tivemos a participação de 15 estudantes, todos do Curso de 
Graduação em Direito da UFERSA, embora a seleção tivesse sido aberta para 
estudantes de qualquer instituição ou curso superior. A justificativa primordial 
do projeto era prestar um atendimento específico a crianças e adolescentes 
que acompanhavam seus pais ou responsáveis ao Núcleo de Práticas Jurídicas 
(NPJ). Esta ação tinha como objetivo evitar que aqueles sujeitos enfrentassem a 
narrativa dos conflitos vivenciados pelos assistidos pelo Núcleo. 
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Foram elaborados materiais lúdicos para que crianças e adolescentes 
se sentissem atraídos para outro local mais reservado. Os extensionistas 
dialogavam com os jovens sobre sua vida familiar e comunitária, seguindo um 
roteiro de entrevista semiestruturada, preparado, anteriormente, em formações 
que foram ofertadas aos estudantes. Cada diálogo era registrado em relatório e 
levado à discussão nas reuniões semanais do projeto. Em caso de identificada 
violação a direitos, os casos eram encaminhados pelo Serviço Social do NPJ aos 
órgãos competentes, com devida interação com a família assistida pelo Núcleo. 
Durante as reuniões do projeto, eram ministradas as oficinas, com debates e 
discussões sobre artigos e obras acadêmicas, expondo a temática dos direitos 
humanos, com ênfase nos direitos da criança e do adolescente.

Com essas formações, percebeu-se a necessidade de conhecer a rede 
de proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente instalada no 
município de Mossoró/RN (local de execução do projeto). Assim, foi construído 
um instrumento para entrevistas (realizadas em julho de 2014) dos membros 
dos Conselhos Tutelares das 33ª e 34ª Zonas de Mossoró. Em agosto de 2014, foi 
visitado o Núcleo Integrado de Apoio à Criança (NIAC), Pinguinho de Gente, 
instituição de acolhimento que abriga crianças de 0 a 12 anos incompletos, 
sujeitas a medidas de proteção. Essa aproximação permitiu-nos alargar a visão 
da extensão para beneficiar não apenas crianças e adolescentes que buscavam 
o NPJ/UFERSA, mas nos direcionou para ações de reforço institucional e para 
espaços de discussão das políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes.

A 2ª edição do Projeto durou de setembro de 2014 a fevereiro de 2015, 
seguindo o calendário do período 2014.2 da Universidade. Definimos que cada 
edição corresponderia a um semestre letivo, tentando manter os extensionistas 
das edições anteriores e incorporar novos selecionados a cada ciclo. A equipe 
técnica foi ampliada com o Prof. Daniel Alves Pessoal (desde a 3ª edição), a 
Prof.ª Karoline Sales Monteiro Cabral e a Assistente Social Janaína Maria Silva 
Holanda (ambas ingressas na 4ª edição).

Na 2ª edição, além das tarefas com crianças e adolescentes na sede do 
NPJ, enquanto era feito acúmulo de leituras e discussões sobre a temática dos 
direitos humanos aplicados à infância e juventude, nos encontros semanais 
de formação, prosseguiram as visitações guiadas às instituições do sistema de 
proteção de direitos.

A meta de médio prazo era acumular vivências e subsídios teóricos, a fim 
de consolidar uma prática mais ousada junto aos órgãos e agentes da rede, com 
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pretensão de contribuir com a formação dos agentes que executam política. 
Diante disso, permaneceram os atendimentos na sede do NPJ, também 
envolvendo os extensionistas nas dinâmicas de atendimento sociojurídico 
realizados pelos discentes dos Estágios Supervisionados, a fim de aproximá-los 
das formas de resolução de conflitos judiciais e extrajudiciais, especialmente as 
conciliações feitas no âmbito do NPJ, com aplicação de técnicas de mediação, 
úteis para compreensão dos princípios da justiça restaurativa que o sistema 
socioeducativo precisa viabilizar. 

Em relação às visitas e entrevistas, os extensionistas vivenciaram os seguintes 
espaços: a) Casa de Passagem Nossa Gente, instituição de acolhimento de 
adolescentes; b) Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Acusado de Ato 
Infracional (CIAD/Mossoró), instituição de cumprimento da medida socioeducativa 
de internação provisória; c) Centro Educacional (CEDUC/Mossoró), instituição de 
cumprimento da medida socioeducativa de internação; e d) Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social (CREAS), responsável pela política pública de 
aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto.

Antes e após cada visita, eram elaborados e discutidos os instrumentos de 
entrevista, estudando-se artigos acadêmicos e concepções jurídico-doutrinárias 
sobre cada instituição, permitindo-se críticas e comparações, projetando-se novas 
ações de extensão nestes lugares, uma vez conhecida as demandas reais dos sujeitos.

Por sua vez, a 3ª edição foi executada de março de 2015 a julho de 2015, 
interrompendo-se as ações oficiais em virtude da greve das universidades 
federais (embora outras ações tenham sido concluídas pelos extensionistas 
que haviam iniciado compromissos com instituições antes da deflagração do 
movimento paredista).

Como avanço projetado, trabalhamos com os delegados da Conferência 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, atuando na formação e 
preparo destes sujeitos para os trabalhos das comissões, em parceria com o 
Centro de Referência em Direitos Humanos do Semi-Árido (CRDH/UFERSA) 
e do Movimento de Adolescentes e Crianças (MAC).

No contexto de discussão sobre a PEC 171/1993, que tramitou no Congresso 
Nacional, o Projeto de Extensão se uniu à “Frente Mossoroense contra a 
Redução da Maioridade Penal”, participando de plenárias e da elaboração de 
materiais para difusão das propostas e argumentos contrários à PEC.

Dentro da esfera do reforço institucional, elegemos a Casa de Passagem 
para realizarmos Rodas de Diálogos com os cuidadores sociais, o que teve 
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resultado surpreendentemente positivos, tanto em nossa avaliação quanto dos 
servidores da Casa.

Encontra-se em andamento a 4ª edição (2015.2) do Projeto de Extensão, 
desde fevereiro de 2016. Esta edição é fruto de reflexões internas entre docentes 
e estudantes que haviam participado das edições anteriores.

Neste primeiro mês de projeto, estão sendo feitas as primeiras oficinas com os 
novos extensionistas, apresentando o que foi feito nos semestres passados, a fim 
de avançar para o novo desafio de atuar na formação dos educadores do CEDUC/
Mossoró, considerando a contratação recente de mais de 80 (oitenta) servidores, 
os quais, em sua maioria, nunca atuaram na área da infância e juventude.

3. Avanços e obstáculos para extensão jurídica  
enquanto comunicação

O primeiro grande desafio tem sido a fixação de extensionistas das 
edições anteriores nas edições mais recentes. Aponta-se como grande causa 
a ausência de bolsas para a extensão (financiamento escasso) e a atratividade 
das remunerações dos estágios jurídicos na cidade e pouca consideração da 
extensão para o currículo.

Por outro lado, percebemos grande entusiasmo por parte dos extensionistas, 
os quais se sentem construindo, a partir das demandas sociais identificadas. 
Contudo é perceptível o estranhamento e até desânimo de alguns discentes 
que esperavam encontrar tudo “pré-formatado”, com um passo a passo linear 
e conteúdos fechados. Investimos no protagonismo estudantil e na perspectiva 
da extensão como comunicação com a comunidade, a qual nos demanda suas 
necessidades fluidas e não serviços e produtos idealizados pela academia.

Outro destaque é que a maioria dos extensionistas cursa até o 3º semestre do 
curso de Direito. Tem sido animador ouvir muitos extensionistas afirmarem que 
o Projeto foi um combustível para se manterem no curso. Muitos, como nós, não 
acreditam que o início do curso tem que ser “só teoria” e depois “só lei”, para, 
então, no final, “ir para a prática”.

Entendemos que um dos obstáculos à institucionalização da extensão, como 
prática habitual, é que a extensão consistente “dá mais trabalho” que a segurança 
da sala de aula e do grupo de pesquisa teorética, em que escolhemos autores, obras 
e elegemos problemáticas. As análises resultantes, às vezes, são profundas e de 
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grande valor, mas não se enfrentam os riscos da metodologia que pisa o campo, 
sente a dor, envolve-se com os sujeitos de direitos (não Caio e Tício da dogmática).

Por não sermos formados nesta cultura extensionista-comunicacional, 
ainda, impera a noção de extensão jurídica como a simples prestação de serviço 
à comunidade (o que pode ser muito valiosa) ou então de realização de eventos 
“aberto à comunidade” (entendida “comunidade” como de juristas ou juristas 
em formação), em que os “leigos” precisariam de tradutores.

A indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, assim, fica como uma 
quimera diante do desinteresse financeiro e do pouco status aliado à deformação 
da maior parte dos docentes voltada ao dogmatismo estéril, mas que gera 
publicações e amplia a “extensão” apenas do currículo, revelador da fuga do 
compromisso social e da pressão emocional-afetiva que a extensão real gera. Por 
não saberem ou desejarem empregar a extensão como fazer pedagógico e como 
experiência de pesquisa-ação na comunidade, perdem grandes contribuições da 
comunidade e o poder de contribuir com ela.

Graças a essas incursões do Projeto, pudemos participar de eventos nacionais 
e regionais, apresentando resumos e pôsteres com os extensionistas, o que 
revela o potencial de produção acadêmica resultante da extensão, ligando-se à 
pesquisa e ao ensino.

Conclusão

O Projeto de Extensão “DH na Prática” tem sido um esforço em busca da 
renovação da educação jurídica universitária, na linha que segue pela tentativa 
de maior humanização do direito.

Na extensão, exige-se horizontalidade entre os sujeitos-aprendizes. A extensão 
funciona como gatilho pedagógico para estabelecer relação academia-comunidade 
de ordem dialógica. Preferível é o termo “comunicação” ao invés de extensão, 
para não sugerir mera “ação de levar, de transferir, de entregar, de depositar algo 
em alguém” (FREIRE, 1983 p. 15). Na ecologia de saberes, ocorre “extensão 
universitária ao contrário”, no sentido de “trazer outros conhecimentos para dentro 
da universidade, uma nova forma de pesquisa-ação” (SANTOS, 2007, p. 46).

Afinal, “a epistemologia do direito não passa de uma ‘doxa’ politicamente 
privilegiada” (WARAT, 1987, 59) e necessitamos de uma “epistemologia como 
uma política de qualidade de vida [...], que estimule e fortifique a convivência” 
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(WARAT, 1995, p. 6). Por isso, a relevância da extensão como comunicação/
interação com a comunidade.

Por meio das práticas extensionistas, a educação jurídica se renova no 
Direito social e legítimo. Os sujeitos progridem numa evolução revolucionária 
transformadora. Novas demandas reprimidas são ativadas, as que estão na 
“planície, democrática, popular, conscientizada e libertadora” e, muitas vezes, 
não sobem ao “Planalto” (LYRA FILHO, 1984, p. 6).

É preciso que haja o “desenvolvimento pedagógico para uma ética concreta 
da alteridade e a consolidação de processos conducentes a uma racionalidade 
emancipatória” (WOLKMER, 2001, p. XXI), o que demanda das Faculdades de 
Direito um preparo de um novo sujeito que encontre e dialogue com o direito 
que vem da “rua”.

É necessário romper a “tradição do bacharelismo”, voltada para “manutenção 
e defesa de uma legalidade dissociada da sociedade concreta e das grandes 
massas populares”. Urge “repensar o exercício da prática jurídica, tendo em 
conta uma nova lógica ético-racional, capaz de encarar a produção dos direitos 
como inerentes ao processo histórico-social” (WOLKMER, 2003, p. 85).

O “projeto educativo emancipatório” torna imprescindível criar condições 
para nutrir “subjetividades inconformistas” (SOUSA JÚNIOR, 2009). A 
extensão, nestes termos, tem a capacidade de evitar muitos males da formação 
do bacharelismo liberal e ainda contribuir com os melhoramentos apontados 
para a educação jurídica mais humanizada. Em algum nível e grau, temos 
“experienciado” esse processo de testes e aprendizado mútuo com a comunidade 
e com os estudantes no Projeto “DH na Prática” da UFERSA.
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Introdução

As visões correntes sobre a extensão universitária levam, necessariamente, 
à discussão da relação universidade e sociedade, vez que é a partir das práticas 
extensionistas que a instituição universitária fortalece os laços de solidariedade 
e cidadania com a comunidade. Essa proximidade permite explicar, o fato 
de que, desde seu nascedouro, a universidade foi uma instituição social, 
ou seja, uma prática social, reconhecidamente autônoma para promover 
verdadeiro alargamento de fronteiras do pensamento crítico, da cidadania 
e desenvolvimento humano. Resulta daqui o fato de que a universidade não 
é mero reflexo do Estado e da sociedade, vez que pode relacionar-se com o 
conjunto desses entes de maneira conflituosa (CHAUI, 2003). 

Em face dessa conquista histórica se apoia o tripé ensino, pesquisa e 
extensão, os quais, de forma indissociável, promovem a melhoria da qualidade 
de vida das populações. Reconhece-se, contudo, existirem obstáculos no alcance 
desse objetivo, afetando substancialmente o papel da extensão universitária. O 
que está em causa é a inserção da universidade no campo social e a extensão 
universitária configurada na ideia de prestação de serviços, por meio da qual a 
universidade busca o seu reconhecimento social. 

Tudo isso converge para que, de um modo fragmentado, reproduzam-se 
compreensões distorcidas da relação teoria e prática, bem como um alcance 
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fatalmente limitado dessa histórica relação entre universidade e sociedade e, 
como ela, a extensão universitária. 

Perante este contexto, torna-se imperioso relatar a experiência do trabalho 
de extensão do projeto Resgate Familiar integrante do Programa de Cidadania 
Ativa (PCA) do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza, 
que desde 2001 vem colaborando na estratégia de integrar, por meio dos seus 
diversos projetos, uma extensão participativa e interdisciplinar, escorada na 
capacidade e desejo de todos os colaboradores nele participarem de forma 
ética e responsável.

2. Extensão universitária e sociedade

 A universidade como instituição social manifesta de forma determinada a 
estrutura e funcionamento da sociedade em sua integridade (CHAUI, 2003) 
revelando em seu interior, as divisões e conflitualidade sociais. Dadas as relações 
próximas que existem entre universidade e sociedade e a maneira diferenciada 
como a universidade estrutura suas principais redes de comunicação com a 
sociedade é possível compreender a importância do seu papel, sobretudo, 
na sua capacidade de inovação, investigação e desenvolvimento (material, 
organizacional, relacional, simbólico ou de competência profissional) que lhe 
permite trabalhar e lutar pela concretização dos ideias democráticos. 

O conhecimento e a aprendizagem são, portanto, um dos principais elementos 
que cooperam para esta teia de trocas que se estabelece entre universidade 
e sociedade. São, portanto, os processos de aprendizagem (alcançados por 
intermédio do ensino, pesquisa e extensão) viabilizados pela universidade 
que permitem contribuir para a organização e autonomia das comunidades. 
Estes processos não vigoram, no entanto, de modo homogêneo em todas as 
comunidades atendidas pela universidade. Cada comunidade tem a sua própria 
historicidade e é ela que determina, em última análise, a especificidade da 
resposta local aos problemas e pressões sociais. 

Por isso, é fundamental que os interesses, projetos e metodologias concebidos 
pela extensão universitária possam dialogar, de forma integrada e consensual, 
com os interesses e necessidades da comunidade. Pelo contrário, na ausência 
desta medida o trabalho da extensão pode redundar em retraimento da 
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comunidade, no silenciamento dos sujeitos com prejuízo na consolidação da 
participação da vida coletiva. 

A comunidade está, portanto, incrustada na dinâmica social, e, desse modo, 
a extensão universitária deverá reconhecer o caráter plural (e até divergente) da 
comunidade, um papel mais forte do que à recepção passiva de influências. Aqui, 
a questão central é atingir um patamar elevado da extensão universitária, ou seja, 
de mera prestadora de serviços à comunidade atingir um cariz participativo, capaz 
de viabilizar a cidadania de todos os que nela participam (FREIRE, 1996). 

É nesse contexto que a universidade está desafiada a atuar, vez que tem 
como tarefa superar o voluntarismo ingênuo (POLITICA NACIONAL DE 
EXTENSÃO, 2012). Observados desta perspectiva, mais que simples atividade 
de benemerência, a extensão consiste em necessidade ímpar, sob pena de não 
se vivenciar plenamente os ideais de democracia e liberdade. 

3. Projeto resgate familiar no contexto do programa de 
cidadania ativa: vivências

Criado em 2001, o Programa Cidadania Ativa (PCA) do CCJ é uma prática 
de responsabilidade socioambiental da UNIFOR. Constitui-se em uma forma 
inovadora de integrar os corpos docente e discente da Universidade de Fortaleza, 
no desenvolvimento voluntário de atividades voltadas para a Comunidade. Atua 
em comunidades de escolas e associações de bairro, bem como nos Centros 
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e nos Centros de 
Referência de Assistência Social da Prefeitura Municipal (CRAS). 

O trabalho do Programa de Cidadania Ativa se dá em torno de cinco 
eixos a partir dos quais alunos e professores voluntários desenvolvem ações 
extensionistas, a saber: família; trabalho e empego; economia; política; 
meio ambiente; educação, infância e juventude; saúde; justiça social. Os 
conhecimentos e experiências decorrentes do trabalho de extensão a partir dos 
eixos buscam responder problemas cujas dimensões técnicas, sociais, culturais, 
políticas e jurídicas não podem ser dissociadas, como é o caso dos problemas 
ambientais ou dos problemas de saúde pública. 

Dentre as múltiplas propostas a partir das quais se torna possível apresentar 
o trabalho de extensão do PCA, restringimos o nosso estudo ao projeto Resgate 
Familiar pelo seu caráter coletivo e dialógico acerca da situação das famílias, 
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cujas condições de vida e de habitação, estão ameaçadas pela exploração 
econômica, pela violência cotidiana, pelas violações dos direitos. Neste 
contexto, priorizamos trabalhar com o público dos idosos, vez que se assistiu a um 
agravamento de vários tipos de abusos contra essas pessoas. A negligência, em 
2014 foi identificada como a principal forma de violência, seguida de tormento 
psicológico e abuso financeiro, segundo dados do Disque 100, serviço de 
recebimento de denúncias contra violações de direitos humanos, da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República (BRASIL.2013/2014). 

O Projeto Resgate Familiar vem sendo realizado desde fevereiro de 2015 e 
continua em andamento. A estrutura e organização do projeto contam com 12 
encontros, de frequência quinzenal, com duração aproximada de 60 minutos cada, 
com uma média de trinta alunos por encontro. São estudadas temáticas como: 
estatuto do idoso, estatuto da criança e adolescente, famílias em risco social, saúde 
do idoso, dentre outras. Além das discussões das temáticas, os participantes planejam 
ações de apoio, em consonância com o Plano Nacional de Direitos Humanos, junto 
ao público do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

Usando uma metodologia distinta e baseada na integração dos conhecimentos, 
referido projeto, em 2014 e 2015 contou com a participação dos profissionais 
da enfermagem, da educação, do direito de família, bem como historiadores e 
artistas da terra - cada uma trazendo um pouco da especificidade de seu campo 
de atuação para compor a intervenção/reflexão. 

Deste modo, no primeiro semestre de 2015, sessenta idosos do Dendê, bairro 
próximo a Universidade de Fortaleza, foram atendidos pelo projeto. Ações 
de cunho cultural foram realizadas, como: visita guiada pelo Teatro José de 
Alencar; passeio cultural ao Forte de Nossa Senhora da Assunção, dependência 
onde abriga a unidade da 10ª Região Militar; visitação ao Passeio Público e 
show de humor de artista da terra, Járdeson Cavalcante. Paraalém disso, ações 
no campo da saúde foram desenvolvidas, como: testes de glicemia, pressão 
arterial e aplicação da vacina Influenza. No segundo semestre de 2015 esses 
idosos vivenciaram atividades no campo da arte educação, sob a coordenação 
da escola de aplicação Yolanda Queiroz, bem como foram recepcionados pelos 
voluntários do projeto com uma palestra sobre o Estatuto do Idoso e o problema 
do endividamento dessa população. Outras ações mais gerais do projeto podem 
igualmente ser identificadas, como roda de conversa acerca do problema de 
locomoção dos idosos (com uso de maquete exemplificativa). Além disso, sob 
a orientação dos profissionais da enfermagem, os idosos receberam instruções 
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de como proteger a pele contra a ação nociva dos raios solares (aplicação de 
protetor solar). Outras metodologias de participação estão sendo implementadas 
e avaliadas no contexto do projeto Resgate Familiar para os idosos, a fim de 
conduzir ações comprometidas com as necessidades e interesses desse público.

Conclusão

A universidade, instituição social, realiza verdadeiro processo dialético entre 
diversos atores sociais. Considerando seu caráter tripartite, qual seja, ensino, pesquisa 
e extensão, verifica-se a imprescindibilidade de integração de todas as vertentes 
em prol das demandas comunitárias, que se evidenciam no trabalho de extensão. 
Esta, por sua vez, viabiliza o estreitamento de laços entre Universidade e sociedade, 
sobretudo quando oportuniza à comunidade uma nova visão, proporcionando 
verdadeiro alargamento de fronteiras sobre campos sociais, econômicos, industriais, 
jurídicos, muitas vezes desconhecidos pelo público alvo. Torna-se evidente, portanto, 
que é esperado da extensão um cariz participativo, integrador, notadamente diante 
do ideal democrático incumbido ao ambiente universitário.

Nessa senda, verifica-se que a Universidade de Fortaleza tem apresentado 
inúmeras iniciativas em tal sentido, como o Projeto Resgate Familiar integrante 
do Programa Cidadania Ativa, que é prática de responsabilidade social que 
objetiva, dentre outros aspectos, ampliar o debate das contingências sociais, 
apto à ampla construção da cidadania e amadurecimento profissional dos 
estudantes do Curso de Direito.
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Introdução

O contexto atual da educação impõe reconhecê-la como um direito 
social, cuja pretensão macro é garantir o acesso a melhores oportunidades, 
para favorecer a preparação do indivíduo para as exigências de mercado, com 
utilização do conhecimento técnico e científico.

No âmbito do ensino jurídico, o bacharelismo é marcante e somente com a 
emergência de paradigma menos patrimonialista, direcionado para a diminuição 
do individualismo do século XIX, foi possível adotar uma visão interdisciplinar, 
visando melhor diálogo com outras áreas do conhecimento.

Disciplinas propedêuticas colaboram na ampliação do campo de observação 
e a perspectiva zetética não tem como objetivo imediato solucionar conflitos, 
pois podem se limitar à especulação (FERRAZ JR., 2007). O conhecimento 
jurídico de viés dogmático não é suficiente para resolver questões que exigem 
visões múltiplas. Abordagens oriundas de disciplinas auxiliares, porém 
não subalternas em cientificidade, podem colaborar decisivamente para o 
esclarecimento de inúmeros temas.

O Direito é, sobretudo, diretivo. A justificação do discurso jurídico 
encontra amparo na sua condição de objeto catalisador da moralidade social 
do momento, numa dimensão positivo legalista que preside o imaginário dos 
estudantes ingressantes como suficiente para a resolução dos problemas de 
natureza jurídica. Desde a última metade do Século XX, a ascensão de um 
modelo crítico, que denuncia o mito de suficiência do conhecimento científico 
permeia o debate para a sustentação das ciências em geral (ADORNO, 1985).

Também é fundamental perceber que a desconstrução de modelos na 
contemporaneidade levou ao reconhecimento da liquidez dos tempos atuais 
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(BAUMAN, 2007), no qual a realidade tem se mostrado cada vez mais fluida 
e a rapidez nas comunicações e o prazer efêmero são marcas dos tempos atuais. 
As inovações tecnológicas oferecem instrumentos que permitem acesso a 
informações ilimitadas, exigindo apenas alguns toques em aparelhos portáteis. 
Entretanto, a satisfação é passageira, justamente pelo imediatismo do prazer e 
necessário descarte do objeto desejado, ditado pela sociedade consumista.

É neste cenário de rupturas que as instituições educacionais têm de trabalhar 
para equilibrar o tradicional com o contemporâneo, e garantir um espaço no 
qual haja condições mínimas para estabelecer as bases para uma educação. 
Como um processo, a educação formal deve conduzir o educando à maturação 
de ideias, dados e informações, os quais, depois de analisados a partir de métodos 
e metodologias apropriados, podem resultar em conhecimento.

Toda universidade precisa estar sintonizada com os princípios que 
constitucionalmente exigem a tríade ensino-pesquisa-extensão. Logo, inovações 
que aliem os conteúdos das disciplinas ou mesmo atividades extracurriculares 
capazes de atingir tais objetivos constituem motivo de regozijo. 

Este trabalho tem como finalidade central apresentar a interdisciplinaridade 
como móvel para o trabalho de enfrentamento das exigências dos temas gerais 
do ENADE e destacar o trabalho desenvolvido no ICJ/UNAMA/SER como 
uma forma de atividade extensionista.

2. Desenvolvimento

No Direito, tão focado no aspecto diretivo de suas regras e que pretende 
fornecer respostas para o equacionamento da vida social e política, não há como 
desconsiderar o compromisso com a solução de conflitos, diante da necessidade 
de garantir menos especulação e mais certeza (FERRAZ JR, 2007).

A tradição do ensino jurídico é marcada pelo bacharelismo, ligado a 
representações simbólicas vinculadas ao poder oriundo dos novos burocratas 
do Estado e líderes político-partidários, que deveriam replicar, sob a égide do 
conhecimento jurídico considerado suficiente, a dominação já exercida através 
da posse da terra e do controle dos meios de produção e da política, como 
ocorreu até o século XIX de modo mais evidente.

Tal pressuposto, influenciado pela lei como elemento moderno de solução de 
controvérsias, derivou da ideia de suficiência do direito positivo legislado com nítida 
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vinculação ao modelo individualista liberal, pode levar à compreensão falaciosa de 
que há controle do direito sobre o social, o que é um mito há muito superado.

O reconhecimento de que o cenário filosófico precisava irromper com o 
paradigma de suficiência do conhecimento racional passou a ser objeto de 
análise da escola de Frankfurt, para criticar a falácia da suficiência e o ensino 
jurídico também sofreu influências dessas mudanças paradigmáticas.

A sociedade contemporânea vive “o colapso do pensamento, do planejamento 
e da ação a longo prazo, e o desaparecimento ou enfraquecimento das estruturas 
sociais nas quais estes poderiam ser traçados com antecedência” (BAUMAN, 
2007). Há um distanciamento entre o modelo de ensino e a juventude, em cuja 
relação é possível perceber que não há combinação “com os tipos de sequências 
aos quais conceitos como desenvolvimento, maturação, carreira ou progresso 
poderiam ser significativamente aplicados” (IDEM).

Portanto, o móvel da satisfação imediata dos desejos entra em choque com o 
processo lento e repetido de produção do conhecimento, para muitos enfadonho, 
diante da urgência em satisfazer-se com modelos mais conectados e interacionais 
de ação que amplie sempre o espaço privado para uma esfera pública, ainda que a 
marca distintiva seja, justamente, a superficialidade desses encontros.

Objetivo mais elevado é conseguir lançar as bases para o desenvolvimento 
de um processo de conhecimento baseado para além do estudo sistemático de 
regras legais e teorias, cujo foco seja no sujeito e sem prescindir da reflexão 
intelectual, o que é elementar, porém, precisa ser rememorado todos os dias.

Há enorme sedução estabelecida pelo modelo de mero repasse de informações 
e técnicas, ditado pela fluidez do próprio ser humano, que já não está em lugar 
algum e cujo retorno ao nomadismo físico e espiritual construiu modelo de 
pessoa desprendida, mas, ao mesmo tempo, totalmente conectada mediante as 
redes sociais. A contemporaneidade exige a destruição de raízes e tradições 
locais, em detrimento de um modelo único, sob a égide da globalização. 
Currículos, projetos pedagógicos, conexões entre disciplinas que podem facilitar 
abordagens diversas e que possibilitem acesso a novas práticas em classe, 
atividades de extensão, voluntárias e complementares, todos esses elementos 
podem levar à melhora da relação entre discurso e prática docentes, no sentido 
de efetivar propostas capazes de fortalecer a relação ensino-aprendizagem.

Nesse particular aspecto, a Resolução nº 9, de 29 de setembro de 2004, 
do Conselho Nacional de Educação, introduziu importantes mudanças para 
os Cursos de Direito no Brasil, no sentido de estabelecer que as atividades de 



507

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

ensino, pesquisa e extensão devem se dar com atenção especial para a formação 
humanística de todos os integrantes do processo de formação do futuro egresso.

Da obrigatoriedade de participação do ENADE, que compreende inúmeras 
ações desenvolvidas pela IES e pelos Estudantes Concluintes, ressalta a 
necessidade de comprometimento com ensino de qualidade, visando preencher 
os requisitos do INEP, diante da necessidade de aferição das Instituições, via 
análise do desempenho dos seus futuros egressos. No âmbito do fortalecimento 
das demandas relativas aos temas de formação geral, é de relevo significativo a 
colaboração de professores oriundos de outras áreas do conhecimento, visando 
oferecer aos alunos a necessária abordagem.

O ICJ/UNAMA, desde 2007, vem desenvolvendo Projeto no qual são 
abordados temas de caráter geral, visando melhor preparação para a vida 
profissional e, consequentemente, atingindo o objetivo de atuar de forma 
interdisciplinar no âmbito do curso de Direito da Universidade da Amazônia. 
Tais ações estão alinhadas com o Projeto Pedagógico do Curso, na busca de uma 
formação de profissionais reflexivos e críticos, que conheçam as especificidades 
do fenômeno jurídico e saibam encontrar as melhores soluções, além de 
contribuir com a melhoria de vida da população da Amazônia, o que exige a 
capacidade de identificar problemas sociais locais, nacionais e internacionais.

Em forma de palestras e mesas-redondas, professores com expertise na 
temática exigida são demandados para dialogar com os alunos. Também há 
estímulo para elaboração de textos e indicação de leituras correlatas, o que 
gerou a criação de publicação eletrônica que colabora com a finalidade de 
apresentar as questões de modo leve e didático aos discentes.

O exercício da visão crítica, a busca da formação de aprendizagem continuada 
e com autonomia, é uma das missões de nossa Universidade e isso vem sendo 
cumprido no Instituto de Ciências Jurídicas e, a partir da integração da 
UNAMA ao Grupo Ser Educacional, novos mecanismos foram incorporados, 
numa grande rede que tem favorecido a conscientização e o reconhecimento do 
mérito dos alunos que se destacam, visando sempre a formação mais integral e 
a futura empregabilidade.

Assim, a interdisciplinaridade, um dos princípios norteadores da formação, 
aliada à relação teoria e prática, vem sendo praticada, além da necessidade de 
estabelecer constante comunicação com o público externo, o que poderá ser 
alcançado com a extensão universitária.
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A UNAMA, na condição de Universidade, tem por obrigação desenvolver 
atividade extensionista, como decorrência natural do mandamento constante 
do art. 207, da CRFB, o qual exige a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão como verdadeiro princípio orientador. Tal princípio é reforçado 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esta prevê, dentre as finalidades 
da educação superior, a promoção da extensão, com efetiva participação das 
comunidades, a fim de desempenhar papel importante na disseminação das 
conquistas resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 
desenvolvidas na Instituição (art. 43, da LDB/1966).

Ensino e pesquisa impõem o desenvolvimento de novos conhecimentos, 
naturalmente divulgados com o ensino, mas que necessitam de ações que 
contemplem não apenas aspectos formais relacionados ao cumprimento das 
exigências legais, mas também levar em conta que o desenvolvimento de uma visão 
interdisciplinar assentada sobre o entendimento da realidade numa ótica plural e 
complexa, visando oferecer espaço às “múltiplas representações em áreas e teorias 
diferentes” (LUCK, 2007), percebendo a realidade social sob um viés múltiplo.

Tais saberes, quando perceptíveis nas comunidades, mostram-se empíricos 
por natureza, identificados de forma direta, sem intermediação ou sistematização, 
normalmente carentes de estudo ou reflexão anterior, constituindo, também por 
essas características, possibilidades de apreciação pela Academia, oportunizando 
a socialização e democratização do conhecimento. 

Como atividade extensionista, para o ano de 2016 e já fazendo parte do 
projeto de extensão “Diálogos Comunitários”, o ICJ/UNAMA/SER vai 
possibilitar aos líderes do Centro Comunitário do Conjunto Ariri, localizado 
em Ananindeua-PA, município contíguo à Belém e que integra a região 
metropolitana, a assistência às mesas-redondas destinadas à discussão de temas 
como “Democracia, Ética e Cidadania”, “Cultura e Arte”, “Sociodiversidade 
e Multiculturalismo”, “Vida Urbana e Rural”, além de outras temáticas 
relacionadas às Entidades Familiares, Relações de Trabalho, dentre outros, 
visando à capacitação e futuro compartilhamento das experiências.

Assim, ao mesmo tempo em que o ICJ/UNAMA/SER colabora com a melhor 
capacitação de seus Docentes e Discentes, com abordagens inovadoras em 
relação ao processo tradicional de repasse de conhecimento individualizado pelo 
professor em classe, também oferece oportunidade de crescimento para parcela de 
população inserida em espaços com inúmeras vulnerabilidades, colaborando com 
o fomento de maior autonomia, a partir de novas informações e conhecimentos.
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Como produto derivado das inúmeras palestras e mesas-redondas que ocorrem 
durante em todos os períodos do curso, são produzidas publicações eletrônicas de 
acesso livre aos alunos e, no ano de 2016, tais documentos serão disponibilizados 
à Comunidade agasalhada pelo projeto de extensão, colaborando, assim, com a 
melhoria do esclarecimento e atendendo importante função social.

Conclusão

O Direito precisa ser compreendido em sua imediata e dependente relação com 
o social. As instituições de ensino superior devem buscar averiguar as diversas 
realidades circunvizinhas, para colaborar na melhoria da condição de vida de 
grupos vulneráveis, a partir de práticas que extrapolem o ensino burocratizado.

Uma vez ultrapassado o pressuposto de suficiência do direito dogmático, 
é fundamental peceber a relevância da abordagem interdisciplinar e, nesse 
particular aspecto, o século XX foi prodigioso ao demonstrar que somente com 
a junção de inúmeras áreas do conhecimento humano seria possível enfrentar 
problemas que exigem múltiplas abordagens.

Diante do que foi exposto, acerca da exigência de extensão para as 
universidades, cumpre papel relevante a abordagem desenvolvida no ICJ/
UNAMA/SER, acerca de temas interdisciplinares, cuja exigência visando o 
ENADE mostrou-se como mais um motivo para perceber o quanto o debate de 
ideias é essencial para a formação de um alunado mais crítico.

Aliado a tal observação, também é necessário destacar que a percepção de 
novas realidades sociais, trazidas a partir de comunidades agasalhadas pelo projeto 
de extensão Diálogos Comunitários, mostrou-se importante na medida em que 
possibilita a vinda da comunidade para à Universidade, favorecendo a identificação 
do papel social da IES e favorecendo a formação mais humanista dos discentes.
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Introdução

O modelo predominante de Justiça Criminal vem apresentando uma série 
de falhas, propiciando a reincidência dos ofensores e um processo penal que 
“fere” as vítimas. Nesse contexto, fornecendo uma esperança de inovação 
social, especialmente a partir dos anos 1970, a Justiça Restaurativa aparece 
como uma via alternativa para minimizar o problema da violência tão presente 
nos grandes centros urbanos em especial no Brasil. 

Esse modelo ganhou destaque com a valorização de experiências em 
comunidade principalmente nos Estados Unidos, nos anos 70, quando houve 
um crescimento no número de delitos nas zonas urbanas o qual chamou a 
atenção da população. Entretanto, a ideia de Justiça Restaurativa existe há 
muito tempo em diversas tradições religiosas e culturais indígenas, como nas 
dos aborígenes da Oceania. A justiça Restaurativa também se evidenciou em 
vários outros países, como Canadá, Colômbia, África do Sul, e Nova Zelândia, 
esta última nação, em especial, com inovações acerca da legislação relativa a 
crianças e adolescentes. 

Existe, porém, certa resistência ao modelo Restaurativo, uma vez que surgiu 
uma série de conceitos equivocados acerca do tema, como a ideia de que objetivo 
principal da Justiça Restaurativa é a ressocialização do agressor, pondo a vítima 
em uma espécie de segundo plano, forçando-a a perdoar, em detrimento dos 
benefícios buscados em prol do ofensor. Porém, sabe-se que não é isso que 
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a justiça restaurativa busca promover porque ela não é a favor de nenhuma 
das partes. Na verdade, ela busca uma responsabilização por parte do réu e 
o atendimento das necessidades da vítima, para que haja uma harmonização 
entre as duas partes - não a valorização de uma em relação à outra. Ao longo 
do resumo, a ideia de justiça restaurativa será mais bem detalhada para que se 
possa compreender o seu real significado e a sua efetividade na justiça.   

2. As falhas do sistema retributivo predominante – o 
tratamento dado às partes na justiça criminal e na 
justiça restaurativa

Segundo Howard Zehr (2008), um dos grandes pioneiros no assunto, 

a justiça restaurativa é um encontro entre as pessoas diretamente 
envolvidas numa situação de violência ou conflito, seus familiares, 
amigos e comunidades, ele é orientado por um coordenador e segue um 
roteiro pré-definido, proporcionando um espaço seguro e protegido para 
as pessoas abordarem o problema e construírem soluções para o futuro. 

Além disso, a justiça restaurativa é um novo modelo que busca a ligação 
entre a vítima e o acusado de uma forma harmoniosa contrapondo-se, dessa 
maneira, ao modelo de justiça criminal no qual eles se ligam litigiosamente. 
Para o renomado autor, esse novo modelo visa curar e corrigir as injustiças que 
foram cometidas no crime, já que, em geral, a vítima se encontra em estado de 
choque pelo acontecido e não há remorso por parte do ofensor já que ele não 
sente responsabilizado pelo o que ele fez. 

Pode-se dizer que a Justiça Restaurativa se trata de uma forma de conciliação 
entre as partes empregada na esfera penal em que vítima e ofensor contribuem 
para que possa ser sanado o litígio entre eles. Isso pode estar presente no processo 
de diversas formas como, por exemplo, com a interação face a face em ocasiões 
oportunas dando oportunidade às partes de manifestar seus sentimentos sejam 
eles de remorso, perdão ou tristeza, para que possa haver um acordo mútuo. Nesse 
regime, como já foi dito na introdução, não há prevalência de nenhuma das 
partes, porque ambas têm necessidades e competências que devem ser respeitadas 
para que o processo possa ser efetivado tendo por fim a reconciliação entre eles. 
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Segundo o Conselho Nacional de Justiça do Brasil, “a justiça restaurativa é uma 
técnica de solução de conflitos que prima pela criatividade e pela sensibilidade na 
escuta das vítimas e dos ofensores” (CNJ, 2014). Além de conceituá-la, o CNJ está 
ajudando na sua propagação por meio do Protocolo de Cooperação para a difusão 
da Justiça restaurativa firmado com a associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB). Dessa forma, o Poder Judiciário está buscando alternativas para resolver 
o problema da impunidade e da violência que afeta tão devastadoramente o Brasil, 
já que a justiça criminal, até então, tem se mostrado insuficiente como modelo de 
justiça diante dos problemas vivenciados pela sociedade no século XXI.

De fato, o modelo de Justiça Criminal predominantemente vigente hoje 
apresenta várias dificuldades envolvendo tanto as vítimas quanto os ofensores. 
Na perspectiva de quem sofreu a agressão, o Estado toma o lugar da vítima, 
encarando o crime mais como uma ofensa ao próprio Estado e à sociedade, 
em decorrência do próprio dispositivo legal não incluí-la, não dando a ênfase 
adequada às necessidades da vítima, a qual geralmente permanece traumatizada 
e dificilmente recupera a sua autoconfiança. A vítima não é estimulada a 
conhecer a perspectiva do ofensor, e fica sem respostas para questões como 
“Por que ele (o agressor) me escolheu?”. Dessa situação, a vítima pode começar 
a desenvolver, em sua mente, teorias para explicar o que aconteceu por vezes 
atribuindo uma parcela de culpa a si mesma, enfraquecendo-a psicologicamente.

Por sua vez, do ponto de vista do ofensor, a Justiça Criminal preocupa-se 
basicamente em puni-lo, aplicando a pena que ele merece, mas não o ensina a 
encarar as suas responsabilidades e as consequências da sua conduta delitiva para 
a vítima, para a sociedade e para si mesmo. Como não compreende que a sua 
conduta delitiva gera obrigações, o agressor muitas vezes volta a praticar crimes. 

Tal tratamento estatal acaba por agravar a situação na qual vítima e ofensor 
estão em polos opostos como adversários, incentivando uma cultura de ódio entre 
as partes, desumanizando-as, reforçando, muitas vezes, estereótipos sociais. Por 
exemplo, numa situação em que o crime foi um assalto, posteriormente, quando a 
pessoa ofendida deparar-se com um sujeito com características físicas semelhantes 
aos do seu ofensor já lhe surge medo. Já quando o ofensor encontrar alguém em 
circunstâncias semelhante as do delito, pode voltar a praticar o crime, pensando 
“tal objeto/quantia nem vai lhe fazer falta mesmo. Essas pessoas merecem ser 
roubadas, tais como aquela responsável por minha prisão”, isso acontece por 
que apenas o processo penal e o sistema prisional tendem a desestimular a 
responsabilidade e a empatia por parte do ofensor em relação à vítima.
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Diante do exposto, primeiramente, deve-se ter em mente que a Justiça 
Restaurativa não busca o perdão e a reconciliação como foco principal entre 
vítima e ofensor, destarte, ela, a Justiça Restaurativa compreende que o crime é 
basicamente uma violação às relações da comunidade, focando na vítima e no 
ofensor, em contraposição à visão de que o Estado é que está sendo desrespeitado. 
Para isso, ela estende o perfil dos interessados no processo penal, de modo que 
não apenas o Estado e o ofensor sejam partes centrais, mas também a vítima.

Em decorrência disso, o modelo de Justiça Restaurativa visa, do ponto de vista 
da vítima, enfatizar medidas que foquem em suas necessidades, uma vez que ela 
se sente negligenciada pelo processo penal, pois o Estado ocupa o lugar dela no 
processo. Diante disso são tomadas medidas que visem ao empoderamento da 
vítima, como: o acesso facilitado a informações sobre o trâmite das investigações; 
reuniões com a comunidade, nas quais a vítima pode relatar o que lhe aconteceu. 
Ademais, faz-se necessário uma restituição patrimonial a vítima por parte 
do ofensor, em virtude das reais perdas sofridas, além de ser uma forma de 
responsabilizar o ofensor pela conduta criminosa efetuada. É importante que a 
vítima também seja ouvida por seu ofensor, como um passo importante para que 
este possa entender o impacto de sua conduta criminosa. 

Em contrapartida, do ponto de vista do ofensor, a Justiça Restaurativa busca, 
sobretudo, a responsabilidade deste. Com isto, quer-se dizer que o modelo de 
Justiça Restaurativa procura dar um tratamento ao ofensor, em que este deve 
reverter os danos causados à vítima, e não somente sofrer uma punição em si. 
Nesse sentido, é fundamental destacar que não se trata de abolir a prisão, mas 
de fazer o ofensor dar maior destaque em sua obrigação gerada pelo delito, pois, 
de acordo com a Justiça restaurativa, apenas a punição não estabelece uma real 
responsabilização ao ofensor. Por isso, insiste-se que o ofensor deve compreender 
o impacto de seu comportamento criminoso na vítima, para que assim crie-se 
uma relação de empatia e responsabilidade entre as partes, ficando a cargo delas 
o perdão e reconciliação. Além disso, deve-se assegurar que as necessidades do 
ofensor também sejam atendidas, pois ele, como a vítima, também as têm, e 
elas devem ser enxergadas e atendidas, para que ele mude de comportamento 
e assuma suas responsabilidades, segundo os critérios da Justiça Restaurativa.

Conclusão
Em suma, conclui-se que o modelo de Justiça Restaurativa enuncia, 

extensivamente, que as necessidades das vítimas devem ser percebidas e 
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respondidas, dando a elas a oportunidade de se expressar sobre o trauma e de ter 
acesso e participação ativa no processo, não sendo meras expectadoras diante do 
poder do Estado; o ofensor deve ser estimulado a assumir suas responsabilidades 
diante da conduta criminosa, engajando-se para minimizar os danos causados 
por ele, e que, tanto vítima, quanto ofensor, equilibradamente, deve ser parte 
do processo, para que a partir dele forme-se uma relação de empatia entre eles, 
gerando respeito, responsabilidade e liberdade, reestabelecendo o equilíbrio 
na comunidade em que houve o delito através do resgate das relações de 
humanidade entre vítima e agressor. Vale ressaltar que a Justiça Restaurativa 
em momento algum busca substituir definitivamente a justiça criminal punitiva 
atual, mas complementá-la e melhorá-la.
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Introdução

A crise político-financeira que o Brasil tem enfrentado, sobretudo a partir 
de 2013, torna evidente o descontentamento que a população brasileira tem 
com seus representantes, que, por diversas vezes, envolvem-se em escândalos 
de corrupção até o mais alto escalão do governo. Nesta perspectiva, percebe-
se que a mobilização dos brasileiros vai ao encontro de uma postura mais 
comprometida com o patrimônio público, e a preocupação com os interesses 
coletivos tem se intensificado. 

Torna-se, portanto, ainda mais urgente a superação de uma visão estrita 
da cidadania característica da Idade Moderna, como a proposta por Marshall 
(2002, p. 9), na qual ela consiste num status conglobante de direitos de três 
ordens dos quais gozam determinado grupo de seres humanos. Considerando 
a cidadania como uma construção histórica e tomando por base a realidade 
britânica, Marshall divide seu conceito em três elementos: civil, político e social. 

O primeiro relaciona-se com a aquisição dos direitos de liberdade individual 
(de expressão, de locomoção, de pensamento, de culto, de propriedade...). 
Associado a esses direitos está o de defender-se judicialmente da violação 
a algum deles. Por isso, o autor conclui que os tribunais são as instituições 
políticas que mais se aproximam dessa classe de direitos (MASHALL, 2002, p. 
9). O elemento político constitui-se na oportunidade de atuar interferindo no 
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exercício do poder, seja como membro de algum órgão público ou como eleitor 
desses membros. Está, portanto, ligado ao Poder Legislativo (MASHALL, 
2002, p. 9). Por fim, a cidadania incorpora o elemento social, que corresponde 
ao direito de participar da herança social, levando uma vida de acordo com os 
padrões prevalecentes na sociedade. Relaciona-se com o sistema educacional e 
com os serviços sociais (MARSHALL, 2002, p. 9). 

Essa premente alteração de paradigma encontra eco na proposta de 
cidadania de Nabais, denominada pelo autor de cidadania solidária, em que o 
cidadão desempenha um papel ativo, assumindo responsabilidades que, outrora, 
ficavam a cargo exclusivamente do Estado. Compõem o conceito de cidadania 
do autor os seguintes elementos: 

1) a titularidade de um determinado número de direitos e deveres numa 
sociedade específica; 2) a pertença a uma determinada comunidade 
política (normalmente o estado), em geral vinculada à ideia de 
nacionalidade; e 3) a possibilidade de contribuir para a vida pública 
dessa comunidade através da participação”. (NABAIS, 2007, p. 143)

Contudo, para o exercício desse papel ativo, o ser humano precisa ser formado, 
instruído. Nesse contexto, desponta a educação fiscal, como desdobramento da 
educação cidadã, a qual pode ser definida como abordagem pedagógica voltada 
a estimulação da compreensão pelo cidadão de seu dever de contribuir com o 
pagamento de tributos e de acompanhar a aplicação dos recursos arrecadados 
(BRASIL, 2009, p. 27). 

Por se tratar de uma vertente relativamente nova da educação e pela 
adequação com o momento por que passa a sociedade brasileira, sem deixar de 
mencionar sua importância para o amadurecimento da postura cidadã, elegeu-
se essa temática para o desenvolvimento do projeto de extensão A construção da 
cidadania por meio da educação fiscal, no programa Cidadania Ativa, do Curso 
de Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor).

2. O desenvolvimento do projeto de extensão a construção 
da cidadania por meio da educação fiscal

O projeto foi proposto como uma linha de atuação dentro do já existente 
Programa Cidadania Ativa, do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor. O referido 
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programa conta com um variado leque de iniciativas que visam a engajar alunos e 
professores do Curso de Direito em ações de extensão variadas junto à comunidade. 
Os trabalhos nessa linha específica tiveram início em 2015.1 em parceria com a 
Célula de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. 

Inicialmente, houve a preocupação de promover uma palestra de 
sensibilização entre os alunos da graduação para introduzir o tema. Para muitos 
dos presentes, tratou-se do primeiro contato com o assunto. Em seguida, aqueles 
que se interessaram e se inscreveram no projeto passaram por uma capacitação 
ofertada por facilitadores integrantes ou parceiros da mencionada Célula. Nessa 
oportunidade, foram discutidos temas como cidadania, democracia, obrigação 
de pagamentos de tributos e de fiscalização das receitas públicas. 

O próximo passo foi a organização de uma intervenção na comunidade para 
que pudessem ser repassadas as lições formuladas no curso. O público eleito 
pelos próprios alunos foi o infantil. A ação foi realizada junto às crianças do 
5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Monteiro de 
Moraes. Durante uma tarde, 2 grupos, de aproximadamente 30 crianças cada, 
participou do momento planejado e executado pelos graduandos em direito. 
Pensou-se, então, numa forma de intervenção lúdica, que proporcionasse a 
interação com o público e sua compreensão do assunto tratado. 

Assim, foi composta uma paródia com uma música de sucesso na época 
e um jogo de tabuleiro, cujas casas traziam perguntas acerca das temáticas 
correlatas ao projeto. A paródia, além de servir para quebrar a resistência e 
timidez iniciais, já trazia, em sua letra, alguns conceitos que seriam tratados pelo 
grupo, tais como: existem diversos impostos, os tributos são pagos por todos dos 
cidadãos, a arrecadação decorrente do pagamento desses preços públicos deve 
ser administrada pelos representantes em prol da coletividade. 

O jogo de tabuleiro, por seu turno, trazia em cada casa um questionamento 
que, para ser solucionado, dependia de uma reflexão proporcionada por uma 
explanação dos alunos graduandos. Assim, por exemplo, eram apresentadas 
várias situações cotidianas e era questionado em quais delas estavam presentes 
atos de corrupção, tais como “furar fila” ou “fazer gato de energia”. Esse 
questionamento obrigava a reflexão acerca do que seria corrupção e de quais 
são os limites entre ela e a chamada “esperteza” ou “jeitinho brasileiro”, fazendo 
com que conceitos abstratos e distantes fossem trazidos para o corriqueiro. 
Questionava-se ainda acerca das fontes de custeio dos serviços públicos, 
usando para exemplificar a escola, sede da iniciativa. Tal questionamento traz a 
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reflexão de que existe verba pública investida naquele local e, como tal, é algo 
sustentado por todos, inclusive pelos alunos que ali se encontrava. 

Para mensurar minimamente, o potencial da ação proposta, aplicou-se 
um questionário antes e depois da sua realização junto ao grupo de crianças 
participantes. O referido instrumento trazia questionamentos como: se suas 
famílias e se eles, pessoalmente, pagavam impostos; se achavam que pagavam 
muitos impostos; como o dinheiro da arrecadação tributária era gasto e se tal 
dinheiro era revertido de alguma forma para eles; se os gastos públicos eram 
realizados por obrigação do chefe do executivo; se a arrecadação tributária era 
necessária e se a depredação de bens públicos traria problemas para a sociedade. 
O mesmo questionário foi aplicado após a realização da atividade já descrita, e 
os resultados tabulados serão apresentados a seguir.

Conclusão

O trabalho realizado com crianças da rede pública de ensino, mesmo com 
problemas estruturais, resultou em conhecimento transformador. Os dados 
comprovam que antes do trabalho proposto 88% delas acreditavam que os 
gastos do prefeito com a sociedade eram feitos por obrigação, ao passo que ao 
final 95,5% responderam neste sentido, comprovando assim uma ampliação da 
ideia de responsabilidade dos representantes eleitos com o direcionamento dos 
gastos públicos para a realização de ações em prol da comunidade. 

Também nesta concepção de entendimento do que é público, 61,4% 
acreditavam que se os impostos não forem pagos, haveria grandes problemas 
à sociedade, percentagem que evoluiu para 72,7% ao final do trabalho, o 
que evidencia o desconhecimento que alguns tinham na própria função da 
arrecadação tributária. Na vertente de apresentar a tributação como obrigatória, 
mas necessária, foi observado que apenas 43,5 % das crianças acreditavam que 
pagavam impostos, contrapondo com 90% ao final que afirmaram contribuir 
pessoalmente com o fisco. Esse aumento significativo é de grande relevância, pois 
um dos principais objetivos da iniciativa era ampliar a compreensão das situações 
de pagamento de tributos, já que, muitas vezes, a injusta tributação feita sobre o 
consumo é despercebida apesar de incidir sobre a vida de todos sem exceção. 

Nesse mesmo diapasão, é digno de nota, também, que 52,2% dos entrevistados 
entendiam que sua família pagava muitos impostos, contrapondo-se a 79,5% ao 
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questionário posterior. Também, ao serem questionados da finalidade do dinheiro 
arrecadado, 37% acreditavam ter um retorno pessoal, ao passo que, ao final, 70% 
responderam que entendiam que esse dinheiro seria revertido em seu benefício. 
Este dado pode significar que 1) muitas crianças desconheciam da existência da 
tributação e só tomaram conhecimento disto, bem como de sua finalidade após o 
trabalho realizado, ou 2) aqueles que sabiam que eram tributados desconheciam 
a finalidade e associavam-na à corrupção, desconhecendo que a finalidade da 
arrecadação é reverter o que fora contribuído em prol da sociedade. 

Por fim, ao serem questionados a respeito da destinação dada pelo governo à 
arrecadação tributária, 37% acreditavam que tinha finalidade pública, percentual 
que subiu para 65% após os trabalhos desenvolvidos. Esse último índice também 
assinala para uma ampliação da compreensão acerca do custeio dos serviços 
públicos pelas receitas arrecadas com os tributos. Inclusive, vale ressaltar que uma 
preocupação da intervenção feita foi a de provocar uma reflexão a respeito da 
promoção e sustento dos mecanismos de fruição dos direitos básicos do cidadão, 
como educação, lazer, educação e cidadania. Sabe-se que se trata de uma ação e 
de uma amostra bem reduzida, mas já se pode comprovar a efetividade de ações 
nesse sentido, o que só confirma a necessidade de fomento de trabalhos de cunho 
educativo sobre tributação e controle de gastos públicos.
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Introdução

A educação é um importante direito fundamental, responsável, também 
pelo favorecimento do exercício da cidadania, pois facilitará ao indivíduo o 
conhecimento e entendimento de seus direitos e de suas obrigações. Somente com 
o pleno exercício da cidadania, poderá o povo alcançar a verdadeira democracia. 

Diante dessa necessidade, o Curso de Direito da Universidade de Fortaleza 
possui o Programa Cidadania Ativa (PCA), formado por vários projetos com 
a participação voluntária de alunos e professores, com o intuito de levar a 
comunidades menos assistidas noções de direitos, estimulando a cidadania. 

As atividades do PCA, dirigidas a crianças, jovens, adultos ou idosos, 
visam transmitir conhecimento e despertar nas pessoas sua importância como 
cidadão, além de lhes informar onde buscar seus direitos e alertá-los de suas 
obrigações como tal.

2. O Programa Cidadania Ativa da UNIFOR

A falta de informação sobre os direitos é algo sério, existente no Brasil há 
décadas, trazendo consequências ruins não só para o próprio indivíduo, mas 
para toda sociedade, pois esse desconhecimento refletirá na política, economia 
etc.. Nesse panorama, as diretrizes curriculares dos cursos de Direito no 
Brasil, desde 2004, estabelecem que deve-se assegurar ao graduado um perfil 
humanístico entre outras ferramentas para o desenvolvimento da cidadania. 
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O Curso de Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), por sua vez, 
desde 1996, em seu Projeto Político Pedagógico, previa a criação de um setor 
responsável por realizar ações de cidadania nas comunidades. Ali iniciava-se, 
em 2001, com uma palestra na Comunidade do Dendê (vizinha ao campus da 
UNIFOR) o então Projeto Cidadania Ativa, contando com a colaboração de 
alguns alunos do Escritório de Prática Jurídica (EPJ), com o objetivo de levar às 
comunidades orientação jurídica, de forma gratuita. 

Em 2013, em virtude do crescimento das atividades do Projeto, diversificando 
sua atuação em várias áreas do Direito e em diferentes lugares, o então Projeto 
passou a ser chamado de Programa Cidadania Ativa (PCA), supervisionado 
pela Assessoria de Projetos Especiais do Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade, possuindo várias atividades em diversas áreas do Direito, além 
de alcançar um grande número de alunos e beneficiados semestralmente, sob a 
orientação voluntária de professores. 

O PCA desenvolve projetos e atividades de responsabilidade socioambiental, 
de forma voluntária, integrando professores, alunos e sociedade na busca 
da promoção do desenvolvimento mútuo através da difusão de saberes 
relacionados ao Direito nas comunidades, escolas, associações etc., utilizando-
se metodologias tradicionais (elaboração de cartilhas, folders e realização 
de palestras e seminários) e lúdicas (peças teatrais, debate de literatura, 
pinturas), para facilmente se fazer compreender pela comunidade, com uma 
comunicação direta e eficaz. 

Tudo sob a orientação, também voluntária, de professores da instituição, com 
a finalidade de levar à sociedade conhecimentos básicos de direitos e deveres em 
diversas áreas jurídicas e sociais, por seus vários projetos, além de possibilitar aos 
alunos participantes visitas a órgãos públicos e instituições privadas de proteção 
dos direitos. Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se ações com idosos, 
realizando passeios ao centro da cidade de Fortaleza, com explanação sobre 
os monumentos históricos e Estatuto do Idoso, no Resgate Familiar, o projeto 
Justiça em Quadrinho, trabalhando o Direito com histórias de quadrinhos para 
adolescentes, o Quinta Literária, no qual se debatem renomadas obras literárias 
para alunos de escolas de ensino médio, e o Brincando com Livro, em que os 
alunos apresentam contação de história dramatizada, cantada e dançada de 
contos infantis (Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo, Bela e a Fera, Mágico 
de Oz etc), criaram e constroem cenários, para crianças envolvendo temas de 
cidadania, meio ambiente e dignidade da pessoa humana. 
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Quando nas ações é identificada alguma necessidade de consultoria jurídica 
ou ajuizamento de ação, o assistido é encaminhado pelo PCA ao Escritório de 
Prática Jurídica da UNIFOR. O trabalho do Programa de Cidadania Ativa se 
dá em torno de cinco eixos a partir dos quais alunos e professores voluntários 
desenvolvem ações, a saber: família, trabalho e empego, economia, política, 
meio ambiente, educação, infância e juventude, saúde, justiça social.

3. O direito fundamental à educação

A cidadania está prevista logo na Declaração dos Direitos Humanos, assinada 
em 1948, (Direitos Humanos, on-line), ao se mencionar a educação como um 
importante direito do ser humano, além de prever seu dever com a comunidade:

Artigo 26°(...) 2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade 
humana e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais 
e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento 
das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Artigo 29°: 
1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é 
possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.

 A educação ali mencionada, além de ser a escolar, também se refere ao 
conhecimento social, ao se apontar ser essencial para a expansão da personalidade 
humana e reforço das liberdades fundamentais. Isto significa que com o acesso 
à educação, conhecimento, o homem terá maior oportunidade de ser mais livre. 

Por outro lado, mesmo com a queda do número de analfabetos no Brasil, 
em virtude da precariedade da educação no país, há apenas 8% das pessoas em 
idade de trabalhar que são consideradas plenamente capazes de entender e se 
expressar por meio de letras e números (YAKAMOTO, 2016). Esse dado traz 
um triste reflexo de um analfabetismo ainda presente e que dificulta ou até 
inviabiliza o crescimento como cidadãos. Na Constituição Federal brasileira, a 
educação está presente como um direito social do cidadão (Art. 6º), mas seu 
enfoque maior está no artigo 205: “Art. 205. A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A previsão legal de 
direitos inerentes à dignidade do ser humano por si não o torna um cidadão. 



523

IX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino do Direito – ABEDI

Para isso, o indivíduo precisará conhecê-los, exercê-los e cumprir como seus 
deveres, além de fazer cumprir seus direitos.

Todavia, há uma grande dificuldade, em especial no Brasil, de o indivíduo se 
interessar ou mesmo ter o conhecimento fácil desses direitos, dificultando-o, portanto, 
a saber o que é cidadania e, o principal, exercê-la. Percebe-se, daí, a importância 
das atividades do Programa Cidadania Ativa, pois colaboram com a educação e, 
por consequência, com o exercício da cidadania, resultando, indubitavelmente, em 
proporcionar a seus beneficiários mais condições de participação política e social, 
em especial, em suas comunidades, quando, por exemplo, alunos do curso de 
Direito apresentam em uma escola pública, para jovens de 14 a 17 anos, noções de 
Direito do Consumidor, ou mesmo de Constitucional, diferenciando os papeis dos 
Três Poderes do Estado. Certamente, esse público terá maior conhecimento sobre o 
que acontece a seu redor, em seu dia a dia. 

O Programa promove a cidadania, disseminando o conhecimento jurídico 
elementar junto à população hipossuficiente, para que estes sejam agentes 
multiplicadores do saber jurídico necessário para o efetivo exercício da cidadania, 
disseminando uma cultura de educação e cidadania ambiental.

Conclusão

Cidadania não se restringe aos direitos previstos na Constituição Federal 
cujos exercícios caracterizariam um cidadão. O indivíduo, sem gozar e exigir 
seus direitos fundamentais, mas também sem cumprir com os deveres de 
qualquer um, não pode ser considerado um cidadão, pois estaria sem incluir-se 
no estado democrático de Justiça. 

Essa concepção pode levar tempo e o indivíduo não nasce com essa 
perspectiva, apesar de nascer com direitos. Deve ele chegar à maturidade de 
conhecer seus direitos e deveres e saber que pode e deve exigir o cumprimento 
daqueles, mas também de cumprir esses, pois, assim, exerceria a cidadania. 

Percebe-se, assim, haver uma dificuldade no apoderamento do sentimento 
de ser cidadão, ou mesmo de entender seu significado e, por isso, fazem-se 
importantes ações como as desenvolvidas pelo Programa Cidadania Ativa, pois 
viabilizarão o ensino a muitos de seus direitos e deveres e, principalmente, farão 
o indivíduo refletir sobre sua importância para a sociedade e seu papel no Estado.

O Programa, como já descrito, tem reflexo na economia por orientar melhor 
a comunidade, por exemplo, sobre os direitos do consumidor, resultando em 
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um melhor controle dos gastos na família, além de o beneficiado conhecer seus 
direitos e deveres. Da mesma forma, a área financeira, com o fortalecimento 
da família, uma vez que cada assistido pelas ações tomará conhecimento sobre 
a cidadania e sua importância para a sociedade, possibilitando-o a participar 
ativamente das decisões políticas e sociais de seu bairro. No meio ambiente, 
pelo projeto que se destina a esse tema, os beneficiados receberão noções de uma 
melhor preservação e cuidados do dia a dia, com palestras e material impresso. 

Assim, o PCA cumpre seu objetivo de alcançar as pessoas menos assistidas 
pelos direitos exatamente para se reconhecerem com cidadãos. O reflexo da 
atuação do PCA, em seus 15 anos de existência demonstra-se com 19.473 
beneficiados até o final de 2015, com distribuição de cartilhas e realização de 
palestras em várias comunidades de Fortaleza, contando, no primeiro semestre 
de 2016, com alunos e professores voluntários em 15 projetos de diversas áreas. 
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A Associação Brasileira de Ensino do Direito realiza congressos 
bienais desde a sua funda-ção, em 2002. O primeiro “Congresso 
Brasileiro de Ensino do Direito” foi realizado na ci-dade de 
Natal, em 2002. Além de manter ativo o debate acadêmico 
sobre a Educação Jurí-dica no Brasil, a ABEDi tem sido um 
polo importante de produção para a intervenção quali-ficada 
nas políticas públicas do setor de educação. 

Os Congressos da Associação Brasileira de Ensino do Direito 
– ABEDi – são marcados por debates, realizados em mesas 
redondas, bem como pela apresentação de trabalhos. Os 
Gru-pos de Trabalho (GT) tendem a trazer contribuições 
de perfil acadêmico ou de cunho práti-ca, como relatos de 
casos de sucesso em gestão acadêmica. A participação de 
Gestores da área de Educação Jurídica é estimulada pela 
ABEDi, dado que a entidade  deseja abrir es-paço para que 
coordenadores de cursos de Direito possam assistir e tomar 
parte em debates envolvendo reconhecidos especialistas 
acadêmicos e gestores do setor de educação.

O IX Congresso Nacional da ABEDI, promovido em parceria 
com o Centro de Ciências Jurídicas da UNIFOR, contou com 
apoio de diversas Instituições, são elas: a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 
Centro Universitário do Pará – CESUPA, Conselho Nacional 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito – CONPEDI, Esco-la 
de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – FGV 
DIREITO SP, Faculdade Meridional – IMED, Instituto Brasiliense 
de Direito Público – IDP, Universidade Estácio de Sá – UNESA, 
Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR.
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