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APRESENTAÇÃO

Escrevo estas palavras, carregada de emoção, por vários motivos, dentre 
os quais, destaco dois.

O primeiro, pela alegria da publicação desta obra, idealizada há algum 
tempo, por todos nós, que temos a honra de integrar a Associação Brasileira de 
Ensino do Direito (ABEDi).

Nossa associação reúne professores de Direito de todo o território na-
cional, permanentemente comprometidos com um ensino jurídico de qua-
lidade, fincado em pilares fortes, que vai muito além do que está legislado 
sobre o tema, dada a complexidade natural do processo de ensino e apren-
dizagem na área.

É através do ensinar/aprender que as habilidades e competências são 
adquiridas ou modificadas. Para tanto, é necessário um ambiente profí-
cuo, onde os sujeitos possam desenvolver todo o seu potencial, para que, 
ao final, recebam o reconhecimento da sociedade, insiram-se no mercado, 
cada vez mais exigente, e contribuam para a construção de uma nação 
mais justa e solidária.

Neste sentido, a ABEDi não tem descansado. Para tanto, participa ati-
vamente dos órgãos que traçam as diretrizes nacionais para o ensino do 
Direito, promove debates e eventos, regionais e nacionais, focados em ques-
tões como a formação do corpo docente, autonomia, regime de trabalho do-
cente, matriz curricular, metodologias ativas, qualidade do egresso, dentre 
outras. Temas cada vez mais prementes, em tempos de massificação dos 
cursos jurídicos aqui e alhures.

Daí a relevância desta coletânea, com dezenove artigos, fruto de reflexões 
e discussões, produzidas por 39 autores, professores e estudantes de Direito, 
de graduação e de pós-graduação, a partir de suas vivências, de seus saberes e 
de suas inquietações.

Nossa publicação já era desejada quando, em março deste ano de 2019, 
o mundo acadêmico jurídico foi surpreendido com a triste notícia do precoce 
falecimento da professora doutora Cecilia Caballero Lois.

A ABEDi, incontinenti, resolveu que, através dos nossos textos, homena-
gearíamos a colega cujo desaparecimento nos causou profunda tristeza. Eis o 
segundo motivo da minha emoção.
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Cecília Caballero Lois graduou-se em Direito na Universidade de San-
ta Maria (UFSM, no Rio Grande do Sul), e fez mestrado (1993) e doutorado 
(2001) na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foi professora da 
graduação e da pós-graduação, na UFSC e na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Era conhecida e admirada Brasil afora, como ficou evidente nas 
inúmeras manifestações, institucionais e pessoais, de alunos, ex-alunos e co-
legas, quando de seu passamento.

Conheci a professora Cecília trabalhando como avaliadora de cursos de 
graduação em Direito, no final dos anos 1990, quando pude perceber a sua 
grande reserva moral e intelectual. Era muito rígida nos critérios, mas afetuo-
sa nas justificativas da exigência deles. Sua honestidade e seriedade faziam 
a diferença naquela atividade. Era uma combativa defensora da qualidade 
do ensino do Direito no Brasil. Em sua trajetória acadêmica, foi uma grande 
profissional, professora e pesquisadora, uma verdadeira mestra, um grande 
exemplo a ser lembrado e seguido.

Fundadora da ABEDi, integrou a sua Diretoria Nacional em algumas 
gestões e participou ativamente dos nossos eventos. Seduzia-nos com a sua 
alegria e as suas opiniões contundentes e firmes, amalgamadas pelo grande 
conhecimento acumulado.

Esta obra é para você, estimada professora Cecília, com a nossa infinita 
gratidão pelo convívio e pelos seus ensinamentos.

E que seja proveitosa para todos os que, como ela, se dedicam ao ensino 
jurídico neste Brasil. E não esmorecem.

Fortaleza — Ceará, 31 de outubro de 2019.

Profa. Dra. Maria Vital da Rocha
Presidente da ABEDi
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O ENSINO JURÍDICO ENTRE OS DISCURSOS DE 
DEMOCRATIZAÇÃO E DE BANALIZAÇÃO1

Alexandre Veronese2

1. INTRODUÇÃO

Uma questão sociológica relevante à compreensão do processo científico 
está relacionada com a identificação dos espaços e dos atores envolvidos na pro-
dução e na reprodução de um determinado tipo de conhecimento. Este é um 
ponto preliminar para que seja realizado o debate acerca das demais perguntas 
relacionadas com aquela determinada área e, principalmente, para que se identi-
fiquem as relações internas ao campo específico e aos seus campos circundantes.

Com base neste panorama, é possível indicar que a pesquisa realizada 
pelo Núcleo de Metodologia e Ensino da Escola de Direito de São Paulo, da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP), possui a correta proposta de reco-
lher dados secundários para disponibilizar, em prol da comunidade científica 
e técnica, um mapeamento inédito sobre a educação jurídica no Brasil (FGV, 
2013a). Esse empreendimento da FGV Direito SP foi dividido em uma coleta de 
dados dividida em três conjuntos. Na primeira fase, foram recolhidos dados do 
Censo da Educação Superior, de 2012 (BRASIL: INEP, 2012). O objetivo era ma-
pear o perfil do professor de direito (FGV, 2013b; FGV, 2014a; FGV, 2014b). Na 
segunda fase, foram coletados dados do cadastro em prol de identificar quais 
são os cursos de graduação em direito existentes, além de cruzar tais infor-
mações com os cursos de pós-graduação (FGV, 2014c). Por fim, a terceira fase 
do estudo da FGV Direito SP mapeou as instituições (FGV, 2015). Contudo, a 
apreciação de tais dados – apesar de organizados com hipóteses e inferências – 
exige que sejam realizados outros estudos para que eles possam ser acrescidos 
em sua riqueza contextual e analítica em prol de fornecer explicações com-
preensivas sobre o mundo social relacionado ao direito.

Portanto, o objetivo do presente artigo é apreciar os dados coletados 
pelo Observatório do Ensino do Direito (OED) da FGV DIREITO SP e apre-

1 O artigo foi produzido como uma resposta à demanda dos colegas da Escola de Direito de São Pau-
lo da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP). Essa instituição criou e mantém o Observatório 
de Ensino do Direito, por meio do qual foram realizadas importantes pesquisas sobre o perfil dos 
docentes da área jurídica. A versão original do texto foi debatida no XVII Congresso Brasileiro de 
Sociologia, organizado pela Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) e realizado em Porto Alegre, 
entre os dias 20 e 23 de julho de 2015.

2 Professor Adjunto de Teoria Social e do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília 
(UnB); Doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (IESP-UERJ); Vice-presidente de Associação Brasileira de Ensino do Direito 
(ABEDi) (2018-2020); veronese@ccom.unb.br.
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ciar uma hipótese teórica, relevante para o debate atual sobre o campo do 
direito: será que os professores de direito somente são aqueles que trabalham 
nos cursos regulares de formação jurídica? Em termos simples, serão apenas 
os docentes da graduação e da pós-graduação? A hipótese do artigo é que 
não. Caso esta resposta não seja a correta, onde estariam estes outros profes-
sores de direito, e qual é a consequência – se houver – disto para a formação 
do conhecimento jurídico? A segunda hipótese é que a área de formação jurí-
dica tem se expandido de forma crescente do ponto de vista formal, ou seja, 
por meio de cursos regulares de graduação e de pós-graduação. Porém, ela 
também tem se expandido por um conjunto crescente de cursos não regula-
res de formação jurídica, denominados “cursinhos” que estão à margem dos 
processos formais e representam um espaço pouco mapeado da formação 
jurídica. Ainda, que estes cursos não são meros reprodutores de um conheci-
mento específico e, sim, que eles possuem um espaço crescente na formação 
simbólica do que “é o direito”, já que isto é uma construção social.

Na próxima parte do artigo serão expostos os dados do Observatório do 
Ensino do Direito (OED) no tocante à localização do perfil do professor de 
direito. Os dados para tanto serão aqueles do sistema formal. Assim, será in-
dicado que existe um amplo e informal sistema de educação jurídica para con-
cursos e que o perfil deste profissional é opaco e precisa ser conhecido para que 
tenhamos uma apreciação mais ampla. A segunda parte irá tratar da formação 
de um direito substantivo dos concursos. Desta forma, esta é a pista para iden-
tificar o perfil dos docentes deste segmento desconhecido, a partir dos produ-
tores de manuais para concursos, bem como, de alguns discursos existentes 
em defesa dos interesses dos candidatos. Portanto, será possível identificar 
alguma parte do universo social que está no entorno dos concursos públicos.

2. QUEM É O PROFESSOR DE DIREITO?

Para entender o problema central do presente artigo, inicialmente, há 
que se compreender que ele deriva de uma questão subjacente: onde é ensi-
nado o direito; e, de fato, por quem ele é ensinado? O fato é que o significado 
do que seja “o direito” – para os fins do presente artigo – possui um escopo 
muito mais amplo do que é, tradicionalmente, aceito nos discursos jurídicos 
tradicionais. É possível indicar que a resposta jurídica e formalista à pergunta 
“sobre o que é o direito” o resume às normas jurídicas vigentes e a sua inter-
pretação (doutrina e jurisprudência).

Em alguns setores minoritários do campo acadêmicos e científico, o di-
reito é explicado, também, por práticas consolidadas ou normalizadas (costu-
mes). Todavia, como uma boa resposta formalista, a resposta é correta. Porém, 
apesar de escorreita, ela é incompleta. A primeira incompletude – e problema 

– está relacionada com a dimensão ontológica que é dada ao conceito de direi-
to. Desta forma, o direito é entendido como existente em relativa autonomia 
às práticas sociais. Essa é uma prática da teoria do direito, que é necessária 
para fins interpretativos. A existência – reificada – de normas jurídicas precisa 
de diversas ações práticas, representadas pela linguagem e pelos ritos sociais. 
Assim, o direito recebido, posteriormente, vai ser efetivado e poderá ser expan-
dido por meio de interpretações sobre o seu significado autorizado.

Pierre Bourdieu, em seu ensaio sobre a força do direito, modela teori-
camente a questão (BOURDIEU, 2005; SCKELL, 2016). Ele explica que – em 
termos ideais – haverá um processo social de uma comunidade de práticos e 
de teóricos que irá interagir para “criar” o direito. A construção de um campo 
jurídico, portanto, deriva da consolidação de um conjunto de intérpretes auto-
rizados, diferenciados de outros atores sociais (ALMEIDA, 2017). Desta forma, 
para que haja “o direito”, há que haver “os juristas”, enquanto um grupo social 
diferenciado e legitimado, especificamente, para essa função. Os atores sociais 
conformam e reformam o campo jurídico, tanto quanto são formados por ele, 
em síntese. Note que a perspectiva sociológica é bem diferente da mirada fi-
losófica. O direito somente existe, de modo relativamente autônomo, ao passo 
em que existem os atores sociais que – por meio de interações (ou, trocas sim-
bólicas) – configuram a sua existência.

O direito que existe deriva das práticas sociais que firmam a sua existência, 
assim, seria possível resumir. Mesmo os conceitos jurídicos que são postulados 
para aplicação – e que não possuem uso ainda institucionalizado, uma vez que 
não fazem parte do vocabulário conceitual jurídico corrente – derivam de pro-
cessos sociais de construção pelos atores, ou seja, pelos juristas. Curiosamente, 
a concepção acima não é uma crítica à filosofia do direito, enquanto campo aca-
dêmico consolidado. A concepção visa apenas colocar que existe outra mirada 
que reposiciona a filosofia do direito como uma disciplina relevante por permitir 
postulações jurídicas e reinterpretações do direito consolidado pelas práticas so-
ciais. A filosofia do direito é a alavanca analítica e discursiva dos juristas.

Chegamos ao ponto de considerar a pergunta central e exploratória que 
firma o rumo do presente artigo: qual é o direito acadêmico vigente no Brasil? 
É certo que existe uma dicotomia entre o direito ensinado nos cursos de gra-
duação em direito e o direito que é utilizado na prática cotidiana, em especial 
no dia a dia dos tribunais. É, por demais conhecido o voto do ministro Hum-
berto Gomes de Barros, do Superior Tribunal de Justiça, que se insurgia contra 
a doutrina, ou seja, contra os autores que produziam consolidações sobre o que 
era o direito. Nas suas palavras, tal como taquigrafadas, pelo STJ:

Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdi-
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ção. O pensamento daqueles que não são Ministros deste Tribunal impor-
ta como orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a 
doutrina de Barbosa Moreira ou Athos Carneiro. Decido, porém, conforme 
minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, 
para que este Tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimen-
to de que os Srs. Ministros Francisco Peçanha Martins e Humberto Gomes 
de Barros decidem assim, porque pensam assim. E o STJ decide assim, 
porque a maioria de seus integrantes pensa como esses Ministros. Esse é 
o pensamento do Superior Tribunal de Justiça, e a doutrina que se amolde 
a ele. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. 
Não somos aprendizes de ninguém. Quando viemos para este Tribunal, 
corajosamente assumimos a declaração de que temos notável saber jurídi-
co – uma imposição da Constituição Federal. Pode não ser verdade. Em 
relação a mim, certamente, não é, mas, para efeitos constitucionais, minha 
investidura obriga-me a pensar que assim seja (BRASIL: STJ, 2003).

É possível interpretar a fala do Ministro por um prisma de que a doutrina 
deveria se subordinar à jurisprudência. Assim, a “verdadeira” interpretação do 
direito seria aquela emanada pelos tribunais e, em especial, pelos tribunais su-
periores. O presente artigo não debate a importante dicotomia entre o papel da 
doutrina e da jurisprudência na construção do direito, tal como faz Rodrigues 
Junior (2010). Deve ser ressaltado que os conceitos de “notório” e de “notável” 
saber jurídico, escritos na Constituição Federal como requisito para investidura 
nos cargos de ministros do Poder Judiciário, são mobilizados como o elemen-
to formal de autoridade interpretativa (VERONESE, 2010). A partir desse con-
traste, a dicotomia fica nítida. O debate acima colocado está relacionado com 
as divergências de interpretação em relação ao sentido do direito, no contexto 
das práticas jurídicas. Qual a extensão de aplicação de determinada prerrogativa 
tributária, tal como a imunidade, fixada na Constituição? É possível excepcionar 
e outorgar um direito subjetivo que não está nitidamente definida na lei – como 
o casamento – por meio de uma interpretação de dispositivos constitucionais? 
Os direitos sociais coletivos, tais como o direito à saúde ou à educação, previstos 
no artigo 6º da Constituição Federal, podem ser exigidos individualmente? As 
respostas para tais perguntas jurídicas são construídas por um diálogo entre a 
jurisprudência e a doutrina, nos países de tradição romano-germânica.

Não obstante, além dessa dicotomia acima exposta, existe outra, que 
emergiu de forma evidente nos últimos anos: a divergência entre um “direito 
acadêmico” e um “direito concurseiro”. O uso da expressão “concurseiro” no 
presente ensaio não pretende abrigar qualquer tipo de significado pejorativo. 
Ao contrário, ao reconhecer que existe um “direito dos acadêmicos” e um “di-
reito dos concurseiros” se identifica a existência fática de uma prática social 
que está consolidada (FONTAINHA et all, 2015; FONTAINHA et all, 2014). É 
sobre essa prática que a pesquisa do OED não se debruçou. Antes de tratar des-
sa questão, por motivos óbvios, é relevante indicar o que a pesquisa do OED 

trouxe, e porque ela tem interesse ao problema.

Em linhas gerais, o primeiro relatório de pesquisa do OED organizou os 
dados tanto do Censo Nacional da Educação, de 2012, produzido pelo Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), quanto da 
Avaliação Trienal, dos cursos de pós-graduação em sentido estrito (mestrado 
e doutorado) em direito, produzida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). Essas duas fontes permitiriam que fosse 
mostrado, em ampla perspectiva analítica, um quadro preciso da educação 
formal em direito. A partir desse quadro, os pesquisadores da FGV puderam 
realizar diversos cruzamentos para identificar algumas conclusões interessan-
tes que merecem desdobramentos. A inédita pesquisa iluminou um panorama 
institucional e os seus atores por meio de um foco amplo. Há informações im-
portantes para as políticas públicas no Brasil.

O primeiro conjunto de informações diz respeito à distribuição na oferta 
dos cursos de graduação, que é menor nos estados do Norte e do Nordeste, 
relativamente, do que nas demais regiões (Sudeste, Sul e Centro-Oeste) (FGV, 
2013b, p. 23-24). A pesquisa identificou o predomínio dos cursos privados, bem 
como, sua expansão ao interior do país, uma vez que a maioria da oferta não 
está mais adstrita às capitais (FGV, 2013b, p. 22-23). Essa situação coloca vários 
desafios específicos para os cursos das áreas de humanas. Um exemplo: como 
lidar com a regulação de cursos no interior, nos quais há mais dificuldades de 
acesso aos bens culturais? Cursos de línguas serão mais restritos. Como falar 
em formação que prepare para a globalização em tais condições? Do mesmo 
modo, a oferta de teatros, cinemas, livrarias e outras fontes de informação cul-
tural também serão mais escassas. Como é possível pensar em ampla formação 
humanística sem o acesso a tais bens? É certo que a Internet pode ajudar. Mas, 
ela não conseguirá suprir todas as lacunas. Ainda, a difusão da banda larga 
no Brasil encontra dificuldades evidentes, apesar de ter havido avanços nos 
últimos anos. O mapa produzido pelos pesquisadores da FGV possibilita pen-
sar em várias questões relacionadas às desigualdades de acesso que derivam 
da interiorização dos cursos. E várias oportunidades, também. Se eu pudesse 
desenhar uma instituição típica do interior do país, ela ofertaria o curso de 
direito, de administração e de contabilidade, acrescidos de eventuais outros, 
se houvesse demanda. Seria uma Faculdade de Ciências Jurídicas, Contábeis 
e Administração. Essa instituição hipotética, em meio a uma pequena cidade 
do interior, poderia ao menos se tornar um polo de cultura, seja realizando 
contratos para cursos de línguas com outras entidades educacionais, seja para 
abrigar atividades culturais com fomento estatal. Ela poderia ser a base de uma 
biblioteca comunitária, por exemplo, dentre outras iniciativas.

Outra informação muito relevante, derivada do amplo mapa de ofer-
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ta dos cursos de graduação em direito é evidenciado pela comparação com 
os dados da oferta da pós-graduação em sentido estrito. O cruzamento das 
informações demonstra um desafio bastante relevante, ainda na chave das 
desigualdades regionais.

Segundo o artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei n. 9.694/96), a formação dos professores será realizada, prioritariamente, 
na pós-graduação em sentido estrito. Isto repercutiu em termos de políticas 
públicas na exigência de que as instituições ofereçam cursos cujo corpo docen-
te possua, em boa parte, ao menos a titulação de mestre. Os dados da pesquisa 
do OED mostram que a área de direito – de forma geral – possui menos pro-
fessores titulados, proporcionalmente, do que os demais cursos de graduação, 
o que já é impactante. Do outro lado, a pesquisa demonstrou – com o cruza-
mento dos dados referentes à oferta da pós-graduação – que há uma evidente 
demanda por cursos de mestrado e doutorado nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste (FGV, 2013b, p. 24).

Uma maneira de suprir esse desafio tem sido o investimento feito pela 
Capes em Mestrados Interinstitucionais e Doutorados Interinstitucionais, que 
acabam por servir para qualificar conjuntos docentes do interior. Contudo, é 
possível inferir que há uma necessidade premente de que as instituições que 
possuam baixa quantidade de professores titulados invistam na formação dos 
docentes liberando-os, com remuneração para que realizem os estudos de mes-
trado e doutorado em outras regiões, na forma presencial, como é exigido não 
somente pela legislação brasileira. Mas, também, pelas boas práticas acadêmi-
cas. A imersão do candidato em uma pesquisa de mestrado e doutorado não 
pode ser prejudicada por um curso realizado em condições que – em última 
instância – não são propícias para a sua integração acadêmica. O mestrado 
e o doutorado não podem ser reduzidos a “meros canudos” para figurar nas 
estatísticas. São ciclos necessários de formação de pesquisadores. Essa questão 
se torna evidente ao se vislumbrar o grave problema que se tornou a oferta de 
cursos de mestrado e doutorado semipresenciais ofertados por instituições es-
trangeiras, notadamente pela Argentina (VARELLA; LIMA, 2012). Estimular o 
investimento das instituições educacionais nos seus docentes de forma efetiva 
é um grande desafio para a regulação da educação superior.

Outro conjunto de questões é trazido pelo perfil dos professores que atuam 
nos cursos regulares de graduação em direito. Uma delas está relacionada com 
a menor participação das mulheres no exercício das funções docentes, em com-
paração com os homens, assim como, a prevalência de brancos no magistério.

Todavia, as questões relacionadas ao regime de trabalho são as mais 
impactantes. É fácil de visualizar que cerca de um terço dos docentes pos-
suem contratos como horistas, o que evidencia vínculos precários. Apesar do 

registro de que outro terço estaria contratado em regime parcial, cabe anotar 
que – muitas vezes – essa informação induz a erros. As instituições tendem 
a registrar assim vários docentes que não possuem carga horária remunera-
da fora da sala de aula. Atividades de pesquisa ou extensão, administrativas 
como colegiados ou extracurriculares não são remuneradas. Mesmo os estu-
dos para preparação de aulas não são computados. Somente a integralização 
de doze horas semanais, permite a qualificação do professor como em regime 
parcial de trabalho (FGV, 2013b, p. 93-94).

O mesmo ocorre com docentes em tempo integral que, no mais das vezes, 
são gestores. São computados como se fossem pesquisadores, por exemplo. 
Esse quadro reflete uma precarização que não é traduzida pelos números da 
pesquisa, pois, exigiria um olhar mais detalhado sobre a distribuição do traba-
lho docente nos mais de mil cursos de graduação em direito.

Por fim, o relatório traz uma reflexão sobre o universo de dados coleta-
dos em relação ao panorama regulatório vigente. A mais importante reflexão 
que pode ser deduzida e complementada está relacionada com as desigual-
dades e diferenças. A questão – não realizada no relatório – que poderia ser 
trazida, em relação ao sistema formal de educação jurídica seria: é razoável 
tratar cursos diferentes, de regiões diferentes, com condições materiais dis-
tintas da mesma forma? Realizadas estas considerações, é possível retornar 
ao tema dos “vários direitos” e seus diferentes modos de ensinar, com aten-
ção ao campo dos concursos públicos.

3. O DIREITO DOS CONCURSOS E SUAS PLÁSTICAS FORMAS
O fenômeno dos concursos públicos ganhou uma roupagem nunca an-

tes vista no Brasil. O tema se tornou relevante, já que a disputa por vagas nas 
empresas estatais e no serviço público, em geral, alcançou uma escala maci-
ça (FONTAINHA et all, 2014). Existem poucos estudos relacionados com o 
mercado que se formou no entorno desses sistemas de seleção: os cursinhos 
preparatórios e o seu funcionamento. Apesar de existirem diversas matérias 
jornalísticas sobre o “mercado dos concursos públicos”.

No que tange aos concursos da área jurídica, a valorização remuneratória 
fez com que houvesse um aumento sensível pela procura do bacharelado em 
direito. Por vezes, graduados em outras áreas abandonam a sua área de atua-
ção em prol da dedicação a um curso de direito que, invariavelmente, vai ser 
complementado com um cursinho. A preparação no cursinho já foi rotulada 
como um defeito dos cursos jurídicos. Afinal, o senso comum indicaria que um 
discente graduado a partir de um bom curso regular já estaria preparado para 
realizar o concurso público e ser habilitado para ocupar o cargo. Será verdade?

A impressão do senso comum se apresenta em parte como equivocada, 
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já que a preparação para um concurso público exige a dedicação no estudo de 
uma forma bastante diferenciada da que seria usual nos cursos de graduação. 
A afirmação anterior não é completamente verdadeira, uma vez que, nos últi-
mos anos, diversas instituições começaram a direcionar os seus projetos peda-
gógicos para a preparação aos concursos públicos. Ou seja, os dirigentes dessas 
instituições perceberam que seriam mais competitivos se ofertassem um pro-
duto desejado pelos seus alunos: um ensino direcionado para a aprovação em 
um cargo estatal. Porém, a afirmação indicada possui veracidade, uma vez que 
se nota que há uma ação predatória de cunho epistemológico em marcha na 
formação do direito dos concursos.

O direito dos concursos não é um produtor de novos conceitos jurídicos, 
como seria o papel sensato da doutrina em sua melhor função. Ele é um redutor 
de conhecimentos pré-existentes em modelos de memorização, uma vez que a 
falta de foco dos concursos públicos da área jurídica acaba por exigir testes de 
uma falaciosa erudição. Na prática, se exige a memorização de enorme quan-
tidade de informação, já que as provas precisam possuir ao mesmo tempo um 
grau alto de dificuldade, combinado com uma pretensa objetividade. Em suma, 
é certo que essa situação demonstra como o quadro de problemas trazidos no 
presente ensaio está mais complicado do que era anteriormente. A formação do 
direito dos concursos pode ser identificada a partir do quadro abaixo.

Quadro. O direito dos concursos e suas relações com os demais 
sistemas de interpretação jurídica.

Direito acadêmico Direito judi-
ciário

Direito dos con-
cursos

Meio de 
consolidação 
substantiva.

Firmado na doutrina, 
nas teses, dissertações e 
artigos.

Firmado na 
jurisprudência.

Reduzido a partir 
dos dois sistemas 
anteriores

Meio de pro-
dução

Simplificado nos ma-
nuais de curso.

Vulgarizado nos 
informativos.

Hipersimplificado 
em manuais e 
outros meios.

Origem subs-
tantiva

Derivados da sistemati-
zação de trabalhos an-
teriores ou por meio de 
tradução e pesquisa.

Derivados de 
situações casuís-
ticas.

Cotejado com as 
provas que fir-
mam o horizonte 
da sua existência e 
parâmetros.

Espaço e ato-
res criativos.

Criado nos programas 
de pós-graduação e nos 
cursos de graduação, 
por alunos e professo-
res.

Criado nos 
tribunais, com 
ênfase nos ór-
gãos federais 
superiores, por 
magistrados.

Criado pelos do-
centes de cursos 
preparatórios e 
por vários tipos 
de empreende-
dores.

O quadro acima é um roteiro para pensar o problema dos concursos pú-

blicos em uma perspectiva de relação com a produção do direito, enquanto 
produto de práticas sociais e de teoria. Se entendermos que uma parte mui-
to central do direito é a produção das intepretações estabilizadas socialmente 
sobre ele, chegaremos à conclusão de que o “direito dos concursos públicos” 
tem avançado em passos largos para se firmar como uma parte relevante das 
representações sociais do que é o direito.

Um dos primeiros estudos sobre o mundo dos cursinhos preparatórios 
foi produzido por Delton Meirelles (2004) e sintetizado em comunicação apre-
sentada no Encontro Anual da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-gradua-
ção em Ciências Sociais (ANPOCS). O autor identificou que existiam dois tipos 
de cursinhos preparatórios: livres e institucionais.

Os cursos livres seriam aqueles desvinculados das corporações jurídicas. 
Eles seriam montados por empreendedores, mesmo que servidores públicos, 
como magistrados ou membros do ministério público. Mas, seriam organi-
zados como empresas e prestariam serviços em suas sedes. Nestes cursinhos 
começaram a se destacar determinados empreendedores que chegaram, após 
mais de uma década, ao ponto de se tornar verdadeiros ícones desse campo 
social. Em determinado momento, as corporações jurídicas começaram a criar 
cursos preparatórios para os concursos públicos das suas próprias carreiras. 
Estes cursos, muitas vezes, eram oferecidos nas instalações do órgão estatal 
para o qual o concurso público seria prestado. Assim, o concurso público para 
juiz era dado no próprio tribunais para candidatos que realizariam as provas 
da magistratura. O autor começou a identificar que os cursinhos das carreiras 
estavam em alta, pois ofereciam informações privilegiadas sobre o “pensamen-
to das bancas”. Contudo, naquele período de 2002 e 2004, escreveu o autor:

Os cursos preparatórios, tanto livres quanto institucionais, são voltados 
para o adestramento dos candidatos. Desde sua criação, mantém uma 
metodologia consistente na captação de posicionamentos individuais da 
banca e da jurisprudência dominante dos tribunais. Ocorre que isto não 
é mais suficiente. Com as bancas sendo formadas por integrantes da ins-
tituição, estes verificarão mais o comprometimento do candidato com a 
corporação do que apurar o seu grau de conhecimento técnico ou teóri-
co. Destarte, a especialização e individualização favorecem os cursos que 
incorporarem o real espírito da banca examinadora. As dicas gerais não 
atingirão o objetivo, pois a avaliação consistirá em questões cada vez mais 
específicas e particulares, constituindo desperdício de tempo e dinheiro a 
preparação em cursos não específicos (MEIRELLES, 2004, p. 15).

O ponto central é o adestramento dos candidatos em um direito que é di-
verso daquele que é aprendido nos cursos de graduação. No estudo de Delton 
Meirelles (2004) predomina a preocupação com as “dicas” sobre o pensamen-
to das bancas. Em vista disto, o autor focalizava uma época na qual a grande 
preocupação dos discentes eram com a compreensão do ponto de vista do exa-
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minador, pois, assim, ele poderia redigir uma resposta que fosse adequada ao 
avaliador. Porém, a massificação do fenômeno dos concursos públicos ainda não 
estava no horizonte. Ela se tornou muito mais expressiva posteriormente. De 
tal modo que os cursinhos institucionais se tornaram uma parte diminuta do 
sistema e a profissionalização das empresas se impôs como o paradigma atual.

Este novo paradigma é melhor descrito pelo trabalho de Aline Santos 
(2014), que examinou os concursos públicos em uma dinâmica mais ampla. O 
Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já havia se imposto como 
um fenômeno de massa, em especial, após a sua unificação pelo Conselho Fe-
deral. Os concursos públicos também seguiram a mesma medida e, atualmen-
te, é raro que eles sejam organizados sem que se tenha a interveniência de uma 
entidade promotora. A escala aumentou muito e isto teve um impacto na con-
formação do “direito substantivo” que é lecionado para os concursos públicos. 
O trabalho de Aline Santos é inovador, pois entrevistou pessoas que lecionam 
e gerem cursinhos preparatórios. Um exemplo:

Outro professor completa dizendo que “a preparação para concurso ela só 
é educação, só é transmissão de conteúdo, experiência do assunto, no que 
é estritamente necessário para o aluno passar em concurso. Então veja, 
se houvesse uma maneira de fazer aquele aluno passar em concurso sem 
ensinar nada, essa maneira estaria sendo utilizada. Por que? O aluno quer 
passar, aprender é apenas uma necessidade. [...] O curso, por sua vez, quer 
captar aquele aluno para que ele passe no concurso, só que para ele passar 
tem que ensinar, então o curso ensina” (SANTOS, 2014, p. 277).

Assim, os profissionais dos cursinhos possuem uma visão de que a sua 
atividade é muito diversa daquela realizada nas instituições formais de edu-
cação, uma vez que está direcionada à formação para um uso instantâneo do 
conhecimento. Logo, o objetivo de um profissional de cursinho não é ensinar 
direito e cultura jurídica para que um discente possa resolver problemas da 
prática jurídica. O seu objetivo é oferecer conteúdo de forma clara e simples 
para que o candidato possa fazer muitas sínteses expositivas – não analíticas – 
de saberes que, depois, poderão ser descartados:

Mas toda vez que isso vem à tona, o exemplo que o acompanha refere-se 
a mais conteúdo (como a origem de um instituto, uma decisão judicial 
importante etc.): “No cursinho ele tem que ser capaz de transmitir o con-
teúdo com clareza, fazer o aluno entender. [...]. Enfim, ensinar essas coisas 
um pouco complexas de uma maneira bem clara. E aí vale macete, mne-
mônicos, desenhinho, um monte de coisa, piada, vale tudo. [...] Então mes-
mo que ele não seja um profundo conhecedor de direito, se ele consegue 
passar aquele conteúdo quadradinho do edital e o aluno vai bem na prova, 
é um bom professor de cursinho” (SANTOS, 2014, p. 278).

O estudo de Aline Santos (2014) identifica, ainda, que não tenha dedica-
do espaço para tal foco, a emergência do “direito substantivo dos cursinhos”, 

em contraposição com o direito em geral. Esse objeto é muito falado e tratado 
na comunidade jurídica, em meio aos debates sobre a crise da educação jurí-
dica. Porém, não há estudos sistemáticos sobre o “direito dos cursinhos”. A 
intuição é de que o direito propagado por estes cursos é uma simplificação do 
conhecimento jurídico baseado na doutrina a qual interpreta sistematicamen-
te as normas. Ou, ainda, uma esquematização das normas – com leve relação 
à doutrina – em prol da formação de quadros para mentalização. Um modo 
de localizar uma história social desta fonte de intepretação jurídica é relem-
brar das “sebentas”, que eram as apostilas discentes dos cursos de graduação 
da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e da Faculdade Nacional 
de Direito. Elas eram feitas pelos próprios alunos, a partir das exposições 
orais dos docentes (lentes) e, depois, impressas pelos centros acadêmicos e 
vendidas aos discentes. Era comum que os alunos veteranos vendessem as 
apostilas para os calouros e, assim, dado o manuseio de renovados anos, as 
apostilas se tornavam ensebadas e sujas.

Uma evidência dada na tese de Aline Santos (2014), por meio das entre-
vistas que conduziu, é de que o “direito substantivo dos cursinhos” seria tão 
diverso do conhecimento jurídico em geral que a formação em um curso de 
graduação em direito seria vista, por alguns dos profissionais dos preparató-
rios, como algo desnecessário ou prejudicial ao candidato:

Mas sabemos que não é assim, pelo que vimos até agora. É verdade, no 
entanto, que a base das provas de concursos públicos hoje é, além da lín-
gua portuguesa, o direito, e não apenas para as carreiras jurídicas. Então 
parece fácil deduzir que a formação em Direito seria um diferencial no 
setor. Mas, não parece ser bem assim, de acordo com o que disseram os 
294 entrevistados, não havendo consenso entre eles no que diz respeito a 
essa pergunta. Alguns entendem que não ajuda em nada ou muito pouco 
(AA, BB), porque o direito que se aprende na graduação não guarda refe-
rência com o que é exigido nos concursos públicos. AA chega a apontar o 
formado em engenharia como aquele que teria vantagens em concursos, 
pela “rotina de estudos bem treinada” a que estão acostumados. Outros 
apontam que, apesar disto ser verdade, ainda assim há uma quantidade 
expressiva de cargos exclusivos para bacharéis em Direito, o que por si só 
já é uma vantagem (SANTOS, 2014, p. 293-294).

Existem dois caminhos futuros para elucidar o “direito substantivo dos 
cursinhos”. A primeira pista seria analisar as apostilas, que estão sendo es-
truturadas – cada vez mais – como livros e cotejá-las com a doutrina tradicio-
nal, de forma sistemática. Assim, poderiam ser aferidos as suas diferenças e a 
questão da simplificação e da sistematização. Outra pista a seguir seria realizar 
mais estudos qualitativos em cursinhos, com análise de aulas, bem como, de 
perfis docentes. Mais entrevistas seriam interessantes para demonstra a exis-
tência destes produtores de conhecimento.
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Não há diagnósticos confiáveis sobre o tamanho e a dispersão dos cursi-
nhos, nem tampouco sobre o perfil dos profissionais que lecionam nestas em-
presas. O perfil do docente de direito, de acordo com dados do Observatório 
do Ensino do Direito (OED) é de um homem, branco, contratado como tempo 
parcial ou horista e que possui o título de mestre. Parece pouco razoável que 
os profissionais de cursinhos tenham dedicado tempo para realizar estudos 
de pós-graduação em sentido estrito, uma vez que o seu trabalho não requer, 
objetivamente, o porte deste tipo de titulação. Como indicado por Aline Santos 
(2014), o mais importante para um profissional de cursinho é possuir o estatuto 
de servidor público aprovado em concursos públicos. A qualificação é dada 
por emulação. Se o profissional houve por se sagrar vencedor, poderá – com 
suas técnicas – ajudar a ungir os próximos sacramentados.

4. CONCLUSÃO: DEMOCRATIZAÇÃO OU BANALIZAÇÃO?

Existe um conjunto de críticas dirigidas contra os sistemas de simplificação 
do “direito substantivo dos cursinhos” nos últimos anos. Ela pode ser bem vista 
no risco da perda da importância da dogmática jurídica em prol da jurisprudên-
cia, em razão do que havia sido diagnosticado por Delton Meirelles (2004): os 
cursinhos cobravam as decisões dos tribunais, mesmo que elas fossem contrárias 
a mais tradicional interpretação doutrinária, que – como era de se esperar – esta-
va relacionada com conceitos jurídicos firmados na tradição romano-germânica. 
E, esse processo se mostrou bastante evidente na fala do Ministro Humberto 
Gomes de Barros (2003), que reivindicava o direito de não seguir o ditame dos 
cânones da tradição jurídica ocidental em prol de uma interpretação que julgasse 
mais adequada para um caso específico. Um tipo peculiar de “movimento do 
direito livre” sem o peso da tradição germânica, que possui o risco de produzir 
interpretações casuísticas e contrárias ao bom senso, erodindo a construção do 
direito de uma obra coletiva e histórica para o seu uso arbitrário.

A democratização do conhecimento jurídico não é um mal em si mes-
mo. É algo positivo e relevante. Afinal, se o direito é entendido como uma 
produção histórica e tem uma dimensão civilizacional, termos mais cursos de 
graduação em direito não é algo ruim em si mesmo. Contudo, a banalização do 
conhecimento jurídico configura um potencial problema. Se o direito é cobrado 
em concursos públicos como conhecimento apenas esquemático e desvenci-
lhado de aferições aplicativas – analíticas, por exemplo -, há o risco de que ele 
seja descartado rapidamente. De modo simples, o que foi decorado não será 
usado na prática, pois não foi aprendido. Pior, o seu estatuto de conhecimento 
é relegado a um papel subalterno e poderá ser ignorado no futuro. É por este 
motivo que a tradição americana possui muita ênfase em indicar que o obje-
tivo do curso de direito é preparar o egresso para “pensar como um advoga-

do” (SCHAUER, 2009). É a base do raciocínio jurídico a qual é dada ênfase. O 
debate de reforma nos Estados Unidos da América tem apontado, inclusive, 
para a necessidade de unificação dos vários exames para a advocacia, que são 
estaduais, uma vez que as provas locais dão ênfase em elementos que, cada vez 
mais, são vistos como menos necessários para aferição da aptidão à advocacia. 
O raciocínio é de que os vários exames locais poderiam ser aferidos em outro 
momento, é de que o mais relevante seria enfatizar os cânones do conhecimen-
to da tradição da “common law”.

Por fim, a conclusão deste artigo é que não há uma relação direta entre a 
maior difusão do conhecimento jurídico – expansão da graduação – e a sua bana-
lização. Ela é dada por meio de um sistema que é diferente do sistema regular de 
educação jurídica e que, aliás, funciona à margem de qualquer regulação estatal. 
Se os cursos de graduação precisam atender limites de alunos por sala de aula, 
bibliotecas e infraestrutura, os cursinhos não possuem tais restrições. Logo, exis-
te um profissional que leciona um direito que não foi mapeado pelo Observató-
rio do Ensino do Direito (OED) e que atua em escolas que não estão sendo vistas 
pelo Ministério da Educação e nem pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
E estes profissionais e entidades estão produzindo um direito, que tem tido re-
percussão no mundo jurídico, sem que sejam conhecidos em seu cotidiano.
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A AUTONOMIA DE CÁTEDRA DO PROFESSOR 
DO CURSO DE DIREITO, ANTE O PERFIL SOCIAL 

PLURALISTA

Ana Maria Alves Machado1

Hugo Rios Bretas2

RESUMO: A docência jurídica é de fato histórica, e é considerada constitucio-
nalmente uma atividade de ensino em nível superior, vale dizer, trata-se de 
um mister cujo acesso se dá àqueles que alcançaram patamares científicos mais 
elevados. Essa premissa nos leva a pensar na seletividade do ensino superior, 
razão pela qual os professores do Curso de Direito carregam o dever de refletir 
substancialmente, de modo coerente e não falacioso. Nesse condão, o ato de re-
fletir juridicamente exige exacerbada concentração, ademais, a ciência do Direi-
to é, notadamente, marcada pelo intersubjetivismo e pelo exercício ininterrupto 
da oratória, retórica, persuasão, proselitismo, pela “arte do convencimento” e 
confronto de teses de antitéticas. Ocorre que as referidas atuações não podem 
se prestar ao caráter artificializado. Desse modo, ante as peculiaridades cien-
tíficas do Direito, é imprescindível a autonomia de cátedra, revelando a apa-
rente liberdade em favor do professor de Direito, para cristalizar pensamentos 
e concepções. Todavia, em razão do perfil social tão flagrantemente pluralista 
e modista, percebe-se em 2019 um exercício da referida autonomia de cátedra 
mais mitigado, se confrontarmos com a autonomia de outrora. Em verdade, 
a atuação deve ser pura, comprometida e consciente da função social latente.

1. INTRODUÇÃO

O exercício da docência jurídica é clássico, catedrático, blindado consti-
tucionalmente e embrionário sob a égide axiológica e dogmática, vale dizer, o 
acadêmico inicia o curso de graduação desconhecendo a ciência do Direito em 
todas as searas, trata-se de uma verdadeira “tábula rasa”. De modo que, em 
cinco anos se perfaz o aprendizado, por meio da ministração dos docentes, de 
uma série de institutos, regras, teorias e princípios. Porém, comumente, em ra-
zão da ausência de preparação pedagógica, o professor termina por transmitir 
de maneira mecanizada as lições jurídicas.
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Preliminarmente, reputamos que os professores de Direito, habitualmen-
te, não têm uma formação pedagógica pretérita suficientemente robusta, para 
fins de ministração aos interlocutores das ciências jurídicas. Fato que revela o 
hábito de aprimoramento e aprendizado pedagógico em sala de aula, motivo 
pelo qual é plausível que os docentes de Direito primem por cursos de cunho 
metodológico e pedagógico, ao longo da carreira.

Antes do ingresso no curso de bacharelado, não obstante a ausência de 
conhecimentos técnicos, o discente traz consigo uma carga moral, bem como 
psicológica, além de uma percepção “a apriorística” acerca do Direito. Neste 
condão, percebe-se o notável desafio docente, uma vez que o professor tem o 
mister de desmistificar uma série incontável de concepções discentes, pretéri-
tas ao ingresso no curso de Direito.

Ao longo deste artigo, notaremos o compromisso ético do professor e seu 
impacto em sociedade, até mesmo no processo de construção do Estado Demo-
crático de Direito. Assim, como estudaremos os desafios docentes, ante o perfil 
pluralista da sociedade e da comunidade acadêmica.

Ainda, será analisada a principiologia constitucional inerente ao Ensino e 
ao Direito, do mesmo modo que a necessidade inafastável de solidificação, em 
sala de aula, de um discurso congruente, eloquente e não falacioso.

Crê-se que este artigo contribuirá para individualizar os elementos que 
giram em torno do ensino e da educação jurídica, a partir da constatação de 
que não há um tom pragmatista, capaz de apresentar fórmulas precisas de mi-
nistração no curso de graduação em Direito.

2. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS

2.1. LIBERDADE

Este bem jurídico, conforme as explanações de Silva (2006), é reputado 
direito fundamental de 3primeira geração (responsável pela tutela de direitos 
tipicamente individuais). Aliás, trata-se do protagonista da primeira geração.

A partir das lições de Bonavides (2006), podemos ainda compreender que 

3 Uma leitura paradigmática (que defendemos) da questão nos mostra que tal ideia é falsa, afinal cada 
geração não só assistimos à inserção de novos direitos, mas também a uma redefinição do sentido e 
do conteúdo dos direitos anteriormente fixados. Isto é, ao falar em uma segunda geração de direitos, é 
inevitável que voltemos os olhares para os direitos de primeira geração e busquemos desenvolver uma 
leitura compatibilizada e harmonizada desses dois níveis. Assim, não há como imaginar que, por exem-
plo, a inclusão dos direitos sociais no texto constitucional não levou a uma rediscussão sobre os direitos 
de liberdade ou de propriedade (da primeira geração). Com o advento do Estado Social e com os intitu-
lados direitos de segunda geração, temos não só um alargamento da tábua de direitos fundamentais, mas 
também uma redefinição dos direitos de primeira geração à luz do paradigma do constitucionalismo 
social. Nesses termos, a propriedade perde sua perspectiva absoluta (ilimitada) e passa a ser trabalhada 
a partir da sua função social (função social da propriedade). O mesmo ocorre com a igualdade ou com 
a liberdade que ganham novas atribuições de sentido. (FERNANDES, 2014, p. 316)

a liberdade não se alinha ao discurso do Estado máximo. Nesta seara, é impres-
cindível certa abstenção por parte do Estado, de forma a não intervir arbitraria-
mente na autonomia privada de seus cidadãos.

A liberdade consiste num preceito pétreo e constitucionalmente material, 
blindado pelo artigo 60, parágrafo quarto da vigente Constituição, capaz de 
legitimar a tomada de decisões, manifestações, opiniões, bem como, o exercício 
de crenças, ideologias, inclinações políticas, regência da vida, planejamento 
familiar, concepções intelectuais, gerência do próprio corpo, evidentemente, 
em consonância ao cenário constitucional.

A liberdade tem uma multiplicidade de derivações e espécies, contudo, 
aquela que interessa sobretudo neste labor científico consiste na autonomia de 
cátedra, a ser mais pormenorizada em outros capítulos.

2.2. CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

Neste item precisamos, preliminarmente, identificar que a construção de 
uma sociedade livre e justa consiste em um norte inafastável do legislador cons-
tituinte, contudo, trata-se de um suporte fático de árdua materialização, tendo 
em vista a dimensão de uma coletividade. O referido preceito, descrito no artigo 
terceiro da vigente Constituição Federal, é inelutavelmente, marcado pela gene-
ralidade, caracterizando um conceito jurídico de flagrante indeterminação.

A construção de uma sociedade livre e justa, além de ser de árdua ma-
terialização e conceituação, trata-se de uma norma programática, segundo as 
lições de Puccinelli (2013), que se inclina à classificação constitucional dirigen-
te. Vale dizer, não há a precisão de lapsos ou períodos minimamente tangíveis 
para fins de concretização do preceito (BRETAS, 2015).

A educação tem nevrálgico papel no processo de construção de uma so-
ciedade livre e justa, a partir da dessacralização do nefasto quadro de ignorân-
cia generalizada dos cidadãos. A centralidade da educação pode ser percebida 
nos artigos 34, 205 e outros tantos da Constituição Federal de 1988.

A educação, ainda, é relevante para o processo de concretização e valoração 
da cultura, que traz consigo incalculável relevância no processo de civilização.

A cultura se deflagra a partir da convivência entre homens, caracterizan-
do uma função social de ordem pedagógica. A convivência deflagra confron-
tos, experiências, progressos e vicissitudes. Em similar sentido:

o homem precisa não só da convivência, mas da participação na sociedade. 
Do trabalho que esta produz, o homem extrai proveitos e se realiza não 
apenas quando aufere os benefícios que a coletividade gera, mas principal-
mente quando se faz presente nos processos criativos. (NADER, 1998, p. 21)

A solidariedade pode ser ponderada a partir de um viés hegeliano de re-
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conhecimento, contido na percepção negativa e fenomenológica. Será essa busca 
pela individualização, a partir do reconhecimento de outro, que permeará uma 
razão hegeliana consagrada na fenomenologia do espírito, mais especialmente, o 
que permeará a consciência. Precisar a consciência é constatar o negativo, é cons-
tatar o reconhecimento de outro. Em suma, algo só é algo por não ser outra coisa.

Acerca do negativo será transcrita uma passagem da obra hegeliana que 
contribui para a compreensão deste elemento filosófico:

Para a consciência-de-si, portanto, o ser-Outro é como um ser, ou como 
momento diferente; mas para ela é também a unidade de si mesma com 
essa diferença, como segundo momento diferente. Com aquele primeiro 
momento, a consicência-de-si é como consciência e para ela é mantida 
toda a extensão do mundo sensível; mas ao mesmo tempo, só como referi-
da ao segundo momento (HEGEL, p. 136, 2003)

Este exercício de precisão da consciência é essencial para promover concei-
tuações. E via de consequência, promover conceituações jurídicas. Enfatize-se 
que para se atingir a consciência de si, necessária será a contraposição ao outro.

2.3. SOCIEDADE PLURALISTA

A sociedade pluralista se dá em razão dos múltiplos perfis, das variá-
veis de pensamento e das correntes invariavelmente antitéticas, que convi-
vem em sociedade.

Não há uma única variável comportamental admitida, por esse motivo, os 
paradoxos de concepções devem ser respeitados, admitidos e não discriminados.

Atentemo-nos para a tese de que a sociedade pluralista não significa que 
o emitente da informação não tenha legitimidade para persuadir ou opinar, em 
nome do impacto argumentativo e da liberdade de expressão.

Em verdade, o professor de Direito, dada a profundidade epistemologica-
mente inerente a esta ciência, precisa compreender que a seara Constitucional, 
cabível em quaisquer disciplinas do Curso, precisa ser ministrada com o devido 
zelo argumentativo, persuasivo e axiológico. Por isso, o manifesto de concepções 
de cunho “religioso” poderá se alastrar, com a certeza de que no mesmo am-
biente existem variáveis ideológicas, razão pela qual é imprescindível sempre a 
devida fundamentação, sob pena de se instaurar uma mera opinião.

Nesse sentido, exemplificadamente, jamais devemos propugnar que o 
professor de Direito não poderá tocar em searas religiosas ou de crença, posto 
que as liberdades de crença e religiosa estão preceituadas no artigo 5º da vigen-
te Constituição Federal, todavia, o agente do Direito deve estar ciente de que 
está inserido em um Estado Laico, portanto, sob a égide de uma Constituição 
Federal ideologicamente eclética, marcada por aparente neutralidade. Sob esse 
olhar, nada obsta a inclinação argumentativa em relação à crença, porém, com 

razoabilidade, e com a convicção de que teses paradoxais poderão se alastrar. 
De modo que, é inelutável propagar, em uma disciplina de Direito Constitu-
cional (por exemplo), que o Cristianismo4 consiste em uma genuína fonte his-
tórica do Direito, bem como, consiste em um componente precioso da cultura 
brasileira. De modo a problematizar o impacto das fontes históricas:

Apesar de o Direito ser um produto cambiante no tempo e no espaço, 
contém muitas ideias permanentes, que se conservam presentes na ordem 
jurídica. A evolução dos costumes e o progresso induzem o legislador a 
criar novas formas de aplicação para esses princípios. As fontes históricas 
do Direito indicam a gênese das modernas instituições jurídicas: a épo-
ca, local, as razões que determinaram a sua formação. A pesquisa pode 
limitar-se aos antecedentes históricos mais recentes ou se aprofundar no 
passado, na busca das concepções originais. Esta ordem de estudo é sig-
nificativa não apenas para a memorização do Direito, mas também para 
a melhor compreensão dos quadros normativos atuais. No setor da inter-
pretação do Direito, onde o fundamental é captar-se a finalidade de um 
instituto jurídico, sua essência e valores capitais, a utilidade dessa espécie 
de fonte revela-se com toda evidência. (NADER, 2013, p. 166)

A temática deste item é complementada nos capítulos que versam sobre a 
intersubjetividade, o modismo intelectual e a retórica vazia.

2.4. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
O discurso da dignidade da pessoa humana deve permear toda a ciência 

do Direito, ante o seu impacto e sua posição de centralidade para iluminar toda 
a hermenêutica jurídica. Desse modo, a dignidade é relevante para a valoração 
da integridade física e intelectual do indivíduo, tratando-se, portanto, de um 
bem jurídico latente, e que carece de proteção estatal.

A referida proteção e valoração deve ser instigada no ambiente acadê-
mico reiteradamente e sua defesa deve ser um dos escopos do curso de gra-
duação em Direito.

O princípio da dignidade da pessoa humana tem profundo relevo no 
cenário jurídico brasileiro, igualmente no direito comparado. Trata-se de um 
princípio capaz de fortificar a humanização do Direito.

Segundo Bittar (1994), a personalidade, e sua dignidade, são muito im-
portantes na ciência do Direito e cristalizam a ordem jurídica.

4 Em busca de uma melhor precisão do Cristianismo: Cristo teria se encarnado e morrido na cruz por 
sua redenção, revalorização e dignificação. Este raciocínio acerca do amor pessoal e da salvação in-
dividual também é evidenciado e reforçado pela expressão “todo aquele”, mencionada no evangelho 
de João cap. 3, v.16, enfatizando a salvação pessoal e individual e o valor que Deus atribui à natureza 
humana, a ponto de por ela morrer e conceder ao homem a vida eterna: “Porque Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna”. Talvez não haja maior expressão de fraternidade e solidariedade, ligadas à noção 
de dignidade, que o ensino de Jesus sobre amar o próximo inclusive nossos inimigos (Mateus 5:44) 
como a nós mesmos (Luc. 10:27) bem como, o dever de fazer aos outros o mesmo que gostaríamos 
que eles fizessem a nós (Mat. 7:12). (MORGADO, 2014)
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Para Bodin de Moraes, inspirada em Chauí:
o valor da dignidade alcança todos os setores da ordem jurídica [...] o 
substrato material da dignidade desse modo entendida pode ser desdo-
brado em quatro postulados: i) sujeito moral (ético) reconhece a existência 
dos outros como sujeitos iguais a ele; ii) merecedores do mesmo respeito 
à integridade psicofísica de que é titular; iii) é dotado de vontade livre, de 
autodeterminação; iv) é parte do grupo social, em relação ao qual tem a 
garantia de não vir a ser marginalizado. (MORAES, 2006, p. 17)

É perceptível que as sociedades que atribuem exagerada importância ao 
patrimônio, terminam por minorar a importância destinada à dignidade da 
pessoa humana. Contudo, não se pode deixar de salientar que a dignidade da 
pessoa humana é fundamental no ordenamento jurídico brasileiro. Consiste 
em um bem jurídico central, que adquiriu estado de princípio.

A centralidade da dignidade da pessoa humana pode ser percebida no 
artigo 1º, inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil (BRA-
SIL, 1988). Segundo o suporte fático invocado, este elemento é considerado um 
princípio fundamental da República Federativa do Brasil.

O professor do curso de Direito deve ser incessante ao instigar o aluno 
a valorizar a promoção da dignidade da pessoa humana em favor de todos. 
Diante disso, a dignidade da pessoa humana, segundo Lôbo (2011) é o cen-
tro de todas as pessoas conviventes em sociedade, caracterizando-se como um 
verdadeiro dever de respeito e humanidade.

A dignidade é considerada central, assim como os demais pilares que estão 
contemplados em semelhante preceito constitucional, quais sejam, a soberania, a 
cidadania, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e o pluralismo político.

3. DESAFIOS ARGUMENTATIVOS
Não há neste trabalho o desígnio de promover uma generalização de com-

plexidades docentes em relação à todas as cadeiras do Curso de Direito, posto 
que, conforme as ementas, existem disciplinas mais convidativas ao pluralismo 
e aos significados seguros. Ora, o Direito Tributário tem como escopo compreen-
der a arrecadação de recursos por parte do Estado, porém, o Direito Constitu-
cional é a ciência responsável pelo minucioso estudo da liberdade de expressão, 
preceito que revela tantos caminhos interpretativos e tantos afãs argumentativos 
diversos. Em similar sentido, o Direito de Família, capaz de tangenciar melindro-
sas e centrais questões, que permeiam a seara íntima dos cidadãos.

Assim, existem disciplinas mais convidativas aos calorosos debates aca-
dêmicos, em decorrência do fato de que atingem de forma mais perceptível e 
substancial elementos centrais do Estado “pluralista”.

A virtude cognitiva deste artigo está associada a constatação de que não 

há método docente pragmaticamente definido, mas, é necessário instigar a sen-
sibilização e o aprimoramento pedagógico. Afinal, o pragmatismo tem alguns 
exponenciais inspiradores, tais como Peirce, James e Dewey, como um fenôme-
no bastante correlacionado ao século XIX. De forma que, este formato pragma-
tista dificilmente pode ser generalizado para a docência jurídica.

Ministrar no ensino superior exige técnica pedagógica e argumentativa 
diversa, se compararmos com a ministração no ensino básico. No mesmo senti-
do, ministrar no curso de graduação em Direito exige técnica distinta, se com-
pararmos com a ministração em outros cursos de graduação.

Os desafios podem ser observados em razão da complexidade da ciência 
do Direito e suas peculiaridades intersubjetivas, retóricas, sua centralidade so-
cial, e suas técnicas coercitivas e de comando. Raciocínio esse, que não é empre-
gado em nenhum outro curso de graduação.

Ao longo deste capítulo percebermos que, ante o caráter cosmopolita sin-
gular ao Direito, o professor precisa cristalizar o impacto da argumentação 
para a resolução de controvérsias, todavia, o docente não pode fomentar inter-
pretações evasivas, eivadas, viciadas ou maculadas.

Inegavelmente, não obstante a aparente 5dicotomia entre o Direito Natu-
ral e Direito Positivo, deve haver ainda transparência argumentativa, ao ponto 
de valorizar a carga ética e moral em sala de aula, razões pelas quais a argu-
mentação docente precisa ser genuína e não falaciosa.

Assim, nos itens do capítulo em tela, transmitiremos árduos mecanismos 
falaciosos, em busca de uma construção argumentativa genuína e legítima. Es-
tas serão as buscas que deverão iluminar a mente do professor em relação aos 
seus interlocutores.

3.1. MODISMO INTELECTUAL, RETÓRICA VAZIA E INTERPRETAÇÃO 
GENUÍNA

O modismo intelectual consiste na representação de brocardos, que expri-
mem, em verdade, jargões que são ventilados em um determinado âmbito so-
cial, que terminam por influenciar o pensamento jurídico. Jargões que têm uma 
conotação paradigmática, segundo a obra de Marmor. Moore apud Marmor 
(2004), compara o modismo intelectual a metáforas, as quais têm um período 
curto de vida, pois nascem e, após um uso excessivo, caem no esquecimento, 
afirmando categoricamente que se assemelham neste aspecto.

A crítica se dá pelo fato de a hermenêutica jurídica postulada, segundo 

5 No Direito Romano, portanto, podemos vislumbrar a presença de dicotomias, entre as quais: Direito 
Subjetivo versus Objetivo, Direito Profano versus Sagrado, Direito Natural (imutável, atemporal e 
universal) versus Direito Positivo, Direito Gentium (voltado para romanos ou não) versus Ius Civile 
(voltado para Romanos). Ainda em Roma já era possível verificar aspirações divisórias em Relação 
ao Direito Civil (Parte Geral, Direito das Coisas, Obrigações).
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este autor, ser insuficiente para enfrentar as questões levantadas pelo Direito, 
sendo superficial, não primando um labor hermenêutico. Nesse sentido, Moo-
re preleciona que às vezes esses modismos aprecem na forma de slogans, como 
“todo o mundo é um texto”, ou “nada existe fora do texto”, ou “toda com-
preensão exige os preconceitos da interpretação” (MARMOR, 2004, p. 4). Na 
busca de vencer essa problemática, Moore procura uma interpretação genuína, 
porém, para tanto, perpassa por alguns modelos interpretativos, criticando-os. 
Um deles é o modelo comunicativo. Neste modelo há uma intensa busca pela 
intenção (marcando um inelutável viés teleológico) do autor ao escrever o tex-
to a ser interpretado, pois ao ocorrer a individualização do texto, passa-se a 
interpretação, que somente é válida se atingir a intenção do autor. No entanto, 
segundo o autor, o modelo comunicativo (com certa inspiração em Dworkin) é 
insuficiente para a sua interpretação ser considera genuína.

Nesse cenário, Bretas, contextualizando o modismo intelectual no Estado 
Democrático de Direito, defende:

A argumentação de que o Estado jamais pode intervir em qualquer esfera 
individual é um argumento desprovido de plausibilidade, que termina 
por repercutir no sentido de propor, suavemente e covardemente, o Es-
tado da anomia. O comodismo de boa parte da sociedade e as argumen-
tações preguiçosas, maliciosas, sem qualquer sentido e vazias assustam 
qualquer jurisconsulto minimamente sério. A sociedade criou um signifi-
cado seguro em torno de questões fundamentais [...] (BRETAS, p. 17, 2014)

Dentro desta óptica, tem-se o ceticismo metafísico, ceticismo que permite 
a despreocupação no tocante à imposição de que somente haveria uma verda-
de. Além de construir um solo atraente para a anuência em relação à múltiplas 
concepções. Neste contexto cético, permitir-se-á num debate que se aceitem as 
mais distintas opiniões, afinal não há o mais remoto óbice que todos opinem de 
forma diferente. Todavia, se cada indivíduo manifesta sua opinião, esta é “me-
ramente uma opinião” e não é necessariamente impactante para a construção 
de uma verdade num dado debate.

No que pertine a individualização do texto a ser interpretado, Moore apon-
ta que se origina de razões que o público dá a ele, ou seja, as pessoas têm uma boa 
razão, para tratar algum fenômeno cujo significado ainda não conhecem como 
significativo, no sentido de que, tais significados dão-lhes razões para crença ou 
razões para ação. Vamos desembrulhar isso por partes (MARMOR, 2004, p. 14). 
Porém, a grande problemática está no fato daquele que está interpretando o tex-
to não o realizar sem saber o que texto significa. Isso chamamos de retórica vazia. 
Um exemplo trazido pelo autor sobre a denominada retórica consiste no blue 
jeans. Ora, o blue jeans apresentou notável disseminação no mercado. E passou a 
influenciar no que tange às opções de vestuários dos cidadãos. A retórica vazia 
aplicada no contexto do blue jeans transmite que se perfaz a criação de uma ideia 

sobre este produto, sem que se verifique uma reflexão sobre a real qualidade 
do produto. Em suma, concebe-se em sociedade que fazer o uso do jeans azul é 
prestigiar a moda vigente. Trata-se de uma massacrante massa informacional. A 
retórica em comento é capaz de influenciar no pensamento e na interpretação. E 
a ideia que se tem sobre um elemento facilita as escolhas, facilita as interpreta-
ções. Posto que a problematização e a reflexão não se fazem muito presentes. Em 
meio a essas questões, Moore busca uma interpretação genuína. Para o mencio-
nado autor, o maior problema dos modelos interpretativos está na validade da 
interpretação realizada. Dessa maneira o autor preleciona o seguinte:

uma interpretação de algum fenômeno é válida quando, mas apenas 
quando, serve maximamente ao(s) valor(es) que justificam tratar o fenô-
meno como um texto. No caso das nuvens, a interpretação correta ou vá-
lida – “o que as nuvens significam” – é a interpretação que promovem ao 
máximo nosso autoconhecimento. No caso de uma prática social como a 
cortesia, a interpretação correta de nossas práticas corteses é a que comu-
nica ao máximo o respeito para com quem estamos sendo corteses. No 
caso da Constituição Americana, a questão é um pouco mais complica-
da. Prima facie, a interpretação correta da Constituição é, políticas fun-
damentais. Digo prima facie porque a autoridade da Constituição escrita 
depende apenas parcialmente do valor da paz social. Se o documento 
contivesse muitos erros morais no que exigia de nós, não lhe deveríamos 
nenhuma obediência; pelo contrário, emenda, guerra civil ou revolução 
seriam nossa obrigação. Uma análise mais completa da autoridade teó-
rica. Isso significa que uma interpretação correta da Constituição é uma 
interpretação que maximize a paz social ao mesmo tempo em que pro-
cura eliminar erros morais (MARMOR, 2004, p. 28).

À vista disso, conclui-se que a interpretação genuína é aquela que se preo-
cupa desta vez com a busca pelo significado substancial de algo. E a incessante 
inquietação diz respeito à análise do que seria algo. Vale dizer, o que seria 
passível de se interpretar deve ser apurado, como forma de se atingir o objeto 
investigativo. Ao que pertine à docência, vê-se a incidência do modismo inte-
lectual e suas espécies (ceticismo metafísico e retórica vazia). Diga-se isto, pois 
aqueles que têm a função interpretativa garantida constitucionalmente (art. 207 
da CF, incluindo a teoria), não promovem profundas interpretações. O grande 
problema é a ampliação desenfreada do conceito de família, que não observa 
os efeitos que decorrem de tal ampliação, pois em variados conceitos tem-se 
os mesmos efeitos”. Exemplificadamente, se há algum julgado de um tribunal 
superior decidindo um determinado tema, os demais entes do poder judiciário 
que estão em patamar hierárquico inferior, certamente, decidirão em contíguo 
sentido. Infelizmente, o fundamento e argumento utilizados são insuficientes 
e modistas racionalmente, pois alegam que são casos similares, parecidos e 
que por se assemelharem ao julgado, devem ser decididos da mesma forma. 
Destarte, o que se tem na verdade é uma grande repetição e não interpretação.
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3.2. INTERSUBJETIVIDADE E IMPACTO DA ARGUMENTAÇÃO

A ciência do Direito é marcada pela complexidade e pelo cosmopolitis-
mo, conforme apreendemos em Sampaio Júnior (2003). Ora, o Direito para ser 
profundamente compreendido exige o estudo de ciências correlatas, tais como 
a sociologia, filosofia, psicologia e biologia.

Na visão de Adeodato (2008), é possível extrair que o Direito é deveras 
convidativo ao discurso, ao debate, assim como aos parâmetros da retórica e 
oratória. Nesse sentido, por exemplo, a força das argumentações é verdadeira-
mente exponencial para decidir uma demanda jurisdicional. Motivo pelo qual, 
o professor do curso de Direito não pode se afastar da ministração desta força, 
do mesmo modo que não pode furtar o discente da ministração de técnicas 
argumentativas. Segundo Adeodato:

Isso significa que conhecer apenas relatos sobre “o” mundo é a condição 
antropológica da retórica ou a condição retórica da “natureza” humana. O 
conhecimento não pode ser isoladamente obtido, como queriam Sócrates e 
Descartes. Depende da intersubjetividade. Aí se verifica que toda comuni-
cação intersubjetiva é retórica, quer dizer, o ser humano, mais do que um 
animal racional, é um animal retórico. Até a comunicação intrasubjetiva, o 
diálogo consigo mesmo que caracteriza o pensamento, é retórico. Quando 
as pesquisas sobre o cérebro humano “mapeiam” suas “regiões” e “rea-
ções químicas a estímulos”, com todas as máquinas e métodos possíveis, 
isso consiste tão somente de consensos comunicativos temporários que se 
transmitem por relatos. Os eletrocardiogramas, o bombardeio de elétrons 
e as doenças mentais são partes desses relatos que constituem a “vida” 
humana. Assim, a retórica material é o que se poderia conceder ser a única 
“condição ontológica” da antropologia. Quer dizer, o ser humano só pode 
ser concebido dessa perspectiva, sem a retórica material não é humano. 
Trata-se da própria condição linguística da espécie, voltada para si mesma 
em um universo de signos e sentidos. (ADEODATO, 2008, p. 70)

O professor, em seu ministério ético e moral, deve reiterar que os atores 
do Direito devem primar pela verdade e solidariedade, isto é, a retórica é limi-
tada e não pode ser um mecanismo de máculas, nem tampouco de materializa-
ção de desígnios escusos.

O professor deve transmitir ao aluno o impacto social que os atores do 
Direito têm perante a sociedade, neste sentido o artigo 2º do Código de Ética e 
Disciplina da OAB:

O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do esta-
do democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça 
e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à 
elevada função pública que exerce.

A intersubjetividade consiste na observância de que um debate pode nos 
inclinar a teses antitéticas, e que para a apuração da tese preponderante é mis-

ter valorar a oratória dos agentes comunicativos. Em outros termos, estamos 
próximos de proposições construídas num determinado cenário. A comple-
xidade do exercício docente e da intersubjetividade pode ser vislumbrada a 
partir da visão etimológica do Direito, nos termos subsequentes:

O direito aparece, porém, para o vulgo, como um complicado mundo de 
contradições e coerências, pois, em seu nome tanto se veem respaldadas as 
crenças em uma sociedade ordenada, quanto se atitam a revolução e a de-
sordem. O direito contém, ao mesmo tempo, as filosofias da obediência e 
da revolta, servindo para expressar e produzir a aceitação do `status quo´, 
da situação existente, mas aparecendo também como sustentação moral 
da indignação e da rebelião. (FERRAZ JÚNIOR, 2003, p. 31)

Em similar sentido:
o Direito é uma ciência social marcada pela ética e pela presença de regras 
inevitáveis, relevantes e inafastáveis aos seus destinatários. Desse modo, é 
uma ciência que, se refletida seriamente, deveria ser destinada à proteção 
dos mais nobres e profundos sentimentos humanos. Em verdade, o Direi-
to busca elaborar normas que levem a proteção do homem em relação aos 
próprios pares, diante das maldades que o homem pode cometer contra 
o outro. O Direito, portanto, é imprescindível para manter a ordem em 
sociedade, determinando regras, normas e aplicando sanções quando ne-
cessário. (BRETAS, 2015, p.27)

3.3. ECLETICISMO DAS FONTES DO DIREITO

Durante a ministração das aulas no curso de graduação em Direito deve 
haver, limpidamente a promoção de interpretações que excedam ao “mero po-
sitivismo”. Nesse contexto, a complexidade do Direito se perfaz em razão de 
suas múltiplas fontes, tais como a doutrina, dogmática, principiologia e juris-
prudência, sem negar o caráter moral. Nesse sentido:

Os Costumes atuam como fontes subsidiárias no direito positivo, contudo 
guardam consigo uma das principais finalidades do fenômeno jurídico para 
o Homem em sociedade. O Costume é o representante formal do consenso 
popular tácito (tacitus consensus populi) e da presunção de vontade do cida-
dão (tacita civium conventio), por exigir o processo de legitimação social para 
sua configuração. A fonte jurídica formal é a prática consuetudinária, sendo 
o Costume – ou a norma costumeira, como definem alguns autores – uma 
forma de expressão jurídica que, por si só́, não gera o Direito, mas é um dos 
modos pelos quais ele se expressa. A terceira fonte formal do Direito é a 
Doutrina. Esta é a fonte que mais participa ativamente na elaboração e ex-
pressão do Direito e é formada pela atividade dos juristas, isto é, pelo ensi-
namento de professores, pelos pareceres dos jurisconsultos e pelas opiniões 
dos tratadistas que estudaram a fundo determinadas conceituações e teo-
rias. Constitui-se, ainda, como o conjunto de normas jurídicas formuladas 
pelos grandes juristas em suas obras conceituais e representam um esforço 
continuo de classificação, sistematização, de análise e de síntese e, por isso, 
mesmo não se configurando como normas jurídicas imediatas, são funda-
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mentais para a constituição destas, pois lhes fornecem toda a sustentação 
teórica e conceitual. A quarta fonte formal do Direito é a Jurisprudência, de 
real importância para a compreensão de boa parte dos sistemas jurídicos 
contemporâneos que se vinculam ao Sistema do Common Law. Configura-se 
como o conjunto de normas jurídicas extraídas das decisões judiciárias que 
são proferidas na resolução de casos específicos e concretos. Por essa ca-
racterística, encontram-se diametralmente opostas em relação às Leis, que 
possuem caráter de general (BAGNOLI; BARBOSA; OLIVEIRA, 2014, p. 9)

Nesse viés, não obstante a dicotomia do direito natural versus o direito 
positivo, o Direito apresenta substancial carga moral, que não deve ser extirpa-
da do universo acadêmico.

O ecleticismo, conforme as lições de Tércio Sampaio Júnior (2003), se dá 
em virtude das variadas fontes relevantes jurídicas que se apresentam ao ator 
do Direito no processo de sedimentação hermenêutica.

4. DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR JURÍDICO E DESAFIOS

A palavra didática é entendida como a “arte de ensinar”. Esta arte flui atra-
vés das informações trazidas pelo “didata” e, por conseguinte, por seu trabalho de 
dirigir e orientar o aprendizado e a construção do conhecimento pelo estudante.

Com efeito, o plano principal do profissional do magistério superior con-
siste em dirigir, organizar, orientar e estimular o processo ensino-aprendiza-
gem mobilizando conhecimentos pedagógicos teóricos e práticos.

Com relação aos conhecimentos pedagógicos, Libâneo (2013. p. 23), es-
clarece que a prática educativa requer uma direção de sentido para a formação 
humana dos indivíduos e processos que assegurem a atividade pratica que 
lhes corresponde.

De tal modo, que a Didática e as metodologias específicas das matérias de 
ensino formam uma unidade, mantendo entre si relações recíprocas. As meto-
dologias específicas, integrando o campo da didática, ocupam-se dos conteú-
dos e métodos próprios de cada matéria. (LIBÂNEO, 2013, p. 25).

Assim, o emprego da Didática é fator sine qua non para que o professor do 
ensino superior jurídico alie sua formação teórico-cientifica, à prática acadêmi-
ca. Entretanto, o professor encontra inúmeros desafios ao ingressar em sala de 
aula, pois quase nunca os ensinamentos básicos de abrangência didática fazem 
parte efetivamente da sua formação acadêmica nos cursos de pós-graduação.

4.1. CLIENTELA DO ENSINO SUPERIOR

Estudar Direito requer um esforço hercúleo, não apenas pelo componente 
conteudista, mas por seu caráter profundo de envolvimento na sociabilidade 
humana. Por isso, conforme ensina Ferraz Júnior (2012, p. 1), compreender o 

direito não é um empreendimento que se reduz facilmente a conceituações ló-
gicas e racionalmente sistematizadas. O encontro com o direito é diversificado, 
às vezes conflitivo e incoerente, às vezes linear e consequente.

Pensando nisso, torna-se necessária a análise das relações que envolvem 
os discentes e docentes dos Cursos de Direito, principalmente, no que se refere 
à tônica da educação superior e do clientelismo que se instalou nas instituições.

A realidade da clientela do ensino superior tem uma peculiar caracterís-
tica na qual o aprendizado dos educandos se firmou, por longo tempo, através 
da retrógada narração conteudista e petrificada, cuja composição narradora e 
dissertativa do professor que depositava o conhecimento e o aluno recebia e 
memorizava o conteúdo. Sobre isso, Freire (1987, p. 33) afirma que em lugar de 
comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, 
meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem.

Na visão de Paulo Freire, naquilo que o autor chama de “concepção ban-
cária da educação”, o aluno torna-se cliente da educação ao ser mero receptor 
mecânico do conteúdo narrado. Na “educação bancária”, a única margem de 
ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los 
e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fixadores das coisas que 
arquivam. (FREIRE, 1987, p. 33)

O cenário econômico educacional que se instalou nas instituições, criou 
um ambiente por vezes hostil, principalmente, entre alunos e professores. Os 
discentes, unicamente clientes, enxergam apenas seus direitos e esquecem-se 
que têm deveres a cumprir e deixam de apreender o ensinamento de forma 
mais abrangente. Os docentes por sua vez, pressionados para alcançarem as 
metas diretivas e para obterem maior êxito na “avaliação institucional”, entre-
gam justamente aquilo que os dirigentes das instituições exigem.

Desses embates, surgem aquilo que Freire chamou de ‘arquivadores’ e ‘co-
municadores’. Na visão de Freire (1987, p. 33), no fundo os grandes arquivados 
são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada concepção “bancá-
ria da educação”. Arquivados, porque, fora da busca, fora da práxis, os homens 
não podem ser. Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta 
distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há 
saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 
permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros.

Assim, como educadores e gestores os docentes e as instituições têm que 
necessariamente modificar o caráter clientelista do ensino superior, buscando 
sempre inovar e agir para a melhoria do ensino e prestação de novos serviços 
educacionais. Sendo o maior papel dos docentes o de formar, antes de tudo, 
cidadãos. Nesse ponto, é mister que se formem profissionais a partir das expec-
tativas do mercado e do mundo no qual eles se inserirão, porém, é preciso que 
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se criem ferramentas para que os alunos se superem no mercado e se tornem 
profissionais devidamente preparados, respeitando suas limitações, potencia-
lidades e individualidades.

4.2. METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO JURÍDICO

Como exposto, o ensino jurídico esteve por longo período arraigado ao 
tradicional método expositivo, no qual o docente era o detentor absoluto do 
conhecimento e o discente um mero receptor conteudista. A prática didática 
era excessivamente dogmática e formalista. Os alunos assim o desejavam, pois, 
que a imagem de um bom jurista perante a sociedade estava posta também por 
excesso de formalismos.

Com os novos desafios de formar cidadãos e trazer o ‘Direito’ para mais pró-
ximo da sociedade, os cursos jurídicos têm elaborado programas que contemplam 
múltiplas metodologias as quais aliam o material didático à praticas pedagógi-
cas diversas, o incremento de disciplinas que permitam dialogar com outras áreas 
de conhecimento, a utilização de temas transversais, a implantação de núcleos de 
atendimento jurídico à sociedade e uma crescente preocupação no desenvolvi-
mento de habilidades e competências tanto do corpo discente e docente.

De acordo com Faria (apud SILVEIRA et al., 2013), o redimensionamen-
to desse olhar sobre o Direito impôs, portanto, o redesenho metodológico na 
produção desse saber. Para o desenvolvimento das atividades de ensino, isto 
resultou na exigência de assumir a imediata necessidade de habilitar o corpo 
docente a novas práticas que superassem a hegemonia da aula expositiva. Res-
salta-se, assim, a importância de se assumir a valorização de uma postura de 
inovação do projeto de ensino como efetivo projeto institucional, coletivo, para 
que novas práticas possam ser estudadas e desenvolvidas e para que sejam 
enfrentados tanto o conforto das práticas conhecidas e consolidadas como as 
naturais resistências presentes no desafio de mudanças culturais.

Assim, a atual demanda dos Cursos de Direito busca um inovador que 
rompa com os paradigmas e elimine a apatia pedagógica. O que se busca, 
atualmente, é criar uma nova cultura pedagógica na qual se atrelem as mais 
variadas áreas do conhecimento, as novas tecnologias e a associação entre o 
modo de pensar o direito e o modo de ensiná-lo.

5. EDUCAÇÃO, ENSINO E AUTONOMIA DE CÁTEDRA

5.1. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL INERENTE AO ENSINO SUPERIOR

Partindo da premissa de que a liberdade é o pressuposto necessário para 
o exercício de todos os direitos fundamentais e de que a liberdade é um dos 
bens jurídico, princípio fundamental, assegurados pela Constituição Federal 
de 1988, pode-se entender que o tratamento constitucional intrínseco ao ensino 

superior reconhece os direitos e garantias individuais e dos preceitos funda-
mentais de crítica, protesto e discordância decorrentes da livre manifestação 
do pensamento, assim como, a liberdade de expressão.

É exatamente a liberdade de manifestação de pensamento, que é observa-
da na Constituição Federal de 88 em vários artigos. Vejamos:

Artigo 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
[...]
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença;

Nos artigos 6º e 205 da Constituição, por seu turno, consagram os princí-
pios orientadores da educação, ou seja, o direito social fundamental assegura-
do a todos os cidadãos, respectivamente:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o traba-
lho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional n 64, de 2010)

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 ple-
no desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho.

A constitucionalização do direito à educação vem preservar e resguardar 
a democracia esculpida pela Carta Magna, e, por conseguinte, propiciar a ga-
rantia ao acesso a todo cidadão a esse direito. Nas palavras de Flávia Piovesan, 
a Carta Constitucional de 1988 adotou uma concepção contemporânea de cida-
dania no que diz respeito à indivisibilidade dos direitos humanos, quando “os 
direitos sociais são direitos fundamentais, sendo, pois, inconcebível separar os 
valores liberdade (direitos civis e políticos) e igualdade (direitos sociais, econô-
micos e culturais)”. (2010, p. 385)

Como se vê, os bens salvaguardados pelo nosso sistema constitucional 
reverenciam o direito fundamental à educação, tanto do ensino fundamental 
quanto do ensino superior, a igualdade de oportunidades e a busca do de-
senvolvimento científico, pesquisa e capacitação tecnológica. Tudo isso com o 
objetivo primordial de construir uma sociedade justa, livre e solidaria.

5.2. AUTONOMIA DE CÁTEDRA E SUA REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL

A Autonomia de Cátedra é um princípio que assegura a liberdade de 
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ensinar, pesquisar e divulgar o saber, o pensamento, inseridos aqui o uso de 
ideologias, de divulgação de ideias, de livre desempenho de atividades de do-
cência e, o mais importante, a liberdade de pensamento. Portanto, a atividade 
de docência é então o exercício pleno da liberdade de expressão.

Essa liberdade é assegurada no artigo 206 da Constituição Federal e traz 
no seu bojo os princípios gerais segundo os quais o processo educacional deve 
ser desenvolvido, guardando importância em especial os incisos II e III:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber;

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino

Com efeito, os princípios constantes do rol do artigo 206 da Constituição 
visam garantir que o ensino não se revista apenas do caráter informativo, mas 
sobretudo, da formação de ideias à luz dos princípios-base que emanam da 
Constituição e irradiam por todo o ordenamento, entre eles, a liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, assim 
como respeito ao pluralismo de ideias e ao debate. (STF, ADPF 548, p. 6)

O Direito à liberdade de cátedra traduz uma consonância entre o ensino 
e o aprendizado que está previsto no artigo 207 da Constituição Federal, o qual 
permite observar a garantia da liberdade de ensinar e a autonomia universitária:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, admi-
nistrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

Dessa forma, pode-se afirmar que a liberdade de ensinar aparece no texto 
constitucional como liberdade institucional e como liberdade docente, garan-
tindo o pluralismo de ideias e abordagens pedagógicas e de expressão de pon-
tos de vista acadêmicos, mantendo assim seu escopo.

Consagrou, então, a Constituição Federal de 1988, o princípio da auto-
nomia universitária que busca garantir a liberdade de aprender, ensinar e de 
divulgar livremente o pensamento, porque sem a manifestação garantida, o 
pensamento, a ideia, ficam restritos aos antigos moldes doutrinários. Lembran-
do que as ideias, base da autonomia universitária, reforçam a extensão do prin-
cípio fundante da democracia brasileira, promulgadas no inc. V do art. 1º. da 
Constituição do Brasil.

Outro dispositivo constitucional que diz respeito à liberdade de ensinar 
encontra-se no artigo 209 da Constituição Federal de 1988:

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes con-
dições:

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional;

II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

O dispositivo em comento faz referência às instituições privadas, embora 
corrobore igualmente com as diretrizes aplicadas também as instituições pú-
blicas; posto que ambas têm obrigações de cumprir as normas gerais da edu-
cação nacional.

Assim, necessária é a aplicação e o cumprimento literal do texto consti-
tucional, mas, mais importante é reforçar o comprometimento e a autonomia 
didático-científica, além da liberdade de decisão sobre o conteúdo dos cursos, 
pesquisas e atividades de extensão.

5.2.1. Desafios para a materialização do preceito, ante o viés pluralista da 
sociedade

Em verdade a limitação de ideias, expressão e ideologias é atitude típica 
de regimes ditatoriais. Ao contrário, a democracia tem por princípio funda-
mental o pluralismo de ideias. E, é esse princípio que assegura a igualdade de 
direitos individuais na diversidade dos indivíduos.

Os desafios que tem o professor ante a autonomia de cátedra, contrapor 
os direitos fundamentais e a diversidade dos indivíduos, perpassam a garantia 
do direito de informar, ensinar e projetar suas ideias, ideologias e entendimen-
tos ao mesmo tempo em que tem o dever de se ajustar às normas institucionais 
e abordagens pedagógicas, integrando uma pluralidade de indivíduos ao di-
reito maior que é a educação.

Outro desafio é atrelar a liberdade de cátedra a aprendizagem. Por obvio 
o docente não pode desconsiderar que a cada um dos alunos tem uma reali-
dade e uma história peculiar, que deve ser considerada neste aprendizado. O 
mero discurso de que possui liberdade de cátedra e, portanto, pode lecionar o 
que bem entender é um desafio pessoal do professor. Deve refletir sobre sua 
metodologia, sua didática, seus conhecimentos, sua relação com o aluno, corri-
gindo diuturnamente seus eventuais erros.

Assim, é imprescindível para que haja materialização dos preceitos da 
liberdade de cátedra mesmo em tempos de mudança paradigmática, a confi-
guração do ensino nos cursos jurídicos, deva prezar pelo conteúdo interdisci-
plinar e intercultural, buscar a formação de novos sujeitos e projeta-los no mer-
cado não só como meros reprodutores conteudista, mas formando cidadãos 
ativos e participantes no campo extenso e plural jurídico.

6. CONCLUSÃO

Ao longo dos capítulos desenvolvidos foram atingidas preciosas propo-
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sições. Primeiramente, foram valoradas as inúmeras variáveis correlaciona-
dos ao exercício da docência. Assim, para a compreensão da complexidade e 
dos perigos, nota-se que o docente do ensino superior jurídico, deve promo-
ver reflexões consonantes ao teor constitucional e infraconstitucional, ciente 
de que o Direito é eclético, em termos de fontes jurídicas.

Quanto aos preceitos constitucionais, nota-se que o professor de Direito, 
inelutavelmente, constrói seu pensamento através de princípios. De modo 
que, a dignidade da pessoa humana é basilar para todos os ramos e deriva-
ções do Direito, por isso, o referido princípio também foi objeto de aborda-
gem neste trabalho.

Em remate, o exercício da docência jurídica deve ser consonante às pecu-
liaridades científicas jurídicas. Nesse sentido, o professor deve ministrar acerca 
do poder argumentativo, contudo, explicitando que a referida vertente deve se 
prestar ao compromisso ético e solidário.

De forma mais específica, passou-se a estudar o princípio da liberdade, 
tão fundamental e dotado de espécies. Trata-se de um direito fundamental, 
típico da primeira geração e que encontra a autonomia de cátedra.

Conclui-se que a autonomia de cátedra deve ser exercida de forma racio-
nal e coerente, porém, este preceito em 2019, ante a axiomática constatação de 
abruptas modificações panorâmicas sociais e jurídicas, não é o mesmo de outro-
ra, tratando-se, portanto, de um direito fundamental flagrantemente mitigado.
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A HISTÓRIA DO ENSINO DO DIREITO NO BRASIL E 
O MOVIMENTO DE SUAS DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS

Cláudia Godoy Brigagão1

1. INTRODUÇÃO – AS PRIMEIRAS ESTRUTURAS DO ENSINO 
SUPERIOR

O ensino do Direito no Brasil, deu-se, desde os seus primórdios, a uma 
formação de pensamento que sustentasse a estrutura e a sistemática política, 
econômica e social, bem como, formasse indivíduos técnicos para compreen-
são da burocratização do Estado.

O surgimento das primeiras faculdades originou-se, juntamente, com a 
necessidade de se formar um Estado Nacional brasileiro, o qual se destacou, 
principalmente, após a declaração de independência do Brasil.

Desta forma:
no contexto político, social e econômico em que se insere a criação dos cur-
sos jurídicos no Brasil, as faculdades de Direito têm duas funções básicas 
a desempenhar. A primeira delas se situa ao nível cultural-ideológico: as 
faculdades atuam como as principais instituições responsáveis pela sis-
tematização da ideologia político-jurídica, o liberalismo, cuja finalidade 
é promover a integração ideológica do Estado moderno projetado pelas 
elites dominantes. A segunda função se relaciona com a operacionalização 
desta ideologia, que se revela na formação dos quadros para a gestão do 
Estado Nacional (FARIA, 1984, p. 159-160).

No período do Brasil Colônia a única legislação vigente na terra nova 
era a imposta por Portugal. Portanto, as Instituições de Ensino Jurídico nessa 
época retomam a Universidade de Coimbra, já que era ausente no território 
brasileiro qualquer sistema de formação acadêmica em Direito.

Em razão dessa dificuldade de “deslocamento e ausência de ensino no 
território nacional somente a elite, oriunda dos filhos dos grandes latifundiá-
rios, tinham a oportunidade de oferecerem aos seus descendentes o ensino 
superior e, consequentemente o controle do Estado pela elite econômica do 
Brasil Colônia. Esta elite estava sendo sistematicamente preparada pelo ensino 
jurídico na Universidade de Coimbra fortemente influenciado pela tradição 

1 Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; Pós-graduada em Di-
reito Público e Direito Tributário pela Universidade para Desenvolvimento da Região do Pantanal; 
claudiabrigagao@hotmail.com; Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)
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romanística trazida de Bolonha” (CARVALHO, 1980, p. 29).

Era na Universidade de Coimbra, fundada em 1290, que os primeiros téc-
nicos juristas brasileiros se formaram e, assim, puderam ocupar as funções de 
advogados e magistrados, exercendo um papel na política e na administração 
da monarquia portuguesa (DIDONE, 2005).

Com a oficialização da independência do Brasil há a imprescindibilida-
de de substituição das Ordenações portuguesas com a elaboração de normas 
nacionais, gerando a demanda de se ter, no espaço nacional, técnicos com co-
nhecimento jurídico. É, justamente, nesse momento que ocorre a criação dos 
primeiros cursos de Direito no Brasil.

Como a formação de juristas até então se dava somente em Portugal, na 
Universidade de Coimbra, com a transmissão do pensamento português co-
lonial, concluiu-se que a instalação de faculdade de Direito no Brasil seria es-
sencial para a formação de um pensamento cívico nacional, o qual apoiaria o 
desenvolvimento da política e administração do Brasil (DIDONE, 2005).

2. DESENVOLVIMENTO – EVOLUÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO 
BRASIL

Tal questão reafirma a relevância de um sistema educacional dentro da 
constituição e formação de uma nação, já que é através do ensino que se tem 
novos pensamento que ampliam as percepções, questionamentos e transfor-
mações da realidade de um determinado povo.

Desta forma, inicialmente, os objetivos da implantação dos cursos de Di-
reito no Brasil baseavam suas expectativas na formação técnica de indivíduos 
da elite econômica com pensamento nacionalista para a governança política e 
administrativa do novo país.

Pelo exposto tem-se:
A criação dos cursos jurídicos no Brasil, em 1827, foi uma opção política e 
tinha duas funções básicas: 1. sistematizar a ideologia político-jurídica do 
liberalismo, com a finalidade de promover a integração ideológica do Es-
tado Nacional projetado pelas elites; 2. a formação da burocracia encarre-
gada de operacionalizar esta ideologia, para a gestão do Estado Nacional 
a criação dos cursos jurídicos confunde-se com a criação do Estado Na-
cional. Por um lado, atende a um impositivo maior, acima dos eventuais 
interesses das camadas sociais que compõem a sociedade estratificada, 
herdada do período colonial: o de recriar, reaparelhar jurídico-política e 
burocraticamente o novo Estado soberano. Por outro, atende a uma de-
manda específica da elite dirigente, que por este mesmo processo preten-
de e inicia o controle, apropriação da estrutura jurídica e burocrática do 
Estado. Os cursos jurídicos explicitam e operacionalizam o projeto de Es-
tado Nacional de nossa elite, do qual sublinhamos duas características: a 

de que a independência cultural é extensão da independência política, e 
a do controle por brasileiros do processo decisório como condição desta 
independência (RODRIGUES, 1987, p. 23)

Embora a Constituição do Império (1823) não tenha prescrito nada acer-
ca dos cursos de Direito (SILVA, 2000), os seus objetivos relativos ao ensino 
foram alcançados quando o Imperador Dom Pedro I assinou a Carta de lei de 
11 agosto de 1827 criando dois cursos jurídicos no Brasil, sendo eles sediados 
em São Paulo e Olinda, e denominado, então, de Academias de Direito, os 
quais foram concluídos em 1828. Essas primeiras instituições de ensino do 
Direito foram utilizadas como instrumento para o fortalecimento da inde-
pendência, do mesmo modo que para a construção do novo Estado nacional, 
contudo, baseado na asseguração dos privilégios já concedidos à sociedade 
elitizada no período colonial (WOLKMER, 2007).

O currículo desses cursos de duração de cinco anos era composto pela 
seguinte estrutura:

1º Ano – 1ª Cadeira. Direito Natural, Público, Análise da Constituição do 
Império, Direito das Gentes e Diplomacia.

2º Ano - 1ª Cadeira. Continuação das matérias do ano antecedente. 2ª Ca-
deira. Direito Público Eclesiástico.

3º Ano – lª Cadeira. Direito Pátrio Civil. 2ª Cadeira. Direito Pátrio Crimi-
nal, com a teoria do processo criminal.

4º Ano – 1ª Cadeira. Continuação do Direito Pátrio Civil. 2ª Cadeira. Direi-
to Mercantil e Marítimo.

5º- Ano – 1ª Cadeira. Economia Política. 2ª Cadeira. Teoria e prática do 
processo adotado pelas leis do Império (BRASIL, 1827).

As academias jurídicas científicas se desenvolveram de formas diferentes 
restando a cada uma sua importância na construção e fortalecimento da inde-
pendência nacional. Conforme Didone (2005), esses novos bacharéis jurídicos 
foram deslocados para ocupar os cargos na Câmara, Senado e nos Ministérios 
de forma gradativa, contribuindo com seus conhecimentos para as questões 
socioeconômicas do país.

Destaca-se, portanto, que durante o período imperial, as Escolas Jurídi-
cas de Ensino Superior iniciaram-se de forma discreta e elitista mais voltado 
para o fortalecimento do Estado e da garantia e manutenção dos privilégios 
social e político já existentes na época colonial. Contudo, com as novas deman-
das outras legislações foram produzidas, gerando o fortalecimento do curso 
de Direito culminando com a criação do Instituto da Ordem dos Advogados 
Brasileiros, em 1843, afirmando uma cultura jurídica no país em que só era per-
mitido o exercício da advocacia o acadêmico que após sua completa formação 
defendesse uma tese, ganhando, assim, o título de “doutor” (CASTRO, 2008).
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Com o fim do Império e a saída da família portuguesa do Brasil inicia-se 
o período Republicano com Marechal Teodoro da Fonseca, já constituído pre-
sidente, revogando a Constituição de 1824, até então vigente, para a produção 
e elaboração de novas leis condizentes com a nova estrutura política do país.

Na República denominada Velha, em 1891, é promulgada a primeira 
Constituição da República do Brasil, a qual estabeleceu princípios de autono-
mia do legislativo e de administração dos estados e municípios, descentralizan-
do, assim, a estrutura antiga utilizada no Império. Esta houve por “consagrar 
o princípio básico da independência de poderes, expressos, em seu artigo 15: 
São órgãos de soberania nacional o poder legislativo, o executivo e o judiciário, 
harmônicos e independentes entre si” (NASCIMENTO, 1996, p. 270).

Em razão deste processo de não centralização do poder do Estado houve 
a possibilidade de expansão da educação tanto no setor público pelos estados e 
municípios quanto pelo setor privado, aumentando, assim, significativamente, 
o número de instituições de ensino superior no Brasil.

A possibilidade de existência de faculdades livres, entendidas como
estabelecimentos particulares que poderiam funcionar regularmente sob 
a supervisão do governo, com todos os privilégios e garantias de que go-
zarem as faculdades federais, incluído o direito de conferirem os graus 
acadêmicos após os exames e aprovações exigidos pelos estatutos (RE-
ZENDE, 1977, p. 64).

Há estimativas de que no período entre 1889 até 1930 tenha se criado 
oitenta e seis novas instituições de ensino superior no Brasil, em sua grande 
maioria do setor privado, ou seja, nesse espaço temporal instituiu-se mais uni-
versidades que nos séculos anteriores inteiros (SAMPAIO, 1991).

Acerca desta expansão uma análise:
O estabelecimento de novas escolas levou a tendência a um sentimento 
generalizado de considerar que o aparecimento dessas escolas seria res-
ponsável pelo declínio do ensino jurídico. A partir desta época, é cada vez 
mais frequente a menção a decadência do ensino, esquecendo-se sempre 
que só é possível estar em decadência aquilo que alguma vez já foi melhor 
(VENÂNCIO FILHO, 1979, p. 26).

Em 1890, o conteúdo acerca do Direito Eclesiástico se desvinculou do cur-
rículo prescrito dos cursos de Direito, já que na República não havia mais a 
vinculação oficial entre Igreja e o Estado. Neste mesmo movimento, cinco anos 
depois, a Lei número 314, determinou um novo formato ao ensino jurídico com 
a distribuição dos seguintes conteúdos:

1º Ano – 1ª Cadeira. Filosofia do Direito; 2ª Cadeira. Direito Romano; 3ª 
Cadeira. Direito Público Constitucional.

2º Ano – 1ª Cadeira. Direito Civil: (lª Cadeira); 2ª Cadeira. Direito Crimi-

nal: (1ª Cadeira); 3ª Cadeira. Direito Internacional Público e Diplomacia; 
4ª Cadeira. Economia Política.

3º Ano – lª Cadeira. Direito Civil: (2º Cadeira); 2ª Cadeira. Direito Crimi-
nal, especialmente Direito Militar e Regime Penitenciário: (2ª Cadeira); 3ª 
Cadeira. Ciências das Finanças e Contabilidade do Estado (continuação da 
4ª Cadeira do 2º Ano); 4ª Cadeira. Direito Comercial: (lª Cadeira).

4º Ano – 1ª Cadeira. Direito Civil: (3ª Cadeira); 2ª Cadeira. Direito Comer-
cial (especialmente Direito Marítimo, Falência e Liquidação Judiciária); 3ª 
Cadeira. Teoria do Processo Civil, Comercial e Criminal; 4ª Cadeira. Me-
dicina Pública.

5º Ano – 1ª Cadeira. Prática Forense (continuação da 3ª Cadeira do 4º 
Ano); 2ª Cadeira. Ciência da Administração e Direito Administrativo; 3ª 
Cadeira. História do Direito e especialmente do Direito Nacional; 4ª Ca-
deira. Legislação Comparada sobre Direito Privado (BRASIL, 1895).

Como se observa neste currículo o formato republicano do sistema de go-
verno impactou na seleção do conteúdo, o qual expandiu as disciplinas, como 
também prevaleceu o direito positivista após a superação do movimento do 
direito natural. Matérias como História, Direito Comparado e Filosofia aden-
traram como conteúdo obrigatório visando um currículo mínimo.

O corpo discente também já não era o mesmo da época imperial. O au-
mento significativo das universidades de ensino jurídico no Brasil determinou 
um novo público de estudantes, não só pela classe econômica que se encontra-
vam, mas também pelas novas aspirações e formatos sociais de pensamentos 
determinando uma nova fase da educação superior no Brasil.

Desta renovação educacional:
A parte da população que então procurava a escola já não era apenas per-
tencente à classe oligárquico-rural. A esta, aos poucos, se somava a pe-
quena camada intermediária, que, desde cedo, percebeu o valor da escola 
como instrumento de ascensão social. Desde muito antes, o título de dou-
tor valia tanto quanto o de proprietário de terras, como garantia para a 
conquista de prestígio social e de poder político. Era compreensível, por-
tanto, que, desprovida de terras, fosse para o título que essa pequena bur-
guesia iria apelar, a fim de firmar-se como classe e assegurar-se o status a 
que aspirava (ROMANELLI, 1997, p. 37)

A Constituição da República do Brasil datada de 1891 foi revogada por 
Getúlio Vargas na década de 30, que passou a governar o país por decretos 
presidenciais. Foi justamente nesse fato da história brasileira que se propiciou 
avanços sociais significativos para a população, em especial, na saúde e na dis-
posição de uma legislação trabalhista, os quais limitaram o poder do emprega-
dor ante a hipossuficiência do empregado.

Destacam-se, ainda, da Era Getúlio Vargas os avanços e mudanças na 
área educacional. O Ministério da Educação foi instituído nessa época sendo 
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nomeado como primeiro Ministro o senhor Francisco Campos, o qual promo-
veu uma reforma através do Decreto nº 19.851, de 11 de abril (BRASIL, 1931) 
pontuando as bases para o sistema de educação no país, inclusive com estímu-
lo à pesquisa e extensão (MARTINS, 2002).

Nessa fase surgiu a primeira Universidade Católica no Brasil e, no início 
da década de 1940, as primeiras universidades estaduais foram federalizadas, 
surge, então a ideia da Universidade Federal e a ampliação das universidades 
particulares (SAMPAIO, 1991).

Entretanto, mesmo após significativas alterações pós-reforma, ainda res-
tou a necessidade de aprimoramento expressivo na estrutura de todo sistema 
de ensino jurídico o que resultou em várias críticas, em especial, ao acentuado 
caráter profissionalizante e legalista do curso, contudo, sem apreciar as ques-
tões que realmente demonstravam a realidade social do povo brasileiro carac-
terizando a formação em uma total despolitização da cultura jurídica.

Neste sentido o principal expoente à época:
Esse movimento tem de lançar raízes numa revisão da educação jurídica 
e é, portanto, como programa de ação, um apelo a reforma do ensino do 
Direito nas nossas escolas e universidades. O ponto de onde, a meu ver, 
devemos partir, deste exame do ensino que hoje praticamos, é a definição 
do próprio objetivo da educação jurídica. Quem percorre os programas de 
ensino das nossas escolas, e sobretudo quem ouve as aulas que nelas se 
proferem, sob a forma elegante e indiferente da velha aula-douta coimbrã, 
vê que o objetivo atual do ensino jurídico é proporcionar aos estudantes o 
conhecimento descritivo e sistemático das instituições e normas jurídicas. 
Poderíamos dizer que o curso jurídico é, sem exagero, um curso de institu-
tos jurídicos, apresentados sob a forma expositiva de tratado teórico-práti-
co (DANTAS, 1979, p. 54).

No que tange à mudança curricular do curso de Direito nessa época, 
tem-se o Parecer 2015, aprovado pelo Conselho Federal de Educação:

Art. 1º: O currículo mínimo do Curso de Direito será constituído de 14 
matérias: Introdução à Ciência do Direito, Direito Civil, Direito Comercial, 
Direito Judiciário (com Prática Forense, Direito Internacional Privado, Di-
reito Constitucional (incluindo noções de Teoria Geral do Estado), Direito 
Internacional Público, Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Direi-
to Penal, Medicina Legal, Direito Judiciário Penal (com Prática Forense), 
Direito Financeiro e Finanças, Economia Política.

Art. 2º: O Curso de Direito terá a duração de cinco anos letivos para o 
Bacharelando.

Art. 3º: o currículo mínimo e a duração fixados nos artigos 1º e 2º serão 
obrigatórios a partir do ano letivo de 1963 (BRASIL, 1962).

Na república populista, datada de 1946 a 1964, desenhada por alguns 
historiadores como uma experiência democrática para o Brasil, já que não foi 

exercida de forma plena, a Lei nº 4.024, de 1962 (BRASIL, 1962), conhecida, 
também, como a “Reforma do currículo mínimo”, que determinou diretrizes e 
bases da educação nacional, no qual o currículo seria atribuição do Conselho 
Federal de Educação juntamente com Instituições de Ensino.

Na reflexão de Álvaro Melo Filho sobre a questão do uso da autonomia 
dada ao ensino superior:

os cursos jurídicos, não sabendo usar da liberdade de comportamento 
que lhes foi concedida, optaram por uma autolimitação, vale dizer, re-
nunciaram a autonomia, posto que grande parte dos cursos transforma-
ram em máximo o currículo mínimo, afastando a flexibilidade, varie-
dade e regionalização curriculares expressas pelas habilitações específi-
cas (especializações) que viessem a atender o dinamismo intrínseco do 
Direito e as possibilidades reais dos corpos docente e discente (MELO 
FILHO, 1984, p. 45).

Conclui-se que nessa fase houve mudanças, entretanto, conforme se ob-
serva neste novo currículo prescrito não há alteração na estrutura que já vi-
gorava. As disciplinas instituídas como obrigatórias pelo Estado reforçaram 
o controle estatal do conteúdo nas universidades, bem como, o aumento das 
disciplinas dogmáticas nos cursos de Direito no Brasil, as quais já existiam 
desde a época do Império.

Na Ditadura Militar, período que se estende de 1964 a 1985, houve gran-
de expansão dos cursos superiores privados, derivado, principalmente, da 
dura vigilância do governo nas universidades públicas com vista a conter 
qualquer espécie de manifestação política ou movimento estudantil, assim 
como, do resultado da política econômica liberal adotada. “Entre 1977 e 1995 
os cursos jurídicos passaram de 127 para 235, crescimento de 185%” (SÃO 
PAULO, 2013, p. 33).

Os anos 80 resultaram na transição entre um regime político ditatorial 
para uma fase de redemocratização do Brasil, no qual os movimentos estudan-
tis se fortaleceram como resistência ao padrão rígido de fiscalização imposto 
nas últimas décadas. A evolução rápida da tecnologia de informação, a globa-
lização e o uso da informática produzirão grandes mudanças sociais e também 
no mercado de trabalho, exigindo dos profissionais juristas uma amplitude em 
sua formação para o correto manuseio das práticas forenses.

O maior documento legal desta época é, indubitavelmente, a Constituição 
Federal de 1988, que institui o Brasil como Estado Democrático de Direito e 
elevou a educação, pela primeira vez na história, como um direito social a ela 
fortalecendo, assim, o processo de redemocratização do país com sua primeira 
constituição de origem popular, não outorgada.

Assim, é a redação do artigo 205 da Constituição Federal: “A educação, 
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direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentiva-
da com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho” (BRASIL, 1988).

Contudo, quase no século XXI a metodologia de ensino nos cursos de 
bacharéis em direito permanecia estagnada com o modelo, ainda lusitano, de 
aula-conferência, no qual o discente posiciona-se como figura passiva, neutra e 
ausente de conhecimento, enquanto o docente posiciona-se com único detentor 
do conhecimento em uma figura ativa de explanação de conteúdo em uma sala 
de aula. Assim, para ministrar aula na faculdade de direito “bastam “professo-
res”, alunos, códigos, em alguns casos um ou mais livros-textos, e uma sala de 
aula” (RODRIGUES, 1987, p. 35).

As décadas de 1980 e 1990, marcadas por um movimento que buscava 
mudanças no ensino, em especial, visando o acesso igualitário ao ensino com 
qualidade como direito fundamental, a sua diversificação e flexibilidade junta-
mente com a ampliação da ciência e da economia visava atingir um profissio-
nal técnico mais qualificado para o mercado de trabalho (CURY, 2005).

No entanto, as críticas ao ensino jurídico e ao profissional só aumentaram:
Os avanços educacionais, entretanto, não alcançaram os efeitos pretendi-
dos: A educação a nível universitário converteu-se, então, numa banal e 
descompromissada atividade de informações genéricas e/ou profissionali-
zantes – com os alunos sem saber ao certo o que fazer diante de um conhe-
cimento transmitido de maneira desarticulada e pouco sistemática, sem 
rigor metodológico, sem reflexão crítica e sem estímulo às investigações 
originais (CAMPILONGO; FARIA, 1991, p. 11).

Atualmente, segundo apuração da Folha de São Paulo, são oferecidas à po-
pulação 44.738 vagas de cursos de direito autorizadas pelo MEC, sendo que 
20% do crescimento deu-se em 2018. Conforme o artigo publicado “dezesseis 
em cada cem vagas autorizadas desde 1828 quando foram fundadas as pri-
meiras faculdades de direito no país, foram criadas nos últimos 15 meses, de 
acordo com o registro do MEC” (PINHO, 2019).

Neste sentido uma análise ainda mais atual de Rodrigues:
no quadro social brasileiro uma série de fenômenos têm contribuído para 
a crise deste ensino jurídico. Entre eles, as mudanças pelas quais tem pas-
sado o país nos últimos anos, e que tem levado a uma intensa produção 
legislativa visando acompanhar as alterações que se efetivam na socieda-
de e no Estado brasileiro. A ampliação do número de cursos e de vagas 
nas faculdades e universidades, o que elevou grandemente o número de 
alunos e, consequentemente, dos profissionais que ingressam anualmente 
no mercado de trabalho – mercado este, no campo do Direito, já comple-
tamente saturado. Também a constante mutação existente na realidade 

social nacional, que cada dia exige do advogado uma visão mais ampla – e 
não apenas legalista – para que ele possa participar ativamente no proces-
so social global, deixando de ser um mero técnico exclusivamente ligado 
às atividades forenses. Modificaram-se as exigências com relação à prática 
profissional do jurista, mas os cursos de Direito não acompanharam esta 
evolução (RODRIGUES, 1987).

Portanto, como se aprecia o curso de Direito no Brasil perpassa por várias 
etapas e momentos que refletem a cultura e história de cada época, porém, 
mostra-se necessário uma análise mais profunda acerca das diretrizes curricu-
lares do ensino do Direito, haja vista que as preocupações e críticas que decor-
rem do processo de formação deste profissional situam-se de longa data e, nes-
se sentido, não houve tanto progresso. Necessário que reformas no ensino do 
Direito habilite o profissional a uma dignidade política à serviço da democra-
cia e da justiça social, de modo a atender o mercado de trabalho, já saturado em 
quantidade, mas ausente de qualidade devido a sua crescente diversificação.

Os processos relacionados a educação como o ensino e a aprendizagem 
produzidos pelos homens de forma histórica tem gerado problematizações 
aos pesquisadores. Esse dilema se deve, principalmente, porque a educação 
também é um fenômeno social e, por hora é visto como indispensável para 
manutenção da ordem hegemônica já estabelecida e, de outro, como um ins-
trumento poderoso para superação dessa mesma estrutura, através de um 
apossamento de conhecimentos que possam construir em estudantes e pro-
fessores condições de desenvolvimento de humanidades e de transformações 
das realidades sociais.

No campo do currículo esse embate é emblemático, pois é através da se-
leção dos conteúdos que ele se apresenta como um mediador nestes proces-
sos educacionais, já que se manifesta como um agrupamento de orientações 
teóricas e pedagógicas com vista a formação cognitiva dos seus destinatários, 
através das práticas educacionais nas instituições escolares.

Considerando que o apontamento de determinados materiais não é neu-
tro e se baseiam-se em fundamentos contextualizados que refletem o contexto 
cultural, político e econômico em que se vive, e que se pretende manter, as 
intenções desta seleção curricular devem ser investigadas constantemente para 
que se compreenda os motivos e fins que cercam esses propósitos.

Entendemos que, o processo educacional é a condição para sermos inscri-
tos como humanos a partir da apropriação da história, da cultura e dos meios 
sociais acumulados ao longo da evolução da humanidade.

A valorização deste processo transcende a perpetuação da memória so-
cial e histórica de um grupo, assim como, na apropriação dos conhecimentos 
valorizados pelos estudantes que participam do sistema de ensino organi-
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zado em cada sociedade, e possibilita aos sujeitos uma qualificação em suas 
intervenções sobre a natureza.

A imagem do currículo é de extensa tradição na humanidade e, de for-
ma geral, relaciona-se intrinsecamente com a questão da educação, pois trata-
-se diretamente, dentre várias questões, de prescrição e seleção de conteúdo 
e sua programação.

 Assim, a ordem curricular regula a matéria a ser instruída dentro do 
sistema de escolarização, portanto, é sabido qual o conteúdo que uma insti-
tuição de ensino deve se ocupar e também, para o estudante, o que deve ser 
aprendido dentro de uma trajetória sistematizada orientada por ações educa-
tivas, formalidades de execução e objetivos claros e pré-definidos.

 Em seu âmago, enquanto instrumento regulador dos conhecimentos 
teóricos e práticos estabelecidos em processos tanto de ensino quanto de 
aprendizagem surge o currículo como uma estrutura sistematizada de proce-
dimentos educativos de seleção de conteúdo a serem ensinados de maneira 
formal e aprendidos pelos estudantes de forma a unificar esse saber.

Neste sentido,
o conceito de currículo e a utilização que fazemos dele aparecem desde 
os primórdios relacionados à ideia de seleção de conteúdos e de ordem 
na classificação dos conhecimentos que representam, que será a seleção 
daquilo que será coberto pela ação de ensinar. (SACRISTÁN, 2013, p. 17)

No campo do Direito, as Diretrizes Curriculares são compreendidas, as-
sim como todo instrumento normativo derivado do Estado, como regras coer-
citivas de conduta regulatória possuindo natureza tanto educacional como ju-
rídica oriundas de órgão competente e legitimado para tanto.

A Resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educa-
ção Superior – CNE/CES nº 9/2004 (BRASIL, 2004) é a norma que fixa as atuais 
diretrizes curriculares para graduação de Direito no Brasil. Em 1997, após críti-
cas, o CNE, órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC) emitiu o parecer 
nº 776 (BRASIL, 1997) apontando a necessidade de adequação das propostas 
iniciais existentes na Portaria nº 1.886/1994 (BRASIL, 1994), com a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB (BRASIL, 1996), as quais possui princípios orientadores acerca 
de como deve ser a educação no Brasil, as quais serão detalhadas abaixo.

A mudança se deu, principalmente, porque havia uma rigidez dispen-
sável e um detalhamento minuciosos no que diz respeito ao currículo, o que 
acabou gerando fortes críticas ao ensino jurídico no Brasil devido ao enrije-
cimento e excessivo controle, ausência de qualidade, e margem pequena de 
autonomia nas organizações das práticas escolares das Instituições de Ensino 

Superior (IES).

Outras questões externas de caráter político e econômico também pe-
saram na decisão de mudanças do paradigma e modernização do ensino su-
perior anterior para o novo modelo adaptado às diretrizes contemporâneas. 
As exigências mercadológicas pleiteavam a imposição de alguns conteúdos, 
as altas taxas de evasão escolar na graduação, a pouca produção de estudos 
científicos e, principalmente, a necessidade de inclusão de conteúdos hu-
manísticos relacionados a ética e cidadania para formação de um profissional 
mais completo (BRASIL, 1997).

Esse movimento crítico da estrutura formacional do profissional do Di-
reito teve como precursor o professor San Tiago Dantas, que indicava, desde 
a década de 40 que o ensino jurídico estava distante da realidade social e 
econômica dos brasileiros propondo que as graduações em Direito se reno-
vassem (DURAN, 2006).

Na década de 1950, esse movimento, que incluía docentes e discentes, se 
fortaleceu, o que levou à deteriorização do ensino jurídico brasileiro dentro das 
universidades comparado aos modelos aplicados em outros países. O processo 
mecânico das metodologias e o tratamento dos envolvidos como partes neu-
tras, estáticas e que só recebiam conteúdos sem contextualização dos proble-
mas da sociedade foram os fundamentos da reflexão (DANTAS, 2009).

Neste sentido, o discurso insurgente do referido professor, explicita que 
“no mundo de hoje, uma Faculdade em que o saber jurídico houvesse assu-
mido a forma de um precipitado insolúvel, resistente a todas as reações. Seria 
ela um museu de princípios e praxes, mas não seria um centro de estudos”. 
(DANTAS, 2001, p. 17).

Na mesma discussão são três as espécies encontradas como moldes de 
curso de Direito, a primeira, relacionada à Idade Medieval, possui seu funda-
mento na cultura e na construção de juristas críticos e reflexivos com amplo 
aspecto humanístico; o segundo modelo, de caráter profissionalizante, com 
fonte anglo-saxônica, oposta a primeira, possui aspecto tecnicista em que o 
jurista seria operador do Direito no ambiente forense; e o último, em uma 
visão mais contemporânea do ensino se dá pela fusão das classificações an-
teriores envolvendo aspectos técnicos e também culturais com destaque aos 
primeiros anos da formação em um visão mais humana e, ao final do curso, 
mais profissionalizante (OLIVEIRA, 2003).

Portanto, na visão do movimento reformista era imperioso a reestrutu-
ração do curso de Direito deixando o tecnicismo e estruturação do ensino ba-
seada somente no mercado de trabalho e retorná-lo à sua função originária de 
ciências sociais com objetivo de formar agentes de mudança que pudessem, de 
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forma cíclica, serem capazes de reconhecer as demandas da sociedade para que 
pudessem lutar por alterações na estrutura de poder e de políticas públicas no 
Brasil direcionando seus conhecimentos profissionais para o povo.

A ideia de uma reformulação conteudística nos cursos de Direito visando 
a promoção dos aspectos humanos e um abandono as excessivas exposições 
sistemáticas positivistas propunha que a didática enfatizasse o desenvolvi-
mento de um raciocínio jurídico que possibilitasse ao profissional um desen-
volvimento de habilidade que fossem próximas da realidade da própria socie-
dade, destinatária do ordenamento (DANTAS, 2009).

A real formação jurídica deveria priorizar o desenvolvimento da capaci-
dade do acadêmico de ofertar ao seu meio social possibilidades com a presen-
ça de raciocínios jurídicos que consigam enxergar profundamente a realidade 
contextual que vivem e, principalmente, atender as demandas da população 
dentro de suas possibilidades de grau de especialização.

Neste raciocínio, assim descreve Dantas a respeito da relevância do ensi-
no jurídico:

Pela educação jurídica é que uma sociedade assegura o predomínio dos 
valores éticos perenes na conduta dos indivíduos e sobretudo dos órgãos 
do poder público. Pela educação jurídica é que a vida social consegue or-
denar-se segundo uma hierarquia de valores, em que a posição suprema 
compete àqueles que dão à vida humana sentido e finalidade. Pela edu-
cação jurídica é que se imprimem no comportamento social os hábitos, as 
reações espontâneas, os elementos coativos, que orientam as atividades de 
todos para as grandes aspirações comuns (2009, p. 15).

Deste modo, a luta pela reformulação do ensino jurídico que não se vol-
tasse apenas na observação estática do positivismo jurídico envolto em aglo-
meradas normativas sistemáticas, mas também com a introdução em conjunto 
com uma formação humanística, as quais envolvesse os estudantes em tarefas 
relacionadas ao cotidiano da vida em comunidade, na busca incessante pela 
solução de conflitos e no estabelecimento de uma paz social era vista como a 
verdadeira necessidade da educação jurídica no Brasil.

Para tanto seria imperioso uma mudança radical que envolvesse os as-
pectos metodológicos aplicados nas universidades que contemplasse desde a 
didática através do já tradicional método expositivo em que o docente figura 
como centro e detentor de todo conhecimento e os discentes como mero es-
pectadores neutros e vazios, assim como a liberdade e autonomia nas práticas 
escolares em uma reflexão conjunta no sentido sociojurídico dos fenômenos 
sociais que fundamentam e significam a produção normativa.

Esse movimento, iniciado nos anos 40 e 50 ainda nas universidades públi-
cas e poucas universidades confessionais de Direito, se prolongaram ao longo 

do tempo e na década de 80 se concretizam em princípios vetores do ensino 
ao estampar no artigo 206 da Constituição Federal do Brasil os ideais, ainda 
que de modo formal, da igualdade de condições, acessibilidade, liberdade de 
aprender e ensinar, gratuidade, pluralismo de ideias, valorização dos docentes, 
gestão democrática e qualidade. (BRASIL, 1988, p. 134).

Impactada pela principiologia educacional descrita na Carta Magna 
brasileira, pelas recomendações dos Seminários Regionais e Nacional de 
Cursos Jurídicos, no mesmo sentido da Comissão de Especialistas de Ensino 
de Direito da SESu – MEC, a Portaria do MEC nº 1.886/1994 estabelece um 
divisor na educação jurídica incluindo no currículo mínimo como disciplinas 
obrigatórias e fundamentais a Introdução ao Direito, Filosofia (geral e jurídi-
ca, ética geral e profissional), Sociologia (geral e jurídica), Economia e Ciência 
Política (com teoria do Estado) além de destacar o estágio supervisionado e o 
incentivo a pesquisa e extensão. (BRASIL 1994)

Na sequência histórica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal reforçou os princípios constitucionais e estabeleceu outros, como a valo-
rização da experiência extraescolar; a vinculação entre a educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais, a divulgação da cultura, garantia do direito à 
educação e à aprendizagem ao longo da vida e respeito à liberdade e apreço 
à tolerância expandindo a ideia de educação como processo formativo que se 
manifesta na vida familiar, convivência humana, no trabalho, nas instituições 
escolares, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e, tam-
bém, nas manifestações culturais (BRASIL, 1996).

Em dezembro de 1997, a CNE/CES emitiu o Parecer nº 776 com o ob-
jetivo de servir de instrumento orientativo para a confecção das Diretrizes 
Curriculares dos Cursos de Graduação, delimitando da seguinte forma o 
caminho das diretrizes “se constituir em orientações para a elaboração dos 
currículos; ser respeitadas por todas as IES; e assegurar a flexibilidade e a 
qualidade da formação oferecida aos estudantes” (BRASIL, 1997).

O parecer supracitado dispões, ainda, os seguintes princípios para que 
se atingisse o objetivo:

1. assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na compo-
sição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, 
assim como na especificação das unidades de estudos a serem ministra-
das; 2. indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de 
ensino-aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a 
fixação de conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, 
os quais não poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos; 3. 
evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de gradua-
ção; 4. incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro 
graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exer-
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cício profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados 
tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa; 
5. estimular práticas de estudos independentes, visando uma progressiva 
autonomia profissional e intelectual do aluno; 6. encorajar o reconheci-
mento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora do 
ambiente escolar, inclusive as que se refiram à experiência profissional 
julgada relevante para a área de formação considerada; 7. fortalecer a 
articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 
coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de exten-
são, as quais poderão ser incluídas como parte da carga horária; 8. incluir 
orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem instru-
mentos variados e sirvam para informar a docentes e discentes acerca do 
desenvolvimento das atividades didáticas (BRASIL, 1997, p. 3).

No que diz respeito, especificamente, a graduação em todas as áreas de 
conhecimento, a Lei nº 10.172, denominada Plano Nacional de Educação, de 
09 de janeiro de 2001, também incluiu entre seus objetivos o estabelecimento 
nacional de diretrizes curriculares que pudessem assegurar diversidade e fle-
xibilidade nos programas das instituições de ensino superior para atender as 
diferenças e discrepâncias regionais, bem como, inserir nas diretrizes curricu-
lares dos cursos de formação de docentes os temas transversais, especialmente 
no que se refere à gênero, educação sexual, ética, pluralidade cultural, meio 
ambiente, saúde e temas locais com valores que tragam justiça, diálogo, respei-
to mútuo, solidariedade e tolerância (BRASIL, 2001).

Portanto, se propunha agora não mais um currículo mínimo conforme 
descreveu a portaria do MEC de 1994 para a graduação em Direito em que 
se impunha determinadas disciplinas e cargas horárias às IES, mas uma or-
ganização curricular com perspectivas filosóficas, sociais e gerais comuns a 
todos os cursos, sendo que cada instituição deveria adaptar, de modo criativo 
e com responsabilidade suas propostas pedagógicas as demandas locais onde 
estariam inseridas.

Em razão disso e por uma necessidade de adequação através do Parecer 
CES/CNE 0146/2002, o Conselho Nacional de Educação reavaliou as diretrizes 
do currículo mínimo jurídico imposto na Portaria n° 1.886/1994 que resultou na 
seguinte crítica ao modelo anterior:

o modelo de currículos mínimos implicava elevado detalhamento de dis-
ciplinas e cargas horárias, a serem obrigatoriamente cumpridas, sob pena 
de não ser reconhecido o curso, ou até não ser autorizado quando de sua 
proposição, o que inibia as instituições de inovar projetos pedagógicos, na 
concepção dos cursos existentes, para atenderem às exigências de diferen-
tes ordens (BRASIL, 2002, p. 2).

As Diretrizes Curriculares Nacionais deveriam, assim, servirem como 
referencial para as IES na organização de seus programas de formação para a 

construção de currículos plenos, através da flexibilidade. Devendo estimular 
formações diferentes para áreas distintas de conhecimento, gerando múlti-
plos perfis profissionais e diversidade de carreiras destacando, assim, com-
petências intelectuais que representem a heterogeneidade das necessidades 
sociais (BRASIL, 2002).

Neste contexto, em setembro de 2004, emerge a Resolução nº 9 do CNE/
CES com vistas a reestruturação do Curso de Graduação em Direito, Bacha-
relado, justificado nas necessidades pontuadas no ensino jurídico pelos do-
cumentos anteriores, bem como, na inserção do egresso na sociedade basean-
do-se na axiologia principiológica, objetivando dar um novo rosto as já Dire-
trizes Curriculares do curso de Direito a serem observadas pelas Instituições 
de Educação Superior em suas organizações.

As ideias desenvolvidas nessa nova perspectiva dissertam sobre a im-
prescindibilidade de se formar bacharéis que sejam técnicos e humanos em 
Direito através de processo sólido, dinâmico, perpétuo, os quais devem ser 
realizados de forma autônoma cujo formando seja capaz de reflexões, pen-
samentos críticos, compreensão, argumentação e interpretação dos termos 
jurídicos e, principalmente para a “prestação da justiça e do desenvolvimento 
da cidadania” (BRASIL, 2004, p. 2).

Em linhas gerais, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Direito de 2004 enfatizam que deve ser garantida, ao longo 
do processo, modos de integração entre teoria e prática, ambas fornecendo 
elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades 
indispensáveis ao exercício da Ciência do Direito, cuja a pluralidade de co-
nhecimentos e saberes trabalhados durante o processo formativo do bacha-
relado devem sustentar a conexão entre sua formação inicial, o exercício da 
profissão e as exigências de formação continuada (BRASIL, 2004).

As propostas da Resolução nº 9 de 2004 encontram-se com os termos do 
Parecer CNE/CES nº 211 de fevereiro do mesmo ano:

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação 
em Direito devem refletir uma dinâmica que atenda aos diferentes perfis 
de desempenho a cada momento exigido pela sociedade, nessa “heteroge-
neidade das mudanças sociais”, sempre acompanhadas de novas e mais 
sofisticadas tecnologias, novas e mais complexas situações jurídicas, a exi-
gir até contínuas revisões do projeto pedagógico do curso jurídico, que 
assim se constituirá a caixa de ressonância dessas efetivas demandas, para 
formar profissionais do direito adaptáveis e com a suficiente autonomia 
intelectual e de conhecimento para que se ajuste sempre às necessidades 
emergentes, revelando adequado raciocínio jurídico, postura ética, senso 
de justiça e sólida formação humanística (BRASIL, 2004, p. 2).

Contudo, para realizar esses objetivos é indispensável que a gestão das 
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Instituições de Educação Superior, assim como o corpo docente do curso de 
Direito estejam comprometidos nas suas organizações curriculares e progra-
mas pedagógicos para se atentarem às demandas jurídicas e sociais do local 
e tempo que se constituem para alcançar as alterações e diversificações na 
seleção dos conteúdos.

Conforme Sacristán,
não é de hoje que a avaliação assume diferentes funções sociais e pedagó-
gicas, visando atender às transformações sócio-históricas nas quais todos 
estão inseridos. Do ponto de vista social, ela se vincula à forma como as 
pessoas significam o mundo. Do ponto de vista pedagógico, se relaciona 
a diversos fatores que definem os múltiplos objetivos que, historicamente, 
estabeleceram a própria existência da função dos diversos níveis da esco-
larização (2000, p. 15).

Nesta nova proposta há necessidade de incrementar, pedagogicamente, 
e de forma conjunta, a pesquisa científica avançada e o estudo da teoria dos 
valores morais em uma formação técnico-humanístico em que o egresso seja 
capaz de refletir, criticamente, sobre as normativas que regem os fenômenos 
sociais da comunidade que pertence gerando, assim, mudanças no que tange 
a justiça e exercício da cidadania adequando, assim, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Superior Nacional.

Recentemente a Resolução CNE/CES nº 5/2018 instituiu as Diretrizes Na-
cionais do Curso de Graduação em Direito, além de outras providências. Não 
existe mais referências ao currículo ou conteúdos mínimos, contudo, indepen-
dente da prescrição formal o fato prático é que ainda permanece no ensino 
jurídico um currículo mínimo. Senão, veja-se:

a Resolução CNE/CES nº 5/2018 incluiu como obrigatórios alguns dos 
conteúdos enumerados nas perspectivas formativas, os conteúdos trans-
versais estabelecidos em legislação própria, a prática jurídica, o trabalho 
de conclusão, as atividades complementares e também um conjunto de 
competências. A Resolução CNE/CES nº 7/2018 agrega a esses compo-
nentes curriculares obrigatórios a atividade de extensão (RODRIGUES, 
2019, p.24)

Na própria Resolução estabeleceu-se que os cursos de Direito devem pro-
piciar a formação de um profissional que revele, no mínimo, as competências 
cognitivas, instrumentais e interpessoais devendo constar no Projeto Pedagógi-
co do Curso – PPC as competências, habilidades e os componentes curriculares 
que são globais obrigatórios, contudo cada IES poderá adequar o seu instru-
mento pedagógico a objetivo e vocações específicas de modo que contextualize 
com a instituição, a política, a geografia e o campo social (BRASIL, 2018).

Deste modo, considerando a atual Diretriz e demais legislações vigentes 
para a confecção do currículo pleno do Curso de Direito tem-se como conteú-

dos que integram os componentes curriculares obrigatórios na perspectiva 
formativa: a) Geral: inexistência de conteúdos específicos obrigatórios, for-
mação sólida geral e humanística, permanência dos elementos fundamentais 
do Direito comunicando com a filosofia, ciências sociais e novas tecnologias 
e estudos que transcendam outras áreas de formação; b) Geral Transversal: 
educação ambiental, para terceira idade; das relações étnicos-raciais e em di-
reitos humanos; c) Geral Optativa: libras; d) Técnico-jurídica: Teoria do Direi-
to, Direito Administrativo, Civil, Constitucional, Empresarial, Internacional, 
Penal, Previdenciário, Trabalho, Tributário e formas consensuais de solução 
de conflitos e f) Prático-profissional: integração entre conteúdos teóricos e 
práticos (RODRIGUES, 2019, p. 77-78)

Outra inovação trazida pela nova diretriz é na metodologia, no que tange 
a obrigatoriedade da presença de metodologias ativas, ou seja, a utilização de 
um processo que destaca o aluno como centro e de forma interativa, sendo este 
o agente responsável pela sua aprendizagem (OLIVEIRA, 2013). Destaca o ar-
tigo 2º, parágrafo 1º, inciso VI, que dispõe “modos de integração entre teoria e 
prática, especificando as metodologias ativas utilizadas” (BRASIL, 2018).

O mesmo artigo acima referido, contudo, no inciso exige que seja incluso 
no PPC elementos estruturais a interdisciplinaridade, algo que já era reivindi-
cado pelos movimentos reformistas, contudo resta a crítica:

esse conjunto de visões diferenciadas caracteriza a multidisciplinaridade 
e não a interdisciplinariedade. Essa forma de inclusão de conteúdos nada 
mais propicia do que uma série de análises isoladas do mesmo objeto sem, 
contudo, propiciar ao aluno uma perspectiva relacional. [...]. Além disso, 
ao lado da questão da interdisciplinaridade em sentido amplo (interdis-
ciplinaridade externa), há no campo do Direito a peculiaridade da neces-
sidade de uma relação interdisciplinar entre os seus próprios conteúdos 
(interdisciplinaridade interna) (RODRIGUES, 2019).

Constam ainda, na Resolução CNE/CES nº 5/2018, as competências curri-
culares consideradas obrigatórias podendo ser assim sistematizadas: a) Geral: 
comunicação precisa na forma oral e escrita, desenvolvimento da cultura do 
diálogo, sólida formação geral e humanística, capacidade de análise e interpre-
tação dos fenômenos sociais, postura e visão crítica, autonomia e dinamicidade, 
desenvolvimento da cidadania, aceitação da diversidade e pluralismo cultural, 
perspectivas transversais sobre direitos humanos e entendimento da dimensão 
das novas tecnologias na área jurídica; b) Técnico-jurídica: domínio de concei-
to, terminologias, metodologia jurídica, tecnologias e métodos para aplicação 
do Direito, incluindo as formas de composição de conflitos, interpretação do 
direito nacional com vista legislação estrangeira e dos fenômenos jurídicos, 
compressão de estruturas, racionalidades fundamentais, hermenêutica e méto-
dos interpretativos, bem como conceitos deontológicos-profissionais; c) Práti-
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co-profissional: articular conhecimento teórico com os casos práticos desenvol-
vendo técnicas de raciocínio, argumentação para propor e decidir problemas, 
elaborar textos, atos e documentos de acordo com as normas técnico-jurídicas, 
pesquisar e utilizar o Direito e suas fontes atuando de forma adequada em 
instâncias diversas, sejam elas administrativas, judiciais ou extrajudiciais utili-
zando devidamente os processos, atos e procedimentos, atuar em grupos que 
envolvam outros profissionais de Direito ou de caráter interdisciplinar, bem 
como exercer o Direito e a prestação da justiça (RODRIGUES, 2019).

No mais, as Diretrizes Curriculares 2018 vigente dispõe que o currículo, 
juntamente com a metodologia e o sistema de avaliação devem ser integrados 
e coesos entre si para que se atinja os objetivos e vocação do curso de Direito. 
No que tange à inovação, a diretriz cobra o seu incentivo, contudo não os 
especifica. Inclui, também, como elemento estrutural a indicação de formas 
de mobilidade nacional e internacional para intercâmbio ou outras formas 
de interação com instituições nacionais ou estrangeiras e por fim, acresce a 
possibilidade de que alunos com extraordinário aproveitamento nos estudos 
possam reduzir a duração do curso, “de acordo com as normas dos sistemas 
de ensino” (BRASIL, 2018).

Portanto, pesquisar cientificamente as Diretrizes Curriculares do ensi-
no superior jurídico constitui-se um quesito essencial para elucidação dessas 
importantes relações entre o currículo, a formação jurídica, as avaliações ex-
ternas, a sociedade e o desenvolvimento da profissionalidade jurista.

O estudo das diretrizes curriculares jurídicas é relacionado à própria 
efetividade do Direito no ensino superior contemplando sua qualidade do 
ensino e da formação deste profissional.

Não há dúvidas que a formação na graduação em Direito é um desafio 
para as políticas governamentais, assim como para as instituições educacio-
nais de ensino superior, cujo problemas repousam na lacuna das perspectivas 
formativas baseadas na compreensão social, cultural e econômica da profis-
são; a definição do perfil profissional ante aos vários ramos; a compreensão 
dos desafios curriculares e programáticos no processo de formação profissio-
nal; até por fim, a ausência de uma carreira atrativa e com condições favorá-
veis de trabalho.

Uma proposição para que esse objetivo seja atingido é a construção de 
um currículo que supere a dicotomia entre teoria e prática, entre situação de 
formação e situação de trabalho.

A defesa de uma perspectiva de formação com base no desenvolvimento 
da capacidade intelectual dos estudantes, premissa para a articulação de uma 
prática educacional de fato emancipatória, assim como, a formação, os espa-

ços e ações profissionalizantes também precisam incorporar em suas ações 
processos distanciados das organizações dicotômicas, como por exemplo, 
teoria/prática, conhecimento/ação, reflexão/ação; razão/emoção, entre outras.

Visualiza-se que o cenário formativo deve garantir o aprofundamento 
da “função” social do profissional em Direito, com a definição de proposições 
políticas educacionais coerentes, que embasadas em aportes teóricos condi-
zentes possibilitem aos juristas recém-formados redesenharem suas identi-
dades profissionais.

Este desafio de rearticular a dicotomia, já indicada há tempos, com a 
consideração de que parte da desqualificação do trabalho do jurista nos dias 
atuais pode ser resultado do modelo de formação acadêmica estruturadas 
com base na bifurcação evidenciando uma ausência clara de um perfil profis-
sional contínuo, completo, dinâmico e permanente.

Para tanto, este desafio perpassa a reconstrução dos currículos que sus-
tentam os cursos de bacharelado em Direito, de forma que possibilitem a pro-
fissionalização do jurista, constituído por uma formação profunda, incisiva 
e reflexiva no conhecimento teórico, nas formas de ação e na compreensão 
da realidade atendendo, assim, aos atributos necessários a construção de um 
bom profissional.

A tentativa pela resolução da dicotomia tem caráter idealista e subsidia, 
muitas vezes, o “praticismo” tão encontrado nas instituições educacionais. É 
no cerne da contradição que está a dialética da relação e não em tentativas ar-
tificiais de conciliação. Entretanto, a relação entre teoria e prática traz em seu 
bojo grande complexidade, como nos aponta Fonseca (1997).

Para este autor, teoria e prática não são polarizações distintas de um 
mesmo fenômeno, mas devem ser pensadas em sua relação de contradição, 
já que a prática é a negação radical da teoria enquanto ideia de algo; e a teo-
ria nega a prática enquanto experiência de mundo irrefletido. Não se deve 
reduzir a graduação a um tecnicismo, mas sim, atentar que o processo de 
formação profissional deve evidenciar as necessidades profissionais que irão 
emergir ao longo da carreira.

3. CONCLUSÃO

O atual cenário exige do jurista habilidades que, até então, não eram 
inseridos na realidade deste tipo de profissional. Em razão disso, repensar 
a formação e, consequentemente, a estrutura curricular do bacharelado de 
Direito é apoiar e desenvolver uma função social de um profissional que ex-
pressa sua atuação na própria sociedade modificando, por vezes, os atuais 
sistemas já ultrapassados.
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O início da carreira profissional é marcado pelo paralelo entre a forma-
ção e o exercício profissional, mas também pela experiência do descobrimen-
to que se traduz no ânimo inicial, na possibilidade da experimentação e do 
sentir-se, finalmente, responsável por uma demanda judicial e pela constru-
ção de processos significativos na esfera dos poderes, os quais se constituem 
desafios sociais.

Visualiza-se que o cenário formativo do graduando em Direito deve ga-
rantir o aprofundamento da “função” social do sujeito, com a definição de pro-
posições políticas educacionais coerentes, que embasadas em aportes teóricos 
condizentes possibilitem aos novos juristas redesenharem suas identidades 
profissionais. (RODRIGUES, 1987)

Para tanto, entendemos que enquanto novos espaços formativos não fo-
rem configurados para a formação de profissionais do Direito, corremos o risco 
de o distanciamento do processo entre a realidade vivida e as ações propostas 
cindirem-se cada vez mais, tendo como uma de suas justificativas a ausência 
no processo de formação.

Repensando essas questões é possível que a graduação jurídica, através 
de um de seus aspectos formativos, as diretrizes curriculares, construam e ga-
rantam com maior efetividade a bacharéis em Direito a compreensão além de 
um currículo mínimo estático, mediano e enrijecido, mas, a inomogeneidade 
das alterações e demandas sociais para a plenitude de um currículo.
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MÉTODO JIGSAW: COLABORAÇÃO E ENGAJAMENTO 
NO ENSINO JURÍDICO SUPERIOR

Cristiano de Aguiar Portela Moita1

1. INTRODUÇÃO

Já não é mais novidade a relevância dos métodos participativos para o 
processo de ensino e aprendizagem. Nos mais diversos ambientes de ensino, 
cada vez mais se adotam metodologias ativas centradas no papel dos alunos. 
Ao mesmo tempo, a tecnologia vem se integrando a esse processo, dinami-
zando significativamente a relação entre professores e alunos. Nesse contexto, 
embora com resistências,2 há uma forte tendência em direção à ubiquidade da 
aprendizagem, não mais restrita a salas de aula, o que deve forçar mudanças 
significativas nas instituições de ensino.3

De todo modo, parece estar sedimentada a ideia de que o processo de 
aprendizagem se desenvolve mais plenamente com a participação ativa do 
aluno,4 independentemente das inovações tecnológicas que vêm exigindo – e 
das que exigirão – uma readequação do ensino superior. Isso não quer dizer 
que o método expositivo esteja sepultado, mas a sua função pedagógica deve 

1 Mestre em Ordem Jurídica Constitucional; Professor do Centro Universitário Unichristus; cristiano_
apm@hotmail.com

2 Provocativamente, sugere Spence que, se a viagem no tempo fosse possível e conseguíssemos trans-
portar um camponês para uma fazenda de hoje, ele não reconheceria nada salvo as vacas; um médico 
do século 13 sairia correndo de uma moderna sala de cirurgia; Galileu acompanharia boquiaberto 
um tour pela estação espacial da NASA, e Colombo tremeria de terror num submarino nuclear – en-
tretanto, um professor do século 15 da Universidade de Paris se sentiria em casa numa sala de aula 
de Berkeley (SPENCE, 2001, p. 12-13) . Spence, nesse artigo, desenvolve um radical argumento: 
“Premissa 1: o ensino [teaching] é uma empresa humana que não melhora e não pode melhorar com 
o tempo. Premissa 2: seres humanos são aprendizes fantásticos. Premissa 3: humanos não aprendem 
bem em salas de aula focadas no ensino expositivo [teaching-focused classroom]. Conclusão: Nós 
não supriremos as necessidades por mais e melhor educação de qualidade até que professores se 
tornem designers de experiências de aprendizagem e não expositores [teachers]” (SPENCE, 2001). 
Uma razão pouco percebida que explica essa dificuldade de mudança encontra-se num comporta-
mento bem contraditório por parte dos professores: pesquisadores, quando atuam nas suas pesquisas, 
costumam basear suas conclusões em evidências, mas não fazem o mesmo quando atuam como pro-
fessores. “Da antropologia à Física, enquanto especialistas, somos treinados a ir na jugular quando 
encontramos suposições de nossos pares não testadas. [...] Mas quando se trata de práticas cotidianas 
da nossa profissão – trabalhar com estudantes, desenvolver currículos ou administrar nossas institui-
ções – , permanecemos envoltos em folclore incontestável.” (EWEL, 2001, p. 4).

3 No relatório anual Horizon Report, especificamente para o ano de 2019, constam prognósticos releva-
dores das principais tendências de adoção tecnológica no ensino superior: no curto prazo (um a dois 
anos), redesenho de espaços de ensino e formas de ensino integradas com soluções digitais; no médio 
prazo (três a cinco anos), avanço em culturas de inovação e foco crescente na mensuração da aprendiza-
gem; e, no longo prazo (cinco anos ou mais), reflexão sobre como as instituições de ensino funcionam 
e graus modularizados e desagregados de certificação (ALEXANDER et al., 2019, p. 6-13).

4 No mesmo relatório, os prognósticos da tendência de visualizar o estudante como criador já se sedi-
mentaram em 2014, ao passo que a tendência de aprendizagem colaborativa também já foi sedimen-
tada em 2012. (ALEXANDER et al., 2019, p.6).
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ser bem delimitada e realocada dentro do quadro de alternativas pedagógi-
cas disponíveis.5 Fica reservado, assim, espaço para os diversos métodos par-
ticipativos, os quais pressupõe uma atitude mais ativa do aluno no processo 
de ensino e de aprendizagem.

A necessidade de readequação aplica-se a todos os ambientes de ensino, 
incluindo-se aí as faculdades de Direito. Especificamente no Brasil, há ainda 
exigências normativas que convergem para suprir essa necessidade nos cursos 
de Direito. Assim, parte da capacitação do graduando em Direito deve englo-
bar a compreensão do impacto das novas tecnologias e seu domínio,6 o de-
senvolvimento da cultura do diálogo7 e da capacidade de trabalhar em grup.8 
Mas, também deve lidar com as metodologias ativas, que são consideradas 
elementos estruturais dos projetos pedagógicos dos cursos.9

Existem várias concepções de metodologias ativas. Há alguns métodos 
mais simples, pensados ora para uma qualificação do método expositivo ora 
para uso episódico numa aula. No Direito, são emblemáticos o diálogo so-
crático; o método do estudo de caso, que fez sucesso já no século XIX e se ar-
raigou nas faculdades americanas de Direito; o role play, que permite o aluno 
exercitar papeis típicos do mundo jurídico, como o do advogado e do juiz; e 
a simulação, geralmente, aplicada para reproduzir sessões de julgamento de 
tribunais (GHIRARDI, 2012, p. 54-63).

Mas há também métodos mais complexos, estruturados para serem 
aplicados por um período inteiro ou até para todo o curso. O já reconheci-
do Problem-Based Learning (PBL) é um exemplo. Pensado inicialmente para 
lidar com o problema da grande quantidade de informações inúteis a que o 
estudante de medicina era o exposto nos anos iniciais do curso (BARROWS; 
TAMBLYN, 1980, p. XI), o PBL passou a ser utilizado como modelo de apren-
dizagem no ensino superior e adquiriu rápida aceitação na medicina em ge-

5 Como será visto mais à frente, a dinâmica do método expositivo se dá em função de um sistema 
de recompensas que pode favorecer a criação de um clima de competitividade na sala de aula nem 
sempre positivo, podendo inclusive gerar animosidade entre os alunos. Isso não é necessariamente 
culpa do professor, mas uma deficiência intrínseca do método expositivo. Nesse ponto, é importante 
que o professor perceba que é possível recorrer a alternativas de ensino. Ele não precisa achar que 
está preso a um método pelo simples fato de ser tradicional. Pelo contrário, cabe ao professor fazer 
escolhas metodológicas relevantes para sua disciplina (GHIRARDI, 2012, p. 18-19), o que inclui 
decidir qual método de ensino e aprendizagem a ser utilizado. Nesse sentido, cabe a reflexão de que 
há uma relação profunda entre os modos de pensar uma ciência e o modo de ensiná-la; igualmente, 
entre o modo de pensar o direito e ensiná-lo, e “este ensino se dá por meio de um conjunto de práti-
cas cotidianas, cujo funcionamento como matriz e reforço de construções ideológicas não deixa de 
existir” (GHIRARDI, 2012, p. 21-22). Há uma relação fundamental entre o conteúdo ministrado e a 
forma de ensiná-lo; “as duas coisas permanecem vinculadas, uma vez que não se pode ensinar bem o 
direito errado, e o direito, que se entende mal, determina, com essa distorção, os defeitos de pedago-
gia” (LYRA FILHO, 1980, p. 5). O papel da ciência e o do ensino fundem-se em práticas cotidianas 
impregnadas ideologicamente, o que não impede, mas antes concita o educador a fazer escolhas 
sobre por que ensinar, o que ensinar e como ensinar (GHIRARDI, 2010, p. 4).

6 É o teor do art. 4º, incisos X e XI da última resolução pertinente (BRASIL, 2018).
7 Art. 4º, VI (BRASIL, 2018).
8 Art. 4º, XIII (BRASIL, 2018).
9 Art. 2º, §1º, VI (BRASIL, 2018).

ral (BARROWS, 1996, p. 3-4) bem como em outras áreas (HUNG; JONASSEN; 
LIU, 2008, p. 487-488). No Brasil, já é adotado em alguns cursos e, no ensino 
superior jurídico, há estudos sobre a viabilidade de sua adoção, inclusive 
com readequações para as especificidades de um curso de Direito.10

Outro exemplo é o Team-Based Learning (TBL). Inicialmente, elaborado 
em cursos de administração, é um método que serve inclusive para salas com 
grande quantidade de alunos (MICHAELSEN et al., 1982. p. 14). O TBL adqui-
riu repercussão mundial igualmente relevante. No Brasil, há experiência em 
vários cursos como Medicina, Enfermagem, Moda, Matemática, Física e tam-
bém Direito,11 com relatos de aplicação no Brasil (OLIVEIRA; ARAUJO; VEIT, 
2016), incluindo Direito (POLIMENO et al., 2013).

Por sua vez, o método jigsaw é mais uma modalidade de aprendizagem 
cooperativa. Envolve a formação de times e é assentando na interdependência 
dos membros de um grupo. Nesse ponto, assemelha-se com os reconhecidos 
PBL e TBL. Todavia, sua estrutura é mais simples, o que não necessariamente 
significa pouca efetividade em relação a outros métodos.12 Por exemplo, não 
requer a feitura de testes de preparação (TBL) nem é voltado prioritariamente 
para solução de problemas (PBL), embora comungue de algumas práticas es-
senciais a esses métodos (MICHAELSEN; DAVIDSON; MAJOR, 2014, p. 80). 
Isso permite certa flexibilidade na sua aplicação como será visto mais adiante.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. O MÉTODO JIGSAW: INÍCIO

O caso Brown (USA, 1954) é considerado um dos mais importantes da 
história constitucional americana. Todas as discussões realmente sérias sobre a 
Suprema Corte dos Estados Unidos e sobre seu papel no sistema político ameri-
cano ocorrem nas fronteiras designadas pelo legado deixado por essa decisão.13 
A superação da doutrina separate but equal foi paradigmática para o mundo, in-
clusive com consequências para outros países.14 É de se imaginar que a agrega-

10 Esse é o caso do método EARP (Ensino-Aprendizagem pela Resolução de Problemas) (RODRI-
GUES, 2010, p. 39). Com esse modelo, Rodrigues acredita inclusive que seria possível compatibili-
zar os benefícios do método PBL com as recentes diretrizes curriculares nacionais para as graduações 
em Direito instituídas pela Resolução CNE/CES n.o 5 de 2018 (2019, p. 858).

11 Cf. levantamento feito por Oliveira, Araújo e Veit (2016).
12 Um dos resultados encontrados por Carpenter ao comparar alguns métodos de ensino aplicados em 

grandes turmas foi o de que estudantes tiveram melhor desempenho sob o método jigsaw (2006, p. 
17), o que permitiu inferir que “métodos de aprendizagem moderadamente ativos como o método 
jigsaw são mais efetivos do que a aula expositiva, a aula expositiva acompanhada de discussão e os 
métodos de estudo de caso. Entretanto, métodos de aprendizagem mais extremamente ativos como 
projetos de equipes completados fora da sala podem não ser tão efetivos quanto métodos moderada-
mente ativos ou passivos.” (2006, p. 18, tradução nossa).

13 E pelos precedentes Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) e Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905) 
(TUSHNET, 2006, p. 1720).

14 Como Nova Zelândia, Trinidad e Tobago e Canadá, mas com mais destaque na África do Sul pós-
-apartheid (GOLDSTONE; RAY, 2004, p. 113-120).
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ção racial fosse imediata após a decisão, mas não. Foi necessário que a Suprema 
Corte se pronunciasse novamente no ano seguinte exigindo uma dessegregação 
com “toda velocidade deliberada”.15 Ainda assim, dez anos depois, o processo 
de dessegregação nas escolas era praticamente nulo (STEPHAN, 1980, p. 17)

Após um rápido avanço ao final da década de sessenta, houve uma desa-
celeração no processo de dessegregação no início da década de setenta (FEA-
GIN, 1980, p. 25). Era esse o contexto em Austin, no estado do Texas, no ano 
de 1971, quando Elliot Aronson, um experiente psicólogo social, especializado 
em relações interpessoais, foi convidado por uma escola para tentar encontrar 
uma solução para a situação conflitiva (ARONSON; PATNOE, 2011, p. 349).16

O ponto inicial e central de sua intervenção foi adotar uma nova perspecti-
va para encarar o problema: em vez de apostar nas soluções de curto-prazo para 
contenção de crise, como a instituição de conselhos escolares para a discussão 
e deliberação a respeito de pontos de tensão, Aronson apostou num novo pon-
to de vista: encontrar métodos para prevenir o desenvolvimento dessas tensões 
(ARONSON; PATNOE, 2011, p. 355-367). Além disso, partiu da hipótese inicial 
de que seria mais eficiente e efetivo construir tais métodos na estrutura de uma 
instituição do que adotá-los como reflexão colateral. Mais especificamente, seria 
melhor alterar o processo de ensino e aprendizagem de modo que os estudantes 
pudessem aprender a gostar e a confiar um no outro – não como uma atividade 
extracurricular, mas no curso do aprendizado normal. Por isso, o problema foi 
encarado sob uma nova perspectiva: não como um problema de gestão de crise, 
mas como um problema de aprendizado (ARONSON; PATNOE, 2011, p. 367).

A sala de aula tradicional era envolta numa atmosfera de conflito e de 
competição. Nesse modelo de ensino e de aprendizagem, havia duas pressu-
posições que os alunos adquiriam: o professor como o único perito na sala, e 
a resposta correta só poderia ser a encontrada na cabeça do professor. Assim, 
a principal tarefa dos alunos seria fornecer a resposta que o professor espera-
va. A recompensa, nesse modelo tradicional, é alcançada com a satisfação do 
professor ao perceber o quão inteligentes, rápidos e bem-comportados são os 
alunos.(ARONSON; PATNOE, 2011, p. 330). Ela não vem da consulta ou da 
colaboração dos colegas. Pelo contrário, esses são vistos como concorrentes, 
que também estão tentando receber a aprovação do professor. Esse modelo não 
só é altamente competitivo e destrutivo para as relações interpessoais – o que 
por si só já tem um alto custo – como também dispensa uma gama valiosa de 
recursos humanos (ARONSON; PATNOE, 2011, p. 414).

15 Nas famosas e dúbias palavras do Chief Justice Earl Warren (USA, 1955).
16 Neste artigo, para expor informações históricas e a estrutura do método, seguirei essa obra lançada 

em 2011 no formato E-book Kindle (por isso, aliás, que a localização das informações é indicada por 
posição, não por páginas). Entretanto, para fins de informação, convém salientar que a primeira obra 
lançada por ele e seus auxiliares sobre o método data de 1978 (ARONSON et al., 1978).

A intervenção de Aronson visou alterar o papel do professor e dos alu-
nos. Se, na aula tradicional, o professor era a única fonte de informações e 
os colegas não eram vistos como recursos, mas como inimigos, seria preciso 
modificar essa dinâmica básica. Assim os alunos foram divididos em grup. 
A estrutura da sala tradicional, com um especialista (o professor) como único 
recurso de aprendizagem e 30 ouvintes, foi substituída por uma com pequenos 
grupos de 5 a 6 estudantes. Seria imperativo que eles tratassem uns aos outros 
como recursos. Isso foi possível a partir de três caminhos:

1. O processo de aprendizagem foi estruturado de modo que a competiti-
vidade individual fosse incompatível com o sucesso;

2. O sucesso ocorreria somente após um comportamento cooperativo en-
tre os estudantes do grupo;

3. Todos os estudantes (independentemente de seus status na sala de aula) 
estavam numa posição de trazer para seus colegas de grupo uma contri-
buição singular de conhecimento – um pedaço de informação vital que 
não estava facilmente disponível salvo por aquele estudante. (ARONSON; 
PATNOE, 2011, p. 428, tradução nossa)

Por consequência, se, na aula tradicional, a recompensa ocorreria quando 
os alunos conseguissem atrair a atenção do professor pela demonstração de 
sua distinta inteligência, na sala cooperativa, o sucesso seria alcançado pela 
atenção aos seus colegas, com boas perguntas, ensinando-os e ensinando-os a 
ensinar (ARONSON; PATNOE, 2011, p. 428).

No experimento inicial na escola de Austin, os pesquisadores aplicaram o 
método numa sala de quinta série, em que os alunos estudavam biografias de 
grandes americanos. A próxima lição seria a biografia de Joseph Pulitzer. Os 
pesquisadores criaram uma biografia descrita em seis parágrafos. Cada parágra-
fo tratava de um momento importante da vida de Pulitzer (o primeiro falava de 
seus ancestrais e de como vieram para os EUA, o segundo descrevia sua infância 
e juventude e assim por diante). A biografia foi copiada seis vezes, e cada pará-
grafo de cada biografia foi entregue a cada aluno de cada grupo. Desse modo, 
todo grupo possuía a completa biografia de Pulitzer, mas cada aluno do grupo 
só possuía um sexto da biografia. Para aprenderem sobre Pulitzer, os estudantes 
deveriam dominar seu parágrafo e ensiná-lo aos colegas de seu grupo.

Entretanto, antes de ensinarem a seus pares, cada aluno se reuniria com 
os alunos dos outros grupos que receberam os mesmos parágrafos da biogra-
fia de Pulitzer. Esses grupos temporários são os “grupos dos especialistas”. 
Essa etapa do método é muito importante, uma vez que possibilita aos alunos, 
sobretudo os menos articulados, trabalhar seu parágrafo com outros colegas, 
discutindo a ideia do texto e a melhor maneira de apresentá-la.

Após esse encontro com o grupo de especialistas, os alunos eram infor-
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mados de que deveriam ensinar aos pares do grupo inicial e de que seriam 
avaliados individualmente a respeito de toda a biografia. O sucesso de cada 
aluno depende do sucesso de seus colegas, o que torna esse método bastante 
semelhante com um jogo de quebra-cabeça, jigsaw em inglês, em que cada alu-
no detém uma peça da imagem principal, que só pode ser construída com a 
ajuda de todos (ARONSON; PATNOE, 2011, p. 428-452).

Comparada com a sala de aula tradicional (Figura 1), em cuja estrutura o 
professor que expõe a matéria exerce o papel central no processo de ensino e 
aprendizagem enquanto os alunos têm uma função secundária, em uma sala 
jigsaw (Figura 2), os alunos adquirem relevo porque a estrutura do método 
exige a interdependência entre os discentes.

Figura 1 - Sala de aula tradicional

Fonte: elaborado pelo autor

Figura 2 - Sala de aula jigsaw

Fonte: elaborado pelo autor

A ideia central do método reside aqui: o requisito da interdependência. 
“É o elemento da ‘exigência’ de interdependência entre os estudantes que torna 

esse um método de aprendizagem único, e é essa interdependência que encoraja 
os estudantes a tomar parte ativa no seu aprendizado.”(ARONSON; PATNOE, 
2011, p. 463, grifo do autor e tradução nossa) O método é estruturado de tal modo 
que absolutamente todos os alunos, direta ou indiretamente, podem ser recursos 
importantes para o aprendizado de cada aluno considerado individualmente.

Resultados positivos foram comprovados na escola de Austin. Em compa-
ração com a sala de aula tradicional, a sala jigsaw conseguiu melhores ganhos 
de desenvolvimento de competência socioemocional e de aquisição acadêmica 
sobretudo dos grupos minoritários.17 Muitas escolas que adotaram o método 
também relataram ganhos (ARONSON; PATNOE, 2011, p. 536). O método se 
difundiu.18 Ambientes de ensino os mais diversos passaram a adotar o jigsaw 
como alternativa de método participativo, incluindo aí universidades.

A comprovação efetiva dos resultados da adoção de métodos cooperati-
vos, em geral e do método jigsaw em particular sugere a necessidade de pes-
quisas mais conclusivas.19 De todo modo, o que é cediço é que o método jigsaw 
é um famoso método dentro do rol daqueles pertencentes à aprendizagem co-
laborativa. Entretanto, se, por um lado, há um reconhecimento no Brasil da 
importância desse tipo de aprendizagem, por outro, há um desconhecimento 
significativo em relação ao método jigsaw.

Não há notícia de artigos publicados na área de ensino jurídico superior, 
especialmente no Brasil, daí o ineditismo deste trabalho. 20 Este artigo pretende 

17 Alunos de uma sala jigsaw aumentaram o gosto pelos pares de grupo sem diminuírem pelos demais 
colegas; o gosto pela escola mais do que o dos alunos da sala tradicional; houve redução de competi-
tividade, aumento de autoestima e adoção da visão de que o colega é fonte de aprendizagem, algo que 
não ocorreu nas salas tradicionais; alunos negros e latinos tiveram ganhos de aprendizagens signifi-
cativamente maiores que os da sala tradicional; houve aquisição relevante da habilidade de empatia 
(ARONSON; PATNOE, 2011, p. 1995). Curioso é o caso de um aluno latino chamado “Carlos” pelos 
autores para preservação de sua identidade. Carlos não era muito bem articulado em inglês e, por ser 
ridicularizado, evitava falar. Durante a aplicação do método, sendo obrigado a falar, Carlos ainda 
sofreu com a atitude dos colegas. Todavia, logo eles perceberam que se prejudicariam no caso de 
ridicularizarem Carlos, uma vez que o desempenho de cada um dependeria da capacidade de todos os 
membros do grupo de exporem sua parte da matéria. Passaram então a ficar atentos ao que ele tinha 
para falar, encorajando-o a expor o tema (Ibid., p. 477-511). Alguns anos depois, “Carlos” mandaria 
uma carta para o professor Aronson identificando-se como a criança latina que fez parte da pesquisa 
inicial do método jigsaw. Na carta, dizia que cursava Psicologia em Harvard porque, à época do mé-
todo, deixou de odiar a escola, o professor e os colegas. Passara a amar a aprender, e os colegas que 
o ridicularizavam tornaram-se seus amigos. O caso “Carlos” é apresentado pelo autor como exemplo 
de como o método pode contribuir positivamente na vida dos alunos (Ibid. p. 2591-2616).

18 Uma pesquisa pela expressão “jigsaw method” na plataforma Google Scholar resulta em aproxima-
damente 3.600 entradas, compreendendo aplicações do método em escolas, universidades, cursos 
diversos etc.

19 Aronson aponta que a eficácia do método foi provada para além do esperado, tendo sucesso não só 
na redução da hostilidade e do preconceito entre crianças como também na produção de uma série 
de benefícios educacionais, tais como aumento da autoestima, performance, gosto pela escola e en-
tusiasmo pelo aprendizado (2011, p. 233-244). No mesmo sentido, o método tem destaque, quanto 
à aprendizagem cooperativa, no livro de Geoff Petty sobre ensino baseado em evidências (PETTY, 
2009, p. 65 e p. 143-153). Entretanto, há quem ponha em dúvida o alcance da efetividade do método, 
por exemplo, quanto a resultados inter-relacionais (BRATT, 2008).

20 Há alguns artigos sobre o método e sua aplicação em escolas e em alguns cursos bem específicos. Na 
plataforma Scielo, a busca pelo termo “jigsaw” em páginas em português remete a dois artigos: um 
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contribuir especificamente para os profissionais dessa área, divulgando essa 
alternativa de aprendizagem ativa.

2.2. O MÉTODO JIGSAW EM 7 PASSOS

O método jigsaw é um método participativo bem estruturado e que tem 
como requisito primordial a interdependência. Esse requisito torna o jigsaw 
um método diferenciado de aprendizagem porque não só encoraja os alunos 
a exercerem um papel ativo na aprendizagem como também torna cada aluno 
uma fonte valiosa de aprendizado para seus colegas.

A palavra jigsaw pode ser traduzida diretamente para o português como 
“quebra-cabeça”. Sua origem etimológica é particularmente interessante: ela é 
composta por jig, que é tanto uma ferramenta quanto uma dança específica, e 
saw, traduzida por serra; ou seja, é um jogo que pressupõe uma verdadeira pi-
cotada. Ambas as traduções permitem remeter à ideia central do método, que 
é o recorte da matéria em pedaços a serem distribuídos entre os alunos, que 
deverão, em conjunto, reconstruí-la como um quebra-cabeça.

Um modelo básico do método jigsaw pode ser posto em prática em 7 pas-
sos.21 Tomemos como exemplo uma sala com 25 alunos.

Primeiro passo (Figura 3): divide-se a matéria (o “quebra-cabeça”) em 
algumas partes (“peças”). No exemplo, a lição é dividida em cinco partes.

Figura 3 - Primeiro passo

Fonte: elaborado pelo autor

que descreve uma situação muito específica do uso do método numa escola, cujos resultados sugeri-
ram aumento da formação crítica dos alunos (LEITE et al., 2014, p. 4504-4507); o outro é um artigo 
sobre a aplicação do método no âmbito universitário, mais especificamente numa sala da disciplina 
de química medicinal (MASSI; CERRUTI; QUEIROZ, 2013). Na plataforma Google Scholar, a bus-
ca remete a mais trabalhos científicos, referentes a usos nas áreas de línguas, matemática, química, 
engenharia elétrica, física, etc., mas não consta nenhum publicado na área de ensino jurídico.

21 Esse modelo envolve a estrutura básica do método. Outras formas de aplicação e possíveis proble-
mas enfrentados pelos professores são apresentados tanto no livro de Aronson como também no site 
dedicado ao método (SOCIAL PSYCHOLOGY NETWORK, 2009).

Segundo passo (Figura 4): divide-se a turma em grup. No exemplo de 
uma sala com 25 alunos, divide-se a turma em 5 grupos de 5 alunos.

Figura 4 – Segundo passo

Fonte: elaborado pelo autor

A sugestão mais comum é que cada grupo possua entre 5 a 6 alunos. É 
possível que essa divisão ocorra conforme a diversidade da turma, priorizando 
características de gênero, raça, de etnia e de habilidade sobretudo se o objetivo 
principal for a aquisição de harmonia e de colaboração. Mas também é possível 
que a divisão seja aleatória caso o objetivo principal, seja apenas a realização de 
um método participativo.

Terceiro passo (Figura 5): cada grupo recebe a matéria inteira dividida 
em partes.

Figura 5 – Segundo passo

Fonte: elaborado pelo autor

Essas partes são as peças do quebra-cabeça a ser montado ao final por 
cada grupo.

A matéria a ser ministrada será trabalhada por todos os grup. É como se 
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cada grupo fosse responsável por montar um quebra-cabeça (a matéria) sendo 
que cada um é responsável por uma peça (uma parte da matéria).

Quarto passo (Figura 6): cada aluno do grupo recebe uma peça do que-
bra-cabeça, isto é, uma parte da matéria. Reserva-se então um tempo para a 
leitura individual.

Figura 6 – Quarto passo

Fonte: elaborado pelo autor

O tempo deve ser o suficiente para que o aluno entenda o que é tratado 
na sua peça. Ele não precisa decorar o conteúdo, basta que entenda o que lhe 
foi designado. Ele permanecerá com a peça para consulta.

Quinto passo (Figura 7): após a leitura individual, formam-se então gru-
pos temporários de “experts”, compostos por cada aluno de cada grupo res-
ponsável pelas mesmas peças.

Figura 7 – Quinto passo

Fonte: elaborado pelo autor

Os “experts” deverão ter tempo para discutir sua parte da matéria, tirar 
dúvidas e, por fim, ter o domínio de sua peça para a etapa seguinte. O quinto 
passo é fundamental, sobretudo porque é o momento em que cada aluno se 
especializa na sua parte da matéria, tornando-se uma peça essencial para seu 
grupo inicial. Os outros membros deverão atentar para sua exposição a fim de 
compreenderem adequadamente a matéria inteira.

Sexto passo (Figura 8): recompõem-se os grupos iniciais.

Figura 8 – Sexto passo

Fonte: elaborado pelo autor

Agora, em cada grupo há um especialista em uma parte da matéria. Por 
isso, cada um deverá apresentar sua parte aos colegas. Ao final da discussão, 
todos terão ouvido cada expositor, portanto, terão tido contato com cada peça, 
formando-se assim, o quebra-cabeça da matéria. Nesse momento, os colegas 
deverão ser encorajados a discutir a matéria inteira e tirar dúvidas.

Sétimo passo (Figura 9): os alunos fazem, individualmente, uma avalia-
ção acerca de todos os pontos da matéria.

Figura 9 – Sétimo passo

Fonte: elaborado pelo autor

No modelo inicial, a avaliação é individual para priorizar o requisito da 
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interdependência. Um aluno só conseguirá um bom resultado em toda a maté-
ria se tiver aproveitado ao máximo a contribuição dos demais colegas do grupo 
e se todos agirem da mesma forma. Assim, cada aluno percebe que seu colega 
tem um papel relevante no sucesso de sua aprendizagem.

2.3. TRÊS POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO

O método jigsaw pode ser utilizado de várias maneiras. É um método cuja 
proposta de colaboração e engajamento é bem estruturada, mas cujos passos 
de realização não são necessariamente rígidos. Assim como outros métodos, 
o jigsaw também pode ser personalizado. Cada professor poderá adequá-lo às 
suas necessidades, incluindo outros métodos, expositivos ou participativos, jo-
gos (“gamification”), diferentes avaliações, etc.

A personalização dependerá basicamente dos objetivos pedagógicos do 
professor e de seu público-alvo (GHIRARDI, 2012, p. 18-19). Assim, por exem-
plo, o objetivo do professor pode ser desenvolver um clima harmônico em sala 
de aula, mas também pode ser transmitir uma matéria relativamente grande, 
mas não tão complexa; o público-alvo pode ser uma sala de alunos em idade 
escolar, como também pode ser uma sala de ensino superior. Essas duas con-
dições deverão ser analisadas pelo professor que puser em prática tal método.

De todo modo, serão apresentadas aqui algumas possibilidades de uti-
lização do método quebra-cabeça numa disciplina de graduação em Direito. O 
público-alvo costuma ser bem determinado, composto de alunos adultos, com 
relativa maturidade. Mesmo assim, a disposição ou o “espírito” desse público 
pode variar a depender do momento em que se encontram no curso da gradua-
ção. Naturalmente, o público mais jovem e calouro é mais receptivo às novas 
metodologias. Os que se encontram no final da graduação normalmente já es-
tão mais atarefados, dividindo seu tempo com trabalho de conclusão de curso, 
estágio, preparação para provas certificatórias como OAB ou até mesmo para 
concursos públicos. A peculiaridade dos tipos de turmas deve ser considerada 
pelo professor na hora de decidir os métodos pedagógicos.

Por essa e outras razões, os objetivos pedagógicos do professor podem 
variar. Por exemplo, é possível que um professor de primeiro semestre deseje 
integrar a turma, instaurando um ambiente de colaboração e harmonia. Para 
tanto, ele pode aplicar o método nas aulas correspondentes ao primeiro perío-
do. Outro exemplo é o do professor que deseja que uma matéria relativamente 
extensa para ser ministrada em uma aula pelo método expositivo seja traba-
lhada pelos alunos. Assim, o método quebra-cabeça poderá ser aplicado para 
dar ênfase à leitura e debate do material pelos alunos em vez da exposição do 
professor. É possível ainda que um professor queira apenas deixar seus alunos 
entretidos enquanto copia a matéria na lousa nos minutos iniciais da aula. O 

método também se aplica a essa finalidade se bem trabalhado. Esses exemplos 
já indicam três possibilidades de uso do método jigsaw que variam conforme o 
objetivo do professor.

2.3.1. Por período avaliativo

Uma primeira possibilidade de aplicação do método ocorre quando o 
objetivo do professor for instaurar um ambiente de harmonia e de colabora-
ção. Esse objetivo surge sobretudo quando a sala é conflituosa, com grupos 
determinados que não se batem. Não é raro encontrar salas com os famosos 
“grupinhos” de alunos que têm maior afinidade entre si ao mesmo passo que 
nutrem animosidade em relação a outros grup. Mas, a falta de harmonia pode 
estar presente também em uma sala composta por alunos que ainda não se 
conhecem bem. É o caso dos alunos de semestres iniciais. Muitos desses alunos 
vêm de realidades bem distintas dentro da mesma cidade, de escolas as mais 
variadas, e esse fator deve ser considerado para a realização do objetivo peda-
gógico do professor. É o caso também de salas noturnas, quando compostas 
por alunos bem atarefados, como os que trabalham o dia inteiro, que têm fa-
mília, etc., os quais ainda não tiveram tempo de se relacionar, até mesmo para 
travar uma conversa um pouco mais prolongada.

Nesses casos, a aplicação do método jigsaw pode ser a ignição necessária 
para o desenvolvimento de ambientes harmônicos e colaborativos. No exem-
plo das salas com “grupinhos”, o método jigsaw deve ser aplicado de modo 
cauteloso, uma vez que o objetivo central nessa situação é a harmonização da 
sala. Para tanto, é preciso fazer com que os alunos percebam que o sucesso da 
atividade envolve a cooperação. Assim, a solução pode ser o professor concen-
trar a atenção nos grupos formados depois do diálogo entre os experts e elabo-
rar avaliação individual após a atividade, de modo que cada aluno perceba que 
só se sairá bem se incentivar o colega. A avaliação em tese é individual para 
que o aluno perceba que seu sucesso depende do sucesso de seu grupo, mas 
ela também pode ser uma avaliação grupal, focada em avaliar o desempenho 
de cada grupo. Além disso, como objetivo central é aquisição de harmonia e co-
laboração, a avaliação pode englobar critérios de participação no grupo, como 
grau de cooperação e contribuição – naturalmente, com os cuidados típicos de 
uma avaliação formativa.22 Nesse sentido, as fases do método que compreen-

22 Seja no modelo de avaliação da tradição francesa, seja no modelo da tradição anglo-saxônica, ou, ain-
da, em modelos alternativos, que integram ambos os modelos (FERNANDES, 2015). Um cuidado, 
por exemplo, é o de medir o objetivo de colaboração por avaliações baseadas em curvas (SVINICKI; 
MECKEACHIE, 2011, p. 128-134). Para estratégias práticas de avaliação de trabalhos em grupo, cf. 
trabalho de Svinicki e Meckeachie (SVINICKI; MECKEACHIE, 2011, p. 81-82). Conforme Angelo e 
Cross, “A avaliação de sala é antes formativa do que somativa. Seu propósito é melhorar a qualidade da 
aprendizagem estudantil, e não fornecer evidência para a avaliação dos estudantes.; consequentemen-
te, muitas das preocupações pertinentes a testes não se aplicam. Boas avaliações somativas – testes e 
outras avaliações com notas – precisam ser comprovadamente confiáveis, válidas e livres de viés. Elas 
precisam levar em conta a ansiedade estudantil, a trapaça e questões de justiça. Avaliações de classe, por 
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dem avaliações do conhecimento adquirido podem, efetivamente, ser as ava-
liações institucionais exigidas, seja com os critérios meramente somativos, seja 
incluindo critérios formativos.

Nessas condições, a aplicação do método jigsaw pode ter uma duração 
razoável, como um período avaliativo inteiro, o que pode consistir, por exem-
plo, em dois a três meses. Como sugere Aronson, a formação do grupo também 
é flexível. Um grupo pode trabalhar conjuntamente por cinco a seis semanas. 
Todavia, após a evolução das habilidades de cooperação, é possível que os 
grupos sejam alterados num intervalo menor, o que permite aos estudantes te-
rem a chance de trabalhar com uma variedade maior de pessoas (ARONSON; 
PATNOE, 2011, p. 800).

O objetivo pedagógico pode não ser primordialmente o estabelecimento 
de ambientes harmônicos e colaborativos. O professor pode desejar certos ob-
jetivos acadêmicos específicos, para cuja consecução o método expositivo deixe 
a desejar. Os já reconhecidos métodos que concentram a aprendizagem ou em 
problemas, como é o caso do PBL, ou em times, como o TBL, podem perfeita-
mente suprir essa necessidade. Portanto, como visto, o método jigsaw também 
pode servir a esse propósito, seja porque comunga de aspectos positivos dos 
métodos focados em alunos e em times, seja porque permite um engajamento 
dos alunos na aula não facilmente fornecido pelo método expositivo.

2.3.2. Por uma aula inteira

Uma terceira possibilidade de aplicação do método ocorre quando o 
objetivo do professor for fazer uma aula mais dinâmica. É possível imaginar 
uma sala de aula com alunos relativamente interessados no conteúdo, quietos, 
não problemáticos e não conflituosos. Já há um nível razoável de urbanidade 
e harmonia entre os alunos. É, por assim dizer, uma sala de aula comum. Na 
verdade, é justamente esse o tipo de sala com que o professor se depara mais 
no seu dia-a-dia. Os alunos desse tipo de sala são também relativamente mais 
suscetíveis a métodos participativos.

Aqui, o objetivo não é propriamente a aquisição de harmonia na sala de 
aula, uma vez que os alunos não se encontram, necessariamente, num ambien-
te de conflito. Os alunos já podem ter entre si um nível de relacionamento es-
perado para os objetivos de uma aula. Por isso, nesse caso, é prescindível uma 
avaliação que leve em conta a cooperação dos alunos.

Nesse tipo de situação, o método quebra-cabeça pode ser aplicado em uma 
aula inteira quando o objetivo do professor for auferir os benefícios do uso 

outro lado, quase nunca atribuem notas e quase sempre são anônimas. Seu objetivo é fornecer à facul-
dade informações sobre o quê, o quanto e quão bem os estudantes estão aprendendo a fim de ajudá-los 
a melhor se preparar para ter sucesso – seja nas consequentes avaliações que atribuem notas seja no 
mundo além da sala.” (ANGELO; CROSS, 1993, p. 5, tradução nossa).

de uma metodologia ativa. São vários os benefícios e se pressupõe que o lei-
tor deste trabalho o está lendo porque já os conhece. Todavia, especificamente 
quanto a esse método, um benefício interessante é a possibilidade de o pro-
fessor conseguir passar um conteúdo relativamente extenso sem ter o peso de 
expor cada detalhe dele. É comum que professores tenham de ministrar uma 
matéria bem extensa e, para isso, tenham de correr contra o tempo para expô-la 
em uma aula. Acredita que sua tarefa estará cumprida se conseguir a tempo 
falar sobre todos os detalhes de um assunto. Mas, sua tarefa de professor não 
é, necessariamente, falar sobre tudo. Em alguns casos, para um curso de gra-
duação, isso é praticamente impossível. Aqui, independentemente de métodos 
participativos, vale a orientação de que cada aula é uma escolha e cada escolha 
é uma renúncia. Mesmo assim, caso o professor sinta que seja necessário que os 
alunos serem expostos a detalhes importantes da matéria, não necessariamente 
ele terá de falar sobre esses detalhes; ele poderá aplicar o método quebra-cabeça. 
Nesse caso, ele deverá explorar a fase inicial, distribuindo os principais pontos 
da matéria, inclusive os detalhes, nos “pedaços” do quebra-cabeça. O tempo de 
leitura deverá ser maior, assim como o tempo de diálogo no grupo dos experts 
e no grupo final de fechamento do quebra-cabeça.

2.3.3. Como fração inicial da aula

Uma terceira possibilidade de aplicação do método ocorre quando o ob-
jetivo do professor for otimizar o tempo inicial da aula. Há algumas situações 
em que esse objetivo pode ser conveniente. Imagine-se o exemplo do professor 
que passa um bom tempo preparando a aula desenhando na lousa. Esse tipo 
de preparação não raro demanda um bom período da aula. Outro exemplo é 
o daquelas aulas que ocorrem após algum intervalo. É comum que os alunos 
ainda estejam energizados demais para a concentração numa aula expositiva.

Nesses casos, o método quebra-cabeça pode vir a calhar. O professor pode, 
já no início da aula, separar os “pedaços” do quebra-cabeça e exigir uma leitura 
atenta por um prazo específico de 5 a 10 minutos. Como o material deve ser rela-
tivamente simples, com a estrutura, por exemplo, de um esquema de pontos rele-
vantes, essa leitura acaba exigindo um nível de atenção baixo. Todavia, esse nível 
de atenção tende a ser progressivo. Enquanto isso, o professor já pode começar a 
copiar na lousa. Atento ao tempo, o professor pode dar início à segunda etapa, que 
é a formação do grupo de experts. Nesse ínterim, o professor pode finalizar a pre-
paração da lousa e, eventualmente, acompanhar as discussões dos grupos.

Ora, mas se o professor já demora para preparar a aula, em que mo-
mento o aluno copiará a matéria no caderno? Esse é um detalhe que deve 
ser considerado pelo professor. O professor poderá, por exemplo, readequar 
suas anotações na lousa, uma vez que os alunos já terão trabalhado com elas 
nos “pedaços” recebidos, ou ainda, manter notas de aula, o que prescindiria 
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de anotações das lousas pelos alunos.

De todo modo, no caso da aplicação do método para a preparação da 
aula, inclusive de aulas expositivas, o nível de atenção dos alunos à aula au-
menta consideravelmente. A razão para esse aumento deve-se ao fato de que 
eles, em virtude do método, tiveram contato com a matéria antes mesmo de o 
professor expô-la. O conteúdo já não será novidade, por isso, o cérebro estará 
muito mais atento. A aula será otimizada por duas razões: o professor poderá 
passar por pontos da matéria relativamente simples, para os quais, uma mera 
leitura atenta poderá ser o suficiente; o professor notará maior quantidade 
de dúvidas, não porque a explicação foi falha ou insuficiente, porque houve 
maior engajamento dos alunos na aula ministrada.

2.4. BENEFÍCIOS

Bem aplicado, o método quebra-cabeça proporciona alguns benefícios tan-
to para alunos quanto para professores.

Da perspectiva dos alunos, o primeiro grande benefício é aquele visado 
inicialmente pelos criadores: desenvolvimento da competência interpessoal 
de cooperação. Um dos pilares do método é fazer com que um aluno entenda 
que, para seu sucesso particular, seus colegas também precisam realizar bem 
as tarefas propostas. Isso fomenta a inteligência interpessoal dos alunos e suas 
capacidades de cooperação e de colaboração. No mais, indica outra relação 
entre aquisição de conhecimento e meritocracia, minorando a exclusividade 
do esforço individual para o sucesso e elevando o papel da colaboração. Mais 
outros benefícios também podem ser enumerados. O modo como são dispos-
tas as atividades favorecem a concentração dos alunos, o que implica maior 
comprometimento com a matéria que está sendo ministrada. O tempo dedicado 
à leitura e ao debate não precisa ser tão extenso, podendo assim ser adequado 
a pequenos momentos de alta concentração, típicos de ambientes movimen-
tados, como de uma sala de aula. Outro benefício, por fim, é o engajamento de 
todos os alunos em uma única atividade. Enquanto na sala tradicional há um 
ambiente que possibilita que os alunos fiquem dispersos sem se engajar na ex-
posição do professor com uma escuta ativa ou fazendo anotações, a sala jigsaw 
exige, invariavelmente, que cada aluno se engaje na atividade. O desenho do 
método “empurra” o aluno a se comprometer com o momento da aula.23

Da perspectiva dos professores, também há alguns benefícios. Em pri-
meiro lugar, caso os benefícios imaginados para os alunos se concretizem, isso por 

23 É possível imaginar a situação em que, por variadas razões, um aluno, sobretudo do ensino superior, 
resista a participar da atividade, seja porque não se sente confortável, seja porque chegou atrasado 
na aula. Para esses casos, o professor poderá pensar soluções específicas, como já normalmente faria 
na sala tradicional, por exemplo, apondo falta para os atrasados ou reduzindo pontuação referente à 
avaliação formativa, caso o professor adote.

si só já seria um ganho relevante para o professor. Um ambiente com alunos 
colaborativos, comprometidos com a matéria e engajados em sala de aula seria 
o paraíso para professores. Ainda que esse ideal seja difícil de alcançar, é possí-
vel mesmo assim conseguir ganhos relevantes em relação ao marasmo das au-
las meramente expositivas. Mesmo assim, há benefícios mais específicos. Uma 
aula expositiva dada todo semestre pode se tornar enfadonha. Como visto, o 
método quebra-cabeça pode ser utilizado se o objetivo pedagógico for a otimiza-
ção da aula. Caso o professor separe um tempo relevante para o fechamento da 
atividade, é possível complementá-la com outras tarefas, como jogos e questio-
nários. O professor pode ainda reservar um momento para diálogo a respeito 
do conteúdo ministrado. O método permite a qualificação desse diálogo, já que 
os alunos terão trabalhado com os principais pontos da matéria. A intervenção 
dos alunos, com comentários e dúvidas, tende a ser mais pertinente. Há aí dois 
ganhos para o professor: por um lado, a aula passa a ser centrada nos alunos, o 
que permite que o professor observe novas perspectivas a respeito da matéria; por 
outro, o professor deixa de ser mero expositor, que repassa informações e seus 
pontos de vista particulares sobre a matéria, e se torna um interlocutor qualifica-
do, alguém com quem os alunos podem dialogar, seja sobre a coerência interna 
do conteúdo a ser repassado, seja num nível reflexivo, sobre a pertinência do 
conteúdo mesmo e seu papel diante da grade curricular.24 O momento do diá-
logo não deve ser necessariamente fechado; nele, novas perspectivas podem 
surgir, e esse surgimento deve ser estimulado.

3. CONCLUSÃO

O método quebra-cabeça é um método participativo. Inclui-se, assim, como 

24 Na perspectiva da hermenêutica filosófica, o diálogo ocupa papel central (MOITA, 2016, p. 58). O 
saber é, fundamentalmente, dialético (GADAMER, 2010, p. 371), e a dialética é a arte de conduzir 
um diálogo (Ibid., p. 374), em que não são propriamente as respostas, mas as perguntas que detêm pri-
mazia (Ibid., p. 368): “Uma conversa, que queira abrir alguma coisa, precisa rompê-la através de uma 
pergunta” (Ibid., p. 369, tradução nossa). O sentido do perguntar é colocar em aberto aquilo sobre o que 
se pergunta. Nisso consiste a pergunta autêntica (Ibid., loc. cit.). Gadamer faz uma pertinente distinção, 
diferenciando a pergunta realmente autêntica das não autênticas, como a pergunta pedagógica, em que 
não há realmente quem pergunta, e a pergunta retórica, em que não há quem pergunta nem quem é 
perguntado (Ibid., loc. cit.). A pergunta pedagógica e a pergunta retórica são feitas recorrentemente por 
quem ensina, porque se supõe que quem ensina sabe todo o conteúdo. Essa pressuposição é, de um 
ponto de vista epistemológico, enganosa. O professor também é alguém que tem dúvidas e, enquanto 
conhecedor, nunca controla plenamente os riscos do conhecimento que detém. Nesse sentido, a sala de 
aula pode ser formatada de forma a dar conta dessa condição docente. A vantagem dos métodos parti-
cipativos, que priorizam momentos de diálogo, é possibilitarem um ambiente propício para perguntas 
autênticas por parte dos alunos. Mas não só. É possível personalizar o momento do diálogo atribuindo 
um novo papel ao professor. O professor, nesse momento, pode deixar de ter a postura doutrinal, de 
quem simplesmente repassa informações, e passa a ser um interlocutor qualificado, que oferece respos-
tas e que também emite perguntas autênticas. Definitivamente, esses pequenos momentos priorizam 
algo ausente nas salas de aula: um ambiente de profusão de criatividade e de crítica, do qual o professor 
não é um terceiro controlador, mas um sujeito crítico e atuante. Seções estruturadas de diálogo, com 
essa possível redesignação do papel do professor, são assim pequenas medidas que contribuem para so-
lucionar o principal problema apontado pelos mais relevantes especialistas no ensino superior jurídico: 
a falta de formação crítica (MENDONÇA; ADAID, 2019, p. 824-825).
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mais uma ferramenta para a dinamização do processo de ensino e de aprendi-
zagem. Nesse sentido, duas ressalvas importantes devem ser feitas. Em primei-
ro lugar, assim como outros métodos, não deve ser tratado como a panaceia 
para a solução dos problemas educacionais (ARONSON; PATNOE, 2011, p. 
244). Não é também a solução para a redução absoluta de preconceitos entre os 
alunos. A questão a ser considerada é sua eficácia em relação ao que propõe: 
cooperação e engajamento.25 Como destaca o formulador do método:

O objetivo da aprendizagem cooperativa não é treinar os jovens para serem 
tão cooperativos que eles seriam deixados de lado numa sociedade altamente 
competitiva. Antes, o objetivo é ensinar a cooperação como uma habilidade, com que 
o indivíduo possa contar em condições apropriadas – quando a cooperação é o 
mais apropriado e mais útil caminho de realizar uma tarefa – mesmo num am-
biente altamente competitivo. E é abundantemente claro que esse é um objetivo 
razoável. (ARONSON; PATNOE, 2011, p. 2568, grifo do autor e tradução nossa)

Em segundo lugar, esse método, também assim como os outros, pode ser 
personalizado. Como já salientado, as diversas variáveis de uma sala de aula 
(público-alvo, quantidade de alunos, matéria a ser ministrada, tempo disponí-
vel, objetivos institucionais, etc.) deverão ser consideradas pelo professor.

Em relação ao cenário da educação jurídica brasileira, o método quebra-ca-
beça pode ser mais uma ferramenta a ser manuseada pelos professores para en-
frentar os principais problemas do ensino jurídico, sobretudo a falta de formação 
crítica.26 Nesse sentido, como a figura do professor como conferencista perde 
parte de sua centralidade em favor de uma participação mais ativa dos alunos, 
a estrutura de uma sala de aula cooperativa favorece alguma resistência à trans-
missão ideológica unidirecional e acrítica por parte dos docentes.27 Para utilizar 
a metáfora de Warat, Teodoro cede espaço a Vadinho (WARAT, 2000).

Este trabalho pretendeu apresentar o método quebra-cabeça como mais um 
método que enaltece o papel ativo do aluno no processo de ensino e aprendiza-
gem. Sua estrutura é simples e prescinde de qualquer material mais elaborado. 
Aqui foram apresentadas três possibilidades de aplicação segundo três objeti-
vos pedagógicos diferentes, o que não impossibilita alternativas de uso, dado 
que o método é personalizável. Ao final, alguns benefícios foram sugeridos, 
tanto para quem aprende quanto para quem ensina. Por essas razões, espera-se 

25 Várias pesquisas concluem pela eficácia dos métodos cooperativos, o que inclui o método jigsaw, em 
relação à aquisição de competência social e para a redução de preconceitos (BRATT, 2008, p. 404-
406), embora possam ainda carecer de maiores comprovações (BRATT, 2008).

26 Esse problema é apontado convergentemente pelos autores mais referenciados na área de Educação 
Jurídica: Horácio Wanderlei Rodrigues, Luis Alberto Warat, José Eduardo Faria, Eduardo Carlos 
Bianca Bittar e Roberto Lyra Filho. A identificação dessa convergência dentre a miríade de proble-
mas apontados pelos autores deve-se a Mendonça e Adaid (2019, p. 825 et seq.).

27 O modelo conferencista de ensino corresponde ao problema do tradicionalismo dos cursos de Direito, 
que se associa com o problema do dogmatismo. Em conjunto com o problema do tecnicismo, tem-se 
a tríade de problemas reiterados nas obras dos pesquisadores acima (Ibid, loc.cit.).

que este trabalho tenha entregado uma contribuição específica e prática para 
professores em geral, sobretudo professores do ensino superior jurídico.
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EDUCAÇÃO EM DIREITO: A CONTRIBUIÇÃO DO 
PROJETO INTEGRADOR PARA UMA EDUCAÇÃO 

INOVADORA

Deo Campos Dutra1

Humberto Gomes Pereira2

Laira Carone Rachid Domith3

1. INTRODUÇÃO

A forma de ensinar o Direito é uma forma de ensinar a encarar o Di-
reito. Em outras palavras, a cada concepção global do Direito corresponde 

um modo de ensiná-lo
(José Reinaldo Lima Lopes)

Entre os anos de 1978 e 1979 a Universidade de Brasília promoveu os “En-
contros da UnB” que pretendiam fomentar, em nível acadêmico, a análise siste-
mática e o debate qualificado de temas relevantes da atualidade nacional, sendo 
um deles o ensino jurídico no país. Um dos textos que serviram de mote às dis-
cussões foi de autoria do sociólogo do direito Jean Carbonnier, professor na Fa-
culdade de Direito de Paris, publicado na França em 1959, o qual explicava que

No século passado, o Direito podia ser ensinado como um encadeamen-
to de certezas. Havia poucas leis, que quase não se modificavam. Se elas 
existiam, eram respeitadas; se não existiam, não se as reclamavam. As 
reações jurisprudenciais eram lentas e muito estudadas. Alguns princí-
pios, enfim, faziam a coerência do conjunto: os princípios do liberalismo, 
autonomia da vontade, respeito aos direitos adquiridos, responsabili-
dade pessoal etc., – certezas supremas que permitiam encontrar todas 
as outras. O que subsiste hoje de todo esse ordenamento? A dúvida se 
introduziu por toda parte. À incerteza das fontes cresce a incerteza das 
ideias (CARBONNIER, 1979, p. 59).

Carbonnier relatava um momento na história do Direito francês em que se 
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constatava, sobretudo, que os desafios para aqueles que pretendiam estudar as 
normas e as decorrentes relações sociais advindas delas estava mudando e que 
a “instabilidade do Direito” passaria a ser parte integrante do processo de inte-
lecção do estudioso que quisesse dedicar-se a tal tipo de investigação cientifica.

Na tentativa de aclarar e sistematizar as ideias que nasceram ou foram 
manifestadas nestes “Encontros”, houve a publicação de compilação dos resul-
tados desta iniciativa acadêmica e os textos/ensaios nela constantes são absolu-
tamente relevantes, dada sua atualidade ainda que quase quarenta anos após 
a realização deste projeto. Dele, podemos identificar alguns pontos que não 
parecem estar desatualizados em suas reflexões, muito pelo contrário. Eles se 
apresentam mais atuais do que nunca.

Consta daquela sistematização um texto escrito por Ferraz Júnior apon-
tando que a crise do ensino jurídico reside “na própria concepção de ensino, 
que coloca mal o problema do saber especializado, vendo-o como um tecnicismo 
neutro, uma arte de saber fazer sem se preocupar em saber porque” (1979, p. 70).

Naquela mesma ocasião, outros alertas foram externados. O estudo res-
trito das leis em vigor e a jurisprudência dominante – ainda quando estas se-
jam avançadas ou progressistas – já não se mostrava suficiente para libertar 
os discentes dos grilhões de uma dogmática estreita, que obscurece as raízes 
socioculturais do fenômeno jurídico, gerando a falsa impressão de que o Direi-
to é apenas uma técnica para organizar a força ou uma panaceia para resolver 
conflitos (COELHO, 1979, p. 142).

Seria, portanto, “inútil pretender reformar o ensino jurídico do Direito 
através de leis. Trata-se de reformular o ensino em função de uma nova con-
cepção da formação do bacharel” (BARRETO, 1979, p. 85), sendo imprescindí-
vel a relação entre esta reforma e o tipo de sociedade na qual deseja-se viver.

Parte dos integrantes daquele simpósio, Dantas, um dos pioneiros na for-
mação das escolas de Direito no Brasil, também alertava:

Como, porém, iniciar, na atmosfera de crise em que vivemos, um movi-
mento de restauração da supremacia da cultura jurídica e de confiança no 
Direito como técnica de controle do meio social?
Esse movimento tem de lançar raízes numa revisão da educação jurídica, 
e é, portanto, como programa de ação, um apelo à reforma do ensino do 
Direito nas nossas escolas e universidades.
O ponto de onde, a meu ver, devemos partir, nesse exame do ensino que 
hoje praticamos, é a definição do próprio objetivo da educação jurídica. 
Quem percorre os programas de ensino das nossas escolas, e sobretudo 
quem ouve as suas que nelas se proferem, sob a forma elegante e indi-
ferente da velha aula-douta coimbrã, vê que o objetivo atual do ensino 
jurídico é proporcionar aos estudantes o conhecimento descritivo e siste-
mático das instituições e normas jurídicas. Poderíamos dizer que o curso 

jurídico é, sem exagero, um curso dos institutos jurídicos, apresentados 
sob a forma expositiva de tratado teórico-prático (1979, p. 54)

Expostas estas ideias iniciais, impossível não as transpor, exatamente 
como foram escritas no passado, para o cenário da educação jurídica contem-
porânea, escancarando visceralmente que aquela crise nunca foi superada, 
muito pelo contrário. Ela se aprofundou.

Atualmente, o que observamos é constituição de um ensino jurídico des-
cuidadamente massificado, rendido à soma dos novos desafios que a contem-
poraneidade oferece. Ao aluno, o desafio de ser tornar um sujeito autônomo, 
que enfrenta o desafio de internacionalizar-se e adaptar-se as novas e desa-
fiadoras tecnologias que, se não irão apagar parte das profissões jurídicas, 
certamente irão alterar completamente a forma de trabalho do operador que 
transita no sistema de justiça.

De forma paradoxal, esse processo de inovação, agora inclusive contem-
plado pelas novas Diretrizes Curriculares do curso de Direito, é muitas vezes 
confundido com a mera inclusão, na sala de aula, de instrumentos tecnoló-
gicos, numa tentativa vã que vê na atualização de tecnologias algo como um 
“bezerro de ouro” para o processo educacional.

Assim, em vários momentos, propostas educacionais que enfrentam os 
desafios históricos e, mais do que nunca, atuais do ensino jurídico são eclipsa-
das e sequer são colocadas em prática, incompreendidas por não representa-
rem o sentido amplamente adotado de inovação como inclusão de tecnologia 
no processo pedagógico.

Perde-se, com isso, a oportunidade de centrar os esforços no processo de 
adoção de novas propostas educacionais/pedagógicas, interessadas em atacar 
as questões de fundo que inquietam aqueles que atuam na educação jurídica 
há décadas. Neste sentido, o desafio é aceitar inovar nas ações e práticas edu-
cacionais, assumindo o desafio de produzirmos novas ideias e produtos, além 
de voltadas para soluções criativas para as necessidades da comunidade aca-
dêmica, especialmente do discente.

Este foi um dos grandes estímulos, como veremos, do chamado Projeto 
Integrador.

2. AO DESAFIO HISTÓRICO, UMA PROPOSTA ATUAL: O PROJETO 
INTEGRADOR

A finalidade das Faculdades de Direito não pode cingir-se a transmitir 
conhecimentos, mas deve também propiciar aos educandos a aquisição de ade-

quadas atitudes mentais.
(Fabio Konder Comparato)
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A dificuldade não está nas ideias novas, mas em escapar das antigas.
(John Maynard Keynes)

As inquietações dos autores até então abordados não está presa a seu 
tempo histórico. Ele, como sabemos, é mais atual do que nunca. Aquela visão 
bancária da educação continua a existir, sendo os alunos vistos como seres da 
adaptação, do ajustamento, e quanto mais são estimulados a serem depósitos 
de conteúdos que lhes são transmitidos pelo professor, tanto menos desenvol-
verão a consciência crítica fundamental para que sejam sujeitos de transforma-
ção do mundo (FREIRE, 1987, p. 34). Assim, a concepção bancária da educação, 
certamente parente próxima da educação jurídica, produz seres autômatos, ne-
gando sua ontológica vocação de Serem Mais (FREIRE, 1987, p. 35).

A esta concepção que se mostrou insuficiente e ultrapassada contrapõe-
se que na atualidade se vive um momento diferenciado do ponto de vista do 
ensinar e aprender. Aprende-se de várias formas, em redes, sozinhos, por 
intercâmbios, em grupos, etc. Neste sentido, essa liberdade de tempo e de 
espaço em processos de aprendizagem configura um novo cenário educa-
cional onde várias situações de aprendizagem são possíveis com a ajuda das 
metodologias diferenciadas (MORAN, 2013).

É neste encontro entre o histórico cenário adverso e o desafiador momento 
presente da Educação Jurídica que o curso de Direito da Faculdade Doctum, de 
Juiz de Fora (MG), buscou alternativas que pudessem ser eficazes e criticamente 
atentas. É esta uma das principais preocupações do chamado Projeto Integrador.

Enquanto componente curricular metodologicamente inovador, ele 
busca viabilizar uma educação cidadã e emancipadora, sistematizar os co-
nhecimentos adquiridos pelos estudantes durante o semestre letivo. Seu de-
safio também está em ser promotor da oxigenação e atualização da estrutura 
curricular; bem como estimulador da vivência prática-profissional mediante 
aplicação dos conhecimentos em situações práticas, além de potencializador 
da iniciação científica e da extensão.

Tais características vão ao encontro da Resolução 5/2018 do Conselho Na-
cional de Educação (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em Direito) que expõe a necessidade “sólida formação geral, humanística, capa-
cidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacidade 
de argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, 
além do domínio das formas consensuais de composição de conflitos, aliado a 
uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão 
para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do Di-
reito, a prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania” (BRASIL, 2018).

Neste sentido, é fundamental destacarmos que as novas DCNs estão 
preocupadas em desenvolver competências que são “cognitivas, instrumentais 
e interpessoais”. (RODRIGUES, 2019). Aqui, a preocupação é não só abarcar 
a necessidade de formar sujeitos com condições de assumirem desafios que 
exigem aptidões em fazer algo.

O discente deve ser preparado para, substancialmente, realizar algo no 
campo do fazer intelectual. Este desafio exige a conjugação de atividades aca-
dêmicas que estejam conscientes em vincular uma série de saberes rigorosa-
mente desenvolvidos a ponto de poderem ser recorridos a qualquer momento 
e resultarem em fazeres de qualidade profissional.

Para isso é fundamental que o docente esteja consciente que seu papel 
avança para além da explanação teórica/prática. Ele alcança um espaço de estí-
mulo intelectual direcionado que visa substancialmente estimular a realização 
de atividades intelectivas por parte do discente de forma independente, autô-
noma e metodologicamente rigorosa.

Assim, “o professor deve tornar o aluno um sujeito de sua aprendizagem. 
Ao ser coparticipante do processo, o discente aprenderá a planejar, a trabalhar 
com hipóteses e a encontrar soluções para os problemas reais” (PELEIAS et al., 
2011, p. 500-502). Em outras palavras, Feres explica que

O processo de emancipação pressupõe não só a noção de horizontalização 
na relação professor-aluno, mas também a ideia de ensino libertador, isto é, 
cabe ao professor ensinar o aluno a aprender por si mesmo. Neste contexto, 
a educação afasta-se do dogmatismo tradicionalista reprodutor e aproxi-
ma-se do ensino dialogado em que o aluno ocupa posição central e torna-se 
agente no processo de aprendizagem tanto quanto o professor (2008, p. 210).

A noção de emancipação está diretamente ligada à de conscientização: 
quanto mais conhecimento o indivíduo tiver, “maior será a sua capacidade 
de movimentar-se criticamente no mundo, mais essencial será a sua apreen-
são da realidade, mais as contradições sociais serão desveladas por ele” (MA-
TURANA, 2000, p. 2).

De acordo com Maria, é função social da Educação Superior “contribuir 
para se formarem profissionais de alto nível, com domínio da técnica e, ao 
mesmo tempo, tendo uma forte consciência de cidadania” (1998, p. 68). Assim, 
“o Direito deve ser entendido sempre no seu aspecto dinâmico e dialógico e, 
sobretudo, na sua interação constante com a realidade” (FERES, 2008, p. 207).

De forma equivocada a didática tradicional no campo da educação jurídi-
ca entende que basta ao estudante ser apresentado às normas e instituição que 
algum tipo de “lógica natural do seu espírito” (DANTAS, 1975, p. 82) irá pro-
porcionar a ele a capacidade de raciocinar individualmente quando diversas 
controvérsias lhe forem apresentadas e envolverem os temas analisados ante-
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riormente por ele em sala. Ao contrário, a educação jurídica deve estar preocu-
pada em formar no estudante um raciocínio jurídico individualizado, balizado 
pelo rigor metodológico e aberto a criatividade de cada discente. É fundamen-
tal, portanto, ir além da eloquência das preleções e da ressecada dogmática.

Para efetivar tais propostas, o Projeto Pedagógico do curso de Direito da 
Faculdade Doctum adotou as práticas da indissociabilidade entre pesquisa, 
ensino e extensão, da interdisciplinaridade e da contextualização e criticidade 
dos conhecimentos, sendo que sua implementação encontra terreno fértil no 
bojo do Projeto Integrador.

O mesmo foi adotado pelo referido curso no primeiro semestre de 2014 
e integralizado no segundo semestre de 2017, sendo ofertado do primeiro ao 
oitavo período. Possui natureza diversa das disciplinas tradicionais, principal-
mente pelo fato de não possuir conteúdo programático a ser seguido. Contudo, 
é obrigatório, cobra-se frequência nos encontros semanais e há nota, havendo 
possibilidade de reprovação, portanto.

Neste novo projeto, o papel do docente é orientar os alunos para a reali-
zação das atividades que visão substancialmente a produção de produtos cien-
tíficos resultantes das pesquisas realizadas pelos próprios alunos. Para isso, o 
projeto possibilita que os alunos respondam propostas e perguntas realizadas 
pelos professores das demais disciplinas do semestre em curso, fomentando 
leitura, produção científica, criatividade, raciocínio crítico e a compreensão do 
Direito enquanto fato social e a interdisciplinaridade entre seus ramos.

Da mesma forma o papel da cultura se torna central. Todo o processo de 
desenvolvimento do trabalho integrador é permeado com diversos momentos 
culturais durante todo o semestre, dentro e fora de sala, despertado ao aluno 
a importância da cultura como um dos alicerces para a formação pessoal e 
profissional do jurista. Ações como apresentação de corais de música, eventos 
teatrais, idas ao cinema, recitais de poesia, concertos, oficinas literárias, passam 
a fazer parte do dia a dia da instituição de ensino superior. Assim:

O ensino jurídico não deve jamais deixar de conferir atenção na oferta de 
um ambiente cultural rico, no qual os alunos possam expandir seus hori-
zontes pessoais sobre o significado de ter uma vida com sentido (“meanin-
gful life”) através de seu treinamento e conhecimento jurídico, seja como 
um jurista prático, seja como um simples cidadão (MACEDO JÚNIOR; 
MARTES, 2014, p. 70)

No Projeto Integrador o importante é compreender a proposta do mé-
todo, em que o professor deve assumir os papeis de facilitador, orientador, 
moderador e observador; o aluno, o de protagonista da sua aprendizagem; 
e a sala de aula, palco dos debates sobre o aprofundamento dos conteúdos 
sob a orientação daquele momento em que o mesmo se dedica à medição da 

avaliação da aprendizagem, ao esclarecimento de pontos conflitantes sobre a 
compreensão e apropriação do conteúdo antecipado.

Na ação interdisciplinar o docente deve ousar, buscando, na prática, os 
desafios propostos na teoria estudada. A proposta de uma pedagogia integra-
dora solicita não só o amplo domínio da metodologia científica, mas o profun-
do conhecimento e vivência da interdisciplinaridade.

Neste sentido, e “para que os novos currículos montados sob o paradig-
ma da complexidade e do pensamento sistêmico sejam eficazes, requer-se uma 
nova postura institucional, com o envolvimento de docentes e estudantes” (PE-
LEIAS et al., 2011, p. 502), sendo inaceitável um ensino retalhado e descentrali-
zado onde não exista um projeto coletivo.

Desta maneira, a interdisciplinaridade, deve ser fomentada “sem padro-
nizar, sem julgar, sem abrir mão da coerência na intencionalidade da ação que 
fazemos” (FERREIRA, 2011), sendo certo que “as articulações entre teoria e 
prática constituem desejos de ambos os lados” (SANTOS; VIEIRA, 2011).

O desafio, aqui, é ultrapassar as amarras históricas estabelecidas pelo 
bacharelismo liberal reinante no ensino jurídico brasileiro (ADORNO, 1988), 
onde o professor desempenha a função de transmissor e o aluno de receptor, 
em direção a construção de novas figuras, “o professor-orientador” e o “alu-
no-pesquisador”.

Percebe-se o antagonismo entre a concepção bancária do ensino e este 
novo formato instrumentalizado pelo Projeto Integrador. Enquanto aquela dá 
ênfase na permanência, este reforça a mudança:

A “bancária”, por motivos óbvios, insiste em manter ocultas certas razões 
que explicam a maneira como estão sendo os homens no mundo e, para 
isto, mistifica a realidade. A problematizadora, comprometida com a li-
bertação, se empenha na desmistificação. Por isto, a primeira nega o diá-
logo, enquanto a segunda tem nele a indispensável relação ao ato cognos-
cente, desvelador da realidade. A primeira “assistencializa”; a segunda 
criticiza. A segunda, na medida em que, servindo à libertação, se funda na 
criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a 
realidade, responde à sua vocação, como seres que não podem autenticar-
se fora da busca e da transformação criadora (FREIRE, 1987, p. 41).

Embora não exista conteúdo programático a ser seguido, o desenvolvi-
mento do Projeto Integrador exige planejamento tanto do professor integrador 
quanto dos demais professores, já que as atividades realizadas por ambos es-
tão em constante comunicação.

Constata-se que o planejar é roteiro de partida, sem certeza dos pontos 
de chegada. Conforme ressalta Alves, no planejamento “tudo vai depender da 
sensibilidade do profissional, de sua capacidade de pensar outras coisas que não sejam 
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apenas os conteúdos” (ALVES, 2002, p. 45). No contexto da educação superior é 
primordial estar atento ao que é pretendido com a ação pedagógica praticada.

Para garantir essa interação e considerando o caráter interdisciplinar da-
quele, as notas nele obtidas influenciam nas das demais disciplinas num per-
centual de 40%. Tem-se, assim, a integração formal com todas as outras disci-
plinas do semestre.

Para a designação dos professores integradores, deve-se atentar para o 
perfil dos mesmos, pois é essencial que seja aberto ao diálogo e encoraje os 
alunos a se expressarem, manifestarem suas opiniões. Oportunas as palavras 
de Freire alertando que

Os homens que não têm humildade ou a perderam, não podem apro-
ximar-se do povo. Não podem ser seus companheiros de pronúncia do 
mundo. Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quan-
to os outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar, para chegar ao 
lugar de encontro com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes 
absolutos, nem Sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam 
saber mais (1987, p. 46)4.

É fundamental, portanto, uma postura docente que seja, ao mesmo tem-
po, potencialmente condutora do processo de reflexão crítica, mas essencial-
mente libertadora, preocupada em proporcionar ao aluno a identificação do 
próprio “caminho da autonomia individual vinculada à necessidade de pensar 
a partir da própria vida, do cotidiano vivenciado” (MATURANA, 2000, p. 4).

Desta forma, “refletir sobre o processo de conhecimento, por conseguinte, 
de aprendizagem é, antes de tudo, falar da construção de significados. Uma 
pessoa aprende um conteúdo quando é capaz de imprimir-lhe um significa-
do”, donde se conclui que: a) a aprendizagem é uma síntese individual; b) o in-
divíduo é, ao mesmo tempo, produtor e produto do processo de conhecimento; 
c) o conhecimento é um processo de auto-organização do indivíduo, realizan-
do-se através e nas relações que o mesmo constrói com seu entorno. Portanto, 
“o conhecimento não se organiza em função das exigências externas e sim de 
exigências internas, do próprio indivíduo” (MATURANA, 2000, p.5-9).

Além das atividades e objetivos já explicitados, no Projeto Integrador é 
cobrado como trabalho final – a ser realizado em grupo e apresentado no en-
cerramento do semestre – o estudo de um conteúdo pré-definido no início do 
período que alinhava tópicos da estrutura curricular nele trabalhado. Referido 
trabalho, necessariamente, precisa ter natureza científica, contemplando o eixo 
da pesquisa, bem como ter viés extensionista, devendo ser, de alguma forma, 
levado ao conhecimento da comunidade, maximizando-se o papel do Ensino 

4 No mesmo sentido, continua Freire: “Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o con-
teúdo programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a 
ser depositado nos alunos, mas a revolução organizada, sistematizada” (1987, p. 47).

Superior e cumprindo as novas diretrizes da política de Extensão na Educação 
Superior Brasileira (Resolução 7/2018 do Conselho Nacional de Educação).

Desta maneira, é realizado todo final do semestre um evento local, deno-
minado Ateliê Técnico Científico, onde os alunos expõem o resultado de suas 
pesquisas no formato de Banner, e são avaliados pelos docentes do curso, repro-
duzindo o principal evento de pesquisa cientifica jurídica brasileira, o Conpedi.

A definição do tema a ser trabalhado em cada período orientar-se-á pela 
interdisciplinaridade entre conteúdos das disciplinas nele ofertadas, deven-
do estar adstrita à macrotemática “Direitos Humanos e Direitos Fundamen-
tais” que orienta as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão da 
Faculdade Doctum.

No primeiro período, por exemplo, há que se promover a interdisciplina-
ridade entre as disciplinas, Formação Geral, Metodologia do Trabalho Cientí-
fico, Ciência Política (com Teoria Geral do Estado), Antropologia e Introdução 
ao Estudo do Direito I. A ideia é que o aluno observe a diversidade e o multi-
culturalismo (Antropologia) para perceber que as formas de organização lin-
guística (formação Geral), política (Ciência Política) e jurídica (IED I) de cada 
comunidade dependerá das particularidades das relações sociais nela inseri-
das. Em suma, os alunos dos períodos deverão ser trabalhados no sentido de 
identificar as diferenças, iniciando o processo de “pensar outramente” funda-
mental ao operador do Direito.

No segundo período trabalha-se a interdisciplinaridade entre Introdução 
ao Estudo do Direito II, Sociologia Jurídica, Filosofia Geral, Teoria da Constitui-
ção, e Direito Civil I (Parte Geral). Ainda com o propósito de construir o hábito 
do “pensar outramente”, para além da identificação das diferenças, pretende-se 
chegar ao reconhecimento das mesmas através do tratamento que o Direito con-
fere às suas múltiplas dimensões. Assim, o aluno deverá perceber que a pessoa 
– física ou jurídica – está no centro do ordenamento jurídico e que a tutela da 
pessoa humana é a tônica do Direito contemporâneo (D. Civil I), o que se en-
contra sedimentado constitucionalmente (Teoria da Constituição). O aluno deve 
compreender que o processo de confecção e aplicação da lei (IED II) deverá ser 
norteado pela proteção e promoção da dignidade da pessoa humana, o que não 
é um fenômeno constitucional, apenas, mas resultado de uma evolução filosófica 
(Filosofia Geral) e sociológica (Sociologia Jurídica) neste sentido.

No terceiro período promove-se a interdisciplinaridade entre Direito 
Constitucional I, Civil II (Obrigações), Penal I (Parte Geral), Teoria Geral do 
Processo, Economia e Filosofia do Direito. Partindo-se do pressuposto de que 
o aluno já sedimentou o caráter multicultural da contemporaneidade, objeti-
va-se que conheça alguns universos específicos da inclusão cidadã, bem como 
as demandas e reivindicações das minorias sociais pela concretização de seus 



94 9594 95

EDUCAÇÃO JURÍDICA E DIDÁTICA NO ENSINO DO DIREITO DEO CAMPOS DUTRA – HUMBERTO GOMES PEREIRA – LAIRA CARONE RACHID DOMITH

direitos. Trabalha-se neste semestre a temática “identidade e gênero” em suas 
diversas nuances. Questiona-se a validade da normativa existente e sua efe-
tividade através da perspectiva do conceito de Justiça e da luta pelo Direito 
(Filosofia do Direito); dos direitos fundamentais em suas diversas gerações (D. 
Constitucional I) e econômica (Economia).

A partir destas considerações gerais, o aluno estará apto a refletir sobre a 
inclusão de mulheres, homossexuais, transgêneros, dentre outros no contexto 
binário e excludente da heteronormatividade, permitindo o desenvolvimento 
da consciência de como o Direito pode constituir-se em mecanismo de exclu-
são quando, por exemplo, qualifica as pessoas como criminosas (D. Penal I) ou 
como desprovidas de autonomia para manter relações obrigacionais (D. Civil 
II). A exclusão pode operar-se, inclusive, na forma de privação do direito de 
ação (TGP), quando se alega a carência sob a justificativa de não haver possi-
bilidade jurídica de um pedido que não se conforma à norma positiva vigente, 
muitas vezes eivada de um conservadorismo que refletia as relações sociais do 
passado e ainda não foi devidamente atualizada.

No quarto período a interdisciplinaridade ocorre entre Direito Constitu-
cional II, Civil III (Teoria Geral dos Contratos e Contratos em espécie), Proces-
sual Civil I (Conhecimento), Penal II (Parte Geral) e Processual Penal I. Conti-
nuando com o objetivo de conhecer as minorias sociais e promover a reflexão 
acerca da necessidade da inclusão cidadã, o foco é o estudo de “raça e etnia”. 
Objetiva-se que o aluno perceba que os processos de exclusão neste âmbito 
específico ocorrem de forma sistemática, inclusive no que diz respeito às re-
lações político-institucionais (D. Constitucional II), como nos casos do negro 
e do índio. A vulnerabilidade do índio precisa ser estudada e atualizada pelo 
Direito Contratual (D. Civil III).

Com relação aos negros e índios também é importante que o aluno con-
siga notar que o Direito Penal (D. Penal II) incide sobre os mesmos de formas 
diferentes, quer seja seletivamente, quer seja desconsiderando suas particula-
ridades culturais. Ademais, como no quarto período o aluno inicia o estudo 
do processo civil e penal, deve conseguir captar que o direito processual ou 
instrumental serve para que o direito material seja colocado em prática, de-
vendo compreender sua importância para que os direitos das minorias sejam 
salvaguardados através da tutela jurisdicional.

No quinto período é elucidada a interdisciplinaridade entre Direito Cons-
titucional III, Civil IV (Contratos em Espécie), Processual Civil II (Recursos), 
Penal III (parte especial), Processual Penal II e Administrativo I. Nesta semes-
tralidade a inclusão cidadã tem como foco a deficiência e o meio ambiente. O 
aluno deverá perceber que a inefetividade dos direitos sociais (D. Constitu-
cional III) e da garantia de um meio ambiente sadio passa pela falta de ações 

positivas por parte do Estado-administrador (D. Administrativo I).
Aqui, o aluno precisa entender que a vulnerabilidade dos deficientes 

e do meio ambiente precisa ser objeto de atenção por parte do Direito Civil 
com relação aos contratos que os envolva enquanto sujeitos ou objeto sobre os 
quais recaem diretos, respectivamente. O Direito processual Civil deverá ser 
vislumbrado, neste contexto, como meio para se atingir a efetividade dos direi-
tos sociais. Por fim, o Direito Penal deve ser evocado neste contexto tanto com 
relação aos crimes ambientais quanto relativamente ao abandono ou qualquer 
forma de abuso dos deficientes, devendo o Direito Processual Penal ser mane-
jado para que o direito material se efetive nestes casos.

No sexto período a interdisciplinaridade é feita entre Direito Civil V 
(Reais), Penal IV (parte especial), Processual Civil III (Execução), Adminis-
trativo II, Trabalho I e Empresarial I através da abordagem da temática “con-
flitos econômicos e sociais”. Pretende-se que o aluno compreenda a relação 
entre os universos econômicos (D. Empresarial I) e social (D. Trabalho I) me-
diados pelo Direito Administrativo, Penal e Civil. O Direito Processual Civil 
neste contexto é usado novamente como instrumento para a resolução de 
conflitos surgidos naquelas relações.

Depois de entenderem o que é pensar outramente e conhecerem a rea-
lidade de algumas minorias vulneráveis e dos conflitos econômicos obser-
vados na sociedade, o aluno já é capaz de refletir criticamente sobre acesso 
à justiça, temática a ser trabalhada sob o prisma da interdisciplinaridade no 
sétimo e oitavos períodos. No sétimo período deverão ser conjugadas as dis-
ciplinas Direito Civil VI (Família), Trabalho II, Empresarial II, Processo civil 
IV, Processo do Trabalho, Práticas Jurídicas Simuladas Cível I e Penal. No 
oitavo período a interdisciplinaridade deve ser trabalhada entre Direito Em-
presarial III, Civil VII (Sucessões), Ambiental, Tributário I e Práticas Jurídicas 
Simuladas Cível II e Trabalhista.

Frise-se que dentro dessas temáticas sugeridas, cabe ao professor e aos 
alunos encontrarem subtemas que despertem o interesse destes para que sejam 
objeto de pesquisa e extensão. Em que pese haver textos guias disponibilizados 
para a realização das primeiras pesquisas em relação aos mais diversos temas, 
há um profundo incitamento para que o aluno busque novos textos durante todo 
semestre, sempre adotando como fonte dos mesmos os artigos das revistas qua-
lificadas pela CAPES. Novamente citando Freire, pode-se afirmar que a constru-
ção do conteúdo programático para a ação é de ambos (alunos e professores), 
não podendo ser de exclusiva eleição por parte dos educadores (1987, p. 49).

É importante que o aluno alcance a generalização científica desde sua 
vivência prática, “a partir de problemas específicos com os quais ele se depara 
no seu dia-a-dia. Ao mesmo tempo, o conteúdo apreendido no âmbito formal 
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do sistema de ensino deve ser passível de aplicação na solução de questões 
práticas em sua comunidade” (FERES, 2008, p. 212).

Há uma verdadeira redefinição da compreensão do ato de pesquisar que 
passa a ser compreendido não só como uma “construção técnica do conheci-
mento”, mas começa a ser entendido como o processo de edificação de um 
sujeito autônomo, com uma consciência crítica capaz de lhe oferecer condições 
de constituir um conjunto de interlocuções e reflexões que, além de críticas, são 
capazes de circular longe de amarras epistemológicas, porém metodologica-
mente rigorosas, entre as diversas disciplinas do Direito.

Não se pode ignorar que este processo foi criado para ser desenvolvido 
num contexto em que pensar os problemas jurídicos ainda consistem em afi-
liar-se as determinadas correntes doutrinárias pré-concebidas e não qual há 
um desperdício de “tempo e energia com falsos dilemas, contraposições inven-
tadas e citações desnecessárias, ao invés de se focar em uma investigação que 
busca, primordialmente, entender a realidade concreta” (PRADO, 2014, p. 121)

A pesquisa passa a ser, então, compreendida como uma prática educati-
va, uma verdadeira estratégica de ensino, onde “o currículo passa a ser conce-
bido como um processo não linear e rotineiro, onde as disciplinas deixam de 
ser verdades acabadas e serem repassadas e transmitidas” (PRADO, 2013, p. 2).

Para que se tenha um substrato propício à aplicação da metodologia ca-
racterística do Projeto Integrador,

O que temos que fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas 
contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como 
problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só 
no nível intelectual, mas no nível da ação. [...] Nosso papel não é falar ao 
povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar 
com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que a sua 
visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete 
sua situação no mundo, em que se constitui. A ação educativa e política 
não pode prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de 
se fazer “bancária” ou de pregar no deserto (FREIRE, 1987, p. 49).

Portanto, a busca pelas temáticas específicas a serem trabalhadas por 
cada grupo já é, por si só, dialógica e fomentadora da educação como prática 
da liberdade na medida em que admite, desde o seu processo de formulação, 
o “desafio, [de] não mais pensar na apropriação de conteúdos reveladores de 
uma verdade única e universal”. Ao contrário, todo o processo educativo visa 
“colocar como pressuposto a pluralidade de ideias, a multiplicidade de verda-
des construídas individual e coletivamente” (MATURANA, 2000, p. 11)

Considerando a realidade em que estão inseridas as instituições parti-
culares de ensino superior, pautadas substancialmente no ensino e sem fi-
nanciamentos, sejam públicos ou privados, para a realização de pesquisas 

cientificas, é fundamental a adoção de uma visão da pesquisa como pedago-
gia, onde a pesquisa é entendida como uma maneira de educar, um modo de 
aprender (DEMO, 2011, p. 22).

Há, desta maneira, uma verdadeira ação que impacta profundamente 
o tradicional currículo da graduação em Direito, o que leva, inclusive, ao 
surgimento de resistência por parte de diversos docentes. Isto porque o con-
teúdo das disciplinas deixa de ser “fechado”, substancialmente delimitados 
anteriormente por uma ementa pré-concebida e passa a ser apenas a primeira 
referência que irá dividir seu espaço democraticamente – em importância e 
influência – com um processo de “produção coletiva” de conhecimento que é 
pautado numa “ação crítica” comunitária (PRADO, 2013, p. 3).

Como já abordado, seria não apenas um equívoco esse conhecimento 
produzido através da pesquisa ficar circunscrito ao âmbito interno do curso 
de Direito da Faculdade Doctum, como permaneceria incompleta a tríade 
ensino-pesquisa-extensão. Assim, efetivando a missão institucional de trans-
formar a vida das pessoas através da educação, ao final do semestre é promo-
vido o Ateliê Científico – aberto ao público externo e aos alunos dos demais 
cursos da Doctum – como forma de extensão. Conclui-se, assim, o clássico 
tripé da educação superior brasileira.

A prática extensionista também é observada através da distribuição de 
cartilhas produzidas pelos alunos sobre os temas que desenvolveram, as quais 
são disponibilizadas no Núcleo de Prática Jurídica, nos eventos institucionais 
ou de parceiros e após seminários por eles realizados em escolas públicas, ou 
privadas para alunos do Ensino Médio.

Exatamente pelo fato de ter assumido o desafio de transformar a tradi-
cional prática pedagógica no Direito, a implementação do Projeto Integrador 
experimentou inúmeros percalços, tendo encontrado resistência de alunos e 
professores, dada sua metodologia inovadora para os padrões bacharelescos 
do curso. Neste sentido, sobre as mudanças paradigmáticas no processo de 
ensino, Feres aponta que

A resistência a mudanças é flagrante. Pouco a pouco, contudo, os alunos 
percebem o quanto podem aprender se se inserirem nessa nova meto-
dologia, como seres pensantes e independentes. Acostumados a infor-
mações sedimentadas e acabadas, os alunos são opositores atrozes ao 
novo método de ensino, já que sofrem uma verdadeira desestruturação 
nos seus padrões tradicionais de aprendizado, senso, pois, obrigados a 
refletirem e discutirem, assim como a lerem e a aprenderem por si pró-
prios independentemente do pensamento ou da linha de raciocínio do 
professor” (2008, p. 220-221).

De forma paralela, é importante clarificar, em que pese o tradicional e 
enviesado discurso autointitulado neutro que prevalece na prática educativa 
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jurídica, “ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”. Esta afirmação de Frei-
re destaca o processo crítico e político que está por trás o ato de ensinar. O 
Projeto Integrador não nega esta realidade e assume, desde sua formulação, os 
desafios enfrentados para a ressignificação do processo educacional.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não para a escola, mas para a vida, é que aprendemos
(Sêneca)

O Ensino Superior está num impasse diante de tantas mudanças na socie-
dade: como evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de 
forma competente a conhecer, a construir seus projetos de vida e a conviver com 
os demais? Os processos de organizar o currículo, as metodologias, os tempos e 
os espaços precisam ser revistos. Nesse contexto, o docente, os especialistas em 
educação e as equipes de suporte técnico das IES são fundamentais no processo 
de uma constante reavaliação dos seus planos pedagógicos institucionais.

Acredita-se que não há mais como evitar as novas metodologias sob pena 
de o professor acelerar o seu processo de exclusão das novas tendências na 
educação do século XXI, onde a inovação pedagógica não está somente nas tec-
nologias, mas, sim, na capacidade e comprometimento do professor em achar 
a sua identidade docente e desenvolver novas habilidades para exercer o difícil 
papel de orientador da aprendizagem na cultura digital, marcada pelo massa-
cre de informações desestruturadas, divergentes, de fácil acesso e massificadas.

Importante frisar que a escola padronizada, que ensina e avalia a todos 
de forma igual e exige resultados previsíveis, ignora que a sociedade do co-
nhecimento é baseada em competências cognitivas, pessoais e sociais, que não 
se adquirem da forma convencional e que exigem proatividade, colaboração, 
personalização e visão empreendedora. É na compreensão dessas demandas 
que surge a proposta do Projeto Integrador, com visão inovadora, crítica, polí-
tica e emancipadora.

Enquanto os métodos tradicionais privilegiam a transmissão de informa-
ções pelos professores – o que era uma prática recorrente num contexto de 
restrição à informação – com a Internet e a divulgação aberta de materiais, 
videoaulas, livros, etc. pode-se aprender em qualquer lugar, a qualquer hora, 
tendo como um dos alicerces a diferença.

É justamente isso que o Projeto Integrador propõe: modelos mais inova-
dores, disruptivos, com disciplinas integradas, que redesenham os conteúdos 
curriculares, baseados em atividades individuais e em cooperação, desafios, 

problemas onde cada aluno aprende no seu próprio ritmo e necessidade.

Esta série de inovações, por sua vez, não poderia ser bem-sucedidas se 
este mesmo projeto não se assumisse, desde sua formulação, passando por sua 
execução e busca por resultados, como um processo crítico de ensino através 
da pesquisa e comprometido em devolver para a sociedade seus resultados 
sendo, portanto, também extensionista.

Em conjunto com esses compromissos, o Projeto Integrador assume um 
ainda maior. A ele incumbe o desafio histórico de formular momentos edu-
cacionais dentro de uma Faculdade de Direito onde a autonomia intelectual 
dos discentes é o objetivo primordial a ser alcançado. Afinal, uma educação só 
pode ser inovadora se for libertadora.

REFERÊNCIAS
ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder: o bacharelismo liberal na política brasileira. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1988.

ALVES, Rubem. Só aprende quem tem fome. In: Revista Nova Escola. São Paulo, n. 152, p. 45-47, 
maio de 2002.

BARRETO, Vicente. Sete notas sobre o ensino jurídico. In: Encontros da UnB: ensino jurídico. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1979, p. 73-86.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004. Institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf. Acesso em: maio 2018.

CARBONNIER, Jean. A parte do direito na angústia contemporânea. Tradução de Anna Maria 
Villela. In: Encontros da UnB: ensino jurídico. Brasília: Universidade de Brasília, 1979, p. 55-66.

COELHO, Inocêncio Mártires. A reforma universitária e a crise do ensino jurídico. In: Encontros 
da UnB. Brasília: Universidade de Brasília, 1979, p. 131-144.

DANTAS, San Tiago. A educação jurídica e a crise brasileira. In: Encontros da UnB: ensino jurídi-
co. Brasília: Universidade de Brasília, 1979.

DANTAS, San Tiago. Palavras de um professor. Rio de Janeiro: Forense, 1979.

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. O ensino jurídico. In: Encontros da UnB. Brasília: Universida-
de de Brasília, 1979, p. 67-71.

FERES, Marcos Vinício Chein. Proposta para uma nova metodologia do ensino jurídico: a siste-
matização coletiva do conhecimento. In: Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 98, jul/dez 
2008, p. 205-230.

FERREIRA¸ Nali Rosa Silva. Atitude interdisciplinar, formador do professor e autonomia pro-
fissional. Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2011.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática. Rio de Janeiro: Paz e Ter-
ra, 1997.

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

FILHO, Álvaro Melo. Reflexões sobre o Ensino Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1986.

MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto; MARTES, Ana Cristina Braga. Ensinar direito: o sentido de 
criar sentidos. In: Ensino jurídico e pesquisa em direito nas Américas: ideias fora do lugar. In: 



100 101100

EDUCAÇÃO JURÍDICA E DIDÁTICA NO ENSINO DO DIREITO

Cadernos FGV Direito Rio: Educação em Direito, v. 9, Rio de Janeiro, 2014, p. 65-82. Disponível 
em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/12036/Cadernos%20FGV%20
DIREITO%20RIO%20-%20Vol.%209.pdf;sequence=2. Acesso em: 04 mai. 2018.

MARIA, Joaquim Parron. A interdisciplinaridade no ensino universitário. In: WACHOWICZ, Li-
lian Anna. (org.) A interdisciplinaridade na universidade. Curitiba: Champagnat, 1998.

MATURANA, Humberto. Desfazendo os nós: educação e autopoiese. 2000. Disponível em: 
http://www.anped.org.br/biblioteca/item/desfazendo-nos-educacao-e-autopoiese. Acesso em: 20 
jul. 2018.

MORAN, J. M. Razão e emoção: componentes fundamentais do conhecimento. 5º Simpósio Hi-
pertextos e Tecnologias na Educação. 1º Colóquio Internacional de Educação com Tecnologias. 
Recife: UFPE, 2013. Entrevista a Karla Vidal. Disponível em: Acesso em: 03 ago. 2018.

PELEIAS, Ivam Ricardo et al. Interdisciplinaridade no Ensino Superior: Análise da Percepção de 
Professores de Controladoria em Cursos de Ciências Contábeis na Cidade de São Paulo. Avalia-
ção, Campinas; Sorocaba, SP, v. 16, n. 3, p. 499-532, nov. 2011. Disponível em: http://www.scielo.
br/pdf/aval/v16n3/v16n1a02. Acesso em: 20 jul. 2018.

PRADO, Maria Renata. Pesquisa como estratégia de ensino: uma proposta inovadora em faculda-
des privadas. In: Revista Ensino Superior Unicamp, São Paulo, n. 11, 2013.

PRADO, Mariana Mota. Ensino jurídico e pesquisa em direito nas Américas: ideias fora do lugar. 
In: Cadernos FGV Direito Rio: Educação em Direito, v. 9, Rio de Janeiro, 2014, p. 119-128. Dis-
ponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/12036/Cadernos%20
FGV%20DIREITO%20RIO%20-%20Vol.%209.pdf;sequence=2. Acesso em: 04 maio 2018.

RODRIGUES, Horácio Wanderley. Ensino Jurídico: Saber e Poder. São Paulo: Acadêmica, 1988.

RODRIGUES, Horácio Wanderley. Cursos de Direito no Brasil: Diretrizes Curriculares e Projeto 
Pedagógico Florianópolis: Habitus, 2019.

SANTOS, D. R.; VIEIRA, L. C. A importância da interdisciplinaridade no ensino superior. Tra-
balho de Conclusão de Curso. (Especialização em Gestão Estratégica em Educação) – Faculdade 
de Montes Belos – FMB. São Luís de Montes Belos: 2011.

CONSTITUIÇÃO ATIVA: UMA EXPERIÊNCIA 
PEDAGÓGICA EM MOVIMENTO PARA COMPARTILHAR 

SABERES COM ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA
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1. INTRODUÇÃO

Vontade de compartilhar o saber constitucional com alunos de escola 
pública. Esta foi a grande inquietação que fez surgir o grupo de estudos e ex-
tensão Constituição Ativa, em agosto de 2018, no curso de Direito do Centro 
Universitário Sete de Setembro (UNI7, em Fortaleza (CE). Trata-se de uma ex-
periência metodológica em constante mutação. Em 2019, a composição envol-
veu também docentes do curso de comunicação social e da publicidade, que 
criaram a identidade visual do grupo.

A iniciativa de trabalho se deu a partir da vontade dos docentes de sair 
dos muros da faculdade para levar saber para quem mais precisa da efetivida-
de dos direitos rezados pela Constituição Federal. A ideia era sair da inércia, 
de enfrentar riscos em nome da partilha do conhecimento. Os docentes tiveram 
como inspiração o Projeto Constituição na Escola, desenvolvido pelo advoga-
do paulista Felipe Costa Rodrigues Neves, que fez um projeto de ensino para 
lecionar direito constitucional em escolas públicas de São Paulo.

A breve experiência de um ano do projeto Constituição Ativa atendeu 
a mais de 250 alunos, na Grande Fortaleza. No segundo semestre de 2018, os 
alunos trabalharam a história da Constituição, que celebrou os 30 anos. Prepa-
raram uma apresentação para mostrar como as mudanças de contextos fizeram 
gerar novas tramas constitucionais. Destacaram a conquista dos votos pelas 
mulheres, a liberdade de expressão e a evolução do pensamento democrático. 
Já no primeiro semestre de 2019, foram trabalhados os direitos digitais, a im-
portância da educação para os usuários de meios de comunicação, em especial 

1 Doutoranda e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, jornalista e 
advogada. Professora das disciplinas de Hermenêutica Jurídica, Filosofia do Direito e Direito da 
Criança e do Adolescente; coordenadora do grupo Constituição Ativa, da Uni7; eulaliaemilia@hot-
mail.com.

2 Pós-graduado em Controladoria e Finanças pelo Centro Universitário Ateneu; contador e graduando 
em Direito pelo Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7); thallesdeoliveira@live.com.

3 Graduando em Direito pelo Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7); yulesoares@hotmail.com.
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sobre como evitar a propagação de desinformação.

Um aspecto que se destaca no grupo trata da maneira como ele se constitui. 
A professora Eulália Camurça é a coordenadora, cuja função é de sugerir cami-
nhos, percursos e sublinhar o protagonismo dos alunos, que elaboram as meto-
dologias. São os alunos, porém, que vão testando maneiras de se comunicar e 
repassar os conteúdos. Juntos, fazem os ajustes e organizam-se para os encontros 
com os alunos buscando sempre uma linguagem acessível e interessante para 
conseguir cumprir a vontade de fazer algo relevante para a comunidade.

Qual a essência do grupo de extensão e quais seus resultados? Esta per-
gunta guiou este estudo que tem, portanto, como objetivo geral, compreender 
a metodologia empregada no Constituição Ativa. Ademais, pretende-se enten-
der o formato de extensão e pesquisa e destacar a última experiência realizada 
para jovens assistidos por uma ONG internacional na periferia de Fortaleza.

Para realização desta análise, será utilizada metodologia bibliográfica com 
intuito de levantar estudos sobre a atividade de extensão. Trata-se de um estu-
do qualitativo, também será analisado o resultado de uma pesquisa aplicada ao 
grupo atendido pela última apresentação. Pretende-se assim, compreender a di-
nâmica da experiência metodológica e a apontar caminhos para novas vivências.

2. AS VEREDAS DO SABER EM EXTENSÃO

A noção de profissional contemporâneo demanda não apenas a forma-
ção acadêmica, mas conhecimento de mundo que englobe, inclusive o olhar 
empático para os problemas sociais. Foi também com esta preocupação que 
surgiu o Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão Constituição Ativa. Conforme 
já destacado, o grupo realiza aulas expositivas e dialogadas sobre a Constitui-
ção Federal Brasileira, Direitos Fundamentais e Cidadania aos alunos da rede 
pública de ensino e demais membros da comunidade.

O desafio é dialogar sobre a Constituição Federal em linguagem acessível 
aos estudantes do ensino médio para disseminarmos o seu conteúdo, propor-
cionando aos jovens cidadãos uma compreensão clara dos seus direitos e de-
veres. Ao beneficiar a comunidade com conhecimento, amplia-se o horizonte 
de formação dos estudantes de Direito. Afinal, a possibilidade de participar de 
um processo educacional que vá além das aulas ministradas no curso deve ser 
inserida também, na formação do acadêmico para apurar o olhar para o social:

Parte-se do princípio de que a formação do acadêmico é tomada como 
fundamento do processo educativo implementado na universidade, uma 
vez que contribuirá para sua compreensão como ser socialmente respon-
sável e livre, capaz de refletir sobre o vivido e o aprendido em sala de aula 
e outros espaços, como na comunidade, que vão construindo cotidiana-
mente sua identidade pessoal e profissional alicerçadas na busca do saber 

ser, saber fazer e saber aprender, ou seja, na formação de suas competên-
cias (MACHADO; SILVA; FERNANDES; MOREIRA, 2012, online).

Algumas das maiores virtudes e expressões do compromisso social da 
universidade são identificadas por meio de suas ações de pesquisa, ensino e 
extensão, consideradas atividades básicas do ensino superior. O exercício de 
tais funções é solicitado como dado de excelência na graduação, fundamen-
talmente voltado à formação de um profissional cidadão relacionado com a 
apropriação e produção do conhecimento científico e compromissado ainda 
com a realidade social (MENEZES NETO, p. 233, 1983).

Ultrapassar os muros da universidade e levar o conhecimento às escolas 
do município, contribuindo de alguma forma com a formação de cidadãos cons-
cientes e críticos, sempre foi o fio condutor que motivou o grupo a se reunir para 
debater os temas e produzir uma apresentação de qualidade. O conhecimento 
adquirido durante a graduação geralmente fica restrito ao mundo acadêmico, 
mas a realidade exige uma postura diferente. É preciso existir um diálogo entre 
o aprendido na academia e sua efetivação prática no bojo da sociedade.

Nesse sentido, imprescindível que o conhecimento gerado no âmbito do 
curso de direito não tenha como destino apenas o público interno, sem a 
preocupação de sua efetiva aplicação prática na sociedade, ou seja, já não é 
suficiente que o conhecimento gerado seja universitário, sendo necessária 
uma transição para um conhecimento ‘pluriversitário’ (OLIVEIRA; SER-
VA; DIAS, 2018, p. 326-340).

Nesta toada, Síveres (2013, p. 36) sublinha que o desvendar de novos ho-
rizontes e o atravessar de fronteiras é uma ousadia necessária para navegar 
pela diversidade de conhecimentos e inaugurar inovações. “Portanto, mais 
do que ser universal, a universidade desempenha a função pluriversal, rom-
pendo, dessa forma, com o percurso unidirecional para se transformar em 
multidirecional, construindo conhecimentos por meio de uma diversidade 
de sujeitos e de fenômenos”.

Outro aspecto na comunicação dos saberes caracteriza-se pelo movimen-
to de acolhida da diversidade dos saberes e das experiências de outros sujeitos 
ou grupos sociais. “O processo de aprendizagem não é realizado apenas numa 
instituição, mas engloba todo o sistema social; não se restringe a uma entida-
de escolar, mas envolve todos os segmentos educacionais; não se desenvolve 
apenas por uma metodologia, mas passa por todas as formas de construção do 
conhecimento” (SÍVERES, 2013, p. 37).

Assim, as atividades do projeto foram pensadas para atender o princípio 
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, consagrado no artigo 
207 da Constituição Brasileira de 1988 e para a formação de estudantes de Di-
reito que se preocupam em “transformar o mundo, estabelecer com os outros 
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homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história”, conforme suge-
ria Freire (1979, p. 21).

Na experiência realizada na primeira temporada da atuação do grupo, 
as atividades de pesquisa tomaram por base a doutrina e a parte dogmática 
da Constituição. Como o campo de pesquisa sobre o Direito Constitucional é 
bastante amplo, a professora orientadora disponibilizou um acervo de textos, 
artigos e livros para que cada membro fizesse o levantamento dos temas mais 
relevantes para as apresentações.

Dessa forma, foram delimitados como essenciais para uma compreensão 
da Constituição da República: o estudo do processo histórico das sete consti-
tuições brasileiras, a organização do Estado e o pacto federativo, os princípios, 
direitos e garantias fundamentais e os direitos e deveres do cidadão. Portanto, 
foi sobre esses assuntos que os membros desenvolveram a pesquisa.

O grupo foi dividido em equipes que se responsabilizaram por cada tema 
a ser pesquisado e, já no primeiro encontro do semestre, fica estabelecido um 
cronograma de encontros em que cada equipe apresentará para os demais 
membros do grupo o que foi pesquisado. Após a apresentação, a equipe recebe 
um feedback tanto do conteúdo quanto da forma como foi explanado, propor-
cionado, assim, a possibilidade de retorno imediato da metodologia aplicada 
para apresentar e um filtro no conteúdo pesquisado.

Com relação às atividades de ensino, por sua vez, pode ser observado 
duas perspectivas: uma interna e outra externa. A perspectiva interna se refere 
às atividades desempenhadas no âmbito do próprio grupo. Por outro lado, a 
perspectiva externa está ligada às atividades de ensino que foram colocadas 
em prática nas aulas de campo, ou seja, nas apresentações nas escolas públicas.

No que concerne à perspectiva interna, cada membro do grupo apresenta 
o conteúdo pesquisado para os demais, recebendo um retorno imediato da me-
todologia aplicada. Essa atividade funcionava como uma sala de aula invertida:

O principal objetivo dessa abordagem, em linhas gerais, é que o aluno 
tenha prévio acesso ao material do curso – impresso ou on-line − e possa 
discutir o conteúdo com o professor e os demais colegas. Nessa perspec-
tiva, a sala de aula se transforma em um espaço dinâmico e interativo, 
permitindo a realização de atividades em grupo, estimulando debates e 
discussões, e enriquecendo o aprendizado do estudante a partir de diver-
sos pontos de vista. (FGV, online).

Assim, foram testados diversos métodos de ensino até se alcançar o que, 
no entender do grupo, seria a melhor forma de expor o conteúdo. Para isso, 
perceber a transdisciplinaridade que envolve a natureza do projeto foi funda-
mental, pois, dessa forma, não se limitou o estudo exclusivo do Direito Cons-
titucional e se incluiu o estudo de outros campos do conhecimento, como a 

comunicação social, a pedagogia e a sociologia.

Aqui, o principal objetivo, além de trabalhar o conteúdo que será repas-
sado, é fazer testes de metodologias que facilitem ao máximo a compreensão 
do público-alvo. Com relação à perspectiva externa de ensino, isto é, a forma 
como o conteúdo seria transmitido aos alunos da rede pública, eram evidentes 
alguns desafios. Afinal, trata-se de um público que, independente da classe so-
cial, tem distanciamento do conteúdo do campo do direito, porém certa relação 
de intimidade com o mundo digital. Não raro, ao longo das apresentações já 
realizadas, muitos alunos alegavam desconhecer a Constituição Federal. Mui-
tos nem sequer tinham manuseado um exemplar.

Tendo esses desafios como pressupostos de partida, estruturou-se a 
apresentação partindo da premissa de que o “conhecimento precisa deixar 
de ser concebido como algo pronto e acabado, como uma realidade imutável 
e inquestionável” (CARVALHO; BANDEIRA; DURAND, 2016, p. 2). Pensou-
se, portanto, num formato de aula com a exposição do conteúdo de forma 
lógica e conceituada, conciliando com uma exposição visual no formato story-
telling, em que o objetivo maior era não compartimentar o ensino, mas fazer o 
conteúdo se comunicar com os outros ramos do conhecimento e com a reali-
dade vivenciada pelos educandos (ORSINI; SILVA, 2013, p. 11-21).

Na realização das atividades de extensão, concretizou-se toda a fase 
antecedente (pesquisa e ensino) e efetivamente o projeto atingiu seu objeti-
vo, pois, além da integração entre ensino e pesquisa, a extensão promove a 
integração entre universidade e sociedade. Assim, “Os três fundamentos da 
universidade, isto é, ensino, pesquisa e extensão, propiciam experiências a 
discentes e docentes, mas a extensão faz a associação paralela imediata entre 
o conhecimento científico e o popular” (MACHADO; SILVA; FERNANDES; 
MOREIRA, 2012, online). É a ideia de sair dos muros da faculdade na busca 
de saída para os alertas de Freire (2005, p. 68):

Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos 
que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica 
de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele. 
Como sujeitos. Quanto mais se lhes imponha passividade, tanto mais in-
genuamente, em lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à 
realidade parcializada nos depósitos recebidos.

A extensão na educação superior brasileira é regulamentada pela Reso-
lução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, do Ministério da Educação. Nela são 
definidos os princípios, os fundamentos e os procedimentos que devem ser 
observados no planejamento, nas políticas, na gestão e na avaliação das insti-
tuições de educação superior de todos os sistemas de ensino do país (art. 1º, 
RESOLUÇÃO Nº 7/2018).
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Assim, temos nas atividades de extensão a essência do projeto Constitui-
ção Ativa. A relação mais direta entre universidade e comunidade é proporcio-
nada pela extensão universitária, entendida como um processo interdisciplinar 
educativo, cultural, científico e político, que, sob o princípio da indissociabili-
dade, promove a interação transformadora entre universidade e outros setores 
da sociedade (art. 3º, Resolução Nº 7/2018).

Dentro da perspectiva de extensão, os alunos da graduação da UNI7 mi-
nistraram as aulas sobre a Constituição e ocorreu a troca de conhecimentos e 
experiências. O que muitos deles definem como “momento mágico do ensino”. 
O instante em que estudantes do ensino superior puderam exercer, simulta-
neamente, o papel de cidadãos responsáveis socialmente e o papel de transmis-
sores de conhecimento para os que mais precisam dele, ao passo que, por outro 
lado, estudantes do ensino médio puderam compartilhar suas experiências de 
vida e conhecer alguns de seus direitos e deveres.

Ocorre o instante em que o ensino “rompe as barreiras da sala de aula e 
sai do ambiente fechado da Universidade, para que haja a troca de informações 
provenientes do ambiente primordial [...] o conteúdo passa a ser multi, inter e 
transdisciplinar” (RODRIGUES; PRATA; BATALHA; COSTA; PASSOS NETO, 
2013, p. 141-148).

Foi “pela possibilidade de desenvolvimento de processos de ensino-
aprendizagem, a partir de práticas cotidianas, juntamente, com o ensino e pes-
quisa e, especialmente, pelo fato de propiciar o confronto da teoria com o mun-
do real de necessidade e desejos” (RODRIGUES; PRATA; BATALHA; COSTA; 
PASSOS NETO, 2013, p. 141-148) que alcançamos os resultados esperados e o 
regozijo para continuar. Pois, caso contrário, correríamos um sério risco de cair 
na vala do comum, do mesmo, e o grupo tenderia a perder o entusiasmo.

Assim foram todas as etapas propostas no projeto, sempre buscando o 
diálogo com outras fontes de conhecimento e buscando desapegar da tradição 
e formalidades do ensino do Direito para encontrar harmonia e suavidade em 
outros camp. Afinal, como afirma Morin (2019, online):

Não inserimos no programa temas que podem ajudar os jovens, sobretudo 
quando virarem adultos, a enfrentar os problemas da vida. Distribuímos o 
conhecimento, mas não dizemos que ele pode ser uma forma de traduzir 
a realidade e que podemos cair no erro e na ilusão. Não ensinamos a com-
preensão do outro, que é fundamental nos nossos dias, não ensinamos a in-
certeza, o que é o ser humano, como se nossa identidade humana não fosse 
de nenhum interesse. As coisas mais importantes a saber não se ensinam.

Com os avanços tecnológicos e com a globalização, o processo de trans-
mitir conhecimento não pode continuar se valendo dos mesmos métodos e das 
mesmas dinâmicas, sob pena de não conseguir atrair a atenção dos ouvintes. 
Ou seja, o ensino não pode se conceber apenas nos dois sujeitos envolvidos na 

relação: “o professor, aquele que narra, e o aluno, aquele que escuta” (ORSINI; 
SILVA, 2013, p. 11-21). É o que também alerta Santos (2011, p. 51): “Pretendo 
apenas salientar que será desastroso se as inércias, atadas à ideia de que a uni-
versidade sabe estar orgulhosamente parada na roda do tempo, não se permi-
tirem enfrentar os riscos e maximizar as potencialidades”.

Desta maneira, torna-se necessário interagir com o público e fazê-los pro-
tagonistas do seu próprio aprendizado. Isso só é possível quando há o diálogo 
de várias fontes que servirão de arcabouço teórico para que os pilares da edu-
cação – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros 
e aprender a ser – tão defendidos pela pedagogia, sejam efetivados.

Assim, para se chegar a um esboço de apresentação, foi necessário dialo-
gar com a pedagogia, com a comunicação social, com a história, com a sociolo-
gia, com a psicologia e com os vários outros ramos do Direito. Tudo objetivan-
do a construção de uma exposição que não se preocuparia apenas com a leitura 
dos artigos da Constituição em hermenêutica exegética, mas de abrir a carta 
magna para fazer conexões as mais variadas para que ela passe a ser conhecida 
e invocada em reflexões sobre os dilemas individuais e coletivos.

3. O SABER CONSTRUÍDO COM A COMUNIDADE
Optou-se, no primeiro semestre de 2019, trabalhar acerca dos direitos di-

gitais, ressaltando, principalmente, a importância da educação para os usuá-
rios de meios de comunicação dentro de uma perspectiva de direitos e deve-
res provenientes da Constituição Federal de 1988. Nesse contexto, focou-se na 
educação digital no viés da desinformação, conhecida como fake news, que 
tanto se destaca, na atualidade, devido à facilidade da sua propagação, viabili-
zada pela internet por intermédio dos meios de comunicação digitais.

Nessa óptica, tendo por base a Constituição Federal de 1988, no primeiro 
semestre de 2019, o grupo Constituição Ativa estudou sobre as conquistas dos 
direitos fundamentais da pessoa humana na CF/88, os direitos e deveres do cida-
dão na área digital, envolvendo, também, princípios constitucionais, como o da 
democracia, liberdade de expressão, bem como o uso adequado dessa liberdade 
nas redes sociais. Além disso, pesquisou-se, tanto na doutrina, quanto nos casos 
concretos, as principais características das fake news e as suas consequências para 
a sociedade. Por fim, fez-se mister estudar métodos de identificação, combate e 
prevenção a essas “notícias falsas”, que facilmente se propagam pela internet.

Fake news são “notícias” inventadas e manipuladas com o intuito de vira-
lizar na rede mundial de computadores, atraindo com um pretenso verniz 
jornalístico, a atenção do público e o resultado financeiro derivado dos 
cliques e visitas na página. Entra em cena então uma terceira categoria de 
notícias na rede: as que são notícias propriamente ditas, as não-notícias e 
as notícias falsas (SOUZA; PADRÃO, 2018, online).
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Diante da perspectiva de levar o conhecimento além dos muros da uni-
versidade, buscando, principalmente, aqueles que menos têm acesso a direitos 
e garantias, optou-se por trabalhar com jovens assistidos por uma organização 
não governamental internacional que busca proporcionar às crianças e ado-
lescentes da região do Grande Mucuripe, em Fortaleza. Ademais, ao invés de, 
apenas, prestar assistências, o Projeto tem por objetivo favorecer o empodera-
mento e protagonismo delas, atendendo suas necessidades, fortalecendo suas 
potencialidades e competências por meio de formações, articulações comuni-
tárias, e diferenciadas atividades.

A escolha de se trabalhar com este projeto não governamental deu-se 
porque esta trabalha com a ideia de que os jovens são multiplicadores de co-
nhecimento adquirido dentro da comunidade. Nessa perspectiva, participam 
jovens de diferentes idades, escolas, famílias e gênero, facilitando, desse modo, 
a disseminação do conteúdo ensinado e da formação social em diferentes con-
textos da comunidade.

Portanto, percebe-se que, no primeiro semestre de 2019, buscou-se, para o 
grupo, um público-alvo mais variado e mais abrangente em relação ao semes-
tre anterior, quando se optou por uma escola do ensino público e, por conse-
quência, alunos de apenas uma instituição.

Diante desse quadro, seguindo as metodologias de ensino já expostas 
anteriormente, proporcionou-se, por intermédio dos alunos do Constituição 
Ativa, uma aula, no dia 4 de junho de 2019, para adolescentes e jovens be-
neficiários pela organização não governamental. Nessa perspectiva, estiveram 
presentes onze jovens beneficiários de idades e gênero variados, bem como a 
professora que coordenava as atividades com esse grupo.

Optou-se por trabalhar com desinformação porque, conforme Souza e Pa-
drão (2018), a educação digital pode ser um dos principais caminhos para a com-
bater o compartilhamento de informações falsas ou manipuladas. A educação 
para a tecnologia da informação é um dos investimentos da Unesco (2016), que 
reconhece os avanços do mundo virtual, mas também seus potenciais riscos e 
ameaças. Cenário que justifica a alfabetização relacionada à informação, mídia e 
tecnologias de informação e comunicação para minimizar os riscos relacionados 
à confiabilidade da informação, à privacidade, seguranças e assuntos éticos.

É igualmente importante que os cidadãos compreendam as formas pelas 
quais a informação e o conteúdo midiático podem ser acessados, como 
esses conteúdos são originados, como são criados, financiados, protegi-
dos, avaliados e compartilhados. Atualmente, todos os cidadãos precisam 
conhecer as funções, os papéis, os direitos e as obrigações das instituições 
de informação e mídia nas sociedades do conhecimento; e também pre-
cisam conhecer as oportunidades e as dificuldades envolvidas, além da 
possibilidade de abuso imposto por instituições e indivíduos nas comuni-

dades ou em grupos específicos, como jovens, idosos, mulheres, homens 
ou qualquer indivíduo em geral (UNESCO, 2016, p. 47).

Trabalhar com a comunidade requer conhecimento sobre o público-alvo. 
Por isso, foi elaborado um questionário. As respostas trouxeram um importan-
te diagnóstico sobre os jovens atendidos. Para que a pesquisa não ocupasse o 
tempo dos entrevistados, as perguntas foram elaboradas de forma sistemática. 
Foram produzidas doze questões objetivas, sendo algumas delas com opções 
cumulativas, e buscou-se conectá-las de modo que, ao final, pudessem ser le-
vantados dados mais relevantes. Nesse liame, abordou-se temas como o uso e 
o acesso à internet e sobre a proximidade dos alunos com o universo da Cons-
tituição Federal e dos direitos fundamentais.

A primeira pergunta tinha o objetivo de descobrir quais deles tinham 
acesso e por qual meio usavam a internet. Diagnosticou-se que todos utiliza-
vam internet e faziam isso, principalmente, por meio de wi-fi. Nesse sentido, 
constatou-se que, todos usavam internet por meio do wi-fi e que 80% também 
faziam uso de pacote de dados (3G ou 4G), o que facilita o uso em qualquer 
lugar e a qualquer hora.

Diante dos cuidados que se deve ter com as fake news, tendo em vista que 
todos são propagadores e produtores de informação, pretendia-se também saber 
se os entrevistados eram usuários de redes sociais, para quais finalidades estão 
usando esses meios de comunicação. Diante dos resultados obtidos, colheu-se 
que, dos dez alunos que responderam à pergunta, que continha opções cumula-
tivas, 60% marcaram a opção indicando que utilizam as redes sociais para com-
partilhar publicações, quase metade (40%) respondeu que compartilham notícias 
e, por fim, 90% usufruem desses meios para conversar com amigos e familiares.

Ainda nessa perspectiva, além de que todos possuem redes sociais, des-
cobriu-se que as mais utilizadas por eles são o WhatsApp, o Instagram e o Face-
book. Tendo em vista que o celular é o instrumento que mais facilita o uso des-
ses meios de comunicação e de interação digital, levantou-se que quase metade 
deles (40%) utilizam o celular com uma frequência muito elevada no dia-a-dia.

Todavia, quanto maior o contato, maior deve ser o cuidado ao utilizar a 
internet tendo em vista os riscos e malefícios que ela pode trazer, como se cons-
tatou com dois alunos, em um universo de oito respostas, ou seja, 25% deles, 
que afirmaram ter passado por alguma situação constrangedora na internet. 
Além disso, diante de um universo de seis respostas, obteve-se que 50% deles 
nunca denunciaram uma publicação e, em duas respostas, afirmou-se que isso 
ocorre, pois não sabem como fazer.

Dessa forma, percebe-se que ainda não são todos que têm os devidos cui-
dados ao utilizar a internet, principalmente quando o assunto é a fake news. 
Nesse sentido, colheu-se que, dentro de um universo de seis respostas, 50% já 
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compartilharam notícias sem conferir se realmente eram verdadeiras. Nesse 
sentido, nota-se que são oferecidos aos usuários, diferentes plataformas de co-
municação, entretanto, concomitantemente, não percebem que existem cuida-
dos a serem seguidos diante do uso delas.

Nessa óptica, sabe-se que é comum notícias falsas serem espalhadas até 
mesmo em contextos onde as pessoas são próximas e, muitas vezes, as redes 
sociais facilitam a propagação dessas notícias. Por consequência disso, elabo-
rou-se pergunta no sentido de descobrir se havia algum grupo com as pessoas 
do bairro e constatou-se que seis entrevistados participam de um grupo de 
bairro e quatro não participam, entretanto, desses quatro, um não participa, 
mas alguém da família sim. O diagnóstico ressalta a importância de educar di-
gitalmente esses alunos para que eles sejam propagadores desse conhecimento 
de forma direta por meio da própria prática dentro desses grupos, evitando, 
assim, boatos que possam trazer consequências sérias para alguém.

Por fim, buscou-se descobrir, de forma ampla, qual a intimidade dos alunos 
com o direito, voltando-se, também para a Constituição. Dessa forma, formulou-
se perguntas mais gerais sobre o assunto, buscando saber, primeiramente, se os 
entrevistados acreditavam que a internet é uma “terra sem lei” e, nas perguntas 
seguintes, qual o grau de interesse pelo direito, qual dos entrevistados já ouviu 
falar em direito e qual deles conhecia, minimamente, a Constituição.

Nesse contexto, percebeu-se que, principalmente por já ser trabalhado 
pelo projeto direitos e deveres relacionado ao Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, todos tinham um bom grau de intimidade com o direito. Entretanto, 
apesar de todos que responderam à pergunta já terem ouvido falar em direito 
e, em relação ao interesse pelo assunto, todos tenham respondido acima da 
média, 75% deles ainda acreditam que a internet é uma “terra sem lei”. Por 
consequência disso, pode-se concluir que, apesar de muitos (87,5%) já terem 
ouvido falar sobre a Constituição Federal, ou desconhecem os seus direitos e 
deveres presentes nessa norma, ou desacreditam neles, refletindo, assim, em 
um grande sentimento de impunidade.

Além disso, faz-se mister destacar que, apesar de ser considerada a maior 
lei na hierarquia das fontes do direito, protegendo assim, diversos direitos con-
siderados essenciais para a sociedade, ainda há pessoas que nunca ouviram 
falar sobre a Constituição, tendo em vista que um dos oito entrevistados que 
responderam à pergunta, um afirmou nunca ter ouvido falar sobre a Carta 
Magna. Por conseguinte, quanto mais distante da realidade de um cidadão 
quais são os seus direitos e deveres, mais difícil será de exigir as suas garantias 
e, também, de cumprir os deveres impostos por essa norma.

Nota-se, portanto, que o público-alvo são usuários da internet e conse-
guem manusear as tecnologias, entretanto, ainda há uma carência na parte da 

educação digital, que muitas vezes, principalmente no contexto de escolas pú-
blicas e de projetos sociais, não é abordada com a devida importância por ser 
uma realidade mais distante desses contextos. Portanto, nota-se que é de suma 
importância o trabalho realizado pelos alunos do grupo Constituição Ativa, 
principalmente, quando se mostra os meios corretos de utilizar a internet, prin-
cipalmente na área da comunicação.

Após o término da aula, assim como se realizou nas apresentações in-
ternas, durante os encontros mensais na UNI7, entre os próprios membros e 
a coordenadora do Constituição Ativa, preocupou-se em receber um feedback 
do público-alvo para avaliar quais pontos deram certo e quais precisariam ser 
revisados e aprimorados. Dessa forma, tomando por base a apresentação, ob-
teve-se dois retornos muito importantes para o grupo.

O grupo recebeu retorno sobre a apresentação de integrantes da ONG 
que destacaram que, apesar de alguns deles não terem acesso às tecnologias, 
de modo geral, a temática foi muito relevante para todos, mesmo para os que 
se mantém mais distante da internet. Nessa ótica, afirmou que trazer um tema 
como a educação digital, diante da Constituição Federal de 1988 e dentro do 
contexto da fake news, acrescentou bastante, tendo em vista que o foco trabalha-
do com os beneficiários do Instituto são, essencialmente, os direitos presentes 
no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Portanto, por meio desse comentário feito pela professora coordenadora, 
percebe-se que os alunos do grupo Constituição Ativa conseguiram ampliar o 
conhecimento e a visão, sobre o direito, daqueles beneficiários presentes, tra-
zendo outra perspectiva do direito por meio de uma abordagem que eles não 
estavam acostumados a ter.

Ademais, elogiou-se, também, alguns pontos específicos da metodologia 
ativa que foi aplicada pelos alunos do Constituição Ativa para abordar deter-
minados assuntos. Diante disso, enalteceu-se o uso de músicas na apresenta-
ção, que foram utilizadas para mostrar, na prática, conquistas de direitos volta-
dos ao direito constitucional da liberdade de expressão e artística por meio de 
uma comparação entre a música “Cálice”, de Chico Buarque, que foi censurada 
por conter, implicitamente, críticas ao governo no período da ditatura militar 
brasileira, e a música “Cachimbo da Paz”, do cantor e compositor Gabriel Pen-
sador, que faz críticas explícitas, mas, contemporaneamente pode ser ouvida 
em rádios, por exemplo. Para mais, apontou-se essa segunda música como um 
bom exemplo a ser utilizado para o público-alvo, tendo em vista que é mais 
conhecida no contexto social vivido na comunidade.

Ainda sobre os pontos positivos sobre a apresentação, mencionou-se o 
uso da “Marcha da Maconha” e da “Marcha das Vadias” como exemplos da 
liberdade de expressão, pois tratam-se de temas que prendem a atenção e 
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provocam a curiosidade dos alunos. Entretanto, como crítica, argumenta que, 
por serem temas de bastante relevância e que despertam o interesse dos alu-
nos, muitas dúvidas surgem, por conseguinte, deve-se dedicar mais tempo 
ao assunto, explicando, assim, com mais detalhes esses tipos de manifestação 
da liberdade de expressão.

Além dos pontos positivos já expostos, o feedback destacou alguns pon-
tos que foram considerados como suscetíveis de melhora. Nesse sentido, su-
geriu-se que fosse evitado o uso de palavras e exemplos longe da realidade 
do público-alvo, principalmente, quando se tratar de apresentação em am-
bientes de escolas públicas e de projetos sociais.

Outro ponto muito relevante levantado foi que, diante da realidade vi-
vida nas comunidades, onde direitos básicos como a saúde, educação, se-
gurança, saneamento básico, entre outros, muitas vezes não são garantidos, 
é necessário não presumir que todos tenham acesso ou conheçam as redes 
sociais. Por conseguinte, faz-se mister, intensificar a atenção quando for abor-
dar assuntos que, para muitos, são comuns à realidade e, desse modo, sem-
pre que possível, deve-se questionar, principalmente quando o público se 
manter muito calado, se o conteúdo está sendo compreendido.

Portanto, a partir desses pontos levantados, percebeu-se que muitas 
informações e exemplos, para os membros da Constituição Ativa, eram na-
turais, porém, para os beneficiários do projeto, eram distantes das suas rea-
lidades. Desse modo, pode-se concluir que, principalmente para o ambiente 
de escolas públicas e de projetos sociais, devem, os membros da Constituição 
Ativa, se colocar no lugar do público-alvo para haver uma boa conexão entre 
quem quer passar o conhecimento, e quem quer adquirir os ensinamentos, 
afastando, assim, qualquer questão de eventual superioridade, seja no uso 
da linguagem, seja no uso de exemplos. Dessa forma, deve-se buscar sempre 
trazer o assunto para perto da realidade do público, pois, assim, consegue-se 
deixar a apresentação mais interativa e atrativa.

Percebe-se, portanto, que, ao mesmo tempo em que os jovens tiveram 
acesso ao conteúdo constitucional, os integrantes do grupo ampliaram imen-
samente a forma como entendem a realidade. Percebeu-se que, a partir da me-
todologia utilizada pelos alunos do grupo Constituição Ativa, os ensinamentos 
sobre a fake news e sobre a educação digital dentro do âmbito da Constituição 
Federal de 1988 conseguiram ser repassados de maneira a despertar o interesse 
deles pelo direito, atingindo assim o objetivo do grupo.

4. O LEGADO DA EXPERIÊNCIA
Ao analisar o papel social da universidade, Santos (2011, p. 89) destaca 

a necessidade de ampliar funções para demandas sociais, “sobretudo àquelas 

oriundas de grupos sociais que não têm o poder para as impor”. Para parti-
cipar do Constituição Ativa, os alunos precisam fazer uma carta de intenções 
em que revelam os desejos de participar, os objetivos e o que esperam ao final 
da experiência. A partir de agora, este estudo trará trechos de depoimento 
dos alunos participantes descritos nos documentos citados. Na carta de in-
tenções, um dos alunos escreveu:

Acredito que participar do Projeto Constituição Ativa, além de ajudar na 
troca de aprendizado com meus colegas do curso de Direito, de diferentes 
semestres, proporcionou o contato com vários estudantes do ensino mé-
dio, de diferentes classes sociais, com diferentes complexidades. Isso me 
proporcionará um novo olhar para o social e uma formação humana dife-
renciada. Com certeza, será uma experiência que marcará minha gradua-
ção e com certeza tenho muito mais a aprender do que a ensinar com eles.

Desta vez, pediu-se que eles revisitassem as cartas para analisar se os an-
seios foram atendidos e o que a experiência imprimiu na vida de cada um deles. 
Após a atividade, os integrantes do grupo fizeram um relatório sobre a expe-
riência. Os alunos destacaram o que chamaram de “aprendizado incalculável”. 
Em um dos relatórios, isso se explica: “uma vez que pude identificar com meus 
próprios olhos o abismo educacional entre os estudantes da rede de ensino pú-
blico e privado. Dessa forma, as experiências que vivenciei servirão de base para 
a adoção de posturas enquanto cidadão e de luta por uma sociedade mais justa”.

Um dos integrantes, que participou também na primeira temporada do 
projeto, relembrou a experiência de apresentar-se para uma plateia de 150 es-
tudantes de uma escola profissionalizante estadual. “Certamente foi a maior 
experiência estudantil que já tive”, destaca. Ressalta também a relevância da 
experiência para desenvolver a arte de bem falar e os ganhos sociais que o 
projeto realiza:

Com as apresentações, pude melhorar minha forma de pesquisar determi-
nados assuntos e de buscar mecanismos para apresentá-los. A grande con-
quista enquanto estudante foi poder compartilhar o pouquinho que apren-
demos na faculdade e aprender com as histórias de vida que passaram por 
nós. O legado de saber que o conhecimento que adquiri durante o curso de 
Direito pode ser usado para fazer o bem e transformar a vida das pessoas. 
Dessa forma, todas as minhas expectativas com o projeto foram atendidas. 
Cada experiência foi tão rica que a sensação que fiquei é que temos que 
apresentar mais, em mais escolas, conversar com mais estudantes.

Os alunos destacaram a utilização do método de sala de aula inverti-
da como estratégia para aprimoramento da apresentação. Reforçam, porém, 
que: “A interação com o público foi crucial para o sucesso do grupo. Enquan-
to preparávamos as aulas, sempre tivemos o cuidado de pensar em algo para 
não tornar a apresentação monótona, sem interação. Ter adotado esse cami-
nho foi a grande sacada”.
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Salientam também os pontos de melhoria: “Precisamos buscar mais meios 
tecnológicos de interação. Mais ferramentas que proporcione a participação di-
reta do público. Isso é o diferencial do Projeto, estamos em constante busca de 
novos métodos, de novas alternativas para repassar os conteúdos”.

É um projeto que não pode morrer. A semente foi plantada em 2018 e hoje 
já somos um grupo mais robusto, com mais atores envolvidos. Então o 
registro que quero deixar é o de que vale muito a pena participar desse 
projeto. Vale muito a pena sair dos muros da faculdade e ir em uma comu-
nidade trocar experiências com estudantes e literalmente aprender com 
eles. Que novos estudantes do curso comprem a ideia e fortaleçam cada 
vez mais o projeto.

Os alunos ressaltam o fomento a humanização, o desenvolvimento de 
um olhar mais apurado para o contexto social, para além do aprendizado dos 
temas estudados. Destacaram a forma democrática como a metodologia foi 
pensada, dando oportunidade para que todos fizessem críticas e apontassem 
pontos de melhoria.

Alguns evidenciaram que a experiência será guardada não apenas como 
uma experiência profissional, mas, principalmente, pessoal. Ressaltam que se 
sentem instigados a fazer mais atividades fora de sala de aula como forma de 
ajudar a sociedade a partir da geração de conhecimento.

Para o campo da docência, o projeto traz um legado no campo metodo-
lógico e humanitário também. As experiências com os alunos no momento de 
preparar as apresentações, o espaço de liberdade para pensar formatos forta-
lece a autoestima dos alunos. A maneira como os discentes constroem as dife-
rentes formas de compor a fala acaba contribuindo para pensar a metodologia 
do ensino jurídico.

O momento da apresentação, mesmo diante de muitos treinos, sempre 
surpreende. O público acaba por arrebatar os jovens e colocam questões den-
sas, para além do conteúdo constitucional. Esses desafios mostram como o co-
nhecimento está sempre em movimento e demandando cada vez mais preparo 
para os que se presumem detentores das falas. A experiência mostra como sair 
dos muros da faculdade se torna extremamente relevante para a formação dos 
alunos. Ao final, conforme o próprio depoimento deles, acabam por receber 
muito mais do que dão à comunidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se pode perceber, trata-se de uma experiência de um grupo de ex-

tensão. Conforme já ressaltado, o grupo, além de ser de extensão é transdis-
ciplinar porque engloba direito e comunicação, envolveu também alunos da 
publicidade, que deram identidade visual com a ideia de que do livro surge 
vida pulsante em ideias e diálogos.

A pesquisa mostra que o grupo reúne o ensino, a pesquisa e a extensão. En-
sino porque nos preparamos para enfrentar perguntas imprevisíveis. Extensão 
porque saímos dos muros da instituição para chegar a jovens de escolas públicas 
para disseminar saberes. São tentativas de buscar novas territorialidades.

A metodologia é construída de forma totalmente colaborativa: juntos, se 
pensa a metodologia, constrói-se um plano de apresentação e buscam-se dife-
rentes formas de se comunicar. Fazemos os ensaios e verificamos se “dá liga” 
o comportamento dos próprios integrantes. Se, durante a fala, alguém migrar 
para o celular, algo não está dando certo. Tudo é um tanto intuitivo, caracterís-
tica tão celebrada em tempos de métricas e resultados. A ideia é de liberdade 
criativa para construir métodos cada vez mais interessantes.

O grupo traz um relevante desafio para jovens estudantes que só tinham 
experimentado falar para colegas em sala de aula nas atividades de seminário. 
Isso gera uma natural insegurança, que também faz parte do processo de for-
talecimento. Ao final, os alunos da graduação se sentem mais fortes e os estu-
dantes de ensino médio vibraram pela aproximação da instituição de ensino 
superior com a comunidade.

Na mais recente apresentação feita para jovens assistidos, aplicou-se pes-
quisa que revelou a necessidade que as comunidades têm de atenção acadêmi-
ca. Não basta apenas fazer diagnóstico, é preciso utilizar as informações cole-
tadas para aprimorar as apresentações e ampliar as ressonâncias do projeto.

Reconhecemos a força da palavra para pequenas e grandes transforma-
ções. Por isso, pretendemos continuar com essa ideia de que podemos dar mo-
vimento às letras da Constituição. Acreditamos que podemos apresentar os 
dispositivos constitucionais para pulsar inquietações e agitar mentes! A força 
da juventude é fundamental para que esse vigor permaneça.

Assim, conclui-se que o Constituição Ativa entende a função complexa 
da educação e fortalece o diálogo de maneira pluridirecional diante da reali-
dade complexa da sociedade. Terminamos com um feedback de um aluno que 
assistiu à última apresentação: “Tenho uma crítica ao trabalho de vocês: foi 
pouco. Quero mais”.

Que todos queiramos mais! Que queiramos aos moldes de Paulo Freire. 
De não repassar conhecimento de cima para baixo, de não apenas transmitir 
conhecimento, mas criar a possibilidade deste conhecimento ser produzido ou 
construído, cada vez mais, por jovens.
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A INTRODUÇÃO DO ESTUDO DE CASO COMO 
FERRAMENTA NECESSÁRIA AO ADEQUADO ENSINO 

DA MEDIAÇÃO NO BRASIL

Fernando Fortes Said Filho1

Evaldo Ferreira Acioly Filho2

1. INTRODUÇÃO

O estudo das metodologias de ensino tem papel fundamental no que con-
cerne à compreensão do conteúdo que é ministrado em sala de aula. A estru-
tura das grades curriculares dos cursos devem se fundamentar nas diversas 
formas de aprendizagem, visando a maximização do conhecimento. Diversos 
modelos de organização do ensino já foram propostos e continuam sendo apri-
morados para que o aprendizado cumpra sua missão, como é o caso da Resolu-
ção nº 5 de 2018, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e que instituiu 
as novas diretrizes curriculares para o curso de graduação em Direito.

A referida resolução propôs a utilização de metodologias ativas para in-
tegração entre teoria e prática do ensino jurídico, rompendo com o paradigma 
interpretativo ainda predominante no Brasil que tem suas raízes no estudo 
normativo. Esse modelo ainda vigente teria ganho autoridade didática com a 
ideologia positivista clássica, na qual para a compreensão do Direito bastava o 
conhecimento simétrico dos enunciados. O caso concreto era apenas um mo-
mento de imposição da norma “já pronta”, ao juiz cabia tão somente aplicá-la 
ao fato. A interpretação e valoração nesse processo de subsunção, contudo, não 
raras vezes se mostra inadequada ou, pelo menos, insuficiente.

Na verdade, o Direito não comporta mais uma visão circunscrita apenas 
à sua esfera semântica. Os fatores sociais, políticos, econômicos e psicológicos 
estão a todo momento tangenciando a interpretação e a valoração das normas, 
principalmente quando a Constituição – como é o caso brasileiro – elege valo-
res norteadores da atividade estatal e da convivência em sociedade.

Diante de tais contornos, os métodos de ensino jurídico devem ser sen-
síveis a essa realidade dinâmica que a todo instante nos põe situações em que 
duas ou mais possibilidades são aplicáveis para resolução do conflito, princi-
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palmente em situações onde permite-se evitar uma demanda jurídica, ou seja, 
quando diante de um conflito se vislumbra a hipótese de resolução do caso 
sem a necessária movimentação do aparato judiciário convencional.

As formas adequadas de resolução de conflitos propõem essa mudança 
na forma de se enxergar o caso concreto. Amplia-se o horizonte do jurista 
para outros mecanismos de pacificação social, resolução do caso concreto de 
forma mais célere e efetiva. No Brasil, a máquina judiciária, apesar dos avan-
ços, ainda se apresenta como morosa em comparação com outros países, o 
tempo médio de duração de um processo a depender do tipo de demanda 
demora mais do que o razoável.

A transformação dessa cultura jurídica se inicia com a mudança na forma 
de ensino desses institutos nos centros de conhecimento. Assim, a abordagem 
quanto a esses mecanismos exige, necessariamente, uma sistemática que não se 
limite à exposição de conteúdo por parte do professor. Portanto, a reprodução 
de casos concretos como ferramenta de ensino é essencial para que o aluno 
possa compreender a importância de apreender outras circunstâncias que en-
volvem a situação, além da questão meramente jurídica.

Por tais razões, o presente artigo encontra-se organizado da seguinte for-
ma: no capítulo primeiro, abordou-se sobre as deficiências atuais do ensino 
jurídico com as circunstâncias limitadoras da efetivação do conhecimento. No 
segundo capítulo, fez-se um estudo a respeito das metodologias e das didáti-
cas de ensinos estruturados no Brasil. No terceiro, apresentou-se a perspectiva 
de como outros instrumentos são ensinados e suas consequências. Por fim, de 
acordo com as novas diretrizes curriculares propostas na Res. nº 5/2018, no 
capítulo quarto apresentou-se uma perspectiva de ensino da mediação com a 
utilização de métodos interativos entre aluno e professor com o objetivo de dar 
maior efetividade ao aprendizado.

2. A DEFASAGEM DO ENSINO JURÍDICO COMO DECORRÊNCIA 
DA CRISE EPISTEMOLÓGICA DAS CIÊNCIAS HUMANAS

O debate acerca das questões que envolvem o ensino jurídico tem sido 
cada vez mais constante nas pesquisas e eventos realizados pela comunidade 
científica. Tornou-se comum a constatação da inadequação ou, no mínimo, a 
insuficiência do modo de transmissão do conhecimento predominantemente 
adotado nas salas de aula das faculdades de Direito em nosso país. Diversos 
estudiosos do tema, não raras vezes, propõem a reformulação do ensino a par-
tir da implementação de modelos mais adequados ao aprendizado se compa-
rados à tradicional metodologia até então aplicada.

Esse novo olhar para o ensino jurídico exige que se compreenda as mú-
tuas implicações entre o Direito e a sociedade, no sentido de que a elaboração 

de normas se dá tanto para a regulamentação das relações interpessoais quanto 
a partir destas. É incompreensível se pensar a ciência jurídica desconexa da 
realidade na qual se insere e, diante da pluralidade de atores sociais, torna-se 
insustentável a defesa de qualquer tentativa de estabelecimento do monopólio 
na disseminação do conhecimento jurídico.

O que se quer afirmar, neste momento, é que, para efeitos do presente 
artigo, parte-se da premissa de que a defasagem do ensino jurídico é decor-
rência, dentre outros fatores, da própria crise epistemológica do paradigma 
dominante de produção do Direito no Brasil (de matriz positivista). Trata-se 
de um modelo caracterizado pela forte influência das ciências naturais e que, 
na sua essência, reflete o conhecimento pautado na visão de um racionalismo 
cartesiano (SANTOS, 2008, p. 30).

Em outros termos, a dogmática jurídica insiste em trabalhar com perspecti-
vas simplificadoras na criação das normas, mostrando que o paradigma jurídico 
prevalecente em nosso país é impróprio para lidar com as relações sociais que 
vão surgindo. Dessa feita, a ciência jurídica (e o seu estudo) não consegue(m) 
fornecer respostas aos novos tipos de antagonismos oriundos das contradições 
socioeconômicas e tampouco se mostra capaz de lidar com a emergência de com-
portamentos crescentemente desafiadores aos diferentes códigos e leis em vigor.

A emergência das ciências humanas não esteve imune à pretensão de 
aprisionamento do mundo das coisas por meio da criação de leis universais 
que buscassem explicar e regular os fenômenos sociais. Tal postura, herdada 
das ciências naturais, despreza a imprevisibilidade enquanto elemento carac-
terístico do próprio ser humano e suas relações. Essa tentativa de expansão 
da pesquisa acerca da previsibilidade dos eventos – resultante de teorias bem 
elaboradas e experiências empiricamente comprovadas – provocou a divisão 
do trabalho intelectual e, via de consequência, a extrema especialização do co-
nhecimento (JAPIASSU, 2012, p. 28).

Não é preciso muito esforço para perceber que essa fragmentação do saber 
também refletiu na forma de se ensinar o Direito, sobretudo no que concerne 
ao surgimento de disciplinas relacionadas a objetos de análise cada vez mais 
particularizados. Não se pode olvidar que essa divisão em disciplinas no ensino 
superior é oportuna por motivos didáticos, pois facilita a verificação pormenori-
zada dos institutos que são específicos de cada uma. Entretanto, jamais se deve 
desconsiderar que essas matérias são apenas parte de um todo, conectadas entre 
si por princípios e valores que servem de fundamento à ciência jurídica.

Se por um lado o aprimoramento do conhecimento jurídico reclama um 
certo grau de especificação do objeto de estudo, não é menos verdade que a 
flexibilização de eventuais barreiras existentes entre as diversas matérias é 
medida que se impõe para implementação desta nova concepção de ensino. 
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Trata-se de uma forma de compreensão pautada na interdependência entre 
as disciplinas que compõem a ciência jurídica e na conexão dos saberes para a 
formação global do profissional do Direito.

É justamente através dessa interdisciplinaridade que se pretende a su-
peração do conhecimento fragmentado, voltado exclusivamente a uma área 
específica, no intuito de se buscar “a comunicação entre os campos dos saberes 
e viabilizar a construção do conhecimento abrangente e articulado da realida-
de” (ZIMIANI; HOEPPNER, 2008, p. 105). Nesse sentido, pode-se afirmar que

O currículo do ensino jurídico adota uma concepção legalista do Direito, 
ou seja, onde as leis devem ser interpretadas de modo racional e positivis-
ta; contudo, os operadores do direito que da universidade sairão devem 
estar aptos para participar do desenvolvimento da sociedade, colaboran-
do com a efetivação da cidadania. Isso somente será possível a partir de 
um conhecimento transversal da ciência jurídica que traga uma prática 
libertadora para a sociedade. O ensino das ciências jurídicas clama por 
um discurso nos cursos de Direito que seja complexo, interdisciplinar e 
transversal para a construção de um currículo completo e emancipatório, 
que dará ao aluno o livre exercício de sua cidadania e a competência de 
tornar-se um operador do direito realmente preocupado com a sociedade 
de uma forma ética e humanitária. (LEISTER; TREVISAM, 2013, p. 62-63)

Essa concepção nos permite concluir que significativa parcela do orde-
namento jurídico brasileiro se encontra desconectada da realidade social, eco-
nômica e cultural, haja vista que a sua elaboração se deu em razão de valores 
e por meio de métodos que desprezam a complexidade e as diferenças como 
elementos indissociáveis da sociedade contemporânea. Com isso, coaduna-se 
do entendimento de Boaventura de Sousa Santos (2008, p. 8) no sentido de 
que todo conhecimento científico é socialmente construído, sendo necessário 
atribuir às ciências sociais antipositivistas uma nova centralidade, inclusive 
reaproximando-as do senso comum quando oportuno.

A adequada aplicação do ensino jurídico no Brasil perpassa, portanto, 
pela superação da contradição entre, de um lado, os problemas cada vez mais 
complexos e que muitas vezes exigem respostas inéditas por parte do jurista, 
e de outro lado a persistência de um modo de conhecimento que privilegia a 
compartimentação do saber (JAPIASSU, 2012, p. 30). Dito de outra forma, o 
modelo de ensino-aprendizagem ainda proposto nas faculdades de Direito se 
mostra inadequado (ou, pelo menos, incipiente) para a formação do profis-
sional, pois baseados na tradicional exposição do conhecimento especializado.

Tal fato denota ser a defasagem do ensino jurídico uma decorrência da 
própria crise epistemológica das ciências humanas. É justamente sobre esse 
modelo de ensino acadêmico e suas consequências que tratará a abordagem 
constante na sessão seguinte, a fim de que se compreenda a defasagem estru-
tural da construção do saber para a formação da aprendizagem.

3. A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DOS MODELOS DE ENSINO 
JURÍDICO NO BRASIL

O modelo de ensino jurídico adotado predominantemente nas faculdades 
e universidades do país gera questionamentos por parte dos pesquisadores e 
juristas em termos de qualidade dessa proposta pedagógica e sua eficiência 
para a vida acadêmica e pragmática da profissão. Argumenta-se que o mo-
delo se encontra defasado na preparação do profissional, ou seja, a proposta 
pedagógica já não é capaz de preparar para o enfrentamento dos problemas 
complexos da vida jurídica e social.

Essa problematização envolve o questionamento sobre a forma como o 
ensino é aplicado nas salas de aula, além da forma como são estruturadas as 
grades curriculares. O professor assume papel fundamental nessa dinâmica 
de aprendizado, a transferência de conhecimento reclama a instauração e ma-
nutenção de um processo dialético e circular de fluxo de conhecimento entre 
aluno e professor. Esse processo é responsável pela solidificação do conheci-
mento e aprendizado.

O debate sobre formação da estrutura do conhecimento será a pedra an-
gular de todo o desencadeamento do processo cognitivo que vai oportunizar 
o real aprendizado no espaço jurídico ou de qualquer outra ciência. O Direito 
como doutrina social por excelência deve estar constantemente debruçado so-
bre processos críticos de análise da efetividade da sua existência, sob o risco de 
tornar-se uma ciência desconexa da realidade que a circunda.

O modelo predominante no formato educacional jurídico-acadêmico 
ainda decorre de uma influência do paradigma racionalista (cartesiano-new-
toniano), que além de não ter sensibilidade para perceber as irradiações das 
circunstâncias que os circundam, quando os percebe resiste à assimilação. No 
entanto, o ensino jurídico ainda está pautado na relação hierárquica dogmática 
e autoritária que divide o conhecimento em assuntos e especialidades e acarre-
ta o distanciamento da visão do todo.

Os conteúdos são divididos de forma tão especificada e apriorística que 
se concentram apenas no repasse vertical (professor-aluno) de informação. O 
conhecimento se exaure na transmissão unilateral de informação com finali-
dade apenas de acumulação de matéria. As aulas são eminentemente exposi-
tivas de caráter abstrato e teórico, os alunos são condicionados apenas a reter 
as informações sem fazer uma análise crítica da realidade e aplicabilidade da 
informação, o que por sua vez estagna o processo cognitivo (MORAES, 1996).

Essa estagnação promove um distanciamento tanto do professor respon-
sável pela transmissão do conteúdo quanto do aluno receptor final do conhe-
cimento. Ambos passam a figurar como objetos acessórios do processo, circun-



122 123122 123

EDUCAÇÃO JURÍDICA E DIDÁTICA NO ENSINO DO DIREITO EVALDO FERREIRA ACIOLY FILHO  –  LAIRA CARONE RACHID DOMITH

dados em seus espaços pré-definidos, se fecham ao aprendizado e se limitam 
a reproduzir e absorver um conteúdo já previamente delimitado e hermetica-
mente fechado a influxos cognitivos. Esses atores se posicionam em pontos e 
planos distintos da cadeia educacional de maneira linear, como se o conheci-
mento se iniciasse com o professor e terminasse no aluno.

Apesar da complexidade da temática, as mudanças que precisam acon-
tecer no estudo acadêmico devem ocorrer justamente ainda na formação do 
profissional, ou seja, no transcorrer da graduação. Um aperfeiçoamento da 
profissionalização do professor aliado a uma prática mais reflexiva no método 
de ensino proporcionaram um aprendizado mais sólido e profundo. A reflexão 
sobre e na ação do professor tem a capacidade de provocar o interesse do aca-
dêmico na matéria.

A atividade reflexiva tem o condão de se afastar de uma metodologia 
pragmaticamente positivista, baseada ainda primordialmente na capacidade 
de memorização, repetição e cópia (LIMA, 2015). Essa sistemática afasta a ciên-
cia do seu substrato principal que é o fato. Sem o estudo valorativo do fato, o 
Direito se perde no tempo, e perde-se rapidamente em uma sociedade na qual 
o fluxo de informações e complexidade das relações se intensificam.

A deficiência no fomento dessa atividade cognitiva logo no início da 
formação do acadêmico jurídico tem repercussão durante toda a vida pro-
fissional, independente do cargo/ocupação que venha a exercer, seja na área 
pública ou privada. Esse déficit não é suprido ao ingressar no mercado de 
trabalho, pelo contrário, agrava-se cada vez mais o quadro de descompasso 
com a realização do Direito. Cria-se um ciclo vicioso de baixa compreensão 
de sentidos normativos.

O paradigma clássico da cultura jurídica institucionalizada afasta o en-
sino jurídico dos anseios da sociedade. O estudo do Direito fica preso a uma 
dogmática circundada na análise da lei, não se questionando sobre a legiti-
midade, justiça, desigualdades sociais e econômicas, tanto da norma quanto 
da própria atividade desenvolvida. Ao agir dessa forma o aluno e o professor 
centram-se cada vez mais na figura individual de sua formação e do conheci-
mento autorreferencial.

A defasagem do paradigma clássico no processo de transmissão do co-
nhecimento se apresenta como um obstáculo à efetiva produção do saber e de 
sua assimilação. A amplitude de uso de diversas ferramentas pedagógicas tem 
o condão de melhorar a qualidade do ensino jurídico, uma vez que aproxima 
a teoria, o conteúdo, a abstração com a prática, bem como possibilita que tanto 
o professor quanto o aluno possam ocupar o papel principal na transmissão 
contínua do conteúdo.

A compreensão do fato, em suas diversas dimensões, é fundamental para 
a construção de uma prática jurídica eficaz. Fato e norma estão envolvidos em 
um processo dialético que rompe com a cláusula literal de interpretação. Desse 
modo, a sala de aula se abre para a realidade social, o estudo do fato transcende 
sua análise para o elemento real produzido no seu contexto em suas diver-
sas dimensões: econômica, psicológica, sociológica, etc. Essa dialética é fun-
damental, pois proporciona racionalidade, razoabilidade ao estudo da norma 
contextualizado ao fato, e coaduna com os valores de aceitação e legitimidade; 
imprescindíveis a uma democracia (SIQUEIRA, N.S.; SIQUEIRA, M. S.; 2014).

Na formação do jurista é imprescindível a aproximação do aluno com 
a situação a qual ele deva aplicar o Direito. É indispensável que o discente 
possua a capacidade de entender e interpretar o fato que se apresenta para 
em seguida aplicar a norma mais adequada. Não basta o conhecimento do 
abstrato da literalidade da norma, esse modelo de aprendizagem limitado ao 
conhecimento e reprodução de regras postas sem a visualização da prática e 
da pertinência em casos hipotéticos, consoante já ressaltado, proporciona uma 
defasagem na fixação do ensino.

3.1. A IMPORTÂNCIA DO MÉTODO DE ESTUDO DE CASO PARA O 
ENSINO JURÍDICO

O método de estudo de caso se constitui em um instrumento pedagógico 
utilizado com o objetivo de auxiliar no aprendizado do estudante e exercitar 
a capacidade de interpretar os fenômenos. É a oportunidade que o aluno tem 
para demonstrar o conhecimento abstrato apreendido nas aulas, como também 
é o momento para o professor averiguar o comportamento dos discentes em 
relação à efetividade do método de ensino utilizado.

Trata-se de uma metodologia que visa juntar teoria e prática, oportuni-
zando ao aluno a vivência real do conteúdo exposto pelo professor. No ramo 
jurídico, essa atividade se mostra imprescindível para que o aluno possa iden-
tificar nos fatos o alcance das normas, estudado em sala de aula e nos livros. 
Nessa prática pedagógica são desenvolvidos mais a capacidade de argumen-
tação, de exposição de ideias e de sistematização do conteúdo. Corroborando 
com a ideia exposta, Simões (2004, p. 271-297) ensina que o método de caso 
ressalta mais a coerência e segurança argumentativa que as propriamente ca-
racterizadoras do dogmatismo que exigem nas conclusões verdades únicas.

Com essa abordagem, os alunos e professores são convidados a avaliar 
argumentos contrários e favoráveis ao problema exposto em sala de aula. Essa 
prática introduz a atividade de pesquisa no discente que deverá não se limitar 
a procurar a letra da lei, mas sim o entendimento de doutrinadores e da juris-
prudência daquele assunto. Além de procurar as informações o aluno deverá 
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passar pelo momento reflexivo de relacionar as diversas hipóteses possíveis de 
solução do problema, (des)construindo argumentos e realizando novas respos-
tas com diferentes estruturas de pensamento.

A sistemática do processo aqui discorrido foi bem delineada por Vascon-
celos (2015, p. 151):

Em linhas gerais, a utilização dessa ferramenta ocorre da seguinte forma: 
inicialmente o docente seleciona um caso real que verse sobre as questões 
que deseja abordar, distribuindo-o entre grupos de alunos. Num segundo 
momento, os alunos, em grupo, entram em contato com o problema des-
crito no caso ou na situação concreta, definem-no, analisam os diversos 
pontos de vista de solução do problema ou das decisões que se entende 
que devam ser tomadas, além de apontar os caminhos para a resolução 
do problema. Em seguida, em sala de aula, presentes todos os alunos o 
professor, o caso será discutido com os demais grupos e com o professor, 
sendo o papel do docente, nesse momento, o de orientar a discussão sus-
citar questões pertinentes ao caso, com a finalidade de usá-las como meca-
nismos de aprendizagem, já que tal abordagem feita pelo professor alerta 
o aluno para questões não evidentes que devem ser analisadas no pro-
cesso de ensino-aprendizagem. Ao final das discussões, normalmente o 
professor faz uma breve explanação dos conceitos e institutos abordados, 
a fim de transmitir conhecimentos mais teóricos, além de fazer algumas 
generalizações que garantem uma macroabrangência e a sistematização 
do conteúdo transmitido ao aluno. Nessa última fase, é dado conhecimen-
to aos discentes sobre o desfecho jurídico da situação.

Nessa dinâmica o professor assume papel fundamental como vetor de 
condução dos debates e construção de soluções possíveis. Cada aluno tem sua 
maneira de enxergar o problema e as possíveis soluções, mas dentro dessa plu-
ralidade o professor conduz a exposição das ideias por parte daqueles correla-
cionando com a disciplina e com outras matérias afins de promover a comuni-
cação entre os ramos jurídicos. Desse modo, as ideias e argumentos não ficam 
soltos e desconexos do problema.

Isso é importante para que se faça uma definição clara e objetiva do pro-
blema, a fim de estabelecer os limites da interdisciplinaridade. Essa definição 
proporcionará uma diferenciação entre o senso comum do jurista crítico com a 
atividade de conhecimento de pesquisa científica. Atividade essa que não per-
mite que as conclusões sejam alcançadas por análises simplórias, primitivas e 
intuitivas (VASCONCELOS, 2015, p. 30).

3.2. O PAPEL DA FILOSOFIA DA PRUDÊNCIA ARISTOTÉLICA NA 
METODOLOGIA PEDAGÓGICA DO ESTUDO DE CASO

O ensino crítico do Direito enfrenta desafios representados, dentre ou-
tros pela: massificação do conteúdo jurídico, prevalência e insistência na ma-
nutenção de uma metodologia de aula baseado apenas na forma expositiva e a 

grande diversidade de tipos de alunos que frequentam os cursos jurídicos em 
razão da expansão do ensino universitário. Essa complexidade de fatores se 
comunicam e autolimitam a possibilidade de um ensino jurídico mais efetivo.

A metodologia meramente expositiva na transmissão do conhecimento 
não proporciona o efetivo aprendizado das disciplinas jurídicas e suas comple-
xidades contemporâneas. O conteúdo preparado previamente pelo professor 
já vem rigidamente fechado no alcance do sentido. O aluno, por sua vez, diante 
dessa sistemática é induzido a permanecer em sua zona de conforto cognitiva, 
se preocupando apenas em tentar reter em sua mente as informações repassa-
das, sem ser instigado a refletir sobre elas.

É justamente diante dessa defasagem metodológica acima apontada que 
se reflete a importância do conceito de prudência aristotélica na formação aca-
dêmica do jurista. Para o filósofo, o homem prudente é aquele capaz de tomar 
uma decisão a respeito do que é melhor para sua ação no caso concreto. Ao de-
liberar, ou seja, utilizar a capacidade racional, sobre o que é bom e proveitoso 
para si em uma perspectiva particular e parcial para atingir um fim bom, o ser 
adquire a virtude da prudência (ARISTÓTELES, 2014, p. 225-226).

Por meio do estudo de caso, e de outras metodologias participativas, o 
aluno passa a ter um papel de protagonista na construção do pensamento. A 
atividade cognitiva do aluno é estimulada a exercer um juízo diante dos diver-
sos fatores que circundam o fato estudado, abandonando sua postura passiva 
de receptor de informações e se tornando prudente. Isso porque o estudo do 
Direito é um estudo interpretativo por excelência, um enunciado normativo 
pode ter diferentes significações.

Esse processo hermenêutico de construção do conhecimento jurídico 
deve, portanto, seguir a formação prudente no sentido de buscar a perfeição no 
processo interpretativo. Ao se debruçar sobre um caso concreto os argumentos 
devem ser trabalhados de modo a se promover a existência do ser humano de 
forma integral. O critério interpretativo prudente deve ser capaz de estabelecer 
um parâmetro mínimo de interpretação a fim de que os valores existentes no 
estudo do caso não sejam esvaziados a ponto da própria proteção do que é 
humano seja eliminada.

A análise prudente do caso concreto também tem papel fundamental não 
só na resolução da lide já instaurada, mas também na avaliação do conflito 
entre as partes em seu momento pré-processual. Ou seja, a capacidade crítica 
prudente do aluno deve lhe orientar também para análise dos fatos antes mes-
mo da judicialização da demanda. Afinal, a atividade cognitiva jurídica não se 
destina a instaurar um processo, mas sim resolver o conflito para as partes de 
maneira efetiva e célere.
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Os métodos alternativos de resolução de conflitos buscam a pacificação 
social sem a necessidade de uma movimentação da máquina estatal judiciaria. 
A virtude da prudência se revela mais útil na formação do jurista nesse aspecto 
de verificar a possibilidade de diante do caso evitar uma judicialização desne-
cessária. A busca da reta razão de agir da melhor forma no caso concreto com-
preende a análise de todas as circunstâncias, provas e argumentos que podem 
ser viáveis para a atingir a pacificação social.

Diante do apresentado, passa-se a uma análise mais detalhada dos méto-
dos alternativos de resolução de conflitos existentes hoje no Brasil. Apresentar-
-se-á também os contornos de como a metodologia de ensino dessa forma de 
resolução de conflitos é apresentada nas grades curriculares do ensino jurídico.

4. EM BUSCA DE UM NOVO PERFIL PARA A JUSTIÇA BRASILEIRA: 
OS DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO EFETIVA DA MEDIAÇÃO

A baixa efetividade da prestação jurisdicional é praticamente uma una-
nimidade dentre os juristas que se propõem a traçar algumas (ainda que bre-
ves) considerações sobre a situação do Poder Judiciário brasileiro. Em mais 
uma tentativa de se superar a deficiência na atuação dos tribunais, algumas 
reformulações foram realizadas na legislação nacional3 no intuito de fomentar 
a utilização de outros mecanismos de resolução de conflitos que também se 
mostram aptos ao enfrentamento das questões levadas aos órgãos judiciários, 
tais como a conciliação, a mediação e a arbitragem.

De fato, o que se percebe é que há uma tendência de modificação do pró-
prio perfil da justiça brasileira, onde ainda predominam a natureza adversarial 
do processo e o caráter impositivo das decisões judiciais. Essa mudança é pre-
tendida por meio da aposta num novo modelo de pacificação social, funda-
mentado na atuação harmoniosa de técnicas diversificadas de resolução dos 
conflitos, de acordo com a adequação de cada instrumento às peculiaridades 
da relação apreciada (CALMON, 2015, p. 43).

Essa transição de paradigmas se dá, dentre outros fatores, pela constata-
ção de que a proliferação das relações sociais faz surgir conflitos das mais di-
versificadas natureza e complexidade, exigindo, para seu trato, a utilização de 
instrumentos específicos de acordo com as peculiaridades que lhe são inerentes. 
Nesses termos, prestigiam-se os meios (até então) considerados alternativos de 

3 Mais especificamente, foram editadas a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo 
Civil e, como ele, reforçou a conjugação dos mecanismos autocompositivos e da arbitragem com o 
processo judicial; a Lei nº 13.129/2015, que trouxe algumas inovações à lei de arbitragem já existen-
te, ampliando o seu âmbito de aplicação; a Lei nº 13.140/2015, que regulamenta a mediação como 
meio de solução de controvérsias; sem olvidar da já conhecida Res. nº 125/2010 do CNJ que dispõe 
sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos, com ênfase na mediação e 
conciliação.

resolução de controvérsias, trazendo a discussão a respeito da própria ruptura 
com o paradigma atual da jurisdição como a melhor ou única via possível.

Ainda que tenhamos em mente que cada mecanismo de resolução de con-
flito apresenta (des)vantagens de acordo com as características do caso que 
se analisa, não é preciso muito esforço para perceber que as mais recentes re-
formas legislativas atribuíram uma maior eloquência às fórmulas consensuais 
(em especial a mediação). Nesses instrumentos autocompositivos o cidadão 
é o responsável pela construção da solução mais oportuna à lide na qual se 
encontra envolvido, ou seja, os indivíduos passam a ser os protagonistas na 
gestão dos seus conflitos, realçando a participação popular na administração 
da justiça (GRINOVER, 2008, p. 4).

Entretanto, é preciso se reconhecer que a proposta de realização de uma 
nova face para a justiça brasileira – e, com ela, a implementação efetiva da me-
diação – enfrenta alguns desafios que no presente artigo serão analisados em 
três vertentes: de ordem estrutural, cultural e educacional. Sem a pretensão de 
exaurir o estudo do tema, até porque não é o foco destas breves considerações, 
são constatações feitas a partir de algumas contingências que precisam ser con-
sideradas e que exigem bem mais do que a alteração da legislação ou a simples 
vontade de mudar.

Com a proposta de estimular a solução consensual, o CPC/2015 tornou 
regra a realização de uma audiência de conciliação ou mediação já no início 
do processo judicial. São audiências que devem ser realizadas nos centros ju-
diciários de solução consensual de conflitos4, espaço que depende do devido 
aparelhamento, contratação de servidores próprios e, principalmente, a forma-
ção de novos profissionais para conduzir as sessões (conciliador e mediador). 
Nesse sentido, está-se diante de uma questão que pede enfrentar o problema 
pela perspectiva das limitações financeiras que afetam o Estado e dificultam a 
destinação de investimentos ao Judiciário (desafio estrutural).

Além da questão que envolve a carência estrutural judiciária, não se pode 
olvidar que a implementação efetiva dos meios consensuais no Brasil reclama a 
ruptura de um modelo: a de que a jurisdição é o meio principal de resolução de 
conflitos e as demais modalidades são meras alternativas de pacificação social. 
Essa visão provocou não apenas a concentração das demandas jurídicas no Po-
der Judiciário como, também, contribui(u) para uma verdadeira postura de apa-
tia social (SALES; CHAVES, 2014, p. 396), pois o indivíduo acomodou-se a trans-
ferir ao Estado-juiz a responsabilidade na solução dos problemas que surgem.

4 A Res. 125 do CNJ estabelece que os tribunais deverão criar Núcleos Permanentes de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos (art. 7º). O Novo CPC prevê que os tribunais criarão centros 
judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências 
de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e 
estimular a autocomposição (art. 165), regra também prevista na Lei de Mediação (art. 24).
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Por isso, a mudança de paradigma depende da formação de uma cultu-
ra de pacificação (PINHO, 2011, p. 289), em contraste à equivocada premissa 
ainda predominante de que somente o Poder Judiciário está apto a resolver 
o litígio. Deve-se considerar, inclusive, que a decisão judicial pode até resol-
ver a relação jurídica, mas nem sempre é capaz de solucionar a questão social 
subjacente. Além do mais, promover a utilização de mecanismos consensuais 
subentende que o próprio indivíduo assuma uma nova postura na gestão dos 
seus conflitos e, ao invés de adjudicar a solução a terceiros, passa a construí-la 
a partir do diálogo (desafio cultural).

Feitas estas considerações acerca do que se convencionou nomear desa-
fios estrutural e cultural para a implementação efetiva do modelo de pacifi-
cação social a partir do consenso, sobretudo pela utilização da mediação, res-
ta-nos acrescentar um terceiro obstáculo, o desafio educacional. Este último 
demanda um nível mais elevado de complicação na análise de suas causas e 
eventuais propostas de resolutividade, inclusive através da reformulação do 
ensino jurídico, motivo pelo qual merece uma abordagem mais detalhada e 
que será realizada nas linhas que seguem.

5. POR UMA NECESSÁRIA REFORMULAÇÃO DO ENSINO 
JURÍDICO: COMO ENSINAR A MEDIAÇÃO?

A carência da estrutura judiciária e a resistência cultural não podem ser 
considerados obstáculos isolados a serem enfrentados para que esse processo 
de reformulação do perfil da justiça brasileira produza os efeitos esperados. 
Como se viu, a transição de paradigmas pretende a utilização mais intensa de 
outros mecanismos de resolução de controvérsias que deixam de ser meras 
alternativas à crise da efetividade jurisdicional e passam a ser instrumentos 
adequados e até mesmo necessários à solução das demandas que surgem.

Ocorre que a proposta de pacificação social a partir do consenso (sobretu-
do pela mediação) esbarra em algumas incoerências do ensino jurídico, ainda 
não adaptado a esta nova realidade. Diante dessa situação, o Conselho Nacio-
nal de Educação, por meio da Res. nº 5 de 2018, reformulou as diretrizes cur-
riculares do ensino jurídico, ressaltando que o curso de graduação em Direito 
deverá assegurar, no perfil do graduando, o domínio das formas consensuais 
de composição de conflitos5.

Mais especificamente, fez-se questão de ressaltar que o curso de gradua-

5 Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação 
geral, humanística, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacida-
de de argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio 
das formas consensuais de composição de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica 
que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao 
exercício do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania.

ção em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo me-
nos, as competências cognitivas, instrumentais e interpessoais, que capacitem 
o graduando a desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais 
de solução de conflitos (art. 4º, VI). Além da formação teórica, deve-se prezar 
também pelo desenvolvimento do conhecimento por meio de sua utilização 
nos núcleos de prática jurídica, componente curricular obrigatório, nos quais 
devem ser incluídas as práticas de resolução consensual de conflitos (art. 6º).

Não se pode negar, contudo, que a formação acadêmica dos profissionais 
de Direito no Brasil ainda é voltada para a solução contenciosa e adjudicada 
dos conflitos de interesses (WATANABE, 2008, p. 6). Os jovens acadêmicos são 
induzidos a crer em conceitos e ideias que restringem a gestão do conflito ao 
estudo das normas que regem o processo jurisdicional pela condução imposi-
tiva do Estado-juiz, cultivando a falsa ideia de que somente a solução judicial 
seria legítima e oportuna.

Essa concepção somente é contrastada quando se coloca para os discentes 
que a solução para o conflito também pode ser alcançada através da concilia-
ção, mediação ou arbitragem. No entanto, são disciplinas que, geralmente, não 
tomam mais do que poucas horas do curso de Direito, lapso temporal exíguo 
para que se possa aprender as características e relevância de tais instrumentos. 
Ademais, ainda é muito comum que os próprios professores perseverem no 
ensino desses mecanismos como sendo meras alternativas ao Poder Judiciário, 
criando nos alunos a convicção deturpada de que sua utilização seria apenas 
de forma secundária e em decorrência da crise jurisdicional.

Ora, mas não se pode criticar o ensino jurídico sem que, pelo menos, se 
faça uma análise mais delineada acerca do seu objeto de estudo: o próprio Di-
reito. É perceptível que há uma inconsistência no modo de criação do Direito 
que, ainda apegado a valores da dogmática jurídica tradicional, não consegue 
desempenhar o seu papel de instrumento transformador da realidade social, 
pois insiste em trabalhar com perspectivas negadoras da complexidade das 
relações intersubjetivas. As leis e os códigos brasileiros ainda estão adaptados 
para disciplinar conflitos de uma época passada, fazendo com que boa parte 
do ordenamento jurídico pátrio esteja desconexo da realidade das demandas 
atuais, cada vez mais abrangentes e intrincadas.

Predomina, ainda, conforme exposto anteriormente, a errônea concep-
ção de que a diversidade dos fatos pode ser enclausurada na norma. Tal ideia, 
de que a ordem jurídica pudesse responder a todos os eventos e conflitos 
que venham a irromper, aponta para a insuficiência da lei na disciplina da 
realidade social atual. O contexto atual reclama um Direito cosmopolita, que 
dialogue e agregue valores e conhecimentos de outras áreas (antropologia, 
sociologia, filosofia, psicologia, dentre outros), capazes de possibilitar o 
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aprendizado pela perspectiva dos diversos enfoques de apreciação dos con-
flitos surgidos na sociedade.

Essa visão reducionista da fenomenologia contemporânea, de forte in-
fluência do paradigma positivista característico das ciências naturais que o an-
tecedeu, traz implicações diretas e nefastas para o ensino jurídico. Ela ainda 
é determinante para a manutenção do método meramente expositivo da dis-
ciplina, baseado apenas na transmissão unilateral da matéria como se fosse o 
professor a fonte exclusiva do conhecimento, não exigindo dos alunos grandes 
esforços e percepção prática para resolução dos problemas postos.

É justamente por não exigir uma maior utilização do raciocínio prático, 
voltado para o compreender e decidir, para a formação das habilidades neces-
sárias à aplicação da reta razão do agir, que o método meramente expositivo 
é insuficiente para a formação do jurista na prudência. Necessário coaduná-lo 
com outros métodos que desenvolvam a capacidade prática do aluno (MELO, 
2017, p. 71), principalmente quando se trata do estudo da mediação. De fato, 
em se tratando de um instrumento de resolução de conflitos, a sua adequada 
compreensão não se exaure na análise expositiva dos seus princípios, mas na 
efetiva utilização desta técnica diante do caso concreto.

O que se quer afirmar é que o estudo da mediação, além de demandar 
a correta inserção da disciplina nos cursos de Direito no Brasil, com a devida 
abordagem acerca do instituto como um mecanismo essencial para a resolução 
dos conflitos sociais, precisa também incorporar (ao já tradicional modelo ex-
positivo) métodos participativos de ensino que aproximem a teoria da prática. 
Com isso, possibilita-se que tanto o professor quanto o aluno ocupem o pro-
tagonismo na transmissão contínua do conteúdo, inclusive preparando profis-
sionais aptos ao novo campo de trabalho que vai surgindo.

Importante, assim, a utilização do método do estudo de caso para o en-
sino da mediação, de maneira que a partir da análise das peculiaridades da 
situação examinada professores e alunos possam interagir no sentido de en-
contrar respostas adequadas a uma situação real então vivenciada. Nesses ter-
mos, “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” (PEREIRA JÚNIOR; FERNANDES, 
2017, p. 217), criando no discente um pensamento crítico e analítico que vai 
além da mera absorção do conteúdo exposto, aliando teoria e prática.

A inserção do ensino dos métodos de resolução alternativos de conflitos 
sob o paradigma positivista perpetua a defasagem cognitiva do ensino. O 
olhar do mediador para o conflito deve estar preparado para as realidades 
fáticas, muito mais do que normativas. Essa preparação é muito mais efetiva 
para o mediador com uma metodologia que proporcione não apenas o repas-

se dos conceitos básicos do instituto, mas principalmente saber identifica-los 
e vivencia-los.

Além do método de caso, entende-se interessante a implementação do 
role play, definido por Gabbay e Sica (2009, p. 73) como “o método de ensino 
por meio do qual o aluno assume um papel e desenvolve, a partir dele, ati-
vidades dinâmicas planejadas em relação a determinado tema”. Com isso, 
possibilita-se a criação de um cenário que insira o discente no contexto do 
problema vivenciado, gerando aprendizado a partir desta situação. É o caso, 
pois, de se proporcionar o ensino do Direito por meio da atuação monitorada 
do aluno diante das questões enfrentadas e que, para sua resolução, exigem a 
aplicação dos conhecimentos e implicações da teoria com a prática.

Ao contrário da aula meramente expositiva, a escolha do role play como 
método de ensino permite, ainda, o desenvolvimento de habilidades e conteú-
dos dogmáticos variados, dentre os quais: trabalho em equipe; técnicas de ne-
gociação; contato; triagem e priorização dos interesses daqueles que exercem 
o papel de clientes; seleção de informações pertinentes à solução do problema 
apresentado; redação contratual, legislativa e processual; apresentação oral de 
argumentos; pesquisa seletiva de materiais; atuação estratégica; entre outras 
(GABBAY; SICA, 2009, p. 77).

Nesse sentido, o adequado estudo da mediação somente estará sendo 
priorizado se buscarmos coadunar a aplicação do método expositivo – res-
ponsável pela transmissão teórica do conteúdo do referido instituto – com 
o estudo de caso e role play. Isso se dá levando em consideração que a com-
preensão da mediação depende da sua efetiva utilização enquanto mecanis-
mo de pacificação social. Tal conhecimento será alcançado com a inserção 
da prática na sala de aula, permitindo aos alunos aprender com as situações 
já ocorridas e seus meandros, bem como o desenvolvimento de habilidades 
específicas a partir da simulação de problemas que eventualmente venham a 
enfrentar para além dos muros das faculdades.

Dessa forma, vê-se um desafio educacional que se estende até mesmo à 
própria formação jurídica no Brasil, e isso pressupõe a reformulação dos siste-
mas de ensino com o fito de aperfeiçoar os profissionais para as técnicas auto-
compositivas de apreciação de conflitos. Nesses termos, coaduna-se da visão 
de Boaventura Santos (2011, p. 93) no sentido de que “a revolução democrática 
da justiça deve passar pela construção de um novo campo de trabalho e es-
tudos sobre a crise e a reforma do ensino do direito”. Em outros termos, diz 
respeito a reconhecer os novos contornos e tendências do ensino jurídico bra-
sileiro em dar mais eloquência aos mecanismos consensuais de resolução de 
conflitos através da utilização dos métodos participativos que permitam aos 
alunos a sua formação na prudência.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino jurídico tal qual proposto em boa parte dos cursos de Direito no 
Brasil ainda tem suas bases no estudo das regras, de certa forma caracterizado 
pela análise do conjunto de leis que compõe o ordenamento jurídico. Trata-se 
de uma metodologia que perdura há alguns anos e que se limita à análise fecha-
da das normas e fatos, desprezando a imprevisibilidade das relações sociais. 
O caráter subsuntivo do estudo era e continua sendo predominante, de modo 
que o Direito ainda busca dar respostas a partir do seu círculo hermenêutico 
particular, sem considerar o conhecimento produzido em outras ciências afins.

De fato, o modelo fragmentado do conhecimento que considera as disci-
plinas autônomas e independentes entre si ainda tem forte influência no modo 
de se lecionar o Direito, provocando a predominância do método de ensino ba-
seado em aulas expositivas, como se o professor fosse a fonte única de produ-
ção do saber. Não se quer dizer com isso, entretanto, que essa sistemática deva 
ser descartada, mas apenas que ela é insuficiente para a compreensão da com-
plexidade dos fenômenos da vida (que também possuem reflexos jurídicos).

Essa defasagem do ensino jurídico também demanda um novo olhar para 
o modelo de ensino até então utilizado para os mecanismos de apreciação de 
controvérsias, não por acaso o Conselho Nacional de Educação reformulou as 
diretrizes do curso de Direito, fomentando a importância do estudo teórico e 
prático dos meios consensuais de composição dos conflitos. Ocorre que, con-
soante ressaltado, quando implementadas nas grades curriculares, tais ferra-
mentas ainda são postas de maneira secundária, levando o aluno a crer que 
o principal instrumento de solução de lides é a jurisdição, sendo as demais 
formas meras alternativas à crise de eficiência que afeta o Poder Judiciário.

Está-se, pois, diante de uma situação que perpassa pela superação de um 
paradigma, que depende do entendimento prévio de que conciliação, media-
ção e arbitragem deixem de ser mecanismos alternativos e passem a ser vistos 
como instrumentos necessários e adequados à resolução dos conflitos que se 
apresentam, cada vez mais complexos e diversificados. Para tanto, algumas 
questões precisam ser enfrentadas para a efetiva reformulação do ensino jurí-
dico tal qual disposto na Res. nº 5 de 2018, o que se convencionou nomear de 
desafio educacional.

Mais especificamente, no que concerne à mediação, objeto de análise do 
presente artigo, restou demonstrado que a utilização exclusivamente de aulas 
expositivas não é capaz de transmitir ao aluno todas as informações necessárias 
ao adequado uso dessa ferramenta. É evidente que cabe ao professor repassar 
o conteúdo inerente aos contornos desse mecanismo de resolução de conflitos, 
levando o discente a compreender, por exemplo, quais circunstâncias fariam 

com que a mediação fosse a forma mais adequada à solução da controvérsia.

Há que se ressaltar, todavia, que à teoria deve-se aliar a prática, como for-
ma de fazer o aluno vivenciar determinadas situações que dele exijam a correta 
aplicação das técnicas de mediação. É justamente a partir dessa constatação da 
insuficiência do método expositivo que devem ser incorporadas ao ensino da 
mediação as técnicas do estudo de caso e role play, fazendo com que, através 
delas, o discente possa analisar situações reais já ocorridas e, sobretudo, desen-
volver habilidades práticas que lhe serão necessárias quando no desempenho 
das carreiras jurídicas.
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DESAFIOS À CRIAÇÃO DE CURSO DE DIREITO EM 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PERIFÉRICA: 

A EXPERIÊNCIA DO CURSO DE DIREITO DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Flávio Trindade Jerônimo1

1. INTRODUÇÃO
Tomar a iniciativa de criar curso de Direito num país que é sabidamente 

bem servido de cursos jurídicos de graduação – que conta com mais de 1.200 
cursos de Direito em todo território nacional conforme o Guia do Estudante da 
Editora Abril (2017), e estima-se que mais de 5.000.000 de bacharéis em direito, 
e ainda, mais de 1.072.000 advogados inscritos na Ordem dos Advogados do 
Brasil (2018) – parece ser uma decisão de considerável risco, ao se levar  em 
conta as exigências para a autorização e o reconhecimento do referido curso, 
nos moldes das normativas do Conselho Nacional de Educação pertinentes.

O risco aumenta ao passo que o curso a ser criado seja um curso de Ins-
tituição de Educação Superior Pública, dependente de orçamento e finanças 
públicas, sempre limitados e já comprometidos com espaço para investimentos 
extremamente limitados.

Ademais, em se tratando de curso de universidade periférica2, vinculada 
a administração pública, localizada na região nordeste e especificamente no 
estado do maranhão, que como é sabido sofre, a exemplo de outros estados da 
região, pela dificuldade em efetivar uma gama de direitos e serviços públicos 
a que sua população faz jus.

Outro risco desvelado durante o processo de criação do Curso de Direi-
to da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) referia-se à questão da 
titularidade da competência para autorizar e reconhecer: o referido curso de 
Direito, considerando ser ele um curso estadual, o que suscitou divergência 
entre o entendimento favorável à competência do Ministério da Educação e o 
entendimento favorável à competência do Conselho Estadual de Educação do 
Maranhão. Considerando esse contexto, pensou-se em um caminho para expor 
o início dessa trajetória histórica.

1 Professor fundador e primeiro diretor do Curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA); mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); membro do 
Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Direito da UEMA; flaviotrindade-
jeronimo@hotmail.com.

2 Entende-se aqui “universidade periférica” como uma IES localizada à periferia da produção hegemô-
nica de conhecimento, distante de centros políticos, econômicos e culturais do Brasil e com menores 
investimentos financeiro e intelectual.
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Este trabalho tenta abastecer de informações qualquer pesquisador – so-
bre a história do Curso de Direito da UEMA – que evita o pensamento pre-
sentista3 e adota uma abordagem contextual da história4. Para além da pesqui-
sa documental que revela pensamentos e atos do passado (SAMARA; TUPY, 
2010) e de diálogos gravados que revelam as percepções do acontecimento 
(MEIHY; HOLANDA, 2007), o testemunho aqui exposto como memória pode 
ser utilizado para reconstruir os fatos históricos (LE GOFF, 2013).

Este texto, provisório que é, baseia-se na memória individual – primeira 
categoria de memória apresentada por Halbwachs (2003) – e em alguns docu-
mentos pertinentes à trajetória do curso.

Neste sentido, pretende-se relatar a experiência da UEMA quanto aos ca-
minhos seguidos para a criação do seu curso de Direito, no campus de São Luís 
(ocorrida paralelamente a criação do mesmo curso no campus de Bacabal) for-
jado, muitas vezes, no enfrentamento dos riscos constituintes de verdadeiros 
desafios e entraves a serem superados, sob a perspectiva de autor do projeto 
pedagógico aprovado pelo Conselho Superior da Universidade, Coordenador 
de Implantação e primeiro Diretor do referido curso.

2. DESAFIOS INICIAIS À CRIAÇÃO DO CURSO DE DIREITO DA 
UEMA

Em 2006, ano em que se iniciam as tratativas para a criação do Curso de 
Direito da UEMA, o primeiro desafio a esta criação foi o argumento de que o 
Brasil já era bem servido de cursos jurídicos. Em entrevista publicada no portal 
da OAB intitulada “OAB quer do governo atenção a pareceres quanto a novos 
cursos”, em 26 de dezembro de 2016, o presidente da Comissão de Ensino Ju-
rídico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Paulo 
Roberto de Gouvêa Medina afirmou:

Não postulamos uma decisão radical no sentido de impedir a criação de 
todo e qualquer curso de Direito. Mas não podemos deixar de reconhe-
cer que o número de cursos de Direito existentes no país é absurdo e a 
justificativa normalmente apresentada pelas instituições de ensino para a 
criação de novos cursos não convence. (OAB, 2006).

E, informou a quantidade de curso em 2006:
São 1.018 cursos distribuídos, notadamente, nos Estados de São Paulo, que 
tem 233 cursos, Minas Gerais, com 123 cursos, e no Rio de Janeiro, que 
possui 98 em funcionamento. No Estado do Paraná são 82 e no Rio Grande 
do Sul outros 73. No Nordeste, o número de cursos cai. Há um número 

3 Segundo George Staking (apud GOODWIN, 2010), o presentismo é a interpretação do passado a 
partir de conceitos e valores do presente, esquecendo-se do contexto original. Para Goodwin (2010, 
p. 26), “para entender a decisão antiga, precisamos evitar vê-la à luz do que sabemos agora”.

4 Significa abordar o evento histórico, com toda sua complexidade, à luz do conhecimento e dos valo-
res vigentes à época do evento; procura situar os fatos históricos no contexto geral da época em que 
transcorreram, evitando incompreensões (GOODWIN, 2010).

maior na Bahia, onde estão 46 cursos de Direito (OAB, 2006).
A enorme quantidade de cursos de direito, já àquela altura representa-

va um desafio na medida em que aparentava uma desnecessidade quanto a 
criação de novo curso de direito. A referida criação, naquele momento, por 
hipótese, se não fosse desnecessária, ao menos aparentava não ser prioritária.

Um segundo desafio inicial a ser superado era o de que o curso seria 
dependente de finanças e, por consequência, do orçamento público, conside-
rando para tanto a atividade financeira do Estado como “[...] o conjunto de 
ações do Estado para a obtenção da receita e a realização dos gastos para o 
atendimento das necessidades públicas” (TORRES, 2013, p. 3), lembrando que 
na perspectiva do direito financeiro, a obtenção de receita pública é condição 
necessária para realização dos gastos ou despesas públicas, sendo que estas 
necessitam, em regra, constar do orçamento público, lavando-se em conta que 
“[...] o orçamento é considerado o ato pelo qual o poder legislativo prevê e au-
toriza ao poder executivo, por certo período e em pormenor, as despesas desti-
nadas ao funcionamento dos serviços públicos [...]” (BALEEIRO, 2015, p. 525).

Considerando a educação um serviço público, quando ofertado por ente 
federado, pode-se afirmar que a educação de nível superior ofertada pelo es-
tado do Maranhão é um serviço público estadual, portanto subordinada aos 
princípios e regras de direito público, aplicáveis à administração púbica, dos 
quais destacasse, nesse ponto, as relativas às finanças públicas. As finanças em 
sua parte relativa ao orçamento público, possui características peculiares, iden-
tificadas a partir dos arts. 165 a 169 da Constituição Federal de 1988, passando 
pelas disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF), além evidentemente das disposições das leis 
estaduais pertinentes a matéria financeira, como as leis do plano plurianual 
(PPA), de diretrizes orçamentárias (LDO) e a orçamentária anual (LOA) que, 
em certa ótica, poderiam ser limitadoras da velocidade e da sincronia dos in-
vestimentos necessários ao atendimento das exigências mínimas pedagógicas, 
administrativas e de infraestrutura, necessárias já para a fase de implantação 
do Curso de Direito da UEMA, em sintonia com as exigências das Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, bacharelado, insti-
tuídas pela Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004.

Temia-se que as diversas regras financeiro-orçamentárias poderiam ser 
limitadoras da velocidade e da sincronia dos investimentos, considerando o 
arcabouço de exigências procedimentais que certamente atrasariam o proces-
so de criação do Curso de Direito da UEMA, ainda mais, pelo motivo de que 
tudo o que esse processo demandasse de despesas por parte do estado neces-
sitaria ter sido fruto de planejamento anterior e constar das leis pertinentes 
ao orçamento estadual, para que fossem atendidas as exigências mínimas 
pedagógicas, administrativas e de infraestrutura, muitas delas necessárias já 
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para a fase de implantação do curso.
Um terceiro desafio inicial à criação do Curso de Direito da UEMA era a 

sua localização em região carente do Brasil, realidade, esta, que perdura por 
séculos no país, onde os estados localizados mais ao norte tem índices de de-
senvolvimento aquém de seus pares localizados mais ao sul. Especificamente, 
a região nordeste brasileira concentra os estados mais pobres da federação e é 
nesse contexto que se encontra o Estado do Maranhão, com alto nível de pobre-
za e baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por vezes ocupando a 
liderança em termos de baixo IDH, não obstante, esteja anualmente, em regra, 
por volta da 16ª posição dentre os 26 Estados e o Distrito Federal, no tocante ao 
seu Produto Interno Bruto (PIB) (ver Tabela 1).

Tabela 1 – PIB do Brasil em 2018

FONTE: IBGE (2019)

Não precisa de grande conhecimento econômico para perceber que existe 
uma má utilização da riqueza produzida no Estado, persistindo um claro des-
compasso entre a força razoável de sua economia e os seus índices de pobreza. 
Logo, uma adequada utilização dos recursos do Estado, tanto os gerados pela 
economia local, quanto os recursos transferidos pela união federal, impactaria 
positivamente na economia do Maranhão. Assim, nessa perspectiva, era im-
portante a preocupação se a criação de curso superior de Direito, à custa do 
erário estadual, seria algo que poderia de certa forma impactar positivamente 
o desenvolvimento do referido estado, considerando, reafirma-se, ser este um 
estado localizado em região sabidamente carente do país.

Um quarto desafio era a existência de dúvida quanto à competência para 
autorizar e reconhecer o curso de Direito de universidade estadual, que por 
óbvio era o caso em que se encontrava a criação do curso da UEMA. Em suma, 
existiam duas posições antagônicas sobre os procedimentos de criação do cur-
so de Direito da universidade, sendo uma que afirmava ser do Ministério da 
Educação (MEC), por meio de um de seus órgãos, o competente para autorizar 
e reconhecer o curso de Direito da UEMA, defendida por consultoria contra-
tada pela instituição, e outra posição que afirmava ser do Conselho Estadual 
de Educação a competência para autorizar e reconhecer o curso de Direito da 
UEMA, defendida pelo autor do Projeto Político Pedagógico e Coordenador de 
implantação do Curso nas cidades de São Luís e Bacabal.

Críticas ácidas existiam a época (e na atualidade) por conta de cursos de 
Direito que eram (e são?) autorizados sem a menor condição, em vários aspec-
tos fundamentais, para o funcionamento de um curso com qualidade. Adicio-
nalmente nos anos anteriores à 2008, quando a UEMA buscava a autorização 
para seu curso de Direito, havia se intensificado a crítica específica a abertura 
de novos cursos de Direito por universidades estaduais, que naquele momento 
eram acusadas de não respeitarem os padrões mínimos de qualidade para a 
autorização de um curso de Direito, sendo que, adicionalmente, o MEC era 
acusado de omissão quanto a seu dever fiscalizador de autorização e funciona-
mento de cursos de ensino superior.

Talvez em função desse ambiente de repulsa a criação de novos cursos, 
incluso aí os de universidades estaduais, pela suspeita da baixa qualidade dos 
mesmos. Assim, um debate interno se instalou na UEMA, quanto ao órgão 
competente para autorizar e reconhecer o Curso de Direito da universidade.

3. ENSINO JURÍDICO COMO ELEMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
JUSTIÇA E CONTRIBUTO AO DESENVOLVIMENTO

A quantidade de cursos de Direito no Brasil e o volume de egressos não 
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impressionam tanto quando o olhar se volta para as regiões mais distantes 
dos centros culturais e econômicos, isso se dá pela observação e constatação 
da má distribuição de IES e cursos superiores, incluindo o de Direito, no ter-
ritório nacional, identificando-se aglomeração de cursos e profissionais do 
direito em algumas áreas e havendo escassez em outras, como áreas da região 
nordeste e norte, por exemplo (FGV, 2010).

No Maranhão no ano de 2008, levantamento da OAB demonstrou que o 
Estado contava com um advogado a cada 1.337 habitantes, e retratava o Estado 
na 27ª posição da federação na relação advogado/habitante, contrastando com 
outros estados que figuravam na outra ponta da tabela, possuidores de notó-
rios centros culturais e econômicos, e de um número bem superior de advoga-
dos por habitantes (Ver quadro 1).

Quadro 1 – Relação de habitantes por advogados

Fonte: Conselho Federal da OAB (2008)

Segundo o Conselho Federal da OAB, os estados com menos habitantes 
por advogado, no ano de 2008, despontam na parte superior da tabela, sendo 

eles: 1º Distrito Federal; 2º Rio de Janeiro; 3º São Paulo; 4º Rio Grande do Sul 
e 5º Matogrosso do Sul. Já, na parte inferior da tabela encontram-se os seguin-
tes estados: 23º Amazonas; 24º Bahia; 25º Pará; 26º Piauí; 27º Maranhão. Ou 
seja, os estados que ocupam posição superior da tabela eram os mais servidos 
de advogados no ano de 2008, sendo eles integrantes das regiões centro-oes-
te, sudeste e sul, ocorrendo quem os estados que ocupam posição inferior 
da tabela eram os menos servidos de advogados no ano de 2008, sendo eles 
integrantes das regiões norte e nordeste, dentre esses não custa lembra que 
o Maranhão encontrava-se 27° lugar, portanto na última posição dentre os 
estados Brasileiros na relação população/advogado.

De outro lado, é relevante a observação com o intuito comparativo do PIB 
per capita do ano de 2015, dos diversos estados Brasileiros e o Distrito Federal, 
em comparação ao PIB do Brasil, representando a média nacional, tudo isso 
com a demonstração da variação das posições dos estados e Distrito Federal de 
2015, compradas com as posições de 2014 (ver tabela 2).

Tabela 2 – Lista de unidades federativas do Brasil PIB 2014 e 2015
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Segundo dados do IBGE (2017), verifica-se que os estados Brasileiros com 
maior PIB per capita em 2015, despontam na parte superior da tabela: 1º Distrito 
Federal; 2º São Paulo; 3º Rio de Janeiro; 4º Santa Catarina; 5º Rio Grande do 
Sul; 6º Paraná; 7º Mato Grosso; 8º Mato Grosso do Sul. Já na parte inferior da 
tabela: 20º Rio Grande do Norte; 21º Bahia; 22º Pará; 23º Ceará; 24º Paraíba; 25º 
Alagoas; 26º Piauí; 27º Maranhão.

Forçoso reconhecer que, ao cotejar comparativamente as duas tabelas 
apresentadas, percebe-se uma quase coincidência entre os estados que pos-
suem melhor relação população/advogado, com os estados mais ricos (maior 
PIB per capita), noutra ponta da tabela, a inferior, o mesmo também ocorre, 
uma quase coincidência entre os estados que possuem pior relação população/
advogado, com os estados mais pobres (menor PIB per capita), noutro giro, dos 
cinco Estados Brasileiros(inclusive o DF) com melhor relação população/advo-
gado, todos estão entre os oito mais ricos. Já entre os estados mais pobres esse 
achado quase que se repete: dos cinco estados com pior relação população/ad-
vogado, quatro Estados (o que equivale a 80%) estão entre os oito mais pobres.

Veja-se, por esses dados, que quanto maior o número de advogados por 
habitante no Estado da federação, mais este Estado apresenta-se como desen-
volvido, com uma maior renda de sua população. Essa constatação é um acha-
do curioso, que deve ser analisado com o cuidado científico necessário, que 
se por si só não comprova a necessidade de investimento na criação de Curso 
Jurídico em regiões carentes do país, mas, certamente demonstra que não se 
deve barrar, a priori, a criação de cursos de Direito em regiões com baixo índice 
de desenvolvimento, dessa forma teria agido corretamente, a priori, a UEMA, 
quando da sua decisão pela criação dos cursos de São Luís (e Bacabal), dadas 
às condições do Estado do Maranhão de distanciamento, para menos, da mé-
dia nacional, da relação advogado/habitante, e também de PIB per capita.

O Estado do Maranhão, no ano de 2008 só contava com dois cursos de 
Direito de IES pública, os da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 
sendo: apenas um em São Luís, nos turnos matutino e noturno (que não su-
pria minimamente a demanda por vagas públicas, nem da capital) e outro 
em Imperatriz. Estando vazias as demais áreas do estado, quanto a cursos de 
Direito de IES pública.

A autorização de curso de Direito da UEMA, enquanto IES pública, espe-
cificamente, na cidade de São Luís, veio a contribuir com a redução da intensa 
demanda por vaga de ensino superior jurídico em instituição pública na capi-
tal. A cidade de São Luís, a exemplo do Estado do Maranhão, vem registrando, 
seguidamente, baixo Índice de Desenvolvimento Humano.

Outro efeito relevante objetivado pela ampliação do ensino jurídico públi-
co na capital, provinha do esperado aumento de discentes e graduados, o que 

contribuiria, assim, com a oferta de estagiários e profissionais, que, almejava-se 
de boa qualidade, e preparados para a consecução das atividades jurídicas nos 
diversos campos de atuação profissional, apoiando o esforço da ampla gama 
de instituições jurídicas do Maranhão, especialmente as sediadas na capital do 
Estado, tornando o acesso à justiça no Maranhão mais factível, pela ampliação 
da oferta de graduados bem capacitados, preparados para assumir suas fun-
ções com competência técnica, ética, visão social e com consciência política da 
realidade, enquanto profissionais do Direito, em instituições públicas e priva-
das em São Luís e nas diversas regiões do Estado do Maranhão.

Por fim, outro efeito esperado era o incremento da área profissional do 
ensino superior, na capital maranhense, para professores e técnicos adminis-
trativos em IES pública, que, não obstante, não fosse algo tão relevante em 
termos quantitativos, em função da evidente limitação de um único curso de 
Direito em absorver a oferta de pessoal na área. Havia, apesar disso, uma in-
tensa expectativa quanto a potencialidade da atuação de bons profissionais no 
Curso de Direito da UEMA, trabalhando numa educação jurídica que se con-
substanciasse em uma qualificação diferenciada dos futuros egressos do curso.

4. ALGUNS ENTRAVES MATERIAIS E FORMAIS À CRIAÇÃO DO 
CURSO DE DIREITO

Decidida a criação do curso de Direito da UEMA do campus de São Luís, 
estando-se ciente dos desafios relatados na seção 2 deste capítulo, partiu-se 
em busca da viabilização das condições materiais e formais para a criação do 
referido curso, pois estas seriam levadas em conta pelo órgão competente para 
autorizar o funcionamento e depois reconhecer o curso. Era sabido pelos do-
centes, no momento da criação do curso, das limitações de vários aspectos que 
teriam de ser suplantadas, como exemplo a pouca infraestrutura disponível 
na universidade e a insuficiência do número de docentes e do nível de suas 
formações para assumirem as disciplinas do o novo curso, considerados então 
como entraves matérias e formais para a criação do curso.

Não havia curso de Direito na UEMA, logo todo aquele processo de cria-
ção e autorização de um curso tão específico como o de Direito era inusitado 
para os professores, que viriam a lecionar nele.

Além disso, havia a consciência do peso que a tradição exerce para o 
direito, ainda mais em se tratando de curso jurídico. O Curso de Direito da 
UEMA estaria, por óbvio fadado por longo período à ausência da tradição, o 
que faz falta aos novos cursos de direito, em comparação aos antigos cursos, 
que como regra têm a imagem enaltecida pela tradição. Isso traduz-se como 
uma espécie de “pecado original” dos novos cursos jurídicos.
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5. SOLUCIONANDO OS ENTRAVES PARA A IMPLANTAÇÃO E 
AUTORIZAÇÃO DO CURSO

Quanto ao entrave da falta de infraestrutura para o curso de direito, o lo-
cal de instalação do referido curso era o principal e mais imediato problema. O 
Curso foi abrigado no prédio do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), 
conjuntamente com os cursos: de Administração, o mais antigo curso do Cen-
tro; de Formação de Oficiais Policiais Militares (CFO), que utilizava salas do 
prédio do CCSA e também salas da Academia de Polícia Militar e ainda com o 
recém-criado curso de Ciências Sociais.

O espaço físico imperioso ao curso de Direito, revelou-se uma espécie de 
“jogo de encaixe”, pois fui necessária articulação entre a Direção do Centro e a 
Direção dos demais Cursos, para dinamizar a ocupação dos espaços existentes 
no prédio do CCSA, considerando a inviabilidade temporal e orçamentária para 
a construção de um novo prédio destinado à instalação do Curso de Direito. As-
sim, decidiu-se ofertar o curso no período matutino, otimizando o maior número 
de salas disponíveis no Centro, que eram exatamente as do período matutino.

Evidente que os espaços comuns e as estruturas, já existentes no CCSA 
foram otimizadas para serem utilizadas também pelo Curso de Direito, assim 
se fez, por exemplo, como no caso do uso da Sala de Estudos/Biblioteca Seto-
rial, do Laboratório de Informática, do Auditório e da Sala dos Professores. A 
Direção do Curso, quando veio a ser instalada fisicamente, já com as aulas em 
andamento, resumia -se a uma mesa e um pequeno armário, abrigados na sala 
da Direção do Centro, isso tudo foi engendrado na busca de realizar as adequa-
ções pertinentes à instalação do curso, sem alterar o orçamento previamente 
destinado às despesas do CCSA.

Assim, no caso em tela, não foi feita suplementação orçamentária específi-
ca para o fim de instalação do curso, nem a abertura de créditos orçamentários 
adicionais. Em outras palavras, praticamente todo o trabalho de implantação, 
numa primeira etapa, do Curso de Direito da UEMA, prescindiu de alteração 
do orçamento, previamente estabelecido, isto contou com a atuação da Direção 
do CCSA e do apoio da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN).

Quanto a insuficiência do número de docentes e do nível de sua formação 
cabe esclarecer inicialmente, que mesmo antes da criação do Curso de Direi-
to da UEMA de São Luís, já existia o Departamento de Direito, Economia e 
Contabilidade (DDEC), que fornecia professores para ministrarem disciplinas 
das três áreas do Departamento para os cursos do CCSA que existiam naquele 
momento, que eram, como mencionado anteriormente: Administração; CFO e 
Ciências Sociais (recém criado).

Além dos cursos do CCSA, outros cursos de outros centros da capital que 

também possuíam disciplinas das áreas de Direito, Economia ou Contabilida-
de também tinham a sua disposição professores fornecidos pelo DDEC.

O Curso de Direito só poderia aproveitar para lecionarem suas discipli-
nas específicas, os professores do DDEC com formação na área jurídica, que 
naquele momento não passavam de cinco em situação ativa junto a universida-
de e disponíveis para lecionarem no curso.

Muito embora fosse grave essa questão da limitação do número de do-
centes com formação jurídica, disponíveis para ministrar disciplinas no Curso 
de Direito, ela não era impeditiva de iniciar-se o Curso, considerando-se que 
os primeiros períodos demandavam professores de outras formações para mi-
nistrarem disciplinas como Sociologia, Filosofia, Psicologia, Ciência Política, 
dentre outras. Felizmente a UEMA contava com professores dessas disciplinas, 
com bom nível de formação, pertencentes a outros departamentos, tendo sido 
convidados os professores, segundo o perfil mais adequado para desenvolver 
as competências que se queria dos egressos.

Quanto à insuficiência do nível da formação dos professores, cabe res-
saltar que em relação aos professores que ministraram as disciplinas iniciais 
do curso de Direito que não eram jurídicas e que foram encaminhados por 
outros departamentos, inclusive alguns de fora do Centro, conforme a disci-
plina ofertada, boa parte deles tinham doutorado, ou no mínimo mestrado, 
em suas áreas de formação. Já, quanto aos professores com formação na área 
jurídica a situação era bem mais difícil, pois só um professor possuía pós-
-graduação estrito senso em Direito: mestrado, e outro possuía mestrado em 
Administração, sendo mestrando em Direito, enquanto os demais possuíam 
apenas especialização em Direito.

A realidade desfavorável quanto a limitação da formação dos docentes 
da área jurídica, àquela altura, não se constituiu em um empecilho para que 
se continuasse o processo de instalação e construção do curso de Direito da 
UEMA. Determinação, superação das insuficiências, prioridade ao projeto do 
curso, intensa dedicação em sala de aula e articulação com as esferas decisórias 
da administração superior da universidade, foram decisivos para evitar uma 
possível e até provável inviabilização de todo o processo.

Era possível àquela altura da expansão dos cursos jurídicos no Brasil, com 
o desenvolvimento da pós-graduação nos centros de cultura jurídica do país, 
ainda se conseguir criar um curso de Direito sem qualquer professor de forma-
ção jurídica com o nível de doutorado na área, compondo o grupo original de 
docentes à frente do processo de criação e implantação do curso? Além disto, 
ultrapassada a etapa de planejamento, criação e implantação, seria possível 
que um curso nascido assim, obtivesse resultados que atestassem excelência? 
Essas eram algumas das dúvidas que pairavam sobre o prosseguimento do 
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processo de criação do curso naquele momento e que acompanhariam o curso 
até que viessem os primeiros resultados.

Importante frisar que após o primeiro semestre de funcionamento, os es-
forços para a instalação do curso se concentraram na negociação para ampliar 
o número de docentes, para tanto, apoiaram essa empreitada a Vice-Reitoria, 
encarregada de supervisionar todo o processo de implantação do curso, a 
PROPLAN, e a Pró-Reitoria de Graduação (PROG), que por meio da comis-
são de concursos deu apoio decisivo aos procedimentos para as contratações 
imprescindíveis. Foram contratados professores substitutos, mediante vários 
processos seletivos suprindo a cada semestre as demandas do curso, enquanto 
eram viabilizados os concursos para o preenchimento dos cargos de profes-
sores efetivos assistentes e adjuntos. Os concursos demandaram um grande 
esforço dos professores efetivos, especialmente, dos que exerciam cargos na 
administração do curso de Direito e do departamento, que contaram com a 
solidariedade de servidores dos setores envolvidos. Tudo isso foi feito, ou ao 
menos iniciado, sem que no primeiro ano da implantação do curso, reafirme-
-se, fosse necessária alteração no orçamento da UEMA.

Enquanto ainda na fase de implantação do curso, superou-se um impasse 
criado, quanto a competência para autorizar e credenciar o curso de Direito da 
UEMA, prevaleceu o entendimento do coordenador de implantação que defen-
dia a competência do Conselho Estadual de Educação para a referida autoriza-
ção e credenciamento. Foi vencido o entendimento de consultoria contratada 
pela universidade que entendia ser do MEC, por seus órgãos, tal competência. 
Em síntese a posição vencedora e que se concretizou, baseou-se no marco legal 
da Lei de Diretrizes e base da Educação (LDB), em seu artigo 10, incisos I e IV.

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos 
seus sistemas de ensino;
[...]
IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectiva-
mente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimen-
tos do seu sistema de ensino (BRASIL, 1996).

Passagem curiosa quanto a definição do órgão competente para a auto-
rização e credenciamento do curso girava entorno de para onde deveriam ser 
encaminhadas as informações baseadas na documentação do curso, e quais 
procedimentos seguir, se os estabelecidos pelo Conselho Estadual de Educação 
(CEE) ou pelo MEC.

À luz da leitura direta da legislação especifica, não havia dúvida de que o 
CEE era o competente para a autorização pretendida, no entanto, com base no 
clima do momento, no qual os cursos novos estavam(estão) sob suspeita quanto 

a suas condições de funcionamento, destacando-se a repulsa a autorização de 
alguns cursos novos de Direito de universidades estaduais naquele momento.

A referida discussão, que chegou a ser travada em alguns estados, por 
profissionais do Direito, dentre os quais, advogados, visando influenciar a po-
sição do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), convo-
cavam o referido conselho a lutar para que fosse entendida como do MEC a 
competência para autorização e credenciamento de Curso de Direito, inclusive 
de universidade estadual.

Sem levar em conta o debate valorativo que passou a ser utilizado para 
justificar essa questão. Do ponto de vista normativo, mesmo Constitucional, 
inclusive quanto a competência dos entes da federação, com a qual os Estados 
podem se auto organizar administrativamente e para além do texto cristalino 
da LDB, já citado, que atribui explicitamente aos Estados, a competência para 
autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos superiores 
e os seus estabelecimentos de ensino, conforme a fundamentação dogmática 
jurídica do caso, o entendimento era no sentido de ser o CEE o competente, 
para o caso. Entretanto, o debate dessa questão acabou por afetar e atrasar o en-
caminhamento das soluções para a autorização do Curso de Direito da UEMA.

Curiosa, reafirma-se, foi a passagem em que se esclareceu efetivamente a 
referida questão da competência, que parecia, a coordenação de implantação do 
curso de Direito, tão clara juridicamente. É que durante a XX Conferência Na-
cional da OAB, com o tema “Estado Democrático de Direito x Estado Policial: 
Dilemas e Desafios em duas décadas da Constituição”, realizada no Centro de 
Convenções de Natal-RN, de 15 a 18 de novembro de 2008, na qual ocorreu o 
painel “Ensino Jurídico, Formação Profissional e Mercantilização do Conheci-
mento”, do qual participou o Ministro da Educação de então, Fernando Haddad, 
em que participaram como ouvintes profissionais que atuavam no processo de 
autorização e instalação do Curso de Direito da UEMA. O então ministro da 
Educação atuou como palestrante. Ocorreu que aberto o tempo para pergun-
tas, uma delas questionou o Ministro, exatamente quanto à competência para 
autorização de cursos de Direito das estaduais, considerando que alguns cursos 
visivelmente não teriam condições de funcionamento com qualidade, ao que o 
Ministro respondeu que essa se tratava de uma questão dos conselhos estaduais 
e que o MEC nada poderia fazer no sentido de interferência nesses processos 
de autorização de cursos das universidades estaduais, mas que esperava que os 
Conselhos Estaduais de Educação (CEEs) estabelecessem ou atualizassem seus 
padrões de qualidade para avaliar os pedidos de autorização e credenciamento 
compatíveis com as necessidades dos cursos de Direito.

O Ministro da Educação de então, disse ainda, que pelo princípio fede-
rativo, segundo sua visão, que era definitiva sobre essa questão, a União não 
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podia interferir nesses processos, pois eram da competência exclusiva dos Es-
tados. Na mesa participavam representantes da OAB Nacional, inclusive da 
revista da Escola Nacional da Advocacia – ENA/OAB, sendo definitivamen-
te extirpada qualquer dúvida, ao menos quanto ao entendimento do próprio 
MEC, por seu Ministro, relativo à incompetência do Ministério. Do que se de-
preendeu, naquele momento, ser o MEC por meio de qualquer de seus órgãos, 
incompetente para receber, processar e decidir sobre solicitação de autorização 
ou credenciamento de curso de Direito de universidade estadual.

Quanto à questão da falta de tradição da UEMA, referente a seu curso 
de Direito buscou-se uma fórmula de se assimilar e superar essa realidade 
que não poderia ser mudada, logo fortaleceu-se, na comunidade acadêmica, 
a máxima criada pelo fundador do curso, sob medida para aquela situação, 
que até hoje ecoa nas assembleias departamentais, reuniões do colegiado do 
curso e do NDE de Direito da UEMA: “no Direito, curso que não tem tradi-
ção, tem de ter qualidade”.

Assim, após vencidos muitos desafios, foi autorizado e depois reconhe-
cido o curso de Direito da UEMA – São Luís, por determinação do CEE, se-
gundo rito do referido Conselho, que, aliás não difere tanto do rito do MEC, 
por suas instâncias competentes para autorização e reconhecimento de curso 
superior em Direito.

6. OS PRIMEIROS RESULTADOS DO CURSO DE DIREITO DA UEMA

No primeiro Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), 
ao qual se submeteram os alunos da primeira turma de Direito da UEMA, ob-
tiveram a nota 5,0 (cinco), nota máxima, que correspondia aos alunos ingres-
santes, repetindo o ótimo desempenho quando novamente, os mesmos alunos, 
foram testados ao fim do curso.

Não tardou e os alunos da primeira turma, já no 9º período passavam na 1ª 
e depois na 2ª etapa do Exame Nacional Unificado da OAB. Do primeiro exame 
em diante os resultados foram um após o outro colocando o curso na primeira (a 
grande maioria das vezes) ou segunda colocação no Estado do Maranhão.

No momento no qual a primeira turma se aproximava de sua formatu-
ra, já era possível perceber a resposta às duas questões que acompanhavam o 
curso em seu processo de autorização, instalação, e durante os seus primeiros 
quatro anos e meio. Sim, era possível que um curso com projeto pedagógico 
sob responsabilidade técnico-jurídica de um professor apenas com mestrado 
em direito, implantado com a dedicação de um pequeno grupo de professores 
efetivos: mestre, mestrando e especialistas, fosse autorizado, efetivamente im-
plantado e funcionasse adequadamente.

Para corroborar a resposta a primeira questão sobreveio a segunda res-
posta. Sim, é possível que um curso de Direito criado da forma relatada no 
parágrafo anterior tenha condições de alcançar e manter um nível de alta qua-
lidade no desempenho de seus discentes, segundo os critérios de avaliações 
públicas, como a do MEC via ENADE, como também pela entidade sui generis 
que é a OAB, por meio do inconteste sucesso nos sucessivos exames de ordem 
ao qual os alunos do curso se submeteram, em muitos desses exames garantin-
do primeira colocação os alunos da UEMA. A título de exemplo, apresenta-se 
o bom desempenho do Curso de Direito da UEMA, em 2017, ocupando a 14ª 
posição nacional no Exame da Ordem (ver tabela 3)

Tabela 3 – Resultado do XXIV Exame Nacional Unificado da OAB

FONTE: FGV (2010)

Os alunos do curso, como dito anteriormente, começaram a se destacar 
logo nos primeiros períodos, obtendo, inclusive, aprovação por meio de seleti-
vos concorridos, nos melhores campos de estágio jurídico da cidade, como, por 
exemplo: em escritórios renomados, nas Defensorias Públicas Estadual e Fede-
ral, no Ministério Público Estadual e na Procuradoria Regional da República, 
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Procuradoria do Estado, Procuradoria Federal junto ao INSS, Procuradoria da 
Fazenda Nacional, Tribunal de Justiça, Varas e Juizados Estaduais, Seção Judi-
ciária Federal, Varas e Juizados Federais, Justiça do Trabalho e na Justiça Elei-
toral, além de diversas Secretárias e órgãos da Administração Pública Estadual, 
bem como órgãos da Administração Federal.

Os discentes do curso de Direito, mais recentemente, já participam de vá-
rios grupos de iniciação científica, com suas primeiras produções, participam 
ainda de grupos de extensão, e tanto na pesquisa quanto na extensão, muitos 
foram selecionados e são bolsistas, sem falar nas monitorias que muito embora 
ofereçam algumas bolsas, não atendem a procura dos alunos, chegando a insis-
tir para atuarem como bolsistas voluntários.

O curso completou 11 anos de existência em maio de 2019, agora já é pos-
sível reconhecer alguns frutos que começam a amadurecer, como, por exem-
plo, o desempenho dos discentes no melhor nível do Estado, por certo uma 
grande conquista para um curso tão novo.

O selo de qualidade oferecido pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, “OAB Recomenda”, fio recebido em sua mais recente 
edição, desnecessário tecer maiores considerações acerca do reconhecimento 
do caminho pedagógico-administrativo acertado que o curso tem tomado até 
o momento.

7. CONCLUSÃO

Com base nas informações trazidas ao longo do texto demonstra-se que 
a criação de curso jurídico de IES estadual periférica traz um conjunto de 
obstáculos específicos que se traduzem desde as exigências financeiras-orça-
mentárias, com escassez de recursos para bancar as despesas iniciais, impac-
tando tanto na falta da infraestrutura necessária, quanto na insuficiência de 
recursos humanos adequados, em especial as insuficiências em quantidade 
de professores e de formação desses docentes, notadamente nos primeiros 
anos da implantação de um curso nessa situação. Essa realidade foi compar-
tilhada pela experiência da autorização, instalação e funcionamento do curso 
de Direito da UEMA.

Expôs-se dúvida existente quanto ao órgão competente para autorizar e 
reconhecer curso de Direito de Universidade Estadual, e concluiu-se por consi-
derar o Conselho Estadual de Educação (CEE) como o competente para tanto, 
à luz dos argumentos embasados diretamente na LDB, em respeito inclusive 
ao princípio federativo.

Restou claro que o Curso de Direito da UEMA – São Luís completou 11 
anos, no mês de maio de 2019, com um bom desempenho de seus alunos, tanto 

quanto aos resultados do ENADE, como quanto aos resultados do Exame de 
Ordem Unificado do Conselho Federal da OAB.

Tal desempenho favorável demonstra que as estratégias aplicadas para 
a implantação e desenvolvimento dos primeiros anos do curso de Direito da 
UEMA – São luís, mostraram-se eficientes, pois nada mais concreto em ter-
mos de desempenho que o resultado de avaliações nacionais dos discentes e 
egressos. Sem se esquecer de que isso pôde ser obtido em ambiente adverso, 
em termos geográficos, econômicos e sociais, e restrito, em infraestrutura e 
recursos humanos.
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FGV – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Exame de ordem em números. 2010. Disponível em: 
http://www.fgv.br/fgvprojetos. Acesso em: 23 mar. 2018.

GOODWIN, C. James. História da Psicologia Moderna. 4. ed. São Paulo: Cultrix, 2010.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2003.

IBGE. IBGE divulga o rendimento domiciliar per capita 2017. In: Agência de notícias IBGE. Rio 
de Janeiro, 28 fev. 2018. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-im-
prensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20154-ibge-divulga-o-rendimento-domiciliar-per-capi-
ta-2017. Acesso em: 10 mar. 2018.

IBGE. PIB do Brasil em 2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso 
em: 23 mar. 2019.

LE GOFF, Jacques. História e memória. 7. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2013.

MEIHY, José Carlos S. B.; HOLANDA, Fabíola. História oral: como fazer, como pensar. São Paulo: 
Contexto, 2007.



152 153152

EDUCAÇÃO JURÍDICA E DIDÁTICA NO ENSINO DO DIREITO
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RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS
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1. INTRODUÇÃO

As ações articuladas entre todas as atividades de Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão dentro do ambiente acadêmico deverão tomar como ponto de partida 
o direcionamento de que a universidade é um espaço vivo, e que, portanto, os 
acadêmicos não desejam apenas serem percebidos como sujeitos aptos ao ar-
mazenamento de conhecimentos, assim como o docente não é um mero trans-
missor de conteúdo, sendo fortemente rebatida essa figura ainda que se saiba 
da persistência dela no cenário contemporâneo.

O docente do Século XXI deve entender “[...] que ensinar não é transfe-
rir conhecimento, é criar possibilidades para sua própria produção ou cons-
trução.” (FREIRE, 1996, p. 26) o que permite a obtenção de novas e maiores 
experiências dentro de determinado campo de atuação, no vasto escopo do 
conhecimento e também contribui para que o mesmo possa orientar melhor 
o discente no sentido de mostrar o caminho a ser seguido, considerando os 
métodos adequados ao desenvolvimento de cada saber e fazer, respeitando a 
diversidade e as particularidades de cada indivíduo e/ou grupo.

Neste sentido, enquanto docentes atuando na área jurídica é impor-
tante procurar atentar-se, ao longo da prática, para o perfil dos acadêmicos, 
e não somente para as propostas curriculares, compreendendo que as dire-
trizes curriculares são norteadoras do processo de ensino e aprendizagem, 
mas que a realidade exige necessária adaptação das mesmas à realidade 
contextual, considerando às necessidades para o desenvolvimento do ho-
mem em sua totalidade. Na medida em que se realiza o exercício de refle-

1 Mestre em Saúde Coletiva, Faculdade Alencarina de Sobral – FAL; ricardomiranda195@gmail.com.
2 Doutor em Direito Constitucional Público e Teoria Política, Faculdade Alencarina de Sobral – FAL; 

marcuspaguiar@hotmail.com.
3 Mestre em Psicologia, Faculdade Alencarina de Sobral – FAL; vaniapontes@yahoo.com.br.
4 Mestre em História e Culturas, Faculdade Alencarina de Sobral – FAL; valeria.a.pontes@hotmail.com.
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xão e construção, a práxis pedagógica, fazemos um movimento de distan-
ciamento fortemente das exigências direcionadas a qualificação do merca-
do de trabalho e nos aproximamos das abordagens por competências para 
a construção de saberes que conduzem a emancipação humana (FREIRE, 
2003; PERRENOUD, 2010).

Dessa forma, as experiências no presente trabalho tomam por base os 
pressupostos citados acima, de modo a evitar a fragmentação de disciplinas, 
promovendo uma maior integração entre os professores e acadêmicos, per-
mitindo o avanço no processo de aprendizagem com uma prática pedagógica 
apoiada nos princípios da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, 
de modo a promover ações integradas e sistêmicas.

Nesse contexto, o corpo docente do primeiro semestre do Curso de Ba-
charelado em Direito da Faculdade Alencarina de Sobral (FAL), no Ceará, 
estruturado com profissionais mestres e doutores na área do Direito e afins 
como pedagogos, historiadores, letrólogos, dentre outros, trazem para a or-
dem do dia as presentes reflexões realizadas de forma interdisciplinar pau-
tados em uma abordagem que transcende ao pensar apenas conceitualmente 
e atinge um fazer transdisciplinar com a aplicabilidade prática dos conceitos 
em busca de atender aos anseios da comunidade e que também contemplem 
os avanços científicos e tecnológicos no mercado de trabalho, buscando cada 
vez mais a qualificação destes profissionais.

O desafio que por ora apresentamos é parte do trabalho realizado com 
acadêmicos do primeiro semestre, onde o contato inicial com o mundo aca-
dêmico, vernacular, o convívio com pessoas de diversas regiões, o entendi-
mento das reais funções de um futuro operador do direito e de sua proposta 
curricular consiste no envoltório nuclear que o conduzirá a efetivação de sua 
formação. Diante de tamanha transição, esse movimento se apresenta como 
um universo instigante para alguns, e desafiante para outros, visto que, logo 
surge o sentimento de incerteza quando ao prosseguimento no curso.

Com isso, objetivamos através dessas discussões despertar para a 
necessidade do constante aperfeiçoamento da prática docente com a uti-
lização de metodologias ativas que visam a qualificação do ensino jurídi-
co, ressignificando a relação entre professor e aluno dentro das Universi-
dades e Faculdades brasileiras. Isso torna possível consolidar e expandir 
uma educação jurídica que cumpre seus compromissos com as demandas 
sociais, possibilita a expansão e o aperfeiçoamento do capital intelectual 
da sociedade, estabelecendo uma relação direta com o processo de ensino-
-aprendizagem, valoriza o contato com a diversidade cultural, o diálogo 
com a comunidade local e regional, e procura gerar, difundir e aplicar o 
conhecimento em todos os níveis da formação, atuando com novas técni-

cas, métodos e metodologias de ensino que proporcionem a autonomia 
discente e docente.

Perrenoud (2013) já aduz para a necessidade do professor que tenha em 
mente o desenvolvimento de novas competências. Ousadamente é possível 
pensar que à época de sua escrita o autor já previa que a contemporaneidade 
do Século XXI conclamaria um professor que tivesse não apenas uma, mas 
múltiplas competências e habilidades tendo em vistas o surgimento de di-
versas novas tecnologias como as Metodologias Ativas (MA) e a evolução da 
educação virtual.

Esse novo método pedagógico traz como proposta a prática de uma 
educação que seja crítica e reflexiva e que produza um acadêmico com esse 
mesmo perfil, apto a perceber diferentes leituras de mundo e distintas formas 
de vivenciar o conhecimento e o aprendizado, não mais pautado apenas na 
figura do professor como única a emergir o saber, mas de tomar posse desse 
saber para si e para a construção no coletivo e para o coletivo. A prática da 
MA parte da construção ou da vivência real de uma situação-problema onde 
o problema precisa ser resolvido a partir dos distintos saberes com a Metodo-
logia da Problematização (MACEDO, 2018).

Em 2019 comemoramos 191 anos da criação dos Cursos de Direito no 
Brasil. Para tanto tecemos no presente capítulo algumas considerações sobre 
o ensino jurídico a partir do uso de novas metodologias, conforme o novo 
marco regulatório de avaliação do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 
que visa alcançar maior qualidade da Educação Jurídica no Brasil. A Consti-
tuição Federal de 1988 (BRASIL, 2019) marcou esse processo da avaliação das 
instituições de Ensino Superior brasileiras com foco em instrumentos estatais 
de intervenção, para que a criação, autorização e reconhecimento de Cursos 
de graduação atendam a requisitos objetivos que envolvem, em particular, o 
processo de ensino e aprendizagem.

Nesta perspectiva, podemos destacar que a criação desse marco regu-
latório consolidou ao longo do tempo um sistema de avaliação, regulação 
e fiscalização, tendo em vista que nos últimos 30 anos foram ampliados o 
número das vagas para cursos de graduação em Direito, possibilitando dessa 
forma um maior acesso da população a esse ensino. Além disso, surgiu um 
processo de interiorização das instituições de educação superior em todo o 
país, influenciando de forma decisiva essa ampliação de vagas.

O Curso de Direito da FAL foi autorizado dentro do referido contexto 
pela Portaria MEC/SERES nº 587, em 27 de agosto de 2018, iniciando sua pri-
meira turma, no semestre letivo de 2019.1, com foco em uma sistemática de 
ensino jurídico participativo.
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2. MÉTODOS E METODOLOGIAS NO ENSINO DO DIREITO: 
RELATOS DE EXPERIÊNCIA

Nesta sessão busca-se apresentar as experiências vividas pelos docen-
tes do Curso de Direito da FAL utilizando-se de diferentes métodos para 
a construção do conhecimento crítico-reflexivo e ativo junto a comunidade 
acadêmica compreendendo que o professor não é transmissor de conheci-
mento, antes, é orientador, mediador, é parte da construção, da partilha e 
do compartilhamento e o aluno deverá portar-se como também condutor do 
aprender e aprender fazendo. A ideia é desenvolver a perspectiva da Pedago-
gia da Autonomia, pontuada por Paulo Freire.

2.1. EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO JURÍDICA LIBERTADORA

Construir uma práxis pedagógica decorrente das concepções freireanas, 
nos permite assumir uma posição teórica e metodológica eficaz para a atuação 
crítico-libertadora do corpo discente. Essa experiência aponta para o caminho 
da problematização e das relações afetivas e investigativas no fazer pedagógi-
co, enfatizando o diálogo como o fundamento da práxis educativa.

Quando Freire (2005) propõe uma práxis pedagógica problematizadora, 
questionadora, investigadora e que tenha relação com a realidade vivida pe-
los sujeitos, está indicando o diálogo como âncora e ponto fundamental, isto 
é, para uma educação na qual haja participação e respeito pelos sujeitos que 
dela participam.

Nesta perspectiva, temos procurado partir da realidade local, para em 
seguida ampliar dentro da academia os conceitos e compreensões, que pos-
sibilitam aos acadêmicos dentro da disciplina de Economia Política e De-
senvolvimento Social, no Curso de Direito da FAL lançar um olhar crítico 
e analítico sobre a teoria e a práxis. Assim, os alunos passam a conhecer as 
abordagens teórico-metodológicas da microeconomia, da macroeconomia, 
bem como entender que eles podem transitar de um ponto de análise para 
outro sempre que se fizer necessário.

Tal metodologia de trabalho vê os discentes como sujeitos ativos. Vázquez 
(1977, p. 185 apud PIENTA, 2018, p. 17) afirma que “toda práxis é atividade, mas 
nem toda atividade é práxis” uma vez que a práxis se relaciona com a atividade 
humana consciente que se encontra intrinsecamente ligada com a teoria e a ação, 
e esta, por sua vez, possui objetivos e finalidades estabelecidas de forma clara, 
que permitem a autoavaliação e a ressignificação da atividade docente.

Assim sendo, a atividade práxica é uma forma de ação específica, pro-
priamente humana, só se verifica quando atos dirigidos a um objeto para 
transformá-lo se iniciam com um resultado ideal, ou finalidade, e termi-
nam com um resultado ou produto efetivo, real. Práxis, portanto, é uma 

atividade humana sempre intencional, com uma finalidade definida. 
(PIENTA, 2018, p. 17)

Nesse sentido, (re)pensar a atividade docente entendendo-a como 
práxis é fundamental para obter uma aprendizagem emancipatória que 
permita ao homem transformar a realidade social e política que lhe cer-
ca. Freire (2003, p. 4) considera que “a base de qualquer teoria e a chave 
do conhecimento, encontra-se na experiência pessoal e na capacidade de 
aprendermos a partir de impressões retiradas do universo vivido”. Foi a 
partir dessas premissas iniciais que lançamos mão de atividades didáticas 
inovadora ao trabalho com os acadêmicos do referido Curso ao longo do 
semestre 2019.1, no qual, tiveram a oportunidade de realizar diversas ativi-
dades, sob a orientação da professora Ma. Valéria Pontes. Dentre elas, vale 
frisar o primeiro contato com os acadêmicos onde fora possível realizar um 
círculo de cultura, utilizando o método freireano da “palavra geradora”, a 
palavra escolhida foi: Economia. Logo de início alguns acadêmicos timida-
mente começaram a falar seus possíveis significados, dando maior ênfase 
ao conceito que se refere à administração do dinheiro.

A partir da experiência pessoal do grupo foi possível identificar o con-
ceito de Economia sob uma ótica individual, e em seguida avançar para um 
conceito mais amplo com o grupo, a fim de levá-los a perceber a relação entre 
teórica e prática da Economia com o Direito, bem como a importância dos 
institutos econômicos e como estes sofrem alterações através da implantação 
de normas jurídicas e das transformações sociais, políticas e econômicas, que 
assolam a humanidade, gerando livre concorrência, desigualdade, sustenta-
bilidade e bem-estar social.

Nesses moldes, prosseguimos para um segundo momento da disciplina na 
qual os acadêmicos foram acolhidos pelo poema A Idade de Ser Feliz, de Mário 
Quintana. O objetivo desta atividade foi realizar uma reflexão sobre motivação e 
afetividade. Paulo Freire ensina com sua práxis pedagógica que não existe pro-
fessor, aluno e nem sala de aula, existem mediadores, círculos de cultura, sujeitos 
que participam mutuamente do processo de aprendizagem e transformam a na-
tureza e o mundo ao seu redor. Reportando-nos a esses ensinamentos, partimos 
para o entendimento do homem situado historicamente e temporalmente, e a 
partir disso, começamos a tecer metáforas comparando-o com os conceitos por 
ora estudados dentro da disciplina, especificamente, com o desenvolvimento do 
conceito de Economia Política da antiguidade aos dias atuais.

É a busca de saberes prévios que confere sentido e significados ao 
aprendizado. Consideramos que uma práxis constantemente avaliada e 
direcionada por metodologias ativas é capaz de produzir algo concreto, e 
permite ao homem autonomia na resolução de situações cotidianas gerando 
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um desenvolvimento humano sustentável. Portanto, é tempo de refletir so-
bre o que estamos fazendo com nossa práxis educacional? Por que estamos 
fazendo desta e não daquela forma? Por que fazemos como a fazemos? E o 
que os acadêmicos fazem com o que produzimos? Foi partindo destas inda-
gações que avançamos com a turma em direção aos objetivos propostos ao 
longo da disciplina.

Em um terceiro momento, a turma foi dividida em grupos de trabalho 
para a escolha, análise e socialização de um fato econômico tomando por 
base os métodos dedutivos e indutivos, tecendo análises metodológicas sob 
uma ótica que interessa ao campo da Economia Política, considerando suas 
abordagens e métodos. Logo, algumas equipes começaram a enfrentar pro-
blemas de natureza relacional, que em alguns grupos inviabilizaram a efeti-
vação da atividade proposta.

O Problem-Based Learning (PBL) [Aprendizagem Baseada em Proble-
mas] é uma metodologia de estudo de caso que perpassa as práticas pe-
dagógicas ativas com a resolução de situação problema, no qual o grupo 
pode ampliar seus conhecimentos e produzir competências e habilidades 
práticas e relacionais. Os grupos seguiram os sete passos desta metodolo-
gia ativa, a começar pela escolha e análise de um contexto específico, no 
segundo momento realizaram a identificação da problemática, no terceiro 
momento o grupo fez o levantamento de todas as ideias apontadas e as 
possíveis soluções para aquele fato econômico, no quarto momento a equi-
pe estruturou um esquema (mapa mental) para a situação em análise. No 
quinto foi possível realizar um aprofundamento da temática, com pesqui-
sas em sites, analisando dados estatísticos para comprovar se as hipóteses 
e análises do grupo que estavam corretas. No sexto momento de atividade 
cada acadêmico se deteve a fazer o seu estudo individual a partir do que foi 
discutido em grupo, e por fim, ocorreu o debate em sala onde foi possível 
a equipe fechar as suas conclusões e construir um painel informativo sobre 
as temáticas abordadas, realizando a socialização com os colegas da turma 
sobre as conclusões da atividade.

Portanto, vejamos que não é um simples estudo de caso, mas uma me-
todologia que toma por base as estruturas do pensamento, e a forma como 
a mente humana aprende através dos sete passos da metodologia do PBL. 
Após momentos de debates em grupo foi possível perceber o quão ainda é 
desafiante o trabalho em equipe, o foco na resolução de problemas, a concor-
dância entre a temática a ser abordada pelo grupo, bem como uma leitura crí-
tica da realidade local. Daí percebemos a importância da atividade em grupo, 
o quanto ela cria a oportunidade para a troca de ideias, de informação, gera 
aprendizagem e permite o desenvolvimento de uma boa comunicação.

Um dos grupos estruturados fez o painel, mas não conseguiu expor 
com êxito a temática visto não seguir os sete passos necessários ao desen-
volvimento dessa metodologia de trabalho. O grupo foi se desestruturando 
e o descontrole emocional era visível entre os acadêmicos o que vale frisar, 
neste caso, como outro aspecto que é a importância da atitude do educador 
frente as apresentações do grupo, pois não podemos partir para discursos 
moralistas, antes o educador deve acolher e problematizar, respeitar inclu-
sive, o silêncio, pois sabemos que em pensamento eles estão fazendo reela-
borações e articulando conceitos.

Diante destes desafios iniciais utilizamos como ferramentas de inter-
venção as técnicas de inteligência emocional e programação neurolinguísti-
ca aplicadas à educação. Consideramos que cabe ao docente o desenvolvi-
mento de processos avaliativos contínuos que transitem da avaliação diag-
nóstica, somativa à formativa dentro de uma concepção pedagógica histó-
rico-crítica e participativa (LUCKESI, 2011) que permite a superação dos 
desafios presentes, uma vez que, o educador realiza feedbacks a sua turma 
com transparência, possibilitando a mesma perceber, ouvir e sentir as reais 
necessidades de mudança, para assim, seguir na trilha da aprendizagem em 
busca de um estado de desenvolvimento que traga um sentido novo para a 
vida e para sua formação.

A Programação Neurolinguística (PNL) é um modelo de comportamen-
to, um conjunto de técnicas e habilidades explícitas, fundada pelos britânicos 
Richard Bandler e John Grinder, em 1975. Trata-se do “estudo da estrutura 
da experiência subjetiva”, conforme apontam os estudos de Joseph O’Connor 
(2005), que analisa os padrões ou “programações” criados pela interação en-
tre o cérebro (neuro), a linguagem (linguística) e o corpo:

[...] estuda como o indivíduo pensa sobre seus valores e crenças, como ele 
cria os pensamentos, sentimentos, estados emocionais e comportamentos, 
como constrói a noção do mundo interno a partir de suas experiências e 
como direcionar e otimizar esse processo. Assim, ela estuda como se pro-
cessa o pensamento. Pensar é usar os sentidos internamente. O indivíduo 
pensa criando imagens internas, ouvindo sons, falando internamente e 
tendo sensações (COMÉRCIO, 2014, p. 109).

A PNL é reconhecida como uma das mais avançadas ferramentas de 
desenvolvimento pessoal e profissional da atualidade e considera a interação 
entre nossa mente, nosso corpo e o sistema maior no qual estamos imersos, 
pois somos seres sistêmicos, portanto, a nossa aprendizagem encontra-se 
conectada com vários âmbitos da existência humana como o físico, mental, 
emocional e espiritual, atendendo aos princípios de uma educação integral 
do homem.

Segundo Rios (2012, p. 24), “O mundo é do tamanho do conhecimento 
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que temos dele. Assim, alargar o conhecimento para fazer o mundo crescer e 
apurar seu sabor é tarefa de seres humanos. É tarefa, por excelência de educa-
dores”. A aprendizagem precisa acontecer em um clima de alegria e afetivi-
dade, em que as relações possam ser duradouras e significativas. O educador 
pode construir espaços adequados ao desenvolvimento destas habilidades, 
uma vez que, o conhecimento dos sistemas representacionais humanos nos 
permite ampliar a capacidade de aprendizagem.

Nesta perspectiva, cabe ao docente identificar entre o seu grupo aqueles 
que possuem características dos sistemas auditivos, visuais, cinestésicos, au-
ditivo digital e a forma como os nossos sistemas representacionais absorvem 
as informações dependerão também dos filtros e das possíveis interpretações, 
generalizações e distorções que a mente humana é capaz de fazer.

As emoções das pessoas, raramente são postas em palavras; com muito 
mais frequência, são expressas sobre outras formas. A chave para que 
possamos entender os sentimentos dos outros está em nossa capacidade 
de interpretar canais não-verbais: o tom da voz, gestos, expressão facial e 
outros sinais. (GOLEMAN, 1999, p. 110)

Essas novas metodologias de ensino e aprendizagem nos convidam a 
pensar a visão holística aplicada à educação. Delors (2001) ao apontar os qua-
tro pilares da educação: o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a ser, confirma que o cérebro constitui redes de apren-
dizagem, rompendo com a visão linear e mecanicista, disciplinarizada dos 
paradigmas conservadores. Daí, chegamos às concepções interdisciplinares, 
a necessidade de um fazer transdisciplinar, e isso gerou o rompimento com 
velhos paradigmas educacionais e trouxe a necessidade de uma nova com-
preensão da atividade educacional e do educador com postura crítico-refle-
xiva no Curso de Direito da FAL.

É com base nesse pressuposto que surge o paradigma holístico 
(BEHRENS, 2000) de origem grega que significa o todo, de forma integral. 
Na educação esse paradigma trouxe contribuições para a superação do co-
nhecimento fragmentado, trilhando os caminhos de um conhecimento gra-
dativo e integral, resgatando o ser humano em sua totalidade, adotando 
uma formação sistêmica e plena que propõe uma prática pedagógica inte-
rativa promotora de criticidade, capaz de transformar a realidade e adotar 
posturas éticas frente a diversidade. Pensando em novos paradigmas no 
campo educacional hoje, percebe-se a importância da pesquisa, porque in-
vestigar é gerar novos conhecimentos, de conhecer sempre mais, que exige 
do educando uma série de competências como: saber ouvir, saber observar, 
saber silenciar, dialogar e outras.

Sendo assim, para auxiliar os acadêmicos do primeiro período do Curso 

de Direito da FAL no enfrentamento dos desafios que o primeiro contato 
com a universidade apresenta, principalmente, no que se refere a dificul-
dade de trabalhar em equipe, realizar apresentação em público, o medo 
de errar, de ser criticado e/ou julgado pelos colegas, a dificuldade de com-
preender a linguagem acadêmica, a postura para comunicar de manei-
ra formal os conhecimentos adquiridos e a vestimenta adequada para o 
ambiente, foi necessário explorar através do campo da linguística amplos 
momentos de diálogos com a turma.

Os conhecimentos de Programação Neurolinguística aplicados à edu-
cação nos permitem compreender que a linguagem é um produto do sis-
tema nervoso, mas também estimula e amplia o diálogo interno dentro do 
nosso sistema nervoso. Portanto, através da comunicação assertiva com 
foco na linguagem para fixar, estimular, oralizar conceitos é possível alte-
rar programações do sistema nervoso humano através de comandos verbais 
como pense, lembre, visualize, sinta, ouça, perceba, amplie os canais de 
comunicação com a turma.

Portanto, essa experiência aponta o quanto é importante lançar o olhar 
para o fazer pedagógico, utilizando como porta de entrada o conteúdo com-
portamental expresso pelo grupo. É fundamental entendermos que o mes-
mo carrega forças secundárias que nos ajudam a entender a estrutura do 
pensamento e das experiências ampliando-as de forma que os acadêmicos 
passassem a ter uma performance mais eficiente em suas atividades cotidia-
nas dentro e fora da faculdade.

Assim, o professor, pondo sua atenção na estrutura de linguagem de 
seus alunos, pode perceber através do modelo de níveis neurológicos 
em que nível está a dificuldade descrita. Fazendo uma compilação das 
descrições que mais aparecem em sala, pode então ensinar e motivar 
para a adoção de padrões de linguagem mais assertivos e livres de afir-
mações limitantes. Não raro, a dificuldade está localizada nos níveis 
de capacidade e de identidade. Encontramos aí um grande vazio na 
autoestima de nossos aprendizes. Professores partem do pressuposto 
de que os alunos sabem como estudar e aprender suas matérias, o que 
não é verdade na maioria das vezes, e os deixam à sua própria (des)or-
ganização. Estratégias ineficazes de sempre. O agravante é que o aluno 
toma isso como deficiência pessoal e assume que algo está errado com 
ele. Isso estimula expressões como ‘não sou capaz’, ‘não adianta, não 
consigo’ e ‘eu sou burro mesmo’, configurando crenças sobre capacida-
de e identidade (CHAGAS, 2014, p. 155).

Para que a práxis educacional alcance os seus objetivos na era da in-
formação e da comunicação, é necessário que ela contemple, compreenda e 
valorize todas as formas de comunicação humana. E considerando que esse 
deve ser um trabalho permanente, ao longo do semestre foi possível aplicar 
técnicas de PNL para realizar feedbacks adequados a cada situação, com expli-



162 163162 163

EDUCAÇÃO JURÍDICA E DIDÁTICA NO ENSINO DO DIREITO FRANCISCO RICARDO M. PINTO – MARCUS PINTO AGUIAR – MARIA VÂNIA A. PONTES – MARIA VALÉRIA A. PONTES

cações pontuais sobre as diferenças entre os níveis de identidade e compor-
tamento, assim como, a aplicação de metáforas inseridas em histórias, pará-
bolas com a mensagem que se quer transmitir, em sua maioria, retiradas do 
livro “PNL para professores: profissionais de PNL que aborda saberes para 
construção de uma aula mais dinâmica, com foco na comunicação eficaz e 
alta performance do aluno” coordenado por Roma et al. (2014).

Ao final do semestre foi possível percebermos a mudança na postura, 
vestimentas, na escuta qualificada do outro e uma melhor convivência nos 
trabalhos em equipe, assim como nas notas dos educandos. Assim como, foi 
possível perceber a ousadia e desenvoltura dos grupos ao longo das apresen-
tações em sala, pois utilizaram metodologias ativas para socializar os conhe-
cimentos adquiridos. Ao longo da unidade três da disciplina, a turma tomou 
a atitude apresentar em sala os conteúdos através da produção de vídeos, ela-
boração de grupos de estudo, mesa-redonda, dramatização, músicas e danças 
de roda que lhes permitiram transcender os limites imaginários apresentados 
pelo ambiente em que vivemos, e até mesmo, as crenças e limitações que nos 
acompanham ao longo da jornada da vida.

2.2. APRENDER DIREITO COM A PRODUÇÃO DE HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS

No caso da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, trabalhamos 
em sala de aula diversos conceitos de Direito, envolvendo Platão, Aristóteles, 
Ulpiano, Celso, São Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, Samuel von Pufen-
dorf, Baruch Spinoza, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, Friedrich Carl von Savigny, Carl Magnus Bergbohm, Eugen 
Ehrlich, Hans Kelsen, Robert Alexy, Miguel Reale, Pontes de Miranda, Eros 
Roberto Grau e Paulo Nader. A partir do estudo epistemológico desses con-
ceitos complementares e inacabados, a professora Maria Vânia Abreu Pontes 
sugeriu a formação de equipes. Cada grupo ficou responsável por apresentar 
através de histórias em quadrinhos as diferentes conceptualizações de Direito.

Nesta perspectiva, o emprego de histórias em quadrinhos dentro proces-
so de ensino e aprendizagem “[...] pode-se dizer que o único limite para seu 
bom aproveitamento em qualquer sala de aula é a criatividade do professor e 
sua capacidade de bem utilizá-los para atingir seus objetivos de ensino”. (VER-
GUEIRO, 2004, p. 26)

Assim, a atividade de produção de histórias em quadrinhos veio desen-
volver habilidades lúdicas e de comunicação na sua forma imagética, escrita, 
oral e não-verbal. Foi possível perceber que esta nova forma de narrativa confe-
re um grande potencial criativo e comunicativo para o aluno que está iniciando 
no universo acadêmico. A imagem dentro das histórias em quadrinhos, por 

sua vez, insere os acadêmicos nos conteúdos, concebendo novos sentidos para 
o processo de aprendizagem.

Para Neiva Júnior (1986), tanto as imagens, quanto as palavras são carre-
gadas de significados que vão muito além do visual, porque a noção de signo 
linguístico possui semelhanças com a imagem, que possui sua própria lingua-
gem geradora de novas interpretações. Assim, os alunos transformaram em 
sala de aula os textos propedêuticos da área do Direito em quadrinhos com 
histórias inéditas, elaborando argumentos de complementariedade entre os di-
ferentes conceitos estudados. Ao final da atividade, os alunos demonstraram 
ser capazes de aplicar os conhecimentos propedêuticos da disciplina de Intro-
dução Estudo do Direito e contextualizar as noções básicas do Direito de uma 
forma dinâmica e participativa.

Na verdade, a referida atividade representa aqui a utilização de His-
tórias em Quadrinhos (HQ) como uma experiência da prática pedagógica 
transdisciplinar exitosa do Curso de Direito da FAL. A relevância dessa ati-
vidade consiste principalmente na sua possibilidade de unir as necessidades 
pedagógicas de Introdução ao Estudo do Direito entre outras disciplinas, de 
forma simultânea e com resultados exitosos, comprovados pela dedicação à 
pesquisa e participação dos alunos do primeiro período do Curso de Direito, 
que conseguiram produzir um material didático que será utilizado pelas no-
vas turmas nos semestres seguintes.

De fato, o grande objetivo da proposta foi desenvolver habilidades lú-
dicas, de comunicação escrita e oral em língua portuguesa a partir de textos 
propedêuticos. Além de possibilitar operações constitutivas do modo de or-
ganização das histórias em quadrinho que dialogam entre si, valorizando e 
aprimorando uso dinâmico da palavra na área do Direito, o que possibilitou 
para a comunidade acadêmica o desenvolvimento de uma compreensão mais 
significativa do conteúdo. Os textos propedêuticos se transformam em his-
tórias em quadrinho, possibilitando, concomitantemente o trabalho com a 
argumentação jurídica, leitura, noções de introdução ao estudo do direito e 
pesquisa jurídica.

As habilidades desenvolvidas com a criação das histórias em quadri-
nho consistem, em linhas gerais, na realização de um conjunto de atividades 
que propiciam aos alunos um momento e espaço para a construção de sua 
identidade acadêmica a partir de um exercício, que exige extrair do texto 
propedêutico informações que subsidiem uma compreensão mais prática do 
que está sendo dito.

Para tanto, durante o mês de maio de 2019, no início de cada aula sema-
nal, os grupos apresentavam o andamento da produção das histórias em qua-
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drinhos. Em seguida, os alunos conversaram com a professora da disciplina 
sobre os novos episódios das histórias, em busca da construção de diálogos 
correntes entre diferentes formas de pensar o Direito em ação e movimento.

A atividade em comento subsidiou a nota de uma das Avaliações Par-
ciais. Após a apresentação das histórias em quadrinho, os alunos, juntamen-
te, com a professora discutiram o desempenho e qualidade da produção de 
cada grupo coletivamente com o intuito de melhorar o processo de ensino e 
aprendizagem.

2.3. “UM AUTOR, UM SEMESTRE, UMA OBRA”: ANTÍGONA, DE SÓFOCLES

Na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, a professora Vânia 
Pontes também possibilitou que os seus alunos participassem do Projeto Ins-
titucional da FAL: Um autor, um semestre, uma obra, cuja proposta do Curso 
de Direito é trabalhar, semestralmente, um livro de literatura, com o intuito 
de alargar a compreensão do Direito a partir do universo literário. Por vol-
ta de 1883, a obra “Direito e Advogados na Literatura”, de Irving Browne 
trouxe à tona às relações de saberes entre o Direito e a Literatura. Em mea-
dos de 1960 surge o movimento “Lei e Literatura” no espaço institucional 
americano, o que desencadeou uma série de estudos com perspectivas an-
tipositivistas e de crítica ao formalismo jurídico. Com isto, as aproximações 
entre Direito e Literatura têm sido objeto de estudo no âmbito da graduação e 
pós-graduação de algumas instituições de Ensino Superior nos últimos, com 
foco nas possíveis interpolações entre a teoria literária e a jurídica para cons-
trução de outras leituras do mundo das leis, que possibilitem aos alunos uma 
aprendizagem mais significativa (MINDA, 1995).

Neste sentido, a professora distribuiu a obra Antígona, de Sófocles entre 
os alunos, a partir dessa obra eles desenvolveram debates em sala de aula so-
bre o Direito Natural e o Direito Positivo, dando ênfase ao direito humano de 
enterrar os mortos, anunciado pela personagem Antígona.

Antígona julgava que não que não haveria suplício maior do que aquele: 
ver dois irmãos matarem um ao outro. Mas enganava-se. Um garrote de 
dor estrangulou seu peito já ferido ao ouvir do novo soberano, Creonte, 
que apenas um deles, Etéoclés, seria enterrado com honras, enquanto 
Poliníce deveria ficar onde caiu, para servir de banquete aos abutres. 
Desafiando a ordem real, quebrou as unhas e rasgou a pele dos dedos 
cavando a terra com às próprias mãos. Depois de sepultar o corpo, sus-
pirou. A alma daquele que amara não seria mais obrigado a vagar impe-
nitente durante um século às margens do Rio dos Mortos (SÓFOCLES, 
2011, p. 20,).

Ao final da atividade de estudo da mencionada obra, os alunos perce-
beram que a mesma apresenta a luta por Justiça desencadeada na tragédia 

grega, possibilitando verificar na atualidade o quanto os casos de violações 
dos direitos humanos evocam tragédias, revelando a contínua atualidade 
destas últimas. Em Antígona, a Justiça está situada na dimensão do ser que 
governa a própria existência, o que amplia nossa compreensão com relação 
aos fenômenos jurídicos.

2.4. TEORIA E REALIDADE FÁTICA: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA

A ciência como atividade que se manifesta através de um processo 
de aproximação da realidade para melhor entendê-la e transformá-la tem 
dentro das suas fases de desenvolvimento a teoria, como ponto culminante 
e condicionante das demais. Desse modo, a teoria que está em constan-
te interação com a prática é uma previsão da realidade física ou cultural 
fundamentada em conjecturas para motivar o desenvolvimento científico 
(VASCONCELOS, 2000, p. 30).

Nessa perspectiva, mesmo que o positivismo defenda a neutralidade 
científica, na intenção de afastar o caráter ideológico da ciência, tal proposi-
ção não se sustenta, pois, essa suposta neutralidade diante de uma ambiên-
cia político-social naturalmente influente se revela na prática inconsistente, 
e mais, o princípio da neutralidade não deixa de ser uma verdadeira ideo-
logia, caracterizada pelo mito do cientificismo, que corresponde, no dizer 
de Marques Neto (2001, p. 51), a uma “fé5 excessiva e um tanto ingênua no 
poder da ciência” [sic].

Desse modo, o isolacionismo do direito, alheio ao ambiente social em 
que está inserido, é estéril, com mais razão ainda quando se trata de uma 
ciência que tem por escopo a conduta humana que se dá no processo na-
tural de interferência intersubjetiva no mundo concreto. Daí o importante 
alerta de Luño (2010, p. 19), quando defende que:

Ocorre que ao estudar os direitos humanos a abordagem acadêmica não 
pode ficar no mero academicismo, quer dizer, não pode se isolar a con-
sideração teórica de tais direitos dos condicionamentos e consequências 
práticas que concorrem para sua realização. Nesta ordem de questões, iso-
lar a teoria da prática compromete não apenas a eficácia, mas também a 
própria compreensão dos direitos humanos.

Nesse contexto, Japiassu (1981, p. 63) chama atenção à relação existente 
entre a objetividade científica e a questão da neutralidade, lembrando que “o 

5 Nesse sentido, vale a lembrança do Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
de 1948, ao expressar sua “fé nos direitos fundamentais do Homem”, proclamada em um contexto 
dialógico não isonômico entre os Estados que, naquele momento histórico, representavam a “igual 
humanidade” de homens e mulheres dentre os povos do mundo. Um paradoxo posto pelos sistemas 
político e jurídico da época e que se perpetua até os dias atuais, mas que pode ser adequadamente 
apropriado no contexto de uma cultura jurídica de promoção dos direitos humanos, que se impõe 
pelas necessidades sociais humanas.
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fato puro não existe. Todo fato é construído. E a objetividade sempre se perde 
em pressupostos que estão longe de ser objetivos”.

Assim, a partir das premissas anteriormente referidas, no contexto da 
disciplina de Direito Constitucional do curso de graduação em Direito, que 
contempla um conteúdo especialmente voltado ao estudo dos direitos funda-
mentais, considerados essenciais para que todos possam ter uma vida digna, 
propõe-se uma análise crítica da aplicabilidade de tais direitos no contexto 
social da vida dos alunos.

A disciplina apresenta principalmente as teorias mais importantes que 
retratam os fundamentos, conceitos, classificação e diretrizes que orientam a 
aplicação dos direitos fundamentais – valor-fonte do ordenamento jurídico 
brasileiro e um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito – confor-
me disposto no artigo 1º da Constituição Federal.

Busca-se no estudo dos direitos fundamentais, identificar os instrumen-
tos jurídicos, políticos e sociais para realizar sua concretização e garantir os 
bens materiais e imateriais necessários a uma existência humana plena, na 
cotidianidade da vida, para além de um valor normativo.

Dessa forma, a disciplina inicia seu programa apresentando o disposto 
na Constituição Federal do Brasil, em seus artigos de 1 ao 4º, cujo título é 
Dos Princípios Fundamentais, nos quais estão expressas as diretrizes para 
as ações dos agentes públicos que conduzem o Estado brasileiro dentro dos 
parâmetros constitucionais, e que estabelecem os deveres e competências de 
cada um dos poderes públicos, em todas as esferas: municipal, estadual e 
federal (BRASIL, 2019).

Esses princípios fundamentais da República brasileira, além da dignidade 
da pessoa humana, e, entre eles: república, federação, democracia e separação 
dos poderes, devem estar sempre diante dos agentes públicos, tanto na elabora-
ção e execução, como no controle de seus planos de ação, no âmbito de suas res-
pectivas competências, ou seja, os agentes públicos devem pautar suas condutas 
a partir dos referidos princípios, sob a pena de inconstitucionalidade.

Vale ressaltar, que a concepção topográfica da Constituição vigente atri-
bui aos direitos fundamentais posição axiológica relevante no seu corpo de 
normas, pois, além de disposição expressa a partir do artigo 5º, da Carta Mag-
na, eleva-os à condição de principais objetivos a serem alcançados pelo Estado 
brasileiro, cujos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil an-
teriormente referidos também foram estabelecidos com esta finalidade.

A partir de uma perspectiva sintética e generalizada, a teoria dos direi-
tos fundamentais apresenta três principais finalidades para a aplicação dos 
referidos direitos: a) instrumentos de proteção do indivíduo em face da atua-

ção do Estado (limitação do poder estatal); b) direitos para garantir o mínimo 
necessário para oportunizar uma vida digna para todos (dignidade da pessoa 
humana); e c) direitos que promovem o desenvolvimento humano em sua 
máxima amplidão (desenvolvimento e democracia).

A disciplina requer, como prática diferenciada, a promoção de ativida-
de de campo com relato de experiência posterior, em formato escrito e oral, 
que os alunos se organizem em grupos de 4 ou 5 no máximo, e escolham uma 
determinada instituição pública que tenha como finalidade dentre suas ativi-
dades constitutivas a garantia de direitos fundamentais.

Nessa perspectiva, a instituição escolhida deve ser visitada e, a partir 
de um roteiro pré-estabelecido, de entrevistas com os responsáveis e cola-
boradores, e constatação in loco, são identificados alguns elementos que a 
caracterizam, tais como: a finalidade da instituição/equipamento e dados de 
atendimento do público-alvo.

Vale ressaltar que o objetivo da atividade é proporcionar uma experiên-
cia prática da constatação da realidade vivida por algumas pessoas que preci-
sam diretamente da ação do Estado para proteger e/ou promover seus direi-
tos fundamentais, e fazer a devida relação com a efetividade de tais direitos, 
a partir da identificação de sua normatividade supranacional e nacional.

Com o intuito de avaliar se as teorias dos direitos fundamentais e as 
disposições normativas das fontes nacionais e internacionais têm sido efe-
tivadas por meio das atividades da instituição visitada, os alunos deverão 
buscar os seguintes objetivos nesse quesito: 1) identificar as disposições 
constitucionais e infraconstitucionais relativas ao direito fundamental es-
pecífico a ser garantido pela instituição; 2) indicar a normatividade inter-
nacional (tratados, convenções, etc.) relacionada com o direito fundamental 
protegido/promovido pela instituição/equipamento; e 3) inserir no trabalho 
posições doutrinárias e jurisprudenciais relativas à concretização do direito 
fundamental em questão.

Assim, com a referida prática pedagógica, temos constatado resultados 
exitosos para o aprendizado dos alunos, não apenas no campo teórico, mas 
também na conscientização da necessidade de aliar o direito às ações políti-
cas e sociais para que os direitos fundamentais não sejam apenas um ideal 
normativo, mas que se concretizem na vida dos necessitados.

2.5. O NIVELAMENTO COMO APRIMORAMENTO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA FORMAL

A vivência da academia é um processo que requer o acúmulo de competên-
cias e habilidades desenvolvidas em todo o percurso da Educação Básica, mas 
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não apenas do universo educacional como das vivências sociais e, consequente-
mente, os distintos aprenderem nas relações com o outro. Não mais importante 
que as demais, mas de destaque, estão as competências e habilidades acumula-
das na Língua Portuguesa, que, na prática representam a forma de comunicação 
seja escrita, seja oral e a articulação dos diferentes mecanismos de coesão, coerên-
cia e interrelações entre as diferentes normas ortográfico-gramaticais.

Não que o Ensino Superior esteja a serviço de avaliar a Educação Básica 
apontando o que acertou ou errou, mas não é uma atividade complexa buscar 
na literatura evidências de que há lacunas na construção do conhecimento 
em Língua Portuguesa na Educação Básica reforçando as inúmeras buscas 
de solução da situação por parte dos profissionais e até alguns impactos a 
curto, médio e longo prazo para a vida estudantil dos egressos desse nível 
educacional assim como de experiências que parecem ter dado muito certo.

Martens (2016) faz severa crítica negativa as aulas de reforço e até mes-
mo a recuperação paralela as atividades regulares como intervenções peda-
gógicas na busca de superar a fragilidade nas competências e habilidades 
escritas e leitoras na Educação Básica enquanto Gramani (2017) apresentam a 
exitosa experiência do município de Sobral (CE) quanto a evolução astronô-
mica de evolução e crescimento nos dados do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), superando até mesmo a média nacional.

Fato inverossímil é que a busca pela leitura constante no espaço escolar 
tem sido quase que a constante de atuação docente e da escola desde os idos 
dos anos de 2000, conferindo as escolas saltos de qualidade como aponta Pin-
to et al (2015) ao realizar o estudo de caso de uma escola na mesma Região 
Norte do Estado do Ceará quando há o crescimento dentro dos parâmetros 
determinados pelo Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará 
(SPAECE) indo do mais crítico ao desejável.

Mesmo com o crescimento no nível de proficiência leitora na Educação 
Básica ainda se evidenciam acadêmicos que ao ingressar no Ensino Supe-
rior trazem consigo as marcas deletérias que a alfabetização e o letramento 
deixaram em sua habilidade leitora e de escrita quando se evidenciam difi-
culdades de compreensão e expressão do que foi lido ou ainda da sistemati-
zação desse conhecimento através da escrita bem como outras dificuldades 
em outras áreas do conhecimento como na contagem e raciocínio lógico 
sendo diagnosticado recentemente pelos dados da Programme for Interna-
tional Student Assessment (Programa Internacional de Avaliação de Alunos 
– PISA) que o Brasil apresenta déficit, também, nas ciências (LUSTOSA et 
al, 2016; MORENO, 2016).

A realidade acima descrita requer, do espaço universitário e das insti-

tuições, adequações e adaptações que possam atender a necessidade do in-
gressante de forma a contribuir com a sua evolução no domínio das compe-
tências e habilidades de leitura e escrita e este caminhar se inicia, geralmente, 
com a oferta de cursos de nivelamento em Língua Portuguesa, trilha que o 
Curso de Direito da Faculdade Alencarina de Sobal (FAL) optou por seguir 
para dinamizar a formação do futuro advogado.

O Curso de Nivelamento em Português Instrumental foi concebido a 
partir das primeiras percepções da necessidade dos acadêmicos quando em 
reuniões de colegiado fazia parte do discurso docente a fragilidade em lei-
tura e compreensão dos textos por parte dos acadêmicos. Inicialmente cogi-
tou-se a possibilidade de que essas necessidades fossem contempladas pelas 
diversas nuances que a disciplina obrigatória de Leitura, Interpretação e Pro-
dução Textual, originária da Matriz Curricular do Curso, ofertaria ao longo 
do semestre, no entanto, as limitações estavam bem mais enraizadas.

Dessa maneira o curso foi pensado para ocorrer semanalmente as quar-
tas-feiras em horário alternativo que confluísse com a vinda dos acadêmicos 
para a aula não onerando dificuldades de acesso visto que em virtude do fun-
cionamento noturno do Curso de Direito há significativa parcela de acadêmi-
cos que trabalham durante o dia, contendo carga horária semestral de 12h.

A estrutura do curso se dividiu em três eixos básicos: leitura, escrita, ex-
pressão e exposição sendo cada um dos eixos centrados em 4 horas. As aulas 
foram de cunho expositivo, com abordagem oral, escrita e crítico-reflexiva 
partindo de problemas e situações cotidianas que requereriam do acadêmico 
o uso das habilidades e competências leitoras.

Nesta perspectiva inicialmente se trabalhou com a leitura visual asso-
ciada a realidade de mundo a partir de visita a curadoria interna da faculda-
de sobre Vida e Visibilidade Trans. Naquele momento se orientou que fosse 
percebido como as condições socioeconômicas e segregatórias podem minar 
a qualidade de vida e os Direitos Humanos Universais. Com esta atividade 
se oportuniza a leitura de mundo e a socialização de como se percebe e se 
concebe o direito do outro em face à Constituição Federal que deixa bem 
transparente ser o direito de ir e vir inviolável (BRASIL, 1988).

Nas atividades seguintes a exploração da temática fome enquanto proble-
ma social e que atinge parcela estrondosa da pirâmide social sendo os pobres a 
base dessa pirâmide se deu pela escrita dissertativo-argumentativa sendo um 
importante momento para perceber e evidenciar a fragilidade na escrita, na ar-
ticulação de ideias, na coesão e na coerência no texto e no uso das normas orto-
gráfico-gramaticais. Situação semelhante foi relata por Lustosa et al (2016) que 
encontrou acadêmicos no Nível 2 de Alfabetização, ou Rudimentar, sem fazer 
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nenhuma acepção de diferença entre ingressantes e concluintes.

De posse da realidade de dificuldades se optou em investir na escrita 
acadêmica buscando abordar com os estudantes os elementos de coesão e 
coerência através de oficinas de atividades que buscavam contemplar a rees-
crita e a interpretação a partir de atividades coletivas que eram sempre con-
templadas ao final de cada aula.

Em tempo se buscou trabalhar as técnicas de leitura que são difundidas 
como diferentes métodos de apreensão do que se lê: scanning e skimming além 
de sugestões de leituras utilizando-se do fichamento, de diferentes formas de 
destacar o texto com cores que melhor são percebidos e absorvidos pelos olhos 
como sugere a Biologia.

Ainda nesse mesmo sentido foram abordadas as estruturas dos diferentes 
textos acadêmicos científicos e qual tipo de texto é abordado em cada uma das 
modalidades textuais sendo a mais complexa a escrita e organização das ideias 
no artigo científico que os acadêmicos até conhecem pela leitura, mas não tem 
acesso e compreensão do processo de escrita.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos relatos de experiências apresentadas dentro deste trabalho, 

concluímos que o Curso de Direito da FAL vem sendo construído com base 
na tríade do saber: ensino-pesquisa-extensão e nas competências informacio-
nais. Os(as) alunos(as) do referido Curso têm vivenciado às três experiências 
correspondentes ao tripé do Ensino Jurídico que são indissociáveis no pro-
cesso de formação integral.

As vivências apresentadas diferenciam a formação dos acadêmicos que 
passam a refletir de forma crítica sobre o Direito posto, afastando assim todas 
as visões reducionistas dos fenômenos jurídicos. Acreditamos que são inova-
doras as experiências de ensino desenvolvidas pelo Curso de Direito da FAL. 
Trata-se da aplicação de novas metodologias para formação de um bachare-
lado em Direito com foco nas humanidades, apostando na inter/multi/trans-
diciplinaridade e na emergência de novos saberes para o mundo da vida. Tal 
perspectiva coloca em xeque o modelo dogmático do ensino tradicional da 
área jurídica, porque nesse novo modelo os conhecimentos são produzidos 
por todos e não apenas por quem tem reconhecido título docente de compe-
tência do ponto de vista da ciência.
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O FERREIRO DA CATARATA OU DEVEMOS PENSAR 
SOBRE O QUE FAZEMOS?

Gretha Leite Maia1

1. INTRODUÇÃO

São muitos os desafios que envolvem o processo de ensino-aprendiza-
gem do Direito. Historicamente apontada como uma característica do en-
sino superior no Brasil, a ausência de qualquer formação pedagógica para 
o docente do Direito vem sendo substituída pela exigência, no mínimo, de 
frequência aos programas de pós-graduação stricto sensu. Nos Mestrados e 
Doutorados, se inserem disciplinas de Didática do Ensino Superior e Meto-
dologia do Ensino Jurídico, em geral, também acompanhadas por Estágios de 
docência. Cresce, igualmente, uma cultura que valoriza a discussão de temas 
relacionados à prática do ensino dentro do ambiente acadêmico e as Insti-
tuições de Ensino Superior, as IES, aderiram ao esforço formativo promo-
vendo encontros pedagógicos, disponibilizando instrumentos e incentivando 
a aquisição de conhecimentos pedagógicos por meio de planos de carreira 
docente que reconhecem a sua importância. Mas tudo isso se deu, ressalte-se, 
em razão de um movimento de engajamento de muitos profissionais.

O presente artigo é uma proposta de reflexão filosófica em torno do pen-
sar e do fazer docente2. Especificamente, objetiva provocar uma reflexão sobre 
o fazer docente no ensino jurídico, e sobre como se deve conhecer, aprender e 
ensinar esse fazer. O ensino jurídico sempre esteve na pauta nas reflexões da 
intelectualidade brasileira, uma vez que herda da cultura escolástica e depois 
humanista portuguesa o gosto pelas letras e pela ilustração, sendo sabidamente 
o primeiro bacharelado a ser criado no Brasil, em 1827, para o fornecimento de 
profissionais que comporiam a elite burocrática. Pensar sobre ensino jurídico 
no Brasil é retomar as discussões do movimento de aproximação do germanis-
mo e distanciamento da tradição coimbrã levado a feito pela chamada Escola 

1 Doutora em Direito; Professora Adjunta II do Departamento de Direito Processual da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Ceará; grethaleitemaia@gmail.com

2 Este estudo é dedicado, assim como a coletânea no qual se insere, à professora Cecília Caballero 
Lois. Conheci a professora Cecília em 2001, quando coordenava um projeto de criação de um dos 
cursos de Direito que hoje existem em Fortaleza. Cecília foi a primeira avaliadora do MEC que 
conheci. Esse foi um dos fatores que contribuíram para minha escolha e permanência na área de 
docência e gestão de ensino jurídico. Mas também acompanhei seu trabalho intelectual, a citando em 
alguns dos meus estudos e indicando seus trabalhos para meus orientandos. Na verdade, este trabalho 
é dedicado a todas as mulheres que batalham, no mundo do Direito, no campo da Epistemologia e da 
Teoria e do Ensino e Pesquisa.
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do Recife, identificada na pessoa de Tobias Barreto, em meados do século XIX. 
São várias e vigorosas as contribuições que traçam os caminhos percorridos 
pelo ensino jurídico, que foi determinado igualmente pela trajetória da con-
solidação do ensino superior no Brasil. Venâncio Filho, Antônio Carlos Wolk-
mer, José Eduardo Faria e José Reinaldo Lima Lopes produziram livros que 
são referências obrigatórias para essa investigação de cunho historiográfico. 
Com o objetivo de dialogar com um padrão de referência diverso, este trabalho 
colheu junto ao pensamento de Hannah Arendt aquilo que se mostra aplicável 
para uma reflexão sobre a docência, propiciando outros aportes para o debate. 
Serão consultadas quatro obras específicas de Arendt: A condição humana, Entre 
o passado e o futuro, Homens em tempos sombrios e Responsabilidade e Julgamento.

Adota como método de trabalho a proposição de uma pergunta de parti-
da a partir de uma provocação veiculada no conto literário O ferreiro da catarata, 
escrito por Mikszáth Kálmán e publicado na coletânea de contos húngaros, re-
unidos por Paulo Rónai sob o título de Antologia do Conto Húngaro. A opção 
por partir dessa provocação é um estímulo simultaneamente à boa prática de 
questionamento jurídico por meio da literatura, uma metodologia de trabalho 
que também se constitui como ferramenta pedagógica que tem se consolidado 
nas práticas do ensino jurídico. Articular Direito e Literatura é uma tentativa 
de compreender que os conceitos e institutos jurídicos são constructos sociais, 
derivados de um tempo e lugar, de circunstâncias e decisões políticas. Por isso, 
descrever o que são as normas jurídicas e enunciar o que sejam sua existência, 
sua incidência, sua validade e sua eficácia, ganham outro sentido quando esses 
fenômenos são percebidos nas relações de cotidiano das pessoas. Neste senti-
do, a literatura se apresenta como uma janela para que o olhar alcance outros 
horizontes, outras subjetividades, e com isso, se amplie as possibilidades de 
compreensão. Na presente pesquisa, entretanto, a literatura consistirá apenas 
no mote, ou ponto de partida, para as reflexões, de cunho mais filosófico.

Para o desenvolvimento do artigo, foi aberto um diálogo com Hannah 
Arendt, priorizando sua produção intelectual como a principal referência bi-
bliográfica desse estudo. O pensamento arendtiano é tecido em meio a refle-
xões filosóficas sobre o sentido do mundo e da condição humana, movendo-
-se em especulações teóricas e políticas, em obras nas quais Arendt pensa a 
experiência do totalitarismo, mas também vários outros dilemas que marcam 
o século XX: o lugar da tradição na Modernidade, o papel da verdade e das 
massas na política, o conceito de liberdade e de autoridade, e o que denomina 
de crise na Educação e na Cultura. Para Arendt, a vontade e a liberdade são 
questões filosóficas e o pensar é uma questão política. Serão examinados como 
estes aportes podem contribuir para um pensamento sobre o fazer docente, 
especificamente no ensino jurídico.

Ao final, conclui pela defesa da manutenção desse movimento pendular 
entre o pensar o conhecer e o fazer, cujos pontos terminais para a docência se-
ria a formação pedagógica e a prática docente, entendidos como componentes 
indissociáveis para a garantia de um ensino jurídico que realmente contribua 
para a transformação da sociedade brasileira. Trata-se de pesquisa bibliográfi-
ca e exploratória, que busca trazer elementos para a reflexão sobre o que se está 
fazendo quanto se ensina o Direito.

2. O FERREIRO DA CATARATA: UM ESCRITOR QUE PREFERE NÃO 
PENSAR SOBRE O QUE FAZ (?)

Em um movimento de fuga da invasão nazista, Paulo Rónai, nascido 
em 1907 na capital da Hungria, veio morar no Rio de Janeiro em 1941, natu-
ralizando-se brasileiro em 1945. Amigo de Guimarães Rosa, Rónai tornou-se 
um respeitado tradutor, colaborando com Aurélio Buarque de Hollanda na 
organização, seleção de tradução de Mar de Histórias, antologia de contos da 
literatura universal, coordenando também a edição das obras completas de 
Honoré de Balzac e escrevendo ensaios sobre tradução. Graças a sua gene-
rosidade e empenho cultural, foi publicada no Brasil a Antologia do Conto 
Húngaro, com seus contos trágicos, cômicos e de cunho social, por ele sele-
cionados e traduzidos. A Antologia do Conto Húngaro encanta os amantes 
de boa literatura porque as questões aparentemente locais e particulares ali 
tratadas despontam como reflexões universais da própria condição humana. 
É nela que foi colhido o conto O ferreiro da catarata.

O conto foi escrito por Mikszáth Kálman, escritor consagrado na Hun-
gria, nascido em 1847 e falecido em 1910. De acordo com Rónai (1998, p. 56), 
trata-se de um escritor que “tira os seus efeitos do confronto perpétuo de dois 
elementos da vida: a realidade e a ilusão”. O conto O ferreiro da catarata foi 
escrito como resposta a um jovem escritor que pedira a Kálman um prefácio 
para seu livro A teoria do conto. E de fato o conto assim começa:

Prezado Senhor: V.Sª acaba de me remeter o seu livro sobre A teoria do 
conto, pedindo-me que o leia e lhe escreva um prefácio. Apesar do que o 
seu pedido tem, para mim, de amável e desvanecedor, não posso atendê-
-lo. Deus me livre de ler jamais o seu livro. Se for mau, eu poderia apren-
der nele algo de errado; se for bom – isso é que seria então um verdadeiro 
perigo para mim. Devo-lhe naturalmente uma explicação. (KÁLMAN, 
1998, p. 57)

Assim, a explicação era exatamente o conto. O que conta o narrador? 
Que em sua infância morava na sua região um mestre ferreiro, de nome Strá-
zsa János, “cuja mão era leve como a espuma” de forma que fazia operações 
nos olhos com enorme habilidade, tornando-se especialista na ablação da “fa-
mosa catarata verde”. Os oftalmologistas da Universidade de Pest souberam 
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da existência a das façanhas do ferreiro e admiraram-se: como poderia um 
ferreiro, que vive batendo na bigorna com o martelo, de sol a sol, fazer essa 
operação, tão delicada que eles mesmos não conseguimos executá-la? O in-
formante então enfatizou que pessoas tidas por incuráveis e completamente 
cegas voltaram a ver. Diz o autor-narrador que os três cientistas passaram a 
argumentar em termos médicos incompreensíveis ao vulgo, para ao final de-
cidirem que mandariam vir o tal ferreiro à Universidade para demonstrar-lhe 
como operar a tal catarata.

No dia marcado, János parte de sua aldeia a pé para, depois de horas 
de caminhada, chegar à Universidade para realizar a operação. Desde logo 
se trava um diálogo curioso entre ferreiro e médico, que manda buscar mais 
dois colegas para acompanhar a retirada da catarata pelo ferreiro. Trazem-
lhe o paciente, que o ferreiro examina sem a ajuda de qualquer equipamento. 
Vistos os olhos, o ferreiro retira do cano das botas vários canivetes, “separan-
do uns e repondo outros, até que, escolheu um deles e o afiou na extremidade 
do cinto”. O médico então lhe pergunta se pretende operar com um “canivete 
de esfolar rãs”. O ferreiro limita-se a fazer “um sinal com o sobrolho: sim, era 
com aquilo mesmo”. Como na mesa havia vários instrumentos cirúrgicos, o 
médico apanhou um no meio deles e ofereceu a János. O ferreiro diz ao pro-
fessor que aquele não serve. E, “como que descascando uma maça”, a lâmina 
de János deslizou por sobre o globo ocular do paciente com extraordinária 
leveza: um instante, um relâmpago, a catarata havia desaparecido. O ferrei-
ro enxuga o canivete na manga da camisa enquanto murmura: “muito bem, 
uma das janelas já está aberta”.

Era demais para o médico. Interrompendo o ferreiro, exclama irado:
Olhe, Strázsa, você é de uma temeridade incrível! Sabe o que está arriscan-
do? Sabe o que cortou, o que não cortou? Tem ideia da responsabilidade 
que assume perante Deus e os homens? Sabe você o que é a retina, a escle-
rótica, a coroide, a glândula lacrimal etc? De onde parte e aonde vai cada 
nervo? Sabe o que é a afacia, o glaucoma, o leucoma? Confesse: não sabe. 
[...] Sabe que bastava você desviar-se um milímetro para a esquerda ou 
para a direita, e cegava logo os dois olhos? [...] Quanto à catarata que você 
acaba de retirar, sabe você que, segundo as estatísticas, em cada duas mil 
operações, só uma dá certo? Sim, pois o cristalino pode encarquilhar-se, e 
nesse caso, rasgar-se o sustentáculo perante a operação, sendo que a parte 
do corpo vítreo penetra na ferida, ou, então, dilui-se a casca e o núcleo se 
desloca ou afunda no corpo vítreo. (KÁLMAN, 1998, p. 61)

A partir daí o médico professor passa a desvendar para o ferreiro o “mapa 
milagroso do olho”. O ferreiro está cada vez mais perplexo: “tinha a impressão 
de cair das alturas, de alguma torre ou coisa parecida; de nem ser mais ele mes-
mo, apenas o seu próprio fantasma”. Terminada a sanha explicativa, o médico 
o convida a operar o outro olho. Seu pequeno instrumento agora lhe treme nas 

mãos: já não se atrevia. E assim termina o conto: o ferreiro, informado de como 
o olho se constituía em algo complexo e de todas as consequências advindas 
de um leve tremor de suas mãos, nunca mais teve a coragem de operar uma 
catarata. O contista assim se despede: “... A mim, caro senhor, acontecer-me-ia 
a mesma coisa. Se chegasse a aprender no seu livro tudo o que a ciência exige 
de uma obra literária, nunca mais me atreveria a escrever um conto”.

Para Rónai (1998, p. 56), Kálman, “pela sua técnica requintada, que re-
vela ao leitor inteligente um conhecedor de todos os segredos da arte, des-
mente a lição, que pretende dar, sobre a necessidade de o escritor ignorar tais 
segredos”. É na resposta estratégica de Kálman, como explica Rónai, que se 
desautoriza a lição que se pretende dar: é possível ensinar a escrever contos. 
A mensagem ao leitor está nas entrelinhas: se queres escrever contos, leia 
contos. Esta é também a proposta de Prose (2008), que constrói seu guia para 
quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los a partir da seguinte pro-
vocação: leia como um escritor.

O método de Prose é identificado como close reading: uma leitura atenta, 
preocupada com os detalhes, demorando-se em cada palavra, a leitura den-
sa, linha a linha. Para Moriconi (2008, p. 7), a lei maior de Francine Prose é: 
aprendemos através de exemplos. E a própria Prose afirma (2008, p.14): “como 
a maioria dos escritores, talvez todos, aprendi a escrever escrevendo e lendo, 
tomando os livros como exemplo”. Prose descreve no seu guia a sua expe-
riência formativa, quando narra sua experiência como aluna das oficinas de 
escrita criativa nas quais participou: como um professor ensinou-a a editar 
seus trabalhos enquanto o fazia, olhando para uma frase e identificando o que 
era supérfluo, o que podia ser alterado, revisto, expendido ou, especialmente, 
cortado. Mas, Prose sempre volta a afirmar que ler atentamente boa literatura 
pode, com mais eficiência, aprimorar a buscada capacidade de escrever. Assim, 
das lições de Prose, tem-se uma primeira conclusão: aprender a escrever livros 
é um ato complexo como qualquer ato de aprendizagem. Aprender a ensinar 
ou ensinar a ensinar são igualmente atos sofisticados e complexos, mas possí-
veis, como ensina o ferreiro da catarata ao médico professor. Para aprimorar e 
ampliar os horizontes de tais reflexões serão acrescentadas ao debate as contri-
buições de Arendt sobre o pensar e o fazer.

3. ENTRE O PENSAR E O FAZER: NO PÊNDULO COM HANNAH 
ARENDT

Michel Foucault disse uma vez que cada época tem as formas de filosofia 
que é capaz de produzir. O pensamento de Hannah Arendt é essencialmente 
um pensamento político sobre o século XX. É também um pensamento marca-
do pela busca de respostas pessoais, considerando sua condição de judia nas-
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cida na Alemanha em 1906. Hannah Arendt viveu no ambiente histórico da 
República de Weimar e assistiu à ascensão do nazismo, deixando a Alemanha 
em 1933. Depois de 06 anos em Paris, em 1941, vai para os Estados Unidos, país 
que lhe concede nacionalidade em 1951. Trabalhando como jornalista e pro-
fessora universitária, foi esse o período no qual publicou suas obras de teoria 
política, nas quais sua condição de filósofa subjaz de forma sensível3.

Em 1958, é publicada A Condição Humana. Nela estão as contribuições 
mais conhecidas e talvez as mais originais de Arendt. As categorias “animal 
laborans” e “homo faber” são desenvolvidas para a compreensão da con-
dição humana na modernidade, sob a perspectiva do que estamos fazendo 
(homo faber) e não mais (somente) na perspectiva do que estamos pensando 
(homo sapiens). São reflexões sobre a modernidade, sobre o homem que pensa 
e fabrica. Na vida contemplativa está o pensar sobre as coisas. Na vida activa, 
está o fazer coisas. Arendt identifica as três atividades fundamentais da vida 
activa: o labor, o trabalho e a ação. Enquanto o labor é “a atividade que corres-
ponde ao processo biológico do corpo humano, cujo crescimento espontâneo, 
metabolismo e eventual declínio têm a ver com as necessidades vitais produ-
zidas e introduzidas pelo labor no processo da vida”, o trabalho, por sua vez, 
é “a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana [...]. 
O trabalho produz um mundo artificial de coisas, nitidamente diferente de 
qualquer ambiente natural” (ARENDT, 2004, p. 15). A ação é a única ativida-
de que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação das coisas ou 
da matéria e “representa não só um ‘medium’ da liberdade, enquanto capa-
cidade de reger o próprio destino, como também a forma única de expressão 
da singularidade individual” (LAFER, 2004, p. 345).

Arendt contribui assim para prestigiar a vida activa, o fazer das coisas, 
e a ação humana. A ação surge como fonte de significado da condição hu-
mana. Mas, essa constatação se põe em consideração ao contexto histórico 
vivido por Arendt e as pessoas do seu tempo, cujas ações causaram perplexi-
dade pela ausência de reflexão que qualifica a ação humana. Por isso, Arendt 
se apresenta como uma pensadora da crise de humanidade do seu tempo. 
Como filósofa, Arendt propõe um pensar sobre o que estamos fazendo. Tra-
ta-se de uma proposta de pendular eternamente, como o pêndulo de Léon 
Foucault, entre a contemplação e a ação. Ainda, no prólogo de A Condição 
Humana, ao se questionar sobre os efeitos colaterais dos grandes triunfos da 
ciência, Arendt (2004, p. 11) teme que “nós, como criaturas humanas, que nos 
pusemos a agir como habitantes do universo, jamais cheguemos a compreen-
der, isto é, a pensar e a falar sobre aquilo que, no entanto, somos capazes de 

3 Cf. MAIA, Gretha Leite. Nos caminhos de Hannah Arendt: cartografia de um pensamento In: De-
mocracia, Igualdade e Liberdade: perspectivas jurídicas e filosóficas.1 ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris Direito, 2015, v.1, p. 131-151.

fazer”. Seria como se nosso cérebro, prossegue, não pudesse acompanhar o 
que fazemos, levando a um divórcio definitivo entre o conhecimento (no sen-
tido moderno do know-how) e o pensamento.

Outras contribuições de Arendt se dispersam em diferentes publicações. 
Entre o passado e o futuro, publicado originalmente em 1954, com uma edição 
revista e ampliada em 1968, apresentava-se originariamente com o subtítulo: 
oito exercícios de pensamento político. O livro constitui-se de oito ensaios que 
contém os principais temas que atravessam as obras de Arendt. De acordo com 
Lafer (2014), para Arendt, a definição da crise profunda do mundo contempo-
râneo está na lacuna entre o passado e o futuro, traduzida, no campo intelec-
tual, no esfacelamento da tradição, que equivale a uma perda da sabedoria. 
Isto corromperia não apenas a capacidade humana de pensar sobre suas ações, 
como também provocaria uma mudança no conceito de teoria. Segundo Lafer 
(2014, p. 16), Arendt denuncia que a teoria deixou de ser um sistema de verda-
des interligadas que foram “dadas para os sentidos e a razão, para se transfor-
mar, como na ciência moderna, numa hipótese de trabalho que se modifica de 
acordo com os seus resultados e cuja validez não depende de uma revelação de 
verdade, mas pelo fato de funcionar”. Há aqui um impasse, um divórcio, entre 
os fatos e a teoria que busca descrevê-los para emprestar-lhes um sentido. Os 
dilemas filosóficos de Arendt são derivados da experiência histórica na qual 
a relação tradicional entre o fazer e o pensar sobre o fazer sucumbiu diante de 
um movimento político, no qual as ações, o fazer, foram combinadas com um 
pensar pré-ordenado, isto é, com teorias políticas que estavam funcionalmente 
comprometidas em lhes dar um sentido, garantindo uma aparente legitimida-
de intelectual ao totalitarismo, levando ao desaparecimento um pensar crítico.

Como antídoto, Lafer (2014, p. 18) retoma os ensinamentos de Arendt a 
respeito de Kant, propondo uma maneira de pensar plural, que consiste em 
“ser capaz de pensar no lugar e na posição dos outros em vez de estar de acor-
do consigo mesmo”. Essa é a definição de Kant para mentalidade alargada. O al-
cance e a força do juízo da mentalidade alargada estão, prossegue, na “concor-
dância potencial com os outros e sua área de jurisdição não é a do pensamento 
puro, do diálogo do eu consigo mesmo, mas sim a do diálogo com os outros 
com os quais devo chegar a um acordo”. Esse diálogo, que é político em sua es-
sência, demanda que cada indivíduo esteja equipado com um quadro mental, 
um horizonte compreensivo. Nisso reside a força da tradição e chama para o 
debate o conhecer as coisas. A própria Arendt (2014, p. 31) afirma que qualquer 
conhecimento adquirido é “impotente fora de um quadro de referência prees-
tabelecido, e somente em raríssimas ocasiões a mente humana é capaz de reter 
algo inteiramente desconexo”. Por isso, entre passado e futuro é uma ode em 
defesa do pensamento: “o seu único fito é adquirir experiência em como pen-
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sar” (ARENDT, 2014, p. 41, itálico no original). E arremata: os ensaios são de 
“exercício do pensamento político, na forma como este emerge da concretude 
dos acontecimentos políticos”, tendo como pressuposto que “o próprio pen-
samento emerge de incidentes da experiência viva e a eles devem permanecer 
ligados, já que são os únicos marcos por onde podem obter orientação”. Em 
resumo, Arendt não perde o fio condutor que alinhava os ensaios, o diálogo 
permanente entre o pensar, o conhecer e o fazer.

O quinto ensaio do Entre o passado e o futuro intitula-se “A crise na edu-
cação”. Nele já se inscreve, tendo sido escrito entre os anos 50 e 60 do século 
XX, a questão tensa entre ensinar conhecimento e desenvolver habilidades. 
Arendt ressalta a crise periódica da educação americana como um problema 
político e afirma que um quadro geral de compreensão pelas autoridades 
educacionais somente seria completo com um exame abrangente das ques-
tões contemporâneas, que não são locais, mas conectadas com as principais 
questões do século XX. Uma dessas questões é o objeto de análise no terceiro 
ensaio, que trata da autoridade. Depois de descrever o que seria a crise da 
educação americana, a filósofa aponta, como um de seus pressupostos bási-
cos ligados ao ensino propriamente dito, a questão da formação pedagógica. 
Para Arendt (2014, p. 231), a Pedagogia transformou-se em “uma ciência do 
ensino em geral a ponto de se emancipar inteiramente da matéria efetiva a ser 
ensinada. Um professor, pensava-se, é um homem que pode simplesmente 
ensinar qualquer coisa; sua formação é no ensino, e não no domínio de qual-
quer assunto em particular”. Tal fato resultou de um negligenciamento grave 
da formação dos professores em suas próprias áreas de conhecimento: “como 
o professor não precisa mais conhecer sua própria matéria, não raro acontece 
encontrar-se apenas a um passo à frente de sua classe em conhecimento”. 
Perde-se a fonte mais legítima da autoridade do professor: o conhecimento. 
Um professor deve ter conhecimentos para praticar o fazer docente, isto é, 
deve saber o que ensinar. A inversão promovida entre o que o professor deve 
saber de seu campo de conhecimento e, pedagogicamente, como deve fazer 
no seu ofício de ensinar, decorre da influência, na teoria moderna acerca da 
aprendizagem nos EUA, do pragmatismo.

Arendt passa a analisar o pragmatismo no seu pressuposto básico de que 
só é possível conhecer e compreender aquilo que nós mesmos fazemos, e sua 
aplicação ao processo ensino/aprendizagem basicamente consiste em substi-
tuir, na medida do possível, o aprendizado pelo fazer, no caso da educação 
de crianças, sobretudo pela iniciativa lúdica. Arendt (2014, p. 232), em tom de 
denúncia, afirma que:

O motivo porque não foi atribuída nenhuma importância ao domínio que 
tenha o professor de sua matéria foi o desejo de levá-lo ao exercício contí-
nuo da atividade de aprendizagem, de tal modo que ele não transmitisse, 

como se dizia, ‘conhecimento petrificado’, mas, ao invés disso, demons-
trasse constantemente como o saber é produzido. A intenção consciente 
não era a de ensinar conhecimentos, mas sim de inculcar uma habilidade, 
e o resultado foi uma espécie de transformação de instituições de ensino 
em instituições vocacionais que tiveram tanto êxito em ensinar a dirigir 
um automóvel ou utilizar uma máquina de escrever, ou, o que é mais im-
portante para a ‘arte’ de viver, como ter êxito com outras pessoas e ser 
popular, quanto foram incapazes de fazer com que a criança adquirisse os 
pré-requisitos normais de um currículo padrão.

Aqui se pode afirmar que está um quadro constituído na tensão entre 
a tradição de uma formação educacional europeia, sobretudo alemã (a expe-
riência de Arendt), rigorosa e árdua, na qual o conhecimento de um legado 
cultural herdado era exigido e obtido com esforço, e um modelo “moderno”, 
no qual elementos como prazer e ego se impõem. Arendt conclui que seja 
qual for a conexão entre fazer e aprender, e qualquer que seja a validez da 
fórmula pragmática, sua aplicação à educação não poderá conduzir à eter-
nização da condição de aprendiz (uma eterna juventude), mas deve encami-
nhar os jovens ao mundo da autonomia dos adultos, estabelecendo lugares 
na vida social, responsabilidades e autoridades. Ou seja, uma vida adulta, 
com a tarefa inclusive de transmitir a herança cultural adquirida, isto é, en-
sinar. O professor é um mediador entre o velho e o novo, between past and 
future, de tal modo que seu ofício o obriga a ter um respeito pelo passado e 
uma responsabilidade para com o futuro. Para Arendt (2014, p. 246), a função 
da escola é “ensinar às crianças como o mundo é, e não instruí-las na arte 
de viver”, especialmente nas Universidades, que visa introduzir o jovem em 
um segmento limitado e particular do mundo profissional. Em outra obra, 
Arendt voltará a articular pensamento-conhecimento-ação. Aqui já se pode 
concluir parcialmente: o ensinar deve ser precedido da aquisição do que en-
sinar, ou seja, conhecimentos, bem como de técnicas e conhecimentos sobre o 
como ensinar, e também exige que, de forma permanente, o docente se sinta 
instigado a reflexões sobre o seu fazer no mundo, em que sentido seu fazer é 
transformador, num plano de pensamento sobre o ensinar.

Ainda se encontram contribuições de Arendt em Homens em tempos som-
brios. Trata-se de uma coletânea escrita ao longo de doze anos, publicada em 
1968. Nela, Arendt reúne ensaios e artigos que se referem a pessoas afetadas 
pelo seu tempo histórico. Como viveram suas vidas e como se moveram em 
meio ao nevoeiro da primeira metade do século XX, um tempo de catástrofes 
políticas, desastres morais e um surpreendente desenvolvimento das artes e 
da ciência. Lá estão Rosa de Luxemburgo, Ângelo Giuseppe Roncalli (Papa 
João XXIII), Karl Jaspers, Hermann Broch, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, 
Randall Jarrell e Martin Heidegger. Serão feitas referências às ideias propos-
tas no ensaio sobre Hermann Broch, escritor austríaco nascido em 1886 e fa-
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lecido nos EUA em 1951. O ensaio ressalta a contribuição de Broch que, ao 
pensar sobre a relação entre Literatura, Conhecimento e Ação, faz emergir 
uma teoria epistemológica.

De acordo com Arendt (2008, p. 129), Broch movia-se numa tentativa de 
construir uma epistemologia total, cujo fim último seria superar a finitude 
humana. Embora destacasse a Arte, dentre a Filosofia e a Ciência, como o 
lugar da definição total do Homem, Broch percebia a literatura como insufi-
ciente para dar conta de responder a uma pergunta que se lhe impunha, des-
de a experiência vivida na Primeira Guerra mundial: “o que faremos então?”. 
A insuficiência da literatura está em que “a literatura não impõe nenhum 
édito obrigatório” e “suas percepções não têm o caráter forçoso do mythos”. 
Por sua vez, o valor do conhecimento, assim como o valor de toda ação hu-
mana, deve ser medido pelo grau em que se presta para superar a morte. No 
último período de sua vida criativa, afirmava que “aquele que consegue co-
nhecer tudo aboliu o tempo, portanto, também a morte” (ARENDT, 2008, p. 
139). Analisando as relações entre Filosofia e Cognição, partindo da pergun-
ta: como conseguiria um homem ‘conhecer tudo’?, Arendt entra no centro da 
teoria do conhecimento de Broch, cuja resposta seria: o homem conseguiria 
conhecer tudo por meio de uma teoria geral do empirismo, isto é, “um siste-
ma que considerará todas as experiências futuras possíveis”:

Com uma tal teoria, o homem, “por virtude do absoluto que nele opera, 
por virtude da lógica de seu pensamento que a ele se impõe”, assegura 
uma “imaginabilidade” que é “uma imaginabilidade em si mesma”, que 
existiria mesmo que não houvesse nenhum Deus de que o homem fosse a 
imagem. Nas palavras de Broch, seria uma tentativa de ver se a epistemo-
logia não poderia conseguir “chegar por trás de Deus, por assim dizê-lo, 
para dali olhá-lo” (ARENDT, 2008, p. 140).

Trata-se da proposta de uma teoria abrangente da experiência na qual a 
casualidade das experiências individuais e dos dados empíricos seria transfor-
mada na certeza e necessidade auto evidente e axiomática das proposições ló-
gicas. Para tanto, é necessário um sujeito epistemológico que, como um sujeito 
científico no campo da observação, esteja também na mais extrema condição 
de abstração. Enquanto o sujeito científico no ato da observação científica re-
presenta o ato em si de ver, de observar para descrever, esse sujeito epistemo-
lógico seria capaz de representar todo homem, pois que tudo conhece. Desa-
pareceriam todas as fronteiras entre pensar e fazer, num conhecimento total. 
Para continuar analisando a teoria do conhecimento de Broch, Arendt inicia 
uma série de distinções, que é o que interessa imediatamente para este estudo.

Arendt (2008, p. 140 e ss) começa por distinguir “conhecer” e “pensar”: 
apenas o conhecer pode ter um objetivo, seja ético, religioso ou político, en-
quanto o pensar não tem um objetivo real e, a menos que encontre seu sentido 

em si mesmo, não tem absolutamente nenhum sentido. Refere-se Arendt ao 
pensar em si e não ao de escrever pensamentos, que tem objetivo e propósito e, 
como toda atividade produtora, tem um começo e um fim. Pensar não tem co-
meço nem fim: pensamos enquanto vivemos, pois, não podemos fazer de outra 
forma. A filosofia teria, entretanto, perdido seu encanto diante de uma série de 
exigências, no mundo moderno, por respostas úteis. Assim aconteceu porque 
o pensar, puramente a partir de si mesmo e de sua lógica de reflexão, não está 
comprometido em oferecer nenhum resultado final. O sonho impossível da 
ciência seria ter conseguido transformar as antinomias insolúveis da filosofia 
em equações solúveis, em problemas com respostas, ainda que provisórias. 
Diante de todas essas propriedades epistemológicas da ciência, a filosofia, de 
acordo com Arendt, só poderia demonstrar sua inadequação: “a filosofia ape-
nas levanta as questões que o mythos outrora respondera na religião e na poe-
sia, e que atualmente a ciência deve responder na pesquisa e na epistemologia” 
(ARENDT, 2008, p. 143, itálico no original).

Resta examinar no que a teoria do conhecimento de Broch contribui para 
as análises entre o pensar e o fazer. Para Arendt, de fato, os dois últimos capí-
tulos do Psicologia das Massas de Freud influenciaram o pensamento de Broch 
que, efetivamente, ainda que de modo fragmentário, traduziu sua epistemolo-
gia em ideias de política prática, na tentativa de responder à pergunta de sua 
juventude: o que faremos então? Desta forma, reuniu as pontas soltas entre 
conhecimento e ação. Ainda, aqui uma segunda distinção, na qual a ação surge 
como um quarto elemento: agir e fazer diferem entre si tanto quanto pensar e 
conhecer. De acordo com Arendt (2008, p. 161):

Assim como o conhecer, enquanto oposto ao pensar, tem um objetivo de 
cognição e uma tarefa cognitiva, também o fazer tem propósitos específi-
cos e deve ser governado por padrões específicos de modo a alcançá-los, 
ao passo que o agir sempre ocorre onde quer que os seres humanos este-
jam juntos, mesmo que não haja nada a se alcançar. A categoria fins-meios, 
a que estão necessariamente vinculados todo fazer e todo produzir, sem-
pre se demonstra catastrófica quando aplicada ao agir. Pois o fazer, como 
o produzir, inicia-se com o pressuposto de que o sujeito dos atos conhece 
plenamente o fim a ser atingido e o objeto a ser produzido, de modo que 
o único problema é encontrar os meios adequados para realizar esses fins.

Tais distinções permitem concluir que é no fazer que o conhecimento 
(saber) instrumentaliza o objetivo de domínio do mundo que é, afinal, o pro-
pósito da ciência. Arendt encerra sua análise da teoria do conhecimento de 
Broch lembrando que a sua epistemologia, entretanto, é atravessada por um 
fator ético: a ideia de prestimosidade. Conhecimento e ação devem ser ali-
nhavados no entendimento que tudo parte de um pedido de auxílio dos ho-
mens e tudo, o que se pensa, se faz e se conhece, deve ser orientado por este 
princípio fundador de solidariedade.
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A última das obras de Arendt dentre aquelas que este estudo se propôs 
a garimpar na busca por contribuições para deslindar a tensão entre pensar e 
fazer intitula-se Responsabilidade e Julgamento. Trata-se da reunião de textos 
sobre a moralidade e a responsabilidade, ao redor das atividades de pensar, 
querer e julgar. Como é frequente no pensamento produzido no século XX, 
as entrelinhas estão carregadas de desencanto. Trata-se afinal de um século 
particularmente desconcertante para os seres humanos. Segundo Sousa Santos 
(1999, p. 75), “o século XX ficará na História (ou nas histórias) como um século 
infeliz. Alimentado e treinado pelo pai e pela mãe, o andrógino séc. XIX, para 
ser um século prodígio, revelou-se um jovem frágil, dado a maleitas e azares”. 
Arendt refere-se com frequência aos “homens desesperados do século XX”.

Reunidos para resgatar a importância política do ato de pensar, os oito 
textos de Responsabilidade e julgamento são resultados da dedicação com 
que Arendt passou a pensar sobre o mal: “em jogo está o esforço de Arendt 
mais uma vez em compreender o significado de moralidade como o conhe-
cimento da diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal” (KOHN, 
2004, p. 17). A busca por distinções para entender o mundo e emprestar-lhe 
um sentido. Este esforço não é à toa: Arendt vivenciou o colapso de uma es-
trutura moral segura e aparentemente sólida sob o domínio nazista, que foi 
“capaz de inverter no exemplo mais extremo o mandamento ‘Não matarás’ 
para ‘Matarás’; e então, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ela obser-
vou outra inversão em que a estrutura anterior foi reinvocada” (KOHN, 2004, 
p. 17). Que grau de solidez e segurança pode ser atribuído aos sistemas de 
normatização da conduta humana, incluindo a moral, o direito e até mesmo 
os mandamentos cristãos, quando tais inversões se operam com tal velocida-
de e numa mesma geração?

Já foi visto como o pensar sempre foi objeto das reflexões de Arendt. É 
o pensar, nestes últimos textos, que pode se opor ao fazer dentro dos ques-
tionamentos sobre a moralidade das condutas. Resgatando a distinção entre 
o pensar e o conhecer para ressaltar a propriedade de ser o conhecer passível 
de instrumentalização, Arendt reafirma que o homem, autoridade da ciência 
da fabricação, termina por estabelecer uma prioridade do conhecimento em 
detrimento do pensar, o que acaba, segundo Assy (2004, p. 41) por nos tornar 
incapazes de lhe dar com as “experiências imprevisíveis, fora do escopo das 
relações meio-fins, de modo a nos tornar inaptos tanto a agir como a pensar em 
situações inusitadas e inesperadas”.

Essas reflexões estão especialmente apresentadas em um texto intitula-
do Algumas questões da filosofia moral, que resulta de um curso ministrado 
por Arendt em 1965. Por meio de sua leitura, como adverte Assy (2004, p. 42), 
certifica-se a “capacidade da professora de filosofia e teoria política, mais 

obstinada em estimular seus alunos a pensarem e julgarem por si próprios do 
que preocupada por preciosismos academicistas”. Estimular a experiência do 
pensar é também uma tentativa de escapar à instrumentalidade do conheci-
mento. Arendt dialoga com Sócrates, Kant e Nietzsche sobre as implicações 
éticas da faculdade de pensar.

Retomando uma tradição da filosofia socrática, Arendt propõe questões 
desconcertantes, como ao perguntar por que precisamos ser coagidos a fazer o 
bem ou obrigados a fazer o certo. Propõe também questões inquietantes, como 
quando afirma que vivemos em uma era na qual as massas já não têm a es-
perança das recompensas (com a perda do discurso mitológico ou religioso) 
e vivem sem medo do castigo, voltando a citar o problema da perda das san-
ções transcendentes no texto seguinte, intitulado Responsabilidade Coletiva. 
Aponta, como uma qualidade da questão moral, a de ser politicamente um 
fenômeno limítrofe: “ela nunca lhe dirá o que fazer, apenas impedirá que faça 
certas coisas, mesmo que elas sejam feitas por todos ao seu redor” (ARENDT, 
2004, p. 170). Apresenta mais uma vez uma distinção entre o pensar e o agir: 
“a principal distinção, em termos políticos, entre pensamento e ação reside no 
fato de que, quando estou pensando, estou apenas com o meu próprio eu ou 
com o eu de outra pessoa, ao passo que estou na companhia de muitos assim 
que começo a agir” (ARENDT, 2004, p. 171).

Em Pensamentos e considerações morais, Arendt instiga o leitor a pensar 
especialmente sobre o conjunto de regras que adota para dar um sentido ao 
mundo e orientar sua ação. A questão de não se pensar sobre isso é visivel-
mente perniciosa, pela facilidade com que torna possível a cada um, e a uma 
comunidade como um todo, a permuta de valores e a adesão a ações repro-
váveis moralmente. Arendt ressalta em Eichmann a capacidade de funcionar 
igualmente bem no seu papel de acusado porque “não tinha a menor dificul-
dade em aceitar um conjunto inteiramente diferente de regras” (ARENDT, 
2004, p. 226). Ele não pensava sobre o que fazia, era incapaz de uma reflexão 
sobre o seu próprio agir.

A perda da faculdade de pensar é, ademais, uma exigência das socieda-
des de massas, que de outra forma restaria impossível de controlar. A adesão 
aos códigos convencionais de conduta é uma condição para a possibilidade de 
controle das massas, por ter “a função socialmente reconhecida de nos proteger 
contra a solicitação de atenção do nosso pensamento” (ARENDT, 2004, p. 227). 
Arendt reconhece que o atendimento dessa exigência de pensar sobre todas 
as questões que envolvem a conduta humana cotidianamente levaria a uma 
exaustão. Mas, seu alerta é no sentido de evitar a incapacidade de pensar, lem-
brando que os primeiros diálogos filosóficos tratavam de questões cotidianas 
muito simples. O não-pensar leva as pessoas a se agarrarem a quaisquer regras 
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prescritas de conduta que possam existir em um determinado tempo e dadas 
em uma sociedade. Se as pessoas se acostumam a nunca tomar decisões por 
si mesmas, se desconhecem a interação entre o eu e o eu mesmo, por meio do 
qual se examina o que se faz, então não se importarão em se contradizer, nunca 
serão capazes de prestar contas do que fazem (responsabilidade) e “tampouco 
se importará em cometer algum crime, pois pode estar seguro que o ato será 
esquecido no momento seguinte” (ARENDT, 2004, p. 255). Nesse sentido que 
Arendt afirma que o pensar é uma questão central dentre as questões políticas:

O elemento purificar do pensar, a maiêutica socrática, que traz à luz as 
implicações das opiniões não examinadas e com isso as destrói – valores, 
doutrinas, teorias e até convicções – , é político por implicação. Pois essa 
destruição tem um efeito libertador sobre uma outra faculdade humana, a 
faculdade do julgamento, que podemos chamar, com alguma justificação, 
a mais política das capacidades espirituais do homem. É a faculdade de 
julgar os particulares sem subsumi-los naquelas regras gerais que podem 
ser ensinadas e aprendidas até se tornarem hábitos que podem ser substi-
tuídos por outros hábitos e regras. (ARENDT, 2004, p.256/257)

Ao introduzir mais dois elementos de interface para o pensar, quais se-
jam, o querer e o julgar, Arendt inscreve o pensar definitivamente como uma 
questão política, vinculando ao fazer. Aqui, entretanto, se encerra a proposta 
de sistematização do pensamento de Arendt relativo à questão posta ao con-
tista húngaro, que dá título a esse estudo, tendo como única resposta possível: 
deve-se de forma reiterada pensar sobre o que se faz. É o que leva, ou deveria 
levar, todo docente a pensar sobre o seu fazer, considerando o ensino como ato 
transformador de uma comunidade política.

4. CONCLUSÃO

Para pensar o ensino jurídico é preciso um esforço de compreensão de 
múltiplas e complexas questões: a docência como ato de transformação que se 
opera num tempo e num espaço, cercada igualmente das questões filosóficas 
fundamentais. Para conhecer o ensino jurídico é necessário se inteirar sobre o 
que é e como pode ser a formação do docente, entendida a docência como uma 
técnica, a formação prévia do discente e do próprio docente, as demandas do 
mercado de trabalho, a construção de um mercado de trabalho, as imposições 
do mercado editorial e até as políticas públicas de educação previstas para o 
país, em todos os níveis. Para fazer um ensino jurídico é preciso antes adquirir 
conhecimentos jurídicos e ter, depois, vontade de ensinar o que se aprendeu, 
de compartilhar o conhecimento que se adquiriu. Quando estes dois fatores 
coincidem, a formação pedagógica complete o trabalho docente. Afirmar que 
dar aulas é uma atividade complexa, entretanto, não pode levar ao efeito de 
paralisia que acometeu o ferreiro da catarata.

Talvez a docência não seja somente como uma ciência que se apren-
de (pedagogia ou andragogia), mas, também, e, sobretudo, um exercício de 
sensibilidade. Quanto à utilidade da formação pedagógica para adquirir-se 
um saber sobre o fazer da docência, conclui-se que sem a prática pedagógica 
não se aprende a ensinar. É fundamental dar aulas para aprender a dar au-
las. Ensinar se aprende ensinando. Por isso os programas de iniciação, seja à 
pesquisa, seja à docência, são tão importantes nesse percurso formativo do 
pesquisador ou do docente. É o encontro com a prática docente, inicialmente 
sem fórmulas rigorosas preestabelecidas, mas sob a orientação de um do-
cente, que proporciona as orientações necessárias para se caminhar por uma 
trilha que o próprio professor-orientador ainda não percorreu todo, porque 
não o fará jamais. Não há regras imutáveis para um bom fazer docente. Mas 
há docentes exemplares em toda parte.

O exercício de um pensamento reflexivo sobre a docência e o conheci-
mento sobre a docência devem advir da concretude dos acontecimentos peda-
gógicos, tendo como pressuposto, como ensinou Arendt, que o próprio pensa-
mento emerge de incidentes da experiência cotidiana e a eles devem permane-
cer ligados, já que são os únicos marcos de onde pode o pensamento obter uma 
orientação. Aos docentes, recomenda-se pensar cotidianamente no que fazem 
ao ensinar. Aos que querem um dia ensinar, adverte-se: assistam boas aulas; 
assistam atentamente às aulas e treinem, escolham um ou mais mestres que 
possam lhes orientar sobre seu ofício, aprendam vendo e depois deem aulas. 
É possível. Nos dois casos, cursos de formação pedagógica contribuem para o 
aperfeiçoamento permanente do fazer docente.

Ao concluir esse estudo, reforça-se a escolha de pensar (com) Hannah 
Arendt. A própria necessidade de questionar a escolha de um determinado 
um referencial teórico é efeito do modo como a pensadora articula suas ideias, 
em um permanente estímulo para pensar por si mesmo. Porque a própria re-
flexão de Arendt é simultaneamente pensada e vivida. Muitos dos escritos de 
Arendt são permeados pela expressão “se refletíssemos exaustivamente sobre 
[...]”. Assim, ao tentar responder à questão de “porquê pensar com Hannah 
Arendt?”, talvez já se esteja aceitando seu convite e, atendendo ao seu chama-
do, retomando uma prática antiga de estarmos a sós, consigo mesmo, em um 
diálogo que nos torna mais humanos.

REFERÊNCIAS
ARENDT, Hannah. A condição humana. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. Hannah Arendt; edição Jerome Kohn; re-
visão técnica Bethânia Assy e André Duarte; [tradução RosauraEinchenberg]. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 2004.



188 189188

EDUCAÇÃO JURÍDICA E DIDÁTICA NO ENSINO DO DIREITO

ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 2008.

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Trad. Mauro W. Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 
2014.

ASSY, Bethânia. “Faces privadas em espaços públicos”: por uma ética da responsabilidade. In: 
ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. Hannah Arendt; edição Jerome Kohn; re-
visão técnica Bethânia Assy e André Duarte; [tradução Rosaura Einchenberg]. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 2004.

KÁLMÁN, Mikszáth. O ferreiro da catarata. In: RÓNAI, Paulo (seleção, tradução e notas). Anto-
logia do Conto Húngaro. 4. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998.

KOHN, Jerome. Introdução à edição americana. In: ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Jul-
gamento. Hannah Arendt; edição Jerome Kohn; revisão técnica Bethânia Assy e André Duarte; 
[tradução Rosaura Einchenberg]. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

LAFER, Celso. Posfácio de ARENDT, Hannah. A condição humana. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004.

LAFER, Celso. Da dignidade da política: sobre Hannah Arendt. In: ARENDT, Hannah. Entre o 
passado e o futuro. Trad. Mauro W. Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 2014.

MORICONI, Ítalo. Apresentação. In: PROSE, Francine. Para ler como um escritor: um guia para 
quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los. Trad. Maria Luísa X. de A. Borges. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2008.

PROSE, Francine. Para ler como um escritor: um guia para quem gosta de livros e para quem quer 
escrevê-los. Trad. Maria Luísa X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

SANTOS. Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice – o social e o político na pós-modernidade. 7. 
ed. Porto: Afrontamentos, 1999.

CECÍLIA CABALLERO LOIS, UM TESTEMUNHO DE 
AMIZADE E ADMIRAÇÃO: UM ENSAIO SOBRE ALGUNS 

DEBATES ACADÊMICOS ENTRE 2006 E 2019
Gustavo S. Siqueira1

1. INTRODUÇÃO
O presente ensaio narra minhas experiências pessoais e acadêmicas com 

a professora titular da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, Cecília Caballero Lois, entre 2012 e 2019. É um ensaio 
de homenagem que tenta reconstruir alguns traços pessoais e acadêmicos de 
algumas trajetórias profissionais em comum. Diversos foram os temas que 
Cecília pesquisou na vida. Pretendo, aqui, também, fazer uma biografia in-
telectual da professora entre 2006 e 2018. Focarei especialmente nos artigos 
e capítulos de livros que Cecília escreveu. Entenderei, por falta de outros 
dados e por uma pequena lógica, que as publicações indicam temas em que 
a autora trabalhava/dialogava no momento. Por mais que as publicações 
possam não corresponder à pesquisa do momento – por conta de atrasos e 
prazos editorais –, entenderei, apenas para fins de divulgação da obra, que 
as publicações coincidem, pelo menos em parte, com as pesquisa realidades 
pela professora naquele momento.

Cecília Caballero Lois graduou-se em Direito na Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM) e fez mestrado e doutorado em Direito na Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). Entre 1995 e 2015, foi professora da 
UFSC e, entre 2011 e 2019, da UFRJ, até o seu precoce falecimento. Conheci 
Cecília em 2006, quando ela era professora do mestrado e do doutorado 
da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu era professor substituto da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e candidato ao mestrado. 
Assisti sua aula a convite de um colega que era seu aluno e fiquei encanta-
do com o debate que ela fazia sobre o livro de Ronald Dworkin (2005), “A 
virtude soberana”.

Confesso que a paixão e a empolgação com que Cecília Caballero Lois 
debatia o aborto baseado na obra de Dworkin empolgavam a turma de seis 
alunos e aquele jovem visitante. Certamente, não passou despercebida a for-
ma carinhosa, quase maternal, que ela se referia aos alunos e alunas. Eram 
todo(a)s seus filhos e filhas; e, ela, uma mãe generosa, rigorosa com alguns 

1 Doutor em Direito pela UFMG com estágio de pós-doutoramento no Max-Planck-Institut für euro-
päische Rechtsgeschichte. Professor Associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
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erros e carinhosa com outros. Ali estariam duas marcas pessoais de Cecí-
lia: a intenção e a dedicação. Todas as relações com ela eram muito intensas 
e ela era muito dedicada a todas elas. Era impossível ser apenas colega de 
trabalho de Cecília. “Todo o pacote” já vinha junto: família, política, teoria, 
filosofia, gastronomia. Ela sempre se entregava de corpo e alma para tudo. 
Seus orientandos e suas orientandas também eram seus filhos e filhas; e seu 
filho também era uma espécie de orientando. Ou seja, era impossível estar 
em sua presença sem que ela incutisse (ou reafirmasse) teorias democráticas, 
feministas e sentimentos em você. Ela era intensidade.

2. DA 2006-2016: DEZ ANOS DE MUITA INTENSIDADE E 
TEORIA CONSTITUCIONAL

Doutora em 2001 com uma tese intitulada “Uma Teoria da Constituição: 
Justiça, Liberdade e Democracia em John Rawls”, seria seguro afirmar que os 
temas de sua tese de doutorado acompanharam Cecília Cabellero Lois por toda 
a sua vida. John Rawls2 talvez tenha sido o autor mais lido e pensado por ela. 
Ele inspirou sua tese de doutorado e seu último livro “Constituição e constitu-
cionalismo na Teoria da Justiça de John Rawls”, publicado em coautoria com 
Caroline Ferri, em 2018 (CABALLERO; FERRI, 2018).

Nascida no Uruguai, mas brasileira, Cecília Caballero Lois em alguns mo-
mentos usa o seu último sobrenome no sistema brasileiro de citação (LOIS, 
Cecília Caballero); e, em outros, o sobrenome no sistema espanhol (CABAL-
LERO, Cecília Lois). Certamente, vivia dividida entre a tradição brasileira que 
atribui ao último sobrenome o nome do pai e a tradição espanhola que atribui 
o primeiro sobrenome o nome do pai. Usarei no presente artigo os dois tipos 
de citação, como Cecília fez em seu currículo lattes.

Mas em 2006 não eram apenas as obras de John Rawls que inspiravam as 
pesquisas de Cecília. Além de publicar um artigo sobre a democracia consti-
tucional em John Rawls (CABALLERO, 2006a), a professora também publicou 
um artigo em que discutia os impasses do neoconstitucionalismo e a teoria do 
direito como integridade (CABALLERO, 2006b), bem como um artigo sobre o 
ensino jurídico (CABALLERO, 2006c). A filosofia do direito, o constituciona-
lismo e o ensino jurídico seriam temas importantes em suas obras, aos quais se 
somaria o feminismo alguns anos depois.

Quem conheceu Cecília pôde perceber que ela vivenciava, pesquisava e 
discutia tais temas. Ficava claro em sua produção que autores como Habermas, 
Dworkin, além de John Rawls, somaram-se a temas que fariam parte da sua 

2 John Rawls (1921- 2002) foi professor de Filosofia Política na Universidade de Harvard e autor de 
“Uma Teoria da Justiça” (1917), “O Liberalismo Político” (1993), entre outras diversas obras.

agenda de pesquisa, como o constitucionalismo e o ensino jurídico.

No ano de 2007, suas publicações versaram sobre a teoria constitucio-
nal (CABALLERO, 2007a), o ensino jurídico (CABALLERO, 2007b), Habermas 
(CABALLERO; DUTRA, 2007) e a democracia (CABALLERO, 2007c).

Vale a pena destacar as parcerias. Foram diversos os professores, alunos e 
ex-alunos que escreviam em conjunto com Cecília. Sua generosidade e capaci-
dade de agregar pessoas também se refletiam em suas obras acadêmicas.

No ano de 2008, os temas da teoria constitucional – agora discutindo com 
Hermann Heller (CABALLERO, 2008) –, do ensino do direito (CABALLERO; 
DYENIEWICKZ, 2008), do constitucionalismo de John Rawls (CABALLERO; 
MARCHIORI NETO, 2008) voltam às suas publicações de uma nova forma 
e, agora, com parcerias. O tema da memória (CABALLERO; MARICATO, 
2008) soma-se aos demais debates também. Cecília era uma pesquisadora 
preocupada com o momento. Ao passo que a comissão da verdade ganhava 
destaque no país, também se tornava tema de suas pesquisas. Manter uma 
agenda de pesquisa e conseguir sua conexão com temas atuais é uma dificul-
dade de diversos pesquisadores. Cecília tinha esta qualidade e soube, como 
professora, entender as necessidades de sempre atualizar os seus objetos de 
pesquisa sem nunca perder de vista os clássicos e as complexas questões da 
filosofia do direito.

Nos anos de 2009, 2010 e 2011, temas relacionados ao Estado foram os 
principais da sua pauta de pesquisa. A separação dos poderes foi tema de 
dois trabalhos (CABALLERO; BASTOS, 2009; CABALLERO, BARBOSA; 
BASTOS, 2009), que se somaram aos debates sobre as deliberações coletivas 
e a polarização de grupos (LOIS; TAVARES, 2010), a três novos trabalhos so-
bre a democracia (CABALLERO; SILVA, 2011; CABALLERO; BASTOS, 2011; 
LOIS; MAGALHÃES, 2011) e a um trabalho sobre Posner e a filosofia moral 
(CABALLERO; ALMEIDA, 2011).

Publicando initerruptamente em todos os anos, Cecília mostrou como era 
possível conciliar a tarefa de docente e pesquisadora.

Encontrei Cecília em outros momentos, mas, por outras opções acabei 
fazendo o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde a 
história do direito me seduziu e me conquista até hoje.

Nos reencontramos no Rio de Janeiro em 2012. Ela, agora, professora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e, eu, professor na Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Uma das coincidências do destino.

O reencontro se deu por Júlia Rodrigues, graduada em História pela 
UFRJ, mestranda em Direito da FND-UFRJ e orientanda de Cecília. Ao mes-
mo tempo, Júlia também fazia graduação em Direito na UERJ e se apresentou 
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para concorrer a uma bolsa de iniciação cientifica. Surpreendido pelo currículo 
de Júlia, entrei em contato com Letícia Dyniewicz3, aluna de Cecília Cabellero 
Lois, em 2006, na UFSC e, naquela época, doutoranda na Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO). Eu estava supresso em ter uma 
aluna de graduação tão bem qualificada4. Mal sabia eu que aquele encontro 
promovido por Letícia Dyniewicz e Júlia Rodrigues produziria alterações na 
pesquisa dos dois. Foi a pesquisa de Júlia que proporcionou meu reencontro 
com Cecília no Rio de Janeiro. A partir daí, iniciamos uma parceira que marcou 
em muito minha carreira.

Cecília coordenou um GT no primeiro congresso Direito e Experiências 
Jurídicas (2013), realizado na Faculdade de Direito da UERJ, e ali começou nos-
sa parceira que se solidificou em um dos mais importantes congressos de Teo-
ria e Filosofia do Direito do Rio de Janeiro.

Em 2012, Cecília teve uma grande produção em que posso destacar uma 
publicação do importante Archiv für Rechts und Sozialphilosophie (CABAL-
LERO; ALMEIDA, 2012), talvez uma das mais importantes revistas de Teoria 
e Filosofia do Direito. Mas é preciso lembrar que, no mesmo ano, a reforma 
política (CABALLERO; MARQUES, 2012) que era discutia no país, o ensino 
(CABALLERO; RODRIGUES, 2012) e John Rawls (LOIS; MARQUES, 2012; 
CABALLERO; PINHEIRO, 2012) também estavam presentes na sua agenda.

Em 2013, Cecília teve uma larga produção também. O Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que ganhou importantíssimo papel nos debates jurídicos do 
país, também ocupa as produções da professora (LOIS et. al., 2013; FREITAS; 
LOIS, 2013; CABALLERO; MARQUES, 2013). Nestes artigos também está a sua 
marcante preocupação com a condição da mulher. O estudo sobre direito, gê-
nero e os tribunais começa a marcar com mais força a sua obra. O ano também 
tem publicações sobre John Rawls (CABALLERO, 2013), a ciência jurídica (CA-
BALLERO et. al., 2013a) e a pesquisa jurídica (CABALLERO; BASTOS, 2013), a 
política (CABALLERO et. al., 2013b) e a imigração (LOIS; RODRIGUES, 2013). 
Este ano marca em especial a produção da professora pois demonstra bem a 
sua agenda de pesquisa. Temas atuais como a imigração e os posicionamentos 
do STF conviveram com pesquisas “tradicionais da autora” como John Rawls, 
o ensino e a pesquisa do direito e a política.

Em 2014, relembrando os 10 anos do falecimento de Norberto Bobbio e os 
80 anos da publicação da Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, organizamos 
em conjunto o congresso “Da Teoria da Norma a Teoria do Ordenamento: o 
positivismo jurídico entre Kelsen e Bobbio”, sediado na Faculdade Nacional da 
Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre 01 e 03 de outubro de 

3 Hoje, professora doutora da Universidade Federal de Lavras (UFLA).
4 Hoje, Júlia Rodrigues é doutora em Direito pela UERJ e professora universitária no Rio de Janeiro.

2014. Cecília gostava muito de datas e insistiu em homenagear os dois pensa-
dores. Como não poderia deixar de ser, o evento foi organizado com excelência 
e muita intensidade. Pesquisadores da Europa, do Brasil e da América do Sul 
foram convidados. A justificativa do congresso explicava os anseios que Cecília 
tinha naquele momento:

Passados 80 anos da publicação da primeira versão da Teoria Pura do 
Direito estariam Hans Kelsen, assim como Norberto Bobbio, os maiores 
representantes do positivismo, fora dos debates que procuram pensar o 
direito a partir de um paradigma normativo? Teriam, estes dois grandes 
juristas, sido relegados a um segundo plano no campo da teoria jurídica 
contemporânea? As profundas mudanças epistemológicas que atravessa-
ram a ciência jurídica nos últimos vinte anos foram capazes de suplantar o 
reinado da norma e/ou do ordenamento? Para pensar estas e outras tantas 
questões, reunimos, nesta obra, alguns dos principais teóricos contempo-
râneos que tem na sua trajetória uma história de reflexão sobre o positivis-
mo jurídico e seus problemas correlatos (LOIS; SIQUEIRA, 2016).

Voltar a discutir Kelsen e Bobbio era uma necessidade da Filosofia do 
Direito no Brasil naquele momento. Os autores eram clássicos que os novos 
discentes de Direito estavam deixando de ler. O congresso, de certa forma, 
tentava divulgar a importância de debater com estes dois autores.

Na mesma empreitada, também tivemos a felicidade de ter a presença 
do professor Mario Losano, no Rio de Janeiro. Losano, tradutor de Hans Kel-
sen para o italiano e discípulo de Norberto Bobbio, foi, sem dúvida, uma das 
principais presenças no Rio de Janeiro naquele momento. Além de prestigiar 
o evento, Losano ministrou um curso na Faculdade de Direito da UERJ sobre 
a biografia cultural de Norberto Bobbio. O curso, transmitido ao vivo pela TV 
UERJ, teve audiência de todas as regiões do país e foi a base do recém-livro 
publicado em italiano (LOSANO, 2018).

Os eventos serviram para solidificar uma importante parceria entre os 
Programas de Pós-Graduação em Direito da UFRJ e da UERJ com Mario Losa-
no. O curso sobre Kelsen era o segundo curso que o professor italiano ministra-
va por parceria das duas instituições – o primeiro havia ocorrido em 2013. Os 
anos seguintes (2015, 2016, 2018 e 2019) seriam marcados por novas parcerias 
entre os Programas de Pós-Graduação e Mario Losano.

Também foi Cecília que me encorajou a pesquisar a trajetória de Hans 
Kelsen no Brasil. Como um professor de História do Direito poderia discutir 
um dos mais complexos e importantes autores de Teoria do Direito sem ser, de 
fato, um especialista? Por estimulo (e insistência) de Cecília fui pesquisar o pa-
recer que Hans Kelsen fez sobre a Constituinte brasileira em 1933 (SIQUEIRA, 
2015) e sobre a visita de Hans Kelsen ao Brasil em 1949 (SIQUEIRA; RIBEIRO; 
DIAS, 2017). Os resultados das pesquisas demonstraram campos ainda não 
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pesquisados da trajetória de Hans Kelsen no Brasil e puderam contribuir para 
o debate do autor no Brasil.

Os anos de 2014 e 2015 confirmam a preocupação de Cecília com os po-
sicionamentos do STF e com os direitos humanos (FERRI; CABALLERO, 2014; 
CABALLERO; FERRI, 2014; LOIS; CHAGAS; DAMASCENO, 2015; LOIS; 
MARQUES, 2015; LOIS et. al., 2014), o que não significa que a filosofia do di-
reito não estava presente. Em 2015, Cecília publicou importante artigo discu-
tindo a obra de Ronald Dworkin e a Justiça (CABALLERO; CADEMARTORI; 
ALMEIDA, 2014).

3. 2016: AS PRIMEIRAS PUBLICAÇÕES SOBRE GÊNERO E AS 
MÃOS SEMPRE DADAS COM JOHN RAWLS

As publicações de Cecília em 2016 são marcadas por uma preocupação 
com temas sobre gênero (FREITAS; LOIS, 2016; TAVARES, CABALLERO, 
2016), que, pela primeira vez, ocupam um espaço mais significativo na sua 
produção (LOIS; FERRI; CHAGAS, 2016). Simultaneamente, Cecília continua 
se debruçando sobre temas que já passam a ser tradicionais em sua pesquisa 
(LOIS, 2016a; LOIS; CHAGAS; ALMEIDA, 2016). Aqui, destaco, também, a pri-
meira publicação, neste tempo pesquisado, de um trabalho sobre Hans Kelsen 
(LOIS, 2016b), pensador que Cecília tanto se dedicava a estudar.

Nos anos de 2017 e 2018, últimos anos pesquisados da sua produção, os 
direitos das mulheres confirmam a sua adesão ao tema. De uma pesquisado-
ra que se doutora com uma tese John Rawls, que a acompanha como objeto 
de pesquisa até o ultimo ano da sua produção (CABALLERO; FERRI, 2018), 
soma-se uma pesquisadora que acresce aos seus objetos de pesquisa a condi-
ção das mulheres (CABALLERO; MILITAO; SILVA, 2018), o feminismo (CA-
BALLERO; CASTELLANO, 2018) e as teorias da sexualidade (CABALLERO; 
TAVARES, 2017). Mas, como não poderia deixar de ser, a polivalente Cecília 
estava, como sempre, atualizada sobre os contextos políticos  ao escrever sobre 
o julgamento do Ex-Presidente Lula (LOIS, 2017) e sobre o constitucionalismo 
(CABALLERO; BASTOS, 2018).

4. UMA ÚLTIMA MENSAGEM
Cecília Caballero Lois foi interdisciplinar; foi atualizada; foi uma mulher 

que soube lutar e pesquisar os temas da sua época. Foi formada na tradição 
clássica e erudita da Filosofia do Direito, ramo que nunca deixou de acompa-
nhar, mas foi também uma professora sempre ávida por novos rumos. Cecília 
começa e termina o período de John Rawls, mas caminhou e andou de mãos 
dadas com o ensino do direito, com o constitucionalismo e com o feminismo. 

Foi uma professora, uma pesquisa e uma mulher que marcou uma geração.

Para o ano de 2019, Cecília planejava um congresso sobre os 90 anos da 
Constituição de Weimar, mas preocupava-se muito mais com os rumos po-
líticos e jurídicos do país. Ela nos deixou de forma abrupta e muito intensa. 
Restam em nossa memória o seu sorriso, a sua sinceridade, a sua intensidade e 
o seu senso crítico sobre o direito e sobre a vida.

Cecília fará muita falta.
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NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
DOS CURSOS DE DIREITO: ANÁLISE CRÍTICA DA 

RESOLUÇÃO CNE/CES N.º 5/2018

Horácio Wanderlei Rodrigues1

1. INTRODUÇÃO
Após debates que se prolongaram por, aproximadamente, cinco anos, 

foram aprovadas em 4 de outubro de 2018, através do Parecer CNE/CES n.º 
635, as novas DCNs dos Cursos de Graduação em Direito. O texto foi, então, 
encaminhado ao Ministro da Educação, tendo sido homologado em 14 de de-
zembro de 2018, através da Portaria MEC n.º 1.351/2018. Em 17 de dezembro 
de 2018, o CNE editou as novas DCNs dos Cursos de Direito, através da Re-
solução CNE/CES n.º 5/2018, publicada no DOU de 18 de dezembro de 2018 e 
republicada, com retificação, em 19 de dezembro do mesmo ano.

A leitura do texto final das novas DCNs indica a superação de alguns 
problemas presentes nas três primeiras versões (uma de 2015, e duas de 
2017), mas evidencia retrocessos em relação à quarta versão, apresentada na 
audiência pública de 2 de julho de 2018. Percebo, em especial, recuo no âm-
bito da perspectiva formativa técnico-profissional, com a desnecessária in-
clusão de novos conteúdos. Merece destaque positivo, desde logo, a correção 
conceitual e legal relativamente à dicotomia entre prática jurídica e estágio 
supervisionado, que na minuta final apresenta um texto claro e objetivo, eli-
minando as dúvidas presentes até a terceira versão.

Este artigo realiza uma breve análise crítica da Resolução que contém 
as novas DCNs dos Cursos de Direito, privilegiando os avanços introduzi-
dos no texto, em relação às diretrizes constantes da Resolução CNE/CES n.º 
9/2004, bem como eventuais problemas nela mantidos ou mesmo aprofunda-
dos. Seu conteúdo não é integralmente inédito. Muito do que aqui apresento 
é uma síntese, organizada de forma diversa, de conteúdos publicados em 
artigos anteriores e em meu livro sobre o tema.

2. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC)

O elemento, integrante das novas DCNs dos cursos de Direito, que sofreu 

1 Doutor e Mestre em Direito pela UFSC; Estágios de Pós-Doutorado em Filosofia/UNISINOS e em 
Educação/UFRGS; Professor Permanente do PPG Direito/IMED/RS; Professor Titular Aposentado 
do Departamento de Direito da UFSC; Sócio fundador do CONPEDI e da ABEDi; Membro do Ins-
tituto Iberomericano de Derecho Procesal; Pesquisador do CNPq; horaciowr@gmail.br
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menor modificação em relação ao texto da Resolução CNE/CES n.º 9/2004, foi 
o artigo 2º, que tem por objeto o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). No texto 
agora aprovado devem ser destacadas as seguintes inovações:

a) exigência de que sejam incluídos os conteúdos e competências curriculares 
necessários para a adequada formação teórica, profissional e prática; esses de-
vem ser entendidos como aqueles expressamente obrigatórios nos termos 
das DCNs (obrigatórios para todos os cursos de Direito do país) e também 
como aqueles exigíveis, considerando as peculiaridades de cada PPC (es-
pecíficos de cada curso individualmente considerado); a Resolução CNE/
CES n.º 9/2004 trazia apenas a exigência de conteúdos e competências, sem 
essa complementação;

b) exigência de inclusão do planejamento estratégico específico do curso; até 
então essa exigência era relativa apenas à IES como um todo;

c) exigência de incluir, quando pertinentes, as formas de realização das mo-
bilidades nacional e internacional, de incentivo à inovação e as estratégias de in-
ternacionalização; nas DCNs anteriores essa exigência estava restrita à inter-
disciplinaridade;

d) exigência de indicação das metodologias ativas utilizadas no trabalho de in-
tegração entre teoria e prática;

e) exigência de discriminação das formas de incentivo à pesquisa e à extensão;

f) exigência de inclusão da prática jurídica, que ingressa nas novas DCNs em 
substituição ao estágio supervisionado; é de destacar também que o NPJ 
passou a ser grafado no plural, Núcleo de Práticas Jurídicas;

g) exigência de que as atividades de ensino passem a estar articuladas com as 
atividades de extensão e de pesquisa;

h) exigência de indicar expressamente as formas pelas quais serão trabalhados os 
diversos temas transversais previstos em legislação própria (atualmente educa-
ção ambiental, em Direitos Humanos, para a terceira idade e das relações 
étnico-raciais).

O texto do artigo 2º das DCNs não faz nenhuma indicação de preferência, 
relativamente ao modelo de projeto pedagógico a ser adotado pelos cursos de 
Direito, mas é possível depreender, da leitura integral da minuta de resolução, 
que o modelo tradicional não dará conta de todas as novas exigências, sendo 
indicada a adoção de um projeto pedagógico híbrido, em parte tradicional e 
em parte estruturado com base na aprendizagem baseada em problemas.2

3. PERFIL DO EGRESSO E COMPETÊNCIAS
O texto final sobre o perfil do egresso, presente na versão final das novas 

DCNs, é o melhor entre os apresentados durante o seu processo de construção:
Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 

2 Sobre modelos de projetos pedagógicos para cursos de Direito ver: RODRIGUES, Horácio Wanderlei. 
Cursos de Direito no Brasil: diretrizes curriculares e projeto pedagógico. Florianópolis: Habitus, 2019.

graduando, sólida formação geral, humanística. capacidade de análise, 
domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de argumen-
tação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além 
do domínio das formas consensuais de composição de conflitos, aliado a 
uma postura reflexiva e de visão critica que fomente a capacidade e a ap-
tidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao exer-
cício do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania.

Neste texto a expressão “adequada argumentação” foi substituída por 
“capacidade de argumentação”, de uso mais apropriado para se referir a uma 
competência. Também suprimiu a expressão “ciência” que antecedia a palavra 
“Direito”, ficando agora “exercício do Direito” e não mais “exercício da Ciência 
do Direito” como ocorria na Resolução CNE/CES n.º 9/2004.3

Relativamente ao caput do artigo 4º há uma alteração que merece ser 
destacada: referência a “habilidades e competências” constante da Resolução 
CNE/CES n.º 9/2004 passa a ser agora às “competências cognitivas, instrumen-
tais e interpessoais”. A inclusão dos níveis exigíveis em termos de competên-
cias, deixa clara a sua extensão. Aqui, a ideia de competência instrumental 
supre inteiramente o que usualmente denominamos habilidades, expressão 
agora suprimida do texto normativo.

A crítica que cabe é o esquecimento de uniformizar o texto, retirando essa 
expressão de uma série de outros dispositivos nos quais ela se manteve presen-
te: artigo 2º, inciso II, artigo 8º e artigo 9º. O ideal teria sido a adoção de uma 
unidade textual, excluindo em todos os dispositivos a referência a habilidades e 
mantendo no texto apenas a referência a competências.

Em relação aos incisos do artigo 4º, que enumeram as competências a 
serem trabalhadas com os bacharelandos em Direito, houve a sua ampliação, 
além de ajustes pontuais de redação que incorporam sugestões apresentadas 
durante o processo de construção das novas DCNs 4. A versão final do texto 
desse artigo ficou com a seguinte redação:

3 Ambas, sugestões apresentas pelo autor deste artigo. A justificativa para a segunda foi de que o 
Direito, enquanto instrumento, não é uma ciência; talvez possa ser objeto de uma ciência, mas isso 
é diverso de ser, ele mesmo, uma ciência. No âmbito da Epistemologia Jurídica, a discussão sobre 
a possibilidade de se constituir um saber sobre o Direito que possa ser caracterizado e reconhecido 
como científico é ampla e com posições conflitantes. O mesmo argumento foi utilizado para propor 
a supressão dessa expressão no inciso II do artigo 5º.

4 Diversos dentre esses ajustes foram propostos pelo autor deste artigo, conforme pode ser visto em 
publicações anteriores, ou apresentadas, por escrito, na audiência pública de julho de 2018. Dentre 
eles cabe destacar: (a) a alocação das competências “utilizar terminologias e categorias” e “aceitar 
a diversidade e o pluralismo cultural” em incisos distintos; (b) a inclusão de um inciso que fizesse 
referência expressa à compreensão dos impactos da inteligência artificial no mundo e nas atividades 
jurídicas em especial, e ao domínio das novas tecnologias; (c) a inclusão da resolução de problemas 
no inciso I; este inciso fazia referência, em versões anteriores, ao estudo de caso, que é método de 
pesquisa e não estratégia didática; (d) a melhora do texto do inciso VII; (e) a inclusão da expressão 
“extrajudiciais” no inciso VIII. O texto final, além da incorporação das sugestões oferecidas e aqui 
expressamente indicadas, também já havia incorporado outros ajustes sugeridos por este autor na 
audiência pública da OAB, ocorrida em julho de 2017.
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Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as competências cognitivas, instru-
mentais e interpessoais, que capacitem o graduando a:

I – interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico 
nacional, observando a experiência estrangeira e comparada, quando cou-
ber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas; (grifei)

II – demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de tex-
tos, atos e documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou nor-
mativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas;

III – demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão;

IV – dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de com-
preender e aplicar conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao 
exercício do Direito;

V – adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de ar-
gumentação jurídicos com objetivo de propor soluções e decidir questões 
no âmbito do Direito;

VI – desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de 
solução de conflitos;

VII – compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a neces-
sária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudên-
cia, da doutrina e de outras fontes do Direito;

VIII – atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judi-
ciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos;
IX – utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas; (grifei)
X – aceitar a diversidade e o pluralismo cultural; (grifei)
XI – compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica; (grifei)
XII – possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente com-
preensão e aplicação do Direito;

XIII – desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por 
profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar; e

XIV – apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver pers-
pectivas transversais sobre direitos humanos.

Dentre as modificações, atinentes ao rol de competências, merecem des-
taque, de forma objetiva, as seguintes inclusões: demonstrar capacidade de 
comunicação precisa (inc. III), dominar as metodologias jurídicas (inc. IV), de-
senvolver a cultura do diálogo e o uso dos métodos consensuais de solução de 
conflitos (inc. VI), aceitar a diversidade e o pluralismo (inc. X), compreender o 
impacto das novas tecnologias (inc. XI), ser capaz de trabalhar em grupo (inc. 
XIII) e aprender e desenvolver a ética e os direitos humanos (inc. XIV).

Quando se trata de perfil profissional, além das questões de cunho pro-
priamente educacional – projeto e instrumentos pedagógicos – , é necessário 

também enfrentar questões que dizem respeito ao próprio objeto de ensi-
no-aprendizagem, a percepção que se tem de como o Direito pode resolver 
os conflitos existentes. Hoje os profissionais do Direito são preparados prio-
ritariamente para trabalhar com instrumentos processuais estruturados em 
uma lógica de resolução do conflito pela subjugação e derrota do outro – um 
modelo que apenas formalmente extingue o conflito, que permanece indefi-
nidamente no espírito do derrotado.

Esse ponto exige uma revisão dos nossos conceitos culturais, como so-
ciedade, no sentido de passar a ver o outro como um companheiro de jornada 
dentro de uma existência que, se não for solidária, em todos os níveis, poderá 
levar à destruição do planeta e da própria espécie humana. É necessário supe-
rar o individualismo, esse velho conhecido dos juristas, amplamente difundido 
nas salas de aula dos cursos de Direito, e colocar no seu lugar a solidariedade, 
em reconhecimento da interdependência existente no âmbito dos diversos sis-
temas em que a espécie humana faz-se presente.

A preocupação com os Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – utili-
zando a terminologia presente na Resolução CNJ n.º 125/2010 – está presente 
no texto em seus artigos 3º; 4º, inciso VI, e 7º, parágrafo 6º (desde a segunda 
versão) e 5º, inciso II (nas versões primeira e final) e caminha nesse sentido. É 
necessário que a partir das novas DCNs essas formas de solução de conflitos, 
baseadas em uma visão de mundo estruturada sobre uma cultura da paz e do 
diálogo, não acabem se tornando apenas mais um conteúdo obrigatório, a ser 
formalmente incluído em todos os currículos. Esse conteúdo necessita estar 
presente nos PPCs e trabalhado de forma adequada, incluindo também a visão 
de mundo que lhe está subjacente.

Essa perspectiva exige que esse objeto, além de ser incluído como conteú-
do curricular e como prática jurídica, seja também abordado de forma trans-
versal. Trabalhá-lo de forma, meramente, disciplinar ou como atividade prá-
tica, no modelo tradicional, não trará resultados efetivos. O mesmo aplica-se 
às questões relativas ao meio ambiente, aos direitos humanos e às questões 
relativas ao processo de envelhecimento da nossa população.

A ausência das questões relativas às novas tecnologias da era do conhe-
cimento, em especial as desenvolvidas com base na utilização da inteligência 
artificial, foram em parte supridas com a introdução do inciso XI do artigo 4º 
que estabelece entre as competências a necessidade de “compreender o impacto 
das novas tecnologias na área jurídica”, bem como com a inserção das “novas tecno-
logias da informação” no texto do inciso I do artigo 5º e que trata da perspectiva 
formativa geral que deve ser oferecida pelos cursos de Direito.

Robôs capazes de vencerem o ser humano em determinadas disputas já 
foram desenvolvidos e, da mesma forma, robôs capazes de realizarem tarefas 
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complexas de forma muito mais rápida e precisa do que o ser humano já é 
realidade em diversas áreas. Eles já estão invadindo o mundo do Direito e, 
inclusive, tomando o emprego de egressos dos cursos de Direito. Essa questão 
também precisa ser enfrentada pela educação jurídica.

É necessário, a propósito, preparar de forma mais adequada os egressos 
da educação jurídica para o mercado de trabalho, considerando que não há uma 
profissão de jurista, mas sim várias funções que são desempenhadas pelos egres-
sos dos Cursos de Graduação em Direito. Para isso é preciso pensar a educação 
jurídica – na era do conhecimento – em uma perspectiva de futuro. Haverá a 
extinção de atividades e de especialidades não mais necessárias e o surgimento 
de novas. Haverá também a eliminação de milhares de vagas de trabalho em 
decorrência dos avanços no campo da robótica e da inteligência artificial.

Dentro desse quadro, preparar os alunos dos cursos de Direito para o 
mercado de trabalho não pode e não deve representar apenas a formação de 
técnicos em direito positivo. Conhecer o direito positivo é fundamental e ne-
cessário, mas insuficiente. De outro lado, também não basta propiciar forma-
ção humanista e teórica: sem o domínio do direito positivo e dos instrumentos 
processuais (em sentido amplo) haverá, da mesma maneira, formação inade-
quada e insuficiente.

É necessário formar sujeitos com: domínio técnico e dogmático; consciên-
cia política e ambiental; compromisso ético com os direitos humanos, respeito à 
diversidade e ao pluralismo cultural e o futuro da humanidade; capacidade de 
utilização das novas ferramentas tecnológicas, em especial as disponibilizadas 
pela robótica e pela inteligência artificial. Sujeitos dotados de autonomia e criati-
vidade, capazes de auxiliar na construção de um mundo melhor e mais humano.

Os cursos de Direito, diante das novas realidades emergentes, devem 
construir PPCs que tenham um olhar prospectivo e utilizem estratégias e meios 
capazes de desenvolver as novas competências que se fazem necessárias. Há a 
necessidade de uma educação que, além de renovada, garanta a autonomia dos 
sujeitos. Perceber o novo perfil necessário e implantar reformas que contenham 
soluções capazes de formar os quadros que os novos cenários exigem será uma 
questão de sobrevivência para as IES.

4. PLANOS DE ENSINO E INSTRUMENTOS DIDÁTICO-
PEDAGÓGICOS

A questão dos instrumentos didático-pedagógicos5 – estratégias e meios 

5 Sobre instrumentos didático-pedagógicos, ver: RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Estratégias didáti-
cas na educação jurídica: alternativas para o processo de ensino-aprendizagem nos cursos de Direito. 
In: LIMA, Gretha Leite Maia Correia; TEIXEIRA, Zaneir Gonçalves. Ensino jurídico: os desafios 
da compreensão do Direito. Fortaleza: Faculdade Christus, 2012. p. 323-354.

– é fundamental no âmbito do adequado planejamento educacional6 e cons-
titui-se em elemento fundamental do processo de ensino-aprendizagem; da 
mesma forma a questão da avaliação7. Entretanto, elas são praticamente ig-
noradas no âmbito das diversas versões da proposta de novas DCNs. E não é 
diferente no seu texto final.

Nessas matérias não houve avanços. Pelo contrário, houve retrocessos. 
As versões anteriores continham dispositivo próprio com a exigência de que 
os planos de ensino fossem entregues antes do início do período letivo e que 
deles constassem, além dos conteúdos, as metodologias de ensino-aprendiza-
gem, os critérios de avaliação e a bibliografia. As duas últimas versões tinham 
inclusive avançado para exigir neles a presença da indicação de atividades 
extraclasse vinculadas às disciplinas. Tudo isso sumiu, foi mantido apenas o 
texto lacônico que é acessório do artigo que trata do perfil do egresso e que 
possui a seguinte redação:

Art. 3º [...].

Parágrafo único. Os planos de ensino do curso devem demonstrar como 
contribuirão para a adequada formação do graduando em face do perfil 
almejado pelo curso. (grifei).8

O dispositivo pode até ser entendido como um avanço das DCNs, ao exi-
gir que os planos de ensino demonstrem como aquela disciplina ou atividade 
contribuirá para a formação do estudante, considerando como objetivo final 
o perfil proposto no PPC. No entanto, não possui conteúdo suficiente que lhe 
permita suprir as exigências que constavam do dispositivo específico sobre os 
elementos mínimos a serem contidos nos planos de ensino.

Como único texto que trata dos planos de ensino nas novas DCNs ele é in-
suficiente. Não exige que as estratégias pedagógicas – métodos, metodologias, 
técnicas, etc. – e os meios – audiovisuais, internet, etc. – sejam expressamente 
indicados e detalhados. Sequer exige que conteúdos e competências sejam in-
dicados. Não obriga a entrega dos planos de ensino aos alunos antes (ou no 
início) do período letivo. É correto que não cabe, em termos de DCNs, interferir 
na autonomia das IESs exigindo estratégias específicas, mas é perfeitamente 
possível – e recomendável – que elas contenham exigência no sentido de que 

6 Sobre planejamento educacional e planos de ensino, ver: RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Pla-
nejando atividades de ensino-aprendizagem para cursos de Direito. In: RODRIGUES, Horácio 
Wanderlei; Edmundo Lima de Arruda Júnior (org.). Educação jurídica: temas contemporâneos. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2014. p. 365-386. Também: RODRIGUES, Horácio Wanderlei. 
ROCHA, Adriana de Lacerda. Ciclo da Prática Pedagógica Reflexiva e planejamento educacional. 
Revista de Pesquisa e Educação Jurídica, v. 3, n. 1, jan./jun. 2017. p. 120-145.

7 Sobre avaliação, ver: RODRIGUES, Horácio Wanderlei Avaliação da aprendizagem nos cursos de 
Direito: velhas e novas possibilidades. In: RODRIGUES, Horácio Wanderlei; Edmundo Lima de 
Arruda Júnior (org.). Educação jurídica: temas contemporâneos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2014. p. 253-280.

8 O texto mantido nas novas DCNs, como parágrafo único do artigo 3º, já incluído em algumas das ver-
sões anteriores, foi corrigido em sua redação nos termos sugeridos por este autor em artigo anterior.
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instituições, cursos e professores indiquem claramente as estratégias e meios a 
serem utilizados nos processos de ensino-aprendizagem e de avaliação.9

Em especial sobre as competências, de nada adianta as diretrizes curriculares 
passarem a exigir que elas sejam trabalhadas se não for exigido que as IES, os 
cursos e os professores indiquem de maneira clara a forma como o farão. Pre-
sentes nas DCNs desde 2004, no mundo real dos cursos de Direito, as competên-
cias continuam sendo apenas uma grande peça de ficção que consta de todos os 
PPCs; nada além disso. A obrigatoriedade de sua indicação nos planos de ensino 
– e das estratégias e meios a serem utilizados no seu desenvolvimento – poderia 
ser o primeiro passo para que elas deixassem de ser apenas previsão normativa.

De forma geral, é importante frisar que o ideal seria que o texto das novas 
DCNs contivesse, em todos os dispositivos em que isso couber, a exigência de 
que os instrumentos de planejamento educacional de cada curso, disciplina 
e atividade indicassem, de forma clara e objetiva, como seriam alcançados os 
objetivos propostos; quais seriam os instrumentos pedagógicos adotados – as 
estratégias e os meios – e como e quando seriam implementados.

Essa foi a principal lacuna da Resolução CNE/CES n.º 9/2004: ela intro-
duziu uma série de elementos que passou a integrar os PPCs – perfil, compe-
tências, etc. – , mas não exigiu que as instituições demonstrassem como seriam 
eles concretamente trabalhados e avaliados no âmbito do processo de ensino-
-aprendizagem. O resultado é que, em grande parte, as inovações, na educação 
jurídica do mundo real, ficaram apenas no papel, como promessa ou ficção.

O texto final das novas DCNs, em contrapartida, manteve a inclusão da 
referência expressa à necessidade da presença de estratégias que trabalhem 
com solução de problemas – já presente em versões anteriores – conforme ex-
pressa o texto do parágrafo 1º do artigo 5º:

§ 1º As atividades de caráter prático-profissional e a ênfase na resolução de 
problemas devem estar presentes, nos termos definidos no PPC, de modo 
transversal, em todas as três perspectivas formativas. (grifei).

Esse dispositivo reforça o conteúdo do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso VI, 
que inclui entre os elementos estruturais do PPC os “modos de integração 
entre teoria e prática, especificando as metodologias ativas utilizadas” (grifei). 
Com esses dispositivos as DCNs introduzem de forma expressa a generali-
dade das metodologias ativas10, bem como privilegia um grupo mais restrito dentre 

9 Em artigo anterior sugeri redação que abrangia, de forma detalhada, a obrigatoriedade desses elemen-
tos nos planos de ensino. Já na audiência pública do CNE, de julho de 2018, apresentei proposta mais 
sintética, tendo como base o texto do artigo do parágrafo único do artigo 9º da Resolução CNE/CES 
n.º 9/2004.

10 Sobre alternativas de metodologias ativas ver: RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Estratégias didáti-
cas na educação jurídica: alternativas para o processo de ensino-aprendizagem nos cursos de Direito. 
In: LIMA, Gretha Leite Maia Correia; TEIXEIRA, Zaneir Gonçalves. Ensino jurídico: os desafios 
da compreensão do Direito. Fortaleza: Faculdade Christus, 2012. p. 323-354. Especificamente sobre 

suas possibilidades, aquele que trabalha a resolução de problemas11. Este é um grande 
avanço que merece ser destacado.

5. CONTEÚDOS OBRIGATÓRIOS E TEMAS TRANSVERSAIS

Os conteúdos curriculares são objeto específico do artigo 5º das novas 
DCNs. Relativamente a este dispositivo, o texto final manteve avanços cons-
tantes na versão apresentada na audiência pública atinente à perspectiva for-
mativa geral, que foi definitivamente flexibilizada, porém, retrocedeu no âmbi-
to da perspectiva formativa técnico-jurídica, reintroduzindo como obrigatórios 
alguns dos conteúdos que haviam sido introduzidos nas primeiras versões, 
sem qualquer justificativa plausível12.

A redação do dispositivo que trata especificamente dos conteúdos de 
formação geral foi bastante melhorada13, mas manteve de forma absolutamente 
desnecessária, em caráter exemplificativo, a listagem dos conteúdos presentes 
como obrigatórios na Resolução CNE/CES n.º 9/2004. O texto do inciso I do 
artigo 5º é, agora, o seguinte:

I – Formação geral, que tem por objetivo oferecer ao graduando os ele-
mentos fundamentais do Direito, em diálogo com as demais expressões 
do conhecimento filosófico e humanístico, das ciências sociais e das no-
vas tecnologias da informação, abrangendo estudos que, em atenção ao 
PPC, envolvam saberes de outras áreas formativas, tais como: Antropo-
logia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e 
Sociologia; (grifei).

Essa redação indica, como já referido, que os conteúdos listados são ape-
nas exemplificativos: é o que se depreende da expressão “tais como”, que os 
antecede. Entretanto, se o objetivo foi efetivamente flexibilizar o oferecimento 
desses conteúdos, sendo os mesmos incluídos em cada PPC considerando suas 
especificidades, teria sido bem mais adequado excluir do dispositivo as exem-

o método do caso ver: RODRIGUES, Horácio Wanderlei; BORGES, Marcus Vinícius Motter. O 
método do caso na educação jurídica: a elaboração e aplicação de casos no processo de ensino apren-
dizagem em cursos de Direito. Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, UERJ, v. 9, n. 3, 2016. p. 1363-1388.

11 Sobre o ensino-aprendizagem pela resolução de problemas ver: Popper e o processo de ensino-
-aprendizagem pela resolução de problemas. Revista Direito GV, São Paulo, FGV, v. 6, n.1, jan.-
-jun. 2010, p. 39-57.

12 Na audiência pública, realizada em 2 de julho de 2018 na sede do CNE, grande parte das propostas 
apresentadas nas falas dos inscritos foram no sentido da inclusão de novos conteúdos obrigatórios, 
tendo sido expressamente referidos: Direito Previdenciário. Direito Eleitoral, Direito da Criança e do 
Adolescente, Direito Econômico, Direito Agrário, Mediação, Direitos Humanos e Teoria do Direito. 
É notável como o tempo passa e os atores envolvidos na educação jurídica não evoluem: continua a 
febre conteudista.

13 Algumas das sugestões que apresentei em artigos anteriores, e que também foram encaminhadas ao 
CNE por ocasião da audiência pública, ocorrida no mês de julho de 2018, foram incorporadas no 
texto final. Foram elas, em relação ao texto da quarta versão, a inclusão de Ciências Sociais após 
Humanidades, a retirada da expressão do Direito após o conteúdo História, bem como a nova estru-
tura textual adotada. No caso específico do conteúdo História, retorna à forma como é encontrado na 
Resolução CNE/CES n.º 9/2004, sem qualquer adjetivação.
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plificações, que podem vir a ser lidas, por desavisados, como obrigatórias e 
limitativas da inovação agora inserida.

De outro lado, teria sido recomendável que as DCNs tivessem estabele-
cido um percentual mínimo de carga horária a ser destinado especificamente 
a essa perspectiva formativa, evitando que a flexibilização gere uma ampla 
eliminação de conteúdos de formação geral, ferindo gravemente a exigência de 
interdisciplinaridade.

A inclusão de um grande número de conteúdos obrigatórios de formação 
geral nas DCNs de 2004 originou-se de uma equivocada opção pela variedade, 
em detrimento da profundidade. Em consequência, o que ocorre nos atuais 
currículos dos cursos de Direito, relativamente a esses conteúdos, é sua pul-
verização, com uma pequena carga horária destinada para cada um deles, in-
viabilizando a destinação da carga horária necessária para o aprofundamento 
daqueles que seriam mais adequados em cada PPC específico.

Enxugando o texto aprovado, do que lhe é desnecessário, é possível afir-
mar que o objetivo da formação geral é oferecer, ao graduando, os elementos fun-
damentais do Direito, em diálogo com as demais expressões do conhecimento filosófico 
e humanístico, das ciências sociais e das novas tecnologias da informação, abrangendo 
estudos que envolvam saberes de outras áreas formativas. O que é obrigatório é que 
o PPC estabeleça conteúdos e atividades que possibilitem compreender as re-
lações do Direito com as demais expressões do conhecimento e áreas formati-
vas. Os conteúdos de outras áreas, a serem privilegiados nesse processo, serão 
aqueles necessários às escolhas institucionais realizadas no âmbito do seu PPC 
específico. Não há mais obrigatoriedade de incluir todo o leque de conteúdos 
obrigatórios nas DCNs anteriores.

Merece uma parcela de crítica, na versão final do texto das DCNs, a re-
dação final com relação à formação técnico-jurídica. Nela há o recuo na proposta 
de manter, como obrigatórios, apenas os conteúdos que já o eram desde 2004, 
sem qualquer outra inclusão. As novas DCNs voltaram a inchar o leque desses 
conteúdos obrigatórios que passam, agora, a incluir também Teoria do Direito, 
Direito Previdenciário e Formas Consensuais de Solução de Conflitos. Manteve-se, 
por força dos lobbies, o vício de confundir quantidade com qualidade.

Segue, a título de exemplo, uma lista de conteúdos importantes da área 
do Direito não incluídos expressamente nas atuais DCNs: Direitos Humanos, 
Direito Ambiental, Direito da Criança e do Adolescente, Direito do Idoso, Di-
reito dos Portadores de Deficiência, Direito Educacional, Direito do Consumi-
dor, Direito Eleitoral, Direito Econômico, Direito Financeiro, Direito Autoral 
e da Propriedade Intelectual, Direito da Mulher, Direito Digital, Direito dos 
Animais, etc. Seria possível incluir todos? Não sendo possível, quais critérios 
objetivos justificariam escolher um ou alguns em detrimentos dos demais?

Esses, e outros direitos aqui não lembrados, são importantes sim; mas é 
cada curso, em seu PPC, que deve decidir quais incluir (como obrigatórios ou 
optativos), considerando o perfil proposto para o seu curso específico. É o que 
se espera ao garantir a flexibilidade: a individualização dos PPCs, oferecendo 
diferentes alternativas formativas àqueles que desejarem cursar Direito. O in-
chaço de conteúdos obrigatórios impede isso; na prática, torna a flexibilidade 
impossível, uniformizando as matrizes curriculares.

Dentre os novos conteúdos incluídos, a Teoria do Direito14 é aquele que 
possui justificativas mais plausíveis. Efetivamente, as DCNs de 2004, ao excluírem 
a obrigatoriedade da Introdução ao Direito, deixaram um vácuo relativamente à 
necessária formação teórico-conceitual dos estudantes. Na prática, essa ca-
rência foi suprida, em grande parte das IES, pela inclusão da Teoria do Direito; 
agora se torna obrigatório.

Também é parcialmente justificável a inclusão das Formas Consensuais de 
Solução de Conflitos. Este conteúdo está também presente em outros três dis-
positivos do texto das novas DCNs: (a) no artigo 3º, que trata do perfil; (b) no 
artigo 4º, inciso VI, que trata das competências; (c) no artigo 6º, parágrafo 6º, 
que trata da prática jurídica. A adoção dos métodos consensuais constitui-se 
em política pública encampada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) des-
te 2010, os quais também foram inseridos no novo Código de Processo Civil 
(CPC). É conteúdo decorrente de opção político-jurídica, solicitado por diver-
sas instâncias. Em razão disso, tem sido objeto de grande produção acadêmica, 
constituindo-se também, a partir de agora, em um dos principais destaques da 
nova regulamentação dos cursos de Direito.

Relativamente ao Direito Previdenciário, à exceção do mercado de traba-
lho temporariamente aquecido, nada há que justifique sua maior importân-
cia em relação ao conjunto de conteúdos não contemplados. Conteúdos não 
podem se tornar obrigatórios para todos, indistintamente, em razão de picos 
sazonais de demanda.

A inclusão seletiva de conteúdos, como obrigatórios, é mais perigosa do 
que a não inclusão, porque escancara as portas para a apresentação continua-
da de novas demandas, por lobbies profissionais e acadêmicos, mesmo sem 
justificativas racionais que permitam motivá-la de forma plena e objetiva. São 
sempre escolhas subjetivas ou vinculadas a interesses corporativos, ou de es-
pecialidades profissionais. Melhor seria deixar a escolha de quais novos con-
teúdos incluir, e quais não incluir, para as IES, em seus projetos pedagógicos.

Em relação à perspectiva formativa prático-profissional, o texto mantido é 

14 Proposta encaminhada por escrito e defendida oralmente pelo professor Aurélio Wander Bastos na 
audiência pública do CNE, de julho de 2018, sem que lhe fossem apresentadas objeções.
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quase coincidente com o já presente na Resolução CNE/CES n.º 9/2004. Ela, se-
gundo o inciso III do artigo 5º, “objetiva a integração entre a prática e os conteúdos 
teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas formativas, especialmente nas ativida-
des relacionadas com a prática jurídica e o TC”. A única mudança importante está 
na retirada das atividades complementares da parte final de seu texto, manti-
das a prática jurídica e o trabalho de curso.

Outro avanço presente na versão final, relativamente ao artigo 5º – con-
tido já no texto desde a terceira versão da proposta – , está na exclusão da ex-
pressão eixo para fazer referência aos agrupamentos dos conteúdos em: geral, 
técnico-jurídico e prático-profissional. A expressão eixo permitia uma interpreta-
ção equivocada de que estas perspectivas formativas tinham de ser incluídas 
na matriz curricular de forma independente e sequencial.15

Das versões terceira e quarta foram mantidos os parágrafos 1º e 2º do ar-
tigo 5º, com ajustes de redação, mas com forte presença de suas ideias motoras 
originais:

§ 1º. As atividades de caráter prático-profissional e a ênfase na resolução 
de problemas devem estar presentes, nos termos definidos no PPC, de 
modo transversal, em todas as três perspectivas formativas.

§ 2º O PPC incluirá́ as três perspectivas formativas, considerados os domí-
nios estruturantes necessários à formação jurídica, aos problemas emer-
gentes e transdisciplinares e aos novos desafios de ensino e pesquisa que 
se estabeleçam para a formação pretendida.

Esses dois parágrafos, que passam a integrar o conjunto normativo do arti-
go 5º das DCNs dos cursos de Direito, indicam que: (a) as atividades de caráter 
prático-profissional e as atividades de resolução de problemas são transversais, 
devendo como tal estarem presentes de forma perene em todas as três perspecti-
vas formativas (geral, técnico-jurídico e prático-profissional); (b) as três perspectivas 
formativas são obrigatórias para todos os cursos de Direito, devendo ser incluí-
das pelas IESs quando da elaboração de suas matrizes curriculares, consideran-
do os respectivos PPCs e demais exigências constantes das DCNs.

O terceiro parágrafo do texto final das novas DCNs foi totalmente rees-
crito em relação às versões anteriores. Desde a segunda versão havia a pre-
visão da possibilidade de criação de disciplinas ou atividades abertas, sob a 
forma de Tópicos Especiais. Essa ideia, que era boa e deveria ter sido mantida, 
foi excluída. Em seu lugar foi introduzido um texto, recuperado em parte da 
segunda versão, que prevê de forma expressa que as IESs podem incluir em 
seus cursos de Direito outros conteúdos além dos estabelecidos obrigatoria-

15 Essa proposta está inserida em texto de minha autoria sobre versões anteriores da proposta de DCNs. 
Mas quem primeiro se manifestou expressamente na defesa dessa alteração foi a professora Loussia 
Penha Musse Felix, no XXV Encontro do CONPEDI, em 2016, quando dividimos um painel junta-
mente com o primeiro relator da matéria, professor Paulo Roberto Barone.

mente, nos seguintes termos:
§ 3º Tendo em vista a diversificação curricular, as IES poderão introduzir 
no PPC conteúdos e componentes curriculares visando desenvolver co-
nhecimentos de importância regional, nacional e internacional, bem como 
definir ênfases em determinado(s) campo(s) do Direito e articular novas 
competências e saberes necessários aos novos desafios que se apresentem 
ao mundo do Direito, tais como: Direito Ambiental, Direito Eleitoral, Di-
reito Esportivo, Direitos Humanos, Direito da Criança e do Adolescente, 
Direito Agrário, Direito Cibernético e Direito Portuário.

O texto é muito bom, até chegar no “tais como”. Se o objetivo é incentivar 
a aderência dos currículos às realidades e escolhas de cada IES, devidamente 
identificadas e incluídas no PPC, nenhum sentido há em inserir uma lista exem-
plificativa de conteúdos. Repete-se o erro presente no dispositivo que trata da 
formação geral, já referido anteriormente. Além disso, sendo exemplificativa, 
deveria incluir conteúdos de interesse geral (como Direito do Idoso e Direito 
dos Portadores de Deficiência, não contemplados), e não conteúdos de inte-
resse específico e restritos regionalmente (Direito Agrário e Direito Portuário).

De outro lado, o novo texto trouxe à tona a possibilidade da definição de 
ênfases, o que é positivo. Muitas vezes há questionamentos sobre se elas são 
possíveis. É evidente que sim, independentemente de estarem ou não textual-
mente previstas no texto das DCNs. Mas, a expressa previsão elimina qualquer 
dúvida. A diferença entre as habilitações específicas, das antigas diretrizes cur-
riculares das décadas de 1970 a 1990, e as atuais ênfases, é que aquelas tendiam 
a ser monodisciplinares, enquanto estas são, regra geral, interdisciplinares.

A ausência, nas versões anteriores, de dispositivo indicando a obrigato-
riedade de cumprimento dos temas transversais presentes em diversas diretri-
zes nacionais específicas, em leis federais e tratados internacionais, foi também 
finalmente suprida, nos seguintes termos:16

Art. 2º [...].

§ 4º O PPC deve prever ainda as formas de tratamento transversal dos conteúdos 
exigidos em diretrizes nacionais específicas, tais como as políticas de educação 
ambiental, de educação em direitos humanos, de educação para a terceira idade, 
de educação em políticas de gênero, de educação das relações étnico-raciais 
e histórias e culturas afro-brasileira, africana e indígena, entre outras. (grifei).

A inclusão desse lembrete no texto das novas DCNs, de forma expressa, 
serve para reforçar o que já consta das normativas e diretrizes específicas. Em 
muitas situações, os responsáveis pelas IESs e cursos desconhecem parte, ou 

16 Alertei para isso, desde a década passada, em todos os textos que escrevi sobre DCNs. Também apre-
sentei proposta expressa, nesse sentido, quando da audiência pública CNE, de julho de 2018. O texto 
inserido nas DCNs é fundamentalmente o que publiquei em artigos anteriores e que ofereci como 
proposta para o CNE, ao qual foram adicionadas a educação em políticas de gênero e a educação em 
relações étnico-raciais.
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mesmo a íntegra, desses temas transversais obrigatórios espalhados pelos di-
versos diplomas legais: Constituição Federal, leis federais, decretos, portarias, 
resoluções e diretrizes. Agora, ao ler as DCNs, lá estará o alerta sobre a neces-
sidade de incluí-los obrigatoriamente nos PPCs.

Concluindo: é necessário flexibilizar, e não engessar, os cursos de Direito. 
Os conteúdos atualmente previstos, para que sejam minimamente trabalhados, 
já ocupam algo em torno de 80% da carga horária do curso. Nesse sentido, o 
texto avançou quando tratou da formação geral, mas retrocedeu quando tratou 
da formação técnico-jurídica. Também avançou ao prever expressamente as 
ênfases e incluir dispositivo específico lembrando dos vários temas transver-
sais contidos em outras normas jurídicas.

6. PRÁTICAS JURÍDICAS, ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS E 
INTEGRAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO

As atividades práticas, independentemente de área, estão voltadas ao 
aprendizado e desenvolvimento das competências atinentes às diversas ativi-
dades da área de formação. Seu desenvolvimento pode ocorrer em situações 
simuladas ou reais. Para exemplificar: nos laboratórios de prática jurídica, 
onde os alunos trabalham com simulações e estudos de casos, há atividades 
práticas simuladas; já nos escritórios modelos, onde é atendida a população 
carente, a atividade é de prática real.

De outro lado, os estágios também se caracterizam por serem um con-
junto de atividades práticas voltadas ao aprendizado e desenvolvimento das 
competências atinentes às atividades jurídicas, por isso são necessariamente 
realizados em ambiente real e de forma orientada e supervisionada. Ou seja, 
é inerente à natureza do estágio supervisionado que ele seja uma atividade 
prática real, necessariamente desenvolvido em ambiente de trabalho e acom-
panhado de orientação e supervisão, pedagógica e profissional. Nos cursos 
de Direito, entre as atividades de prática jurídica desenvolvidas no âmbito 
do próprio curso, apenas as realizadas nos escritórios modelos podem ser 
consideradas como atividades de estágio.

O conceito de estágio é conceito legal que não permite modificação de 
seu conteúdo por meio das DCNs, estando presente no artigo 1º da Lei n.º 
11.788/2008.

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos 
que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial 
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos. (grifei).

Na realidade da educação jurídica não é possível garantir o oferecimento 
de estágios em diversas atividades da área do Direito, o que implica que as 
DCNs contemplem a alternativa das práticas simuladas, que já são tradicional-
mente ofertadas, em especial por meio de laboratórios de práticas e, mais con-
temporaneamente, através de clínicas jurídicas. De outro lado, as práticas reais 
– estágios propriamente ditos – ocorrem em escritórios modelos e serviços de 
assistência ou assessoria jurídica (nas próprias IES) e em estágios externos jun-
to a escritórios, empresas e órgãos dos poderes públicos.

Especificamente, nessa matéria era necessário que as novas DCNs ado-
tassem um texto que deixasse, de um lado, clara a diferenciação entre estágios, 
práticas reais e práticas simuladas e, de outro, que não restringisse as ativida-
des de prática jurídica aos estágios, como ocorria nas duas primeiras versões 
de minutas publicizadas pelo CNE, repetindo o erro contido nas Resoluções 
CNE/CES n.º 9/2004 e n.º 3/2017.

A terceira versão da proposta, analisada em artigo anterior, havia avan-
çado bastante nesse sentido, utilizando em praticamente todo o texto apenas 
a expressão prática jurídica17, deixando para as IES, no âmbito de seus PPCs, a defi-
nição de como ela será estruturada e em que grau será exigido que essa prática ocorra 
através de estágios supervisionados ou de práticas simuladas.

No mesmo mês em que foi publicizada a terceira versão da proposta de novas 
DCNs, entretanto, foi também alterado o conteúdo do artigo 7º da Resolução CNE/
CES n.º 9/2004, por meio da edição da Resolução CNE/CES n.º 3/201718, na qual esse 
erro foi mantido. A nova redação desse dispositivo foi adotada a partir de duas solici-
tações referidas no parecer que lhe dá origem: (a) do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, por meio do Processo n.º 23001.000011/2011-46; e (b) do Ministério 
da Justiça, através de solicitação apresentada em 8 de novembro de 2012 pela Secre-
taria da Reforma do Judiciário.

A redação constante da quarta versão, também comentada em artigo já publica-
do, incorporou as modificações introduzidas no artigo 7º na Resolução CNE/CES n.º 
9/2004 pela Resolução CNE/CES n.º 3/2017, corrigindo alguns problemas constatados 
quando de sua publicação.19 O texto final das DCNs mantém esses avanços e retoma 

17 Proposta apresentada pelo autor deste artigo, que vinha defendendo essa substituição já há algum tem-
po, em artigos anteriormente publicados. Ela foi formalmente apresentada, no processo de discussão, na 
minuta de DCNs elaborada pela CEJ/OAB-SC e encaminhada à CNEJ/OAB-CF, tendo sido defendida 
durante a audiência pública ocorrida, na sede do Conselho Federal da OAB, em maio de 2017.

18 Sobre esse tema, ver: RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Estágio e Núcleo de Prática Jurídica: o que 
muda com a Resolução CNE/CES n.º 3/2017. In: PETRY, Alexandre Torres et al. Ensino Jurídico 
no Brasil: 190 anos de história e desafios. Porto Alegre: OAB/RS, 2017. p. 725-753.

19 O texto então adotado na minuta de projeto de resolução de junho de 2018 incorporava, de forma in-
tegral, as sugestões apresentadas pessoalmente ao relator das DCNs no CNE e publicadas no âmbito 
de artigo do ano de 2017. A proposta foi entregue pessoalmente ao relator das novas DCNs dos cursos 
de Direito, durante painel sobre o tema ocorrido em julho de 2017, em Brasília, no XXVI Encontro 
Nacional do CONPEDI.
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a obrigatoriedade de oferecimento da prática jurídica pelas próprias IESs, a qual havia 
sido suprimida pela alteração introduzida em julho de 2017.20 O conjunto de dispositi-
vos que trata da prática jurídica possui, agora, a seguinte redação21:

Art. 6º A Prática Jurídica é componente curricular obrigatório, indispen-
sável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes 
ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus colegiados pró-
prios, aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes moda-
lidades de operacionalização.

§ 1º É obrigatória a existência, em todas as IES que oferecem o curso de 
Direito, de um Núcleo de Práticas Jurídicas, ambiente em que se desenvol-
vem e são coordenadas as atividades de prática jurídica do curso.

§ 2º As IES deverão oferecer atividades de prática jurídica na própria ins-
tituição, por meio de atividades de formação profissional e serviços de 
assistência jurídica sob sua responsabilidade, por ela organizados, desen-
volvidos e implantados, que deverão estar estruturados e operacionali-
zados de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo seu órgão 
colegiado competente.

§ 3º A Prática Jurídica de que trata esse artigo deverá ser coordenada pelo 
Núcleo de Práticas Jurídicas, podendo ser realizada, além de na própria 
Instituição de Educação Superior:

I – em departamentos jurídicos de empresas públicas e privadas;

II – nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e das Procuradorias e demais departamentos jurídicos oficiais;

III – em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas.

§ 4º As atividades de Prática Jurídica poderão ser reprogramadas e reo-
rientadas em função do aprendizado teórico-prático gradualmente de-
monstrado pelo aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo 
de Práticas Jurídicas, até que se possa considerá-lo concluído, resguardan-
do, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício 
das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica.

§ 5º As práticas jurídicas podem incluir atividades simuladas e reais e es-
tágios supervisionados, nos termos definidos pelo PPC.

§ 6º A regulamentação e o planejamento das atividades de prática jurídica 
incluirão práticas de resolução consensual de conflitos e práticas de tutela 
coletiva, bem como a prática do processo judicial eletrônico.

O primeiro aspecto a ser destacado nesse texto, e já contido na redação 
do artigo 7º, atribuído à Resolução CNE/CES n.º 9/2004 pela Resolução CNE/
CES n.º 3/2017, é a expressa manutenção da competência das IESs para defi-

20 Essa proposta também foi oferecida por este autor ao CNE durante a audiência pública de julho de 
2018.

21 Essa redação, atribuída ao texto final das DCNs, reorganiza os conteúdos que constavam dos parágra-
fos 1º e 5º da versão anterior, dando-lhes redação mais adequada frente à reinclusão da obrigatorieda-
de de as IESs oferecerem atividades de prática jurídica. O texto do caput foi mantido e os parágrafos 
2º, 3º e 4º, da versão anterior, passaram a ser, agora, os parágrafos 4º, 5º e 6º.

nirem seus NPJs, sem qualquer intervenção externa da OAB ou de qualquer 
outra instituição, ou associação profissional. Essa velha polêmica quedou, em 
tese, encerrada em julho de 2017, dando fim à insistência de algumas seções 
estaduais da OAB no sentido de que a implantação dos escritórios modelos e 
demais serviços de assistência jurídica, para serem criados e mantidos pelas 
IES, necessitariam da sua aprovação22. Foi fundamental manter a clareza tex-
tual para impedir a ressurreição de cadáveres que precisam ser incinerados, 
evitando qualquer possibilidade de retorno à vida.

Em síntese, o caput da redação atribuída para o agora artigo 6º das DCNs 
dos cursos de Direito (na Resolução CNE/CES n.º 9/2004, e nas quatro versões 
anteriores do texto de novas DCNs, o artigo era o 7º) deixa claro que a prática 
jurídica é componente obrigatório e que sua regulamentação cabe exclusiva-
mente às respectivas IES, cumprindo, por evidente, o direito aplicável quando 
houver expressa previsão de estágios supervisionados. De um lado reintroduz 
a obrigatoriedade de que as IESs ofereçam a prática jurídica em suas instala-
ções; de outro, mantém a autorização expressa para que elas possam estabe-
lecer em seus PPCs que os alunos cumpram, no todo ou em parte, a prática 
jurídica em serviços jurídicos externos. Ou seja, a alteração contempla integral-
mente a possibilidade de que as IES, no exercício de sua autonomia, possam 
definir, sem ingerência externa, as possibilidades de práticas jurídicas oferta-
das aos seus alunos, sendo, entretanto, exigido que entre elas estejam presentes 
alternativas oferecidas pelas próprias IESs em suas instalações.

Destaco, ainda, que foram mantidas as exigências de que a prática jurí-
dica deva efetivar a “consolidação dos desempenhos profissionais desejados, 
inerentes ao perfil do formando” (caput) e abranja os “domínios indispensá-
veis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica” 
(§ 4º). Esta segunda exigência reconhece a existência, na área do Direito, não de 
uma prática jurídica, mas de um grande e múltiplo leque de práticas jurídicas.

Nesse mesmo sentido, o texto final das DCNs substitui a denominação 

22 Em sua redação original, de 2004, esse dispositivo das DCNs dos cursos de Direito utilizava a expres-
são “aprovada pelo conselho competente” quando se referia à regulamentação dos NPJs. Com essa 
expressão, o texto indicava a necessidade de aprovação da regulamentação dos NPJs, no âmbito das 
próprias Instituições de Educação Superior (IES), pelos respectivos órgãos colegiados competentes. 
Em nenhum momento essa referência indicava a exigência de aprovação pelo Conselho Profissional 
(no caso a OAB), exigência essa incompatível com o Direito Educacional vigente no país. A nova re-
dação, atribuída pela Resolução CNE/CES n.º 9/2004 ao artigo 7º da Resolução CNE/CES nº 3/2017, 
utilizou a expressão “aprovada pelo seu órgão colegiado competente” quando se refere à regulamen-
tação dos NPJs. Essa nova redação foi atribuída ao dispositivo exatamente para eliminar, de forma 
definitiva, as interpretações equivocadas no sentido da necessidade de aprovação da regulamentação 
dos NPJs por parte da OAB. Os Conselhos Profissionais não possuem qualquer atribuição legal que 
lhes permita interferir na autonomia pedagógica e administrativa das IES. A exclusão da palavra 
Conselho deve encerrar essa equivocada interpretação. Sua presença no texto era a base do argumen-
to utilizado pelos que insistiam que o Conselho Competente era o Conselho Profissional. A redação 
agora atribuída é “devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o correspondente 
regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização” (artigo 6º, caput).



216 217216 217

EDUCAÇÃO JURÍDICA E DIDÁTICA NO ENSINO DO DIREITO HORáCIO WANDERLEI RODRIGUES

Núcleo de Prática Jurídica (no singular) pela nova denominação, Núcleo de Práti-
cas Jurídicas (no plural)23, em todos os dispositivos em que ela aparece. Há um 
elemento simbólico importante nessa alteração, no sentido de incentivar um 
curso de Direito mais plural em sua formação profissional, hoje muito voltada 
à preparação para a advocacia.

O parágrafo 3º do artigo 6º está dividido em três incisos, nos quais são 
indicadas as várias alternativas existentes, além daquelas oferecidas na própria 
IES, para fins de cumprimento da prática jurídica obrigatória: (a) departamen-
tos jurídicos de empresas, públicas e privadas; (b) poderes, órgãos e departa-
mentos jurídicos públicos; (c) escritórios e serviços de advocacia e consultorias 
jurídicas. Esse leque permite todas as possibilidades de atividades de exercício 
exclusivo dos bacharéis em Direito, sem qualquer exclusão.

O texto mantém a possibilidade de que as atividades de prática jurídi-
ca possam agora ser inteiramente autorizadas em ambiente externo24, mesmo 
obrigando as IESs a oferecê-las também internamente. Isso ocorre porque o tex-
to não estabelece percentual mínimo para o aluno realizar externamente e nem 
um mínimo para fazer na própria IES. O avanço, em relação ao texto vigente 
desde julho de 2017, é a expressa indicação dos NPJs como órgãos responsáveis 
por essas atividades, mesmo quando realizadas em ambiente externo, situação 
na qual lhe competirá o acompanhamento, supervisão e avaliação (art. 6º, § 1º).

As novas DCNs contêm, assim, uma possibilidade bem maior das IESs 
flexibilizarem a prática jurídica para seus alunos; mas estes mantêm o direito 
de realizá-la na própria IES, pelo menos em parte. É necessário compreender, 
nesse contexto, que a definição do quanto de prática jurídica deverá ser inte-
gralizado internamente, e do quanto será integralizado externamente, compete 
à cada IES, em seu PPC. As DCNs não têm o poder de atribuir aos alunos o 
direito de realizarem integralmente suas atividades de formação prática fora 
da instituição, se o PPC exigir que parte dela, ou mesmo sua integralidade, seja 
cumprida em atividades oferecidas na própria IES; também não lhes atribui 
o direito de cumprir integralmente essas atividades práticas na IES, se o PPC 
estabelecer que parte delas seja cumprida externamente.

DCNs são constituídas de normas que estabelecem parâmetros a serem se-
guidos pelas IESs na organização de seus cursos. Os alunos, ao se matricularem 
em um curso específico, ficam vinculados às exigências constantes no respectivo 
PPC. Há uma hierarquia: as DCNs obrigam as IES; o PPC obriga os alunos. As 

23 Essa proposta foi encaminhada por escrito pelo autor deste artigo por ocasião da audiência pública de 
julho de 2018 e também apresentada oralmente, na mesma ocasião, pelo professor Daniel Cerqueira.

24 Em artigo publicado em 2017, no qual comentava as modificações introduzidas pela Resolução 
CNE/CES n.º 3/2017, referi-me à situação dos alunos trabalhadores, que apenas podem cumprir a 
carga horária de prática jurídica em períodos específicos – horário noturno ou final de semana – ou 
de forma concentrada, em períodos de férias. E que, nesse contexto, não oferecer a prática jurídica, 
nas próprias IES, significaria abrir mão de um grupo muito grande de possíveis alunos.

alterações introduzidas nas DCNs dos cursos de Direito em 2017 – e em parte 
mantidas no novo texto – permitem que as IESs não estejam mais obrigadas a 
restringir a prática jurídica, a ser realizada externamente, em no máximo 50% da 
sua carga horária total, como ocorria até julho de 2017. Isso não significa que elas 
necessariamente tenham de fazê-lo; mas estão autorizadas a fazê-lo.

É importante lembrar, sobre a possibilidade de terceirização da prática ju-
rídica, pelo menos dois pontos: (a) essa possibilidade é a regra em praticamen-
te todos os demais cursos superiores, talvez com exceção da área da saúde; (b) 
no mundo real as IESs dificilmente terão a possibilidade efetiva de terceiriza-
rem, de forma integral, suas atividades de formação prática, quer pela ausência 
de vagas suficientes de estágio, quer pelo fato de que grande parte dos alunos 
dos cursos de Direito estuda à noite e trabalha durante o dia, não dispondo de 
tempo para cumprir sua carga de formação prática externamente às IES.

Há também um componente socioeconômico que deve ser considerado. 
Hoje, no Brasil, grande parte da assistência jurídica gratuita à população ca-
rente é prestada pelos serviços jurídicos mantidos pelos cursos de Direito. Essa 
realidade é tão forte que o novo CPC inclusive lhes concede prazo em dobro 
(art. 186, § 3º), nos mesmos termos em que são concedidos às Defensorias Pú-
blicas. De outro lado, sabemos que as Defensorias Públicas não possuem estru-
tura para assumirem toda essa massa de demandas.

Além disso, esses serviços também possuem a qualidade de colocar os 
alunos em contato com a realidade social do país, e não apenas com a prática 
jurídica em si. Nesse sentido, foi importante o retorno ao texto das DCNs da 
exigência de que esses serviços sejam mantidos pelas IES25, mesmo que essa 
exigência venha de uma forma mais branda e flexível em relação a que estava 
presente no texto da Resolução n.º 9/2004:

§ 2º As IES deverão oferecer atividades de prática jurídica na própria instituição, 
por meio de atividades de formação profissional e serviços de assistência 
jurídica sob sua responsabilidade, por ela organizados, desenvolvidos 
e implantados, que deverão estar estruturados e operacionalizados de 
acordo com regulamentação própria, aprovada pelo seu órgão colegiado 
competente. (grifei).

Considerando que as atividades desempenhadas pelos profissionais for-
mados nos Bacharelados em Direito são consideradas de interesse público, tal-
vez tivesse sido prudente ter mantido a obrigatoriedade de que uma parte da 
formação prática continuasse sendo realizada no âmbito das próprias IES, por 
todos os alunos, como ocorreu na edição da Portaria MEC n.º 1.886/1994 até 
a edição da Resolução CNE/CES n.º 3/2017. Apenas o tempo mostrará se essa 

25 No artigo em que tratei da quarta versão da minuta, defendi a manutenção da obrigatoriedade de 
oferecimento de prática jurídica pelas IES, ao lado das práticas externas. Essa proposta também foi 
apresentada, por escrito, ao CNE, na audiência pública realizada em julho de 2018.
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opção pela flexibilização mais ampla, decorrente de demandas provenientes 
do Ministério Público e do Ministério da Justiça, foi, ou não, a mais adequada.

Ainda sobre as práticas jurídicas e o estágio supervisionado, é impor-
tante destacar que as novas DCNs mantêm, no artigo 6º parágrafo 4º, o con-
teúdo do antigo artigo 7º, parágrafo 2º, da Resolução CES/CNE n.º 9/2004. 
Essa foi uma das mais importantes inovações trazidas à época. Ela estabelece 
a possibilidade de as práticas jurídicas e do estágio serem reprogramados e 
reorientados, tendo por base as competências gradualmente reveladas pelo 
aluno, até que ocorra o adequado aprendizado. No mundo real, infelizmente, 
esse dispositivo manteve-se apenas como possibilidade formal. Os NPJs exis-
tentes estão estruturados de forma estanque, com períodos e cargas horárias 
fixas, sem qualquer preocupação efetiva com as competências efetivamente 
adquiridas pelos alunos.

Prática jurídica – incluindo o estágio supervisionado – preocupada, de 
forma real, com a formação prático-profissional dos alunos, deveria ser estru-
turada com base nas competências a serem desenvolvidas. Isso exigiria uma 
avaliação continuada, que poderia abreviar ou alongar o tempo de permanên-
cia dos alunos nos NPJs. É fundamental que por ocasião da revisão dos PPCs 
os cursos de Direito deem um tratamento mais adequado a essa questão.

O parágrafo 5º do artigo 6º26, por sua vez, expressa a amplitude do con-
teúdo da expressão prática jurídica para os fins da DCNs. Ele diz, de forma 
objetiva, que estão incluídas no âmbito da prática jurídica três espécies de ati-
vidades: (a) simuladas; (b) reais, não caracterizadas como estágios; (c) reais, 
caracterizadas como estágios.

Destaca-se, ainda, que as versões terceira e quarta do texto das novas 
DCNs dos cursos de Direito haviam incluído como conteúdos obrigatórios, no 
âmbito da prática jurídica, as práticas de resolução consensual de conflitos, tutelas 
coletivas e processo judicial eletrônico, e que os mesmos foram devidamente man-
tidos no artigo 6º, parágrafo 6º, da versão final. Com essa inclusão, a proposta 
traz, para o âmbito da prática jurídica, conteúdos fundamentais na formação 
prática dos novos profissionais.

A adequada regulamentação dos NPJs é obrigatória para as IES, conforme 
dispõe o caput do artigo 6º e também o parágrafo 4º in fine, e deve necessaria-
mente incluir a normatização de todas as atividades de prática jurídica, inclusive 
estágios supervisionados quando os mesmos estiverem incluídos no PPC.

Por esse ângulo, é prudente que essa regulamentação estabeleça, clara-
mente, os limites mínimos e máximos de carga horária que podem ser realiza-

26 Texto proposto pelo autor deste artigo ao relator, em julho de 2017, durante painel ocorrido no XXVI 
Encontro do CONPEDI.

dos em cada espécie de prática jurídica, bem como a periodicidade dos relató-
rios e a forma de supervisão e orientação a serem adotadas. Da mesma forma, 
deve estabelecer a possibilidade, ou a não possibilidade, de aproveitamento de 
atividades de extensão, monitoria e iniciação científica como estágio – quando 
constituírem atividades de qualificação para o trabalho – nos termos autoriza-
dos pela Lei de Estágios (art. 2º, § 3º).

Essa regulamentação deve ainda tratar do conteúdo do parágrafo 4º, do 
artigo 6º das novas DCNs, já referido anteriormente. Esse dispositivo prevê 
a utilização, no estágio, de um sistema de avaliação continuada, tendo por 
base a aquisição, por parte do aluno, dos conteúdos e competências indispen-
sáveis ao exercício profissional na área do Direito. Esse modelo de avaliação 
decorre da previsão normativa de que as atividades de Estágio “poderão ser 
reprogramadas e reorientadas em função do aprendizado teórico-prático gradualmen-
te demonstrado pelo aluno”.

Da leitura integral do texto final atribuído ao artigo 6º pode-se afirmar, 
relativamente à prática jurídica, que:

a) o conceito de prática jurídica foi esclarecido, demonstrando agora que nele 
estão contidas, além das atividades de estágio propriamente ditas, também 
as demais atividades de prática simulada e de prática real;

b) o NPJ permanece como elemento obrigatórios do PPC e da estrutura de 
qualquer curso de Direito e sua regulamentação deve incluir, necessaria-
mente, a regulamentação de todas as atividades de prática jurídica (simu-
ladas, reais, estágios);

c) a prática jurídica pode, em tese, ser cumprida integralmente – e não mais 
apenas parcialmente – fora da IES, mantida a possibilidade de continuar 
sendo cumprida integralmente ou parcialmente na própria;

d) as IESs são obrigadas a oferecerem a prática jurídica – incluindo, necessa-
riamente, prática real – também em suas instalações, independentemente 
da possibilidade de autorizarem a sua realização integral em ambiente 
externo.

Além do que foi até agora afirmado nesta seção, é fundamental relembrar 
algumas questões relativas à legislação de estágios vigente no Brasil e que se 
aplicam integralmente aos estágios que eventualmente integrarem as práticas 
jurídicas curriculares definidas nos PPCs:

a) os estágios, internos e externos, obedecem necessariamente à legislação 
federal vigente aplicável e exigem a orientação, a supervisão e a elabora-
ção de relatórios;

b) os convênios com órgãos, poderes, instituições, empresas escritórios, con-
sultorias e quaisquer outras organizações, que não permitam a orientação 
e a supervisão das atividades dos estagiários, ferem a legislação federal e 
são de discutível validade para fins de cumprimento desse componente 
curricular;
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c) as atividades de supervisão e orientação implicam que possa ocorrer a vi-
sita ao local da atividade para a avaliação do estagiário, bem como para 
verificar as condições de desenvolvimento das atividades de estágio.

6.1. PRÁTICA JURÍDICA DO NPJ VERSUS OUTRAS ATIVIDADES DE 
FORMAÇÃO PRÁTICA

A lista abaixo permite visualizar as referências feitas às expressões Núcleo 
de Práticas Jurídicas, prática jurídica, prática, prático-profissional e teórico-prático 
presentes nas novas DCNs dos cursos de Direito:

a) artigo 2º, inciso II – PPC – competências e conteúdos necessários para a 
adequada formação prática;

b) artigo 2º, inciso III – PPC – prática jurídica;

c) artigo 2º, inciso VI – PPC – modos de integração entre teoria e prática;

d) artigo 2º, inciso X – PPC – concepção e composição das atividades de práti-
ca jurídica; e Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ);

e) artigo 5º, inciso III – perspectivas formativas – formação prático-profissional; 
integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nas demais 
perspectivas formativas; e atividades relacionadas com a prática jurídica;

f) artigo 5º, parágrafo 1º – perspectivas formativas – atividades de caráter 
prático-profissional;

g) artigo 6º, caput – prática jurídica – prática jurídica como componente curri-
cular obrigatório;

h) artigo 6º, parágrafo 1º – prática jurídica – NPJ como ambiente em que se 
desenvolvem e são coordenadas as atividades de prática jurídica;

i) artigo 6º, parágrafo 2º – prática jurídica – atividades de prática jurídica na 
própria IES;

j) artigo 6º, parágrafo 3º – prática jurídica – onde pode ser realizada a prática 
jurídica além da própria IES;

k) artigo 6º, parágrafo 4º – prática jurídica – regulamentação e programação 
das atividades de prática jurídica; e aprendizado teórico-prático;

l) artigo 6º, parágrafo 5º – prática jurídica – espécies possíveis de atividades 
de prática jurídica;

m) artigo 6º, parágrafo 6º – prática jurídica – conteúdos obrigatórios das ativi-
dades de prática jurídica;

n) artigo 8º, parágrafo única – ACCs – as atividades de prática jurídica não se 
confundem com as atividades complementares;

o) artigo 13, caput – 20% – limite máximo de carga horária autorizado para 
o conjunto formado pelas atividades de prática jurídica e complementares.

Como fica demonstrado, as novas DCNs são pródigas nas referências às 
práticas, sendo primordial que se tenha uma visão de conjunto em relação a 
elas. Nesse contexto, os PPCs precisam separar, de forma clara, as práticas ju-

rídicas sob responsabilidade dos NPJs das práticas presentes nos demais com-
ponentes curriculares e seus planos de ensino27.

A importância que as novas DCNs atribuíram à formação profissional 
dos estudantes é evidente. Assim, na distribuição dos 20% previstos no caput 
do artigo 13, o maior percentual deverá ser direcionado para a prática jurídica, 
sob pena do curso não atender às exigências legais em termos de formação 
prático-profissional.

De outro lado, a leitura sistemática e atenta de todo o conjunto normativo 
permite afirmar que a limitação percentual do artigo 13 atinge apenas a prática 
jurídica sob responsabilidade direta do NPJ. Em outras palavras, o percentual 
limitativo do artigo 13 refere-se apenas aos dois componentes curriculares, nos 
limites que lhe são atribuídos nos dispositivos específicos: a prática jurídica do 
artigo 6º e as atividades complementares do artigo 8º.

Nesse sentido, práticas vinculadas a outros conteúdos e atividades, pre-
vistas nos respectivos planos de ensino, e que não sejam desenvolvidas no NPJ, 
ou por ele coordenadas, terão suas cargas horárias computadas nos respectivos 
conteúdos e atividades.

É o caso das atividades de extensão e de aproximação profissional que 
envolverem atividades práticas computadas no âmbito do artigo 7º. É também 
o caso de atividades práticas desenvolvidas em conteúdos específicos, como, 
por exemplo, um júri simulado realizado na disciplina de Processo Penal, sob a 
orientação do professor da disciplina e constante do seu plano de ensino, sem 
vinculação direta com o NPJ.

6.2. RESIDÊNCIAS JURÍDICAS: UMA IDEIA A SER PENSADA, EM ESPECIAL 
NAS IFES

Considerando a ideia de integração entre graduação e pós-graduação, a 
edição de novas diretrizes curriculares poderia também ter incluído, de forma 
expressa, no plano das possibilidades, a residência jurídica28, vista como uma es-
pecialização análoga à residência médica. Não o fez. Mas em um artigo acadêmi-
co cabe a lembrança. A residência jurídica serve como espaço de preparação para 
uma profissão específica no campo do Direito, ou para a especialização dentro 
da profissão, o que não é possível dentro do curso regular de graduação.

É importante frisar que as residências jurídicas já existem, concretamen-

27 No dia 7 de novembro de 2018 tive oportunidade de dividir com o professor Carlos André Birnfeld o 
painel de abertura do IV Congresso Internacional de Pedagogia Universitária e Didática de Direito, 
em Porto Alegre. Na ocasião, pude ouvir suas divergências sobre posição que havia anteriormente 
apresentado sobre esse tema. Suas observações me levaram a escrever esta seção específica do artigo.

28 Nas sugestões encaminhadas ao CNE na audiência pública de 2018, inclui a seguinte proposta de 
redação para o texto do inciso VIII do parágrafo 1º do artigo 2º: VIII – modos da integração entre 
graduação e pós-graduação e residência jurídica, quando houver.
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te, em pelo menos duas universidades federais: a Universidade Federal Flu-
minense (UFF) e a Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG)29. 
Incluí-las expressamente nas novas DCNs teria sido uma forma de reconhecer 
essa importante iniciativa que já toma corpo no ensino público federal, garan-
tindo o adequado funcionamento de seus NPJs.

7. PESQUISA E TRABALHO DE CURSO

As novas DCNs, quando tratam do PPC, inovam em termos de exigências 
relativamente à pesquisa ao estabelecer, no parágrafo 3º do artigo 2º, que “as 
atividades de ensino devem estar articuladas às atividades de iniciação científica”. O 
inciso IX deste mesmo artigo exige que o PPC indique, agora de “modo discri-
minado”, os incentivos previstos para a “pesquisa [...], como fator necessário ao 
prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica”. 
Ainda, em termos de exigência mais objetiva, a pesquisa continua presente 
através da obrigatoriedade do Trabalho de Curso (TC).

No tratamento específico do TC, mantém-se a exigência formal do traba-
lho e sua denominação. O texto é bastante aberto, deixando para as IES, nos 
termos do parágrafo único do artigo 12, a regulamentação de “critérios, procedi-
mentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua 
elaboração”. A exigência expressa de que seja individual e orientado, constante 
nas primeiras versões foi excluída desde a terceira versão.

Necessário relembrar que o relatório final da Câmara Consultiva Temática 
de Política Regulatória do Ensino Jurídico, constituída em 2013, contém clara 
indicação no sentido de que o TC pode assumir diferentes formatos, espécies e 
modelos, sem necessariamente se constituir em uma monografia. Essa possibili-
dade já está presente no texto da Resolução CNE/CES n.º 9/2004, tendo em vista 
que ela não faz menção a um formato ou modelo específico. Há ainda, entretan-
to, grande resistência de uma parcela da academia (e de avaliadores do INEP) no 
sentido de respeitar outras opções institucionais que não a monografia.

Destaca-se, ainda, sobre esse ponto das DCNs, a posição já estabelecida em 
outro relatório final, neste caso o Grupo de Trabalho MEC-OAB de 2004-2005:

Embora os critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das 
diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração devam ser fixadas 
pelas IES autonomamente, impõe-se reconhecer que o trabalho de curso, 
qualquer que seja sua modalidade, deve consistir na realização, preferen-
cialmente em algum momento mais próximo do final do curso, de um 
exercício pedagógico concentrado por meio do qual o discente é instado a exibir as 
habilidades e competências obtidas ao longo de sua formação. Em outras pala-

29 Informações sobre essas Residências Jurídicas podem ser encontradas em: UFF: http://www.editais.
uff.br/1022 e FURG: https://siposg.furg.br/curso/1057

vras, um adequado trabalho de curso deve evidenciar uma capacidade de 
reflexão autônoma e crítica e, na perspectiva de uma educação continua-
da, deve abrir pistas possíveis e futuras de investigação. (BRASIL. MEC. 
Grupo de Trabalho MEC-OAB. 2005, p. 41. Grifei.).

Desse modo, a redação final do texto das DCNs, ao estabelecer, no caput 
do artigo 11, que “o TC é componente curricular obrigatório, conforme fixado pela 
IES no PPC”, é bastante direta no sentido de assegurar a mais ampla autono-
mia das IESs na definição dos formatos, espécies e modelos que tenham maior 
aderência ao seu projeto pedagógico. É plenamente possível que as IES, por 
ocasião da regulamentação do TC, ofereçam aos alunos diversas alternativas, 
ampliando a flexibilização curricular.

Quanto à avaliação, o importante é que a regulamentação editada pelas 
IESs contenha mecanismos que sejam capazes de diagnosticar se os autores 
indicados são efetivamente os autores reais, bem como em que grau a realiza-
ção da pesquisa contribuiu para que eles sistematizassem o conjunto dos seus 
processos de aprendizado.

Pensando pedagogicamente a pesquisa, é necessário que o TC seja assu-
mido como um espaço privilegiado para que o formando demonstre, além do 
domínio de conteúdos, também a aquisição das competências trabalhadas. Se 
for para ser mantida apenas como exigência formal, como ocorre atualmente, 
suprida por um relatório baseado em copia e cola, melhor seria extinguir essa 
exigência, retirando-a definitivamente das DCNs.

A preocupação que resta diz respeito à exclusão, na versão final do texto 
das novas DCNs, das exigências de que o TC seja individual e orientado. Não 
parece que essa exigência, se mantida, feriria a autonomia das IESs na elabora-
ção de seus PPCs e na regulamentação dos TCs. O risco real é que, ao lado do já 
existente comércio de TCs, crie-se agora um comércio de coautorias fantasmas. 
De qualquer forma, um processo sério de orientação, com o pleno e adequado 
acompanhamento por um professor responsável, pode evitar que isso ocorra. 
Entretanto, ele também não é obrigatório.

A possibilidade de elaboração de trabalhos conjuntos foi apresentada e 
discutida, no processo de construção das novas DCNs, em dois momentos: (a) 
na audiência pública convocada pela CNEJ/OAB-CF para discutir a proposta 
de novas DCNs, ocorrida em Brasília, em junho de 201730; (b) no VI Seminá-
rio Nacional de Ensino Jurídico e Formação Docente da ABEDi, ocorrido em 
Belém, também em junho de 2017, onde o tema foi abordado no painel sobre 
pesquisa. A possibilidade de coautoria em TCs foi justificada pela crescente di-
fusão dos grupos de pesquisa e pela necessidade de valorizar a sua produção.

30 Foi nesse evento que a proposta foi apresentada pela primeira vez, pela professora Cinzia Barreto. 
Desconheço se houve, também, apresentação de proposta escrita ao CNE.
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8. ATIVIDADES CURRICULARES FLEXÍVEIS: DE EXTENSÃO OU DE 
APROXIMAÇÃO PROFISSIONAL, COMPLEMENTARES E DIDÁTICO-
FORMATIVAS

No campo das atividades curriculares, a primeira novidade que integra 
a versão final das DCNs é a inclusão das Atividades Curriculares de Extensão ou 
de Aproximação Profissional. Segundo o texto normativo, elas visam articular 
“o aprimoramento e a inovação de vivências relativas ao campo de formação, poden-
do, também, dar oportunidade de ações junto à comunidade ou de caráter social, tais 
como clínicas e projetos”.

É fácil perceber, ao analisar esse dispositivo em conjunto com o que 
lhe sucede, que ocorreu efetivamente um desdobramento dos conteúdos do 
artigo 8º da Resolução CNE/CES n.º 9.2004, trazendo para o novo artigo 7º in 
fine os elementos “relações com o mercado de trabalho e com as ações de ex-
tensão junto à comunidade”, agora indicados sob o texto “vivências relativas ao 
campo de formação, podendo, também, dar oportunidade de ações junto à comunidade 
ou de caráter social”.

O seu objetivo é separar a inserção das Atividades de Extensão (AEs), no 
âmbito curricular, das demais atividades complementares, dando-lhe o mere-
cido destaque. Inclusive porque a extensão possui agora percentual mínimo 
obrigatório, de 10% da carga horária do curso, sendo objeto específico da Reso-
lução CNE/CES n.º 7/2018, aprovada na sequência das novas DCNs. De outro 
lado, a previsão das Atividades de Aproximação Profissional (AAPs) é importante 
no sentido de abrir espaço para novas experiências que não se enquadrem, de 
forma direta, nas opções expressamente previstas nos dispositivos que tratam 
das práticas jurídicas.

As novas DCNs, quando tratam do PPC, também inovam como exigên-
cias relativamente à extensão ao estabelecer, no parágrafo 3º do artigo 2º, que 
as atividades de ensino devem estar articuladas às atividades de extensão. 
Além disso, o inciso IX deste mesmo artigo exige que o PPC indique, agora de 
forma discriminada, as formas pelas quais a extensão será incentivada.

Merecem destaque, nesse texto, as clínicas jurídicas31, que constituem expe-
riências híbridas, integrando, via de regra, pesquisa, extensão e prática. Elas permitem 
que a busca e produção do conhecimento sejam realizadas com objetivos de aplicação, 
em situações simuladas ou reais, possibilitando um processo de ensino-aprendizagem 
no qual ocorra um efetivo diálogo entre teoria e prática. São, também, um espaço privi-
legiado para a metodologia de projetos, para a aprendizagem baseada em problemas32, 

31 Na lista de contribuições que ofereci ao CNE, por ocasião da audiência pública de julho de 2018, 
propus a inclusão das clínicas no âmbito dos NPJs. Elas acabaram entrando nas novas DCNs, mas no 
âmbito das atividades de extensão.

32 Sobre a Aprendizagem baseada em Problemas (ABP ou PBL) ver o artigo: RODRIGUES, Horácio 

para o método do caso33, assim como para outras metodologias ativas.

Quanto à computação da carga horária das atividades previstas no artigo 7º, a 
princípio elas podem ser utilizadas para cumprir as exigências relativas à extensão, 
à prática jurídica e às atividades complementares34; ou mesmo serem computadas no 
âmbito de outros componentes curriculares, de ensino ou pesquisa. Essa definição de-
correrá da espécie de atividade e do que for estabelecido no PPC. As clínicas jurídicas, 
por exemplo, pelas características que apresentam, podem incluir ensino, pesquisa, ex-
tensão e prática jurídica. Portanto, serão as características específicas de cada clínica 
e o PPC que definirão onde sua carga horária será computada, destacando que não há 
nenhuma proibição de que uma mesma atividade seja considerada para cumprir percen-
tuais de cargas horárias de atividades diversas35.

Quanto às Atividades Complementares (ACs), no mundo dos cursos de Di-
reito reais o que ocorre é o seu total abandono pedagógico. As grades curricu-
lares preveem-nas apenas como uma lista de itens dentre os quais os alunos 
devem cumprir uma determinada carga horária, cumprimento esse cuja com-
provação, regra geral, é meramente formal. Isso faz com que, em muitos casos, 
sejam utilizadas por eventos caça-níqueis, que vendem certificados a alunos 
que necessitam comprovar a carga horária exigida.

O texto das novas DCNs para os cursos de Direito não corrige esse pro-
blema. As ACs, como integrantes de uma grade curricular pertencente a um 
determinado PPC, deveriam com ele dialogar, sob pena de não se justificarem. 
Introduzir a exigência de que elas possuam aderência ao projeto pedagógico do 
curso, dialoguem com seus conteúdos e contribuam com o desenvolvimento 
das competências nele previstas, teria sido um passo importante nesse sentido.

Além disso, teria sido também relevante a inclusão da previsão de me-
canismos de avaliação que possibilitassem verificar a aderência e a contribui-
ção dessas atividades na formação acadêmica e prática do aluno, como fazia 

Wanderlei. Popper e o processo de ensino-aprendizagem pela resolução de problemas. Revista Di-
reito GV, São Paulo, FGV, v. 6, n.1, jan.-jun. 2010, p.39-57.

33 Sobre o método do caso ver o artigo: RODRIGUES, Horácio Wanderlei; BORGES, Marcus Vinícius 
Motter. O método do caso na educação jurídica: a elaboração e aplicação de casos no processo de 
ensino aprendizagem em cursos de Direito. Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, UERJ, v. 9, n. 3, 2016. p. 
1363-1388.

34 Nessa matéria, as críticas feitas pelo professor Carlos André Birnfeld (vide nota 28) foram fundamen-
tais para perceber que as atividades de extensão podem, em determinadas situações, serem computa-
das como ACs.

35 O que não pode ocorrer é a duplicação da mesma carga horária (por exemplo 40 h/a de Clínica Ju-
rídica contarem duas vezes – como prática jurídica e como extensão). Mas podem ser consideradas 
concomitantemente em mais de uma espécie (por exemplo 40 h/a de Clínica Jurídica contarem como 
40 h/a para fins de cumprimento das atividades de prática jurídica e de extensão, sem duplicação para 
fins de computação da carga horária total exigida). Em uma situação que o PPC exija que o aluno 
cumpra 10% da carga horária em atividades de extensão e 10% da carga horária em atividades de 
prática jurídica isso não significa que esse aluno tenha de cumprir 20% de carga de extensão-prática 
jurídica. Havendo atividades que computem para ambas, essa soma 10% mais 10% poderá ser infe-
rior a 20% porque haverá atividades que computarão em ambos os percentuais. Mas a carga horária 
do total do curso deverá ser cumprida, sem qualquer redução. Matéria para ser tratada nos PPCs.
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a Resolução CNE/CES n.º 9/2004.36 O texto final das novas DCNs não inclui 
qualquer referência à avaliação, legitimando, dessa forma, o atual modelo de 
acreditação. Um retrocesso formal; ao invés de estabelecer, de forma mais ade-
quada, a necessidade de que a avaliação ocorra, as DCNs optaram pelo cami-
nho fácil, adequando a norma à realidade vigente.

De outro lado, diversamente das versões anteriores, a versão final das no-
vas DCNs inova em relação ao objeto das ACs, ao incluir, na parte final do dis-
positivo, que elas devem estimular “atividades culturais, transdisciplinares e inova-
doras, a critério do estudante, respeitadas as normas institucionais do curso”. A redação 
do texto também exclui as atividades de extensão e de aproximação com o mer-
cado de trabalho, previstas agora em artigo próprio. As ACs devem, a propósito, 
incluir, nos novos PPCs, questões culturais, transdisciplinares e de inovação.

O novo texto também deixa expresso que elas devem ser integralizadas “a 
critério do estudante, respeitadas as normas institucionais do curso”. É o que, regra 
geral, já ocorre: de um lado, o PPC e o currículo estabelecem o que é possível 
creditar e os respectivos limites percentuais; de outro, os alunos podem com-
por individualmente sua carga de ACs, realizando escolhas dentre as possi-
bilidades autorizadas. Mas na Resolução CNE/CES n.º 9/2004 não havia essa 
textualidade de garantia de flexibilidade para o aluno.

É necessário, ainda, destacar que as ACs continuam limitadas a um de-
terminado percentual do Curso. Segundo o texto do caput do artigo 13, a soma 
da prática jurídica com as ACs está limitada a 20% do total da carga horária 
do curso. Essa soma poderá ser menor que 20%, mas não pode, em nenhuma 
hipótese, superar este percentual. A distribuição deste percentual, entre as ati-
vidades, será feita no PPC, a critério da IES.

Sobre esse percentual o texto final das DCNs inclui uma grande mudança 
em relação às versões anteriores, que estabeleciam um mínimo de 12% para a 
prática jurídica, o que limitava as ACs a um máximo de 8%. Em tese, a flexibi-
lidade parece ter aumentado grandemente. Entretanto, se observarmos todas 
as exigências presentes nas DCNs relativamente à prática jurídica, a conclusão 
que se impõe é que as atividades complementares ficarão, necessariamente, 
com a menor parte desse percentual.

Finalmente é de destacar que o parágrafo único do artigo 8º mantém dis-
posição expressa no sentido de que as ACs não se confundem com a prática ju-
rídica e nem com o TC. Estabelece também que as ACs “podem ser articuladas com 
a oferta de componentes curriculares que componham a estrutura curricular do curso”. 
Este texto – inovação constante apenas nessa versão final – permite que o PPC 

36 Embora a Resolução CNE/CES n.º 9/2004 fizesse referência à avaliação, nos PPCs existentes do 
mundo real ela nunca foi incluída, pelo menos que seja do conhecimento do autor deste artigo.

articule essas atividades com outros componentes curriculares, dando-lhes con-
teúdo e organicidade no conjunto do curso. Há diferença em “se articular com” e 
“se confundir com”; as ACs não podem ser confundidas com a prática jurídica e o 
TC, mas podem ser articuladas com qualquer um deles, ou mesmo com ambos. 
É um avanço que merece ser lembrado quando da construção dos novos PPCs.

As novas DCNs incluem, ainda, desde sua terceira versão, as denomina-
das Atividades Didático-Formativas (ADFs), no artigo 9º. Essa inovação, mantida 
no texto final, busca garantir uma maior flexibilidade às IESs na forma de tra-
balhar os conteúdos e atividades, em especial em termos pedagógicos:

Art. 9º De acordo com as concepções e objetivos gerais do curso, nos ter-
mos do PPC, contextualizados com relação às suas inserções no âmbito 
geográfico e social, as IES poderão definir conteúdos e atividades didáti-
co-formativas que constituem componentes curriculares que possibilitam 
o desenvolvimento de conteúdos, competências e habilidades necessárias 
à formação jurídica, e podem ser desenvolvidas por meio de estratégias e 
práticas pedagógicas diversificadas, inclusive extraclasse e sob a respon-
sabilidade de determinado docente, com planejamento prévio definido 
em plano de ensino, nos termos do parágrafo único do artigo 3º.

O texto não é claro e com certeza será objeto de críticas e debates sobre o 
seu alcance. Seu objetivo é permitir, desde que autorizado no respectivo PPC, 
que os docentes, em determinados componentes curriculares, trabalhem de 
forma diversa da tradicional, inclusive validando atividades realizadas extra-
classe. Esses componentes terão de estar expressamente incluídos no currículo 
e seu planejamento prévio deve estar definido no plano de ensino.

9. DURAÇÃO DO CURSO E ENTRADA EM VIGÊNCIA
Relativamente à duração dos cursos de Direito, foram mantidas as 3.700 

horas-relógio, agora de forma expressa no próprio texto das DCNs. Na vigên-
cia da Resolução CNE/CES n.º 9/2004 essa carga horária estava indicada apenas 
no texto do anexo da Resolução CNE/CES n.º 2/2007. Com relação ao tempo 
da carga horária prevista nos textos DCNs, em minutos, e sua conversão para 
horas-aula, continua plenamente válida a Resolução CNE/CES n.º 3/2007. É 
também importante lembrar a necessidade de cumprir os 200 dias letivos pre-
vistos na LDB, em seu artigo 47, e que o oferecimento de disciplinas à distância 
está limitado, nos percentuais estabelecidos na Portaria MEC n.º 1.134/2016.

As novas DCNs, em seu texto final, não estabelecem o período mínimo 
de duração do curso, elemento que esteve presente em versões prévias da mi-
nuta de resolução. Atualmente, é de cinco anos, em decorrência do que está 
estabelecido na Resolução CNE/CES n.º 2/2007, artigo 2º, inciso III, grupo “d”. 
Este mesmo texto legal, em seu artigo 2º, inciso IV, prevê a possibilidade de 
integralização distinta desse mínimo, se sua adequação estiver justificada no 
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PPC. Ou seja, legalmente permanece a possibilidade de cursos de Direito se-
rem oferecidos com prazo de duração inferior a cinco anos.

Em referência à norma do artigo 13 das novas DCNs, que limita em 20% 
da carga horária total do curso o percentual máximo destinado às atividades 
complementares e de prática jurídica, importa destacar: (a) essa limitação apli-
ca-se aos dois componentes curriculares, nos contornos que lhe são atribuídos 
nos dispositivos específicos: a prática jurídica do artigo 6º e as atividades com-
plementares do artigo 8º; nesse sentido, não incluem a prática jurídica trans-
versal; (b) o tratamento e a importância que são atribuídos à prática jurídica in-
dicam que, na distribuição desse percentual, a maior parte deverá ser direciona 
a esse componente curricular.

Em relação à vigência, as novas DCNs tornaram-se obrigatórias com a 
publicação, em 18 dezembro de 2018 – republicada, com correção, no dia se-
guinte – , da Resolução CNE/CES n.º 5. A partir de então é contado o prazo li-
mite de dois anos para sua implantação. Ou seja, em 2021 todos os cursos terão 
de iniciar o ano letivo com seus cursos já adequados às novas DCNs.

Esse prazo limite é para a implantação das novas DCNs aos alunos in-
gressantes. Não há obrigatoriedade de que elas sejam aplicadas aos alunos que 
iniciarem seus estudos até o último período letivo de 2020. Estão, entretanto, 
as IESs autorizadas a aplicá-las “aos demais alunos do período ou ano subsequente 
à publicação desta norma”, ou seja, podem as novas DCNs ser implementas já no 
primeiro semestre de 2019, inclusive para alunos antigos.

10. CONCLUSÃO

Considerando o exposto neste artigo, é possível afirmar que a versão 
final do texto das novas DCNs contém avanços em relação à Resolução CNE/
CES n.º 9.2004; também resolve, em grande parte, problemas presentes nas 
versões preliminares. O saldo final é bastante positivo. As mudanças intro-
duzidas não contêm, entretanto, qualquer solução estrutural para a educa-
ção jurídica nacional. De qualquer forma, não foi esse seu propósito. O novo 
texto está dentro de um contexto de mera atualização das DCNs de todos os 
cursos de graduação do país.

O processo de construção das DCNs dos cursos de Direito, iniciado em 
2013 a pedido da Comissão Nacional de Educação Jurídica (CNEJ) do Conse-
lho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CF) durou, entre para-
das e retomadas, aproximadamente, cinco anos. Em julho de 2018, ocorreu a 
última audiência pública, com participação bastante ampla das instituições de 
ensino e das comunidades acadêmica e profissional, bem como de associações 
e organizações que representam essas pessoas e instituições.

No conjunto, o que se percebeu, durante todo o processo, foi a presença 
de observações e opiniões individuais e locais dos diversos atores envolvidos, 
sem dados de avaliação e diagnósticos efetivos dos problemas existentes.37 O 
risco é que se tenha mais uma reforma frustrada. Talvez seja necessário refun-
dar a educação jurídica.

Partindo da hipótese de que os cursos de Direito devem servir, de forma 
principal, para preparar para o mercado de trabalho jurídico, entendo, portan-
to, ser necessária a adoção de uma nova estrutura para a formação profissional 
na área do Direito:

a) o Bacharelado em Direito (formação teórica de 3 a 4 anos) prepararia para 
atividades básicas, de cunho generalista; quem concluísse essa etapa po-
deria ocupar funções que demandam conhecimento jurídico, mas não 
exigem formação técnico-jurídica aprofundada (escrivães de cartórios, 
oficiais de justiça, etc.);

b) os Estágios Profissionais ou Escolas Profissionais (formação prática de 
1 a 2 anos) preparariam para o exercício de atividades profissionais de 
natureza técnico-jurídica, em especial a advocacia, mas apenas no plano 
geral (justiça comum de primeiro grau ou em atividades extrajudiciais 
não complexas);

c) as Residências Jurídicas (formação prática especializada – pós-graduação 
lato sensu profissional – de no mínimo 2 anos), apenas para quem tivesse 
realizado Estágio Profissional ou cursado Escola Profissional, prepara-
riam para as carreiras de Estado (Ministério Público, Advocacia Pública 
e Magistratura) e para a advocacia junto aos tribunais e em atividades 
extrajudiciais mais complexas;

d) a Pós-Graduação (lato e stricto sensu, profissional e acadêmica) prepararia 
para as especialidades no âmbito das carreiras e para o exercício do ma-
gistério jurídico.

Essa opção implicaria, ainda, mudanças no âmbito das exigências para 
o ingresso no mercado de trabalho e no Exame de Ordem (que teria de ado-
tar exames diferentes para os diferentes exercícios profissionais indicados nas 
letras “b” e “c). O ideal seria que o exercício especializado exigisse inclusive 
formação própria, não bastando a formação genérica, promovendo-se a neces-
sária adequação nos meios de habilitação para o exercício profissional.
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A EDUCAÇÃO JURÍDICA EM 
ANÁLISE NO NORDESTE

Jacques Therrien1

Felipe dos Reis Barroso2

Tatiana Maria Ribeiro Silva3

Paulo Victor Falcão4

1. INTRODUÇÃO

Os primeiros cursos de Direito no país foram criados ainda no Brasil Im-
pério pelo imperador Dom Pedro I, por meio da Carta de Lei de 11 de agosto de 
1827, sendo um em Olinda e outro em São Paulo. A referida legislação regulava 
todo o conjunto necessário para o funcionamento dos cursos, desde os requisi-
tos para matrícula até a quantidade e atuação dos porteiros.

Para Rodrigues (1987, p. 21), a criação dos cursos de Direito no Brasil e a 
evolução da educação jurídica, se deram a partir da necessidade de obter-se, 
para além da independência política, independência cultural “como forma de 
consolidar o processo de emancipação” do país.

Todavia, faz o alerta de que esse não era o objetivo único para criação dos 
cursos, estando subjacentes dois importantes interesses para as classes domi-
nantes da época:

Ao lado da função política a que serviam, os cursos jurídicos tinham uma 
outra finalidade básica: propiciar aos grandes senhores latifundiários do 
Império a oportunidade de fornecerem a seus filhos o ensino superior, 
sem que para tal estes tivessem que se deslocar para o além-mar.

Permitia também, desta forma, o ensino jurídico, o controle do Estado pela 
elite econômica do país. Os bacharéis oriundos dos cursos jurídicos eram 

1 Pós-doutor na Université Laval (Canadá, 1992) e na Universitat de Valencia (Espanha, 2007); doutor 
em Educação pela Cornell University (EUA, 1979); mestre em Filosofia pela Université de Montréal 
(Canada, 1964); mestre em Educação pela Cornell University (EUA, 1976); Pesquisador Sênior do 
CNPq e Líder do Grupo de Pesquisa ‘Saber e Prática Social do Educador’; Professor titular aposenta-
do da Universidade Federal do Ceará (UFC) e professor pesquisador no Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Estadual do Ceará (UECE); jacques@ufc.br

2 Mestre em Administração (International Business) pela DePaul University (Chicago, EUA, 1992); alu-
no especial do PPGE/UECE, nível de doutorado (2019); advogado; professor e coordenador-adjunto do 
curso de Direito do Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7), Fortaleza – CE; barroso@uni7.edu.br.

3 Mestra pelo Programa da Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Ceará-UECE, (2014); dou-
toranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação PPGE/UECE (2018); docente da UECE, 
Campus Quixadá; professora formadora do PARFOR; tatiana.ribeiro@uece.br

4 Graduando em Direito pelo Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7), Fortaleza – CE; falcaopau-
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ao mesmo tempo oriundos da elite nacional econômica. E eram eles as 
pessoas preparadas para assumirem os cargos superiores da burocracia 
do Estado Nacional. (1987, p. 22).

Segundo Nascimento (2016, p. 25), os bacharéis formados nos cursos de 
Olinda e São Paulo, após a obtenção do diploma, muito mais pelo viés elitista 
dos egressos do que pela qualidade da formação adquirida, já estavam habili-
tados para o exercício da advocacia, não dependendo, portanto, de qualquer 
exame ou teste de aptidão, situação que teria perdurado “até o advento da Lei 
nº 4.215, de 27 de abril de 1963, que estabelece [...] a necessidade de aprovação 
no Exame de Ordem ou a realização de estágio profissional”. (2016, p. 27)

Nascimento chama atenção, ainda, para um fato marcante na evolução 
da educação jurídica no país, que foi a criação das faculdades livres5, já no 
período Republicano, retirando o monopólio do ensino do Direito das capitais 
de São Paulo e Pernambuco, “facilitando a vida de muitos, além de induzir o 
progresso social e cultural do país”. (2016, p. 26)

Contudo, ressalta:
[...] não há como negar que, a partir daí, deu-se início a multiplicação de-
sordenada dos cursos de graduação em Direito e à oferta de vagas em 
algumas instituições de ensino superior – IES, com condições aquém das 
necessárias para formação de um bom profissional do Direito. (NASCI-
MENTO, 2016, p. 26)

Esse crescimento desordenado dos cursos de Direito se agrava ao longo 
dos tempos, principalmente “no contexto da dinâmica de expansão quantitati-
va iniciada a partir da década de 90”. (VAL, HOPSTEIN, 2009, p. 168).

2. OS CURSOS DE DIREITO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988

Como bem pontuado por Nascimento (2016, p. 79), “o Brasil adotou uma 
estrutura regulatória que compreende um complexo universo normativo, de 
diferentes níveis hierárquicos”. A partir da promulgação da Constituição de 
1988, com a expressa previsão em seus artigos 207 e 209 dos princípios da au-
tonomia universitária, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
bem como com a fixação das normas básicas de participação do setor privado 
na oferta de cursos de ensino superior, possibilitou-se um significativo cresci-
mento da educação de nível superior.

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, admi-
nistrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

5 Instituições particulares que podiam funcionar regularmente, sob a supervisão do Governo, gozando 
de todos os privilégios e garantias das faculdades públicas federais. (NASCIMENTO, 2016, p.26)

[omissis]

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes con-
dições:

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional;

II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público

Já, no âmbito infraconstitucional foi editada a Lei nº 9.394 de 20 de de-
zembro de 1996 (LDB), que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacio-
nal, possibilitando a diversificação e ampliação do ensino no país, destacamos 
alguns dispositivos importantes:

Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental 
e ensino médio;

II – educação superior.

[omissis]

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo;

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimen-
to da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive;

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e téc-
nicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissio-
nal e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conheci-
mentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematiza-
dora do conhecimento de cada geração;

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à co-
munidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando 
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

VIII – atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização 
de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão 
que aproximem os dois níveis escolares.
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Nesse contexto, a LDB também delegou competências em matéria edu-
cacional, gerando diversos órgãos descentralizados responsáveis pela criação 
e manutenção das diretrizes curriculares inerentes a cada curso de graduação, 
posteriormente definidas e especificadas por meio do Decreto nº 9.235/2017.

Nesse sentido, atribuiu ao Poder Público, a função de regular a Educação 
Superior por meio de diversos atos permissivos, tais quais o credenciamento 
e recredenciamento de instituições superiores, autorização e reconhecimento 
dos cursos ofertados, dentre outros, conforme estabelecem os arts. 46 da LDB e 
10 do Decreto 9.235/2017, transcritos abaixo, respectivamente:

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o cre-
denciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, 
sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação

Art. 10. O funcionamento de IES e a oferta de curso superior dependem 
de ato autorizativo do Ministério da Educação, nos termos deste Decreto.
§ 1º São tipos de atos autorizativos:
I – os atos administrativos de credenciamento e recredenciamento de IES; 
e II – os atos administrativos de autorização, reconhecimento ou renova-
ção de reconhecimento de cursos superiores.

§ 2º Os atos autorizativos fixam os limites da atuação dos agentes públicos 
e privados no âmbito da educação superior.

§ 3º Os prazos de validade dos atos autorizativos constarão dos atos e 
serão contados da data de publicação.

§ 4º Os atos autorizativos serão renovados periodicamente, conforme o art. 
46 da Lei nº 9.394, de 1996, e o processo poderá ser simplificado de acordo 
com os resultados da avaliação, conforme regulamento a ser editado pelo 
Ministério da Educação.

Recentemente, numa busca de ampla mudança e reestruturação da edu-
cação jurídica, foi editada a Resolução CNE/CES nº 5 de 2018, que estabelece 
novas diretrizes curriculares para os cursos de Direito, focada numa formação 
humanística de desenvolvimento de habilidades e competências.

Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 
graduando, sólida formação geral, humanística, capacidade de análise, 
domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de argumen-
tação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além 
do domínio das formas consensuais de composição de conflitos, aliado a 
uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a ap-
tidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao exer-
cício do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania.

Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as competências cognitivas, instru-
mentais e interpessoais, que capacitem o graduando a:

I – interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico 

nacional, observando a experiência estrangeira e comparada, quando cou-
ber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas;

II – demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de tex-
tos, atos e documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou nor-
mativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
III – demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão;
IV – dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de com-
preender e aplicar conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao 
exercício do Direito;
V – adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de ar-
gumentação jurídicos com objetivo de propor soluções e decidir questões 
no âmbito do Direito;
VI – desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de 
solução de conflitos;
VII – compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a 
necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da juris-
prudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;

VIII – atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou ju-
diciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos;

IX – utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas;

X – aceitar a diversidade e o pluralismo cultural;

XI – compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica;

XII – possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente com-
preensão e aplicação do Direito;

XIII – desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por 
profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar; e

XIV – apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver pers-
pectivas transversais sobre direitos humanos.

As novas diretrizes surgem com a tentativa de mudança e rompimento 
com o dogmatismo do ensino do passado, numa tarefa de aproximar os cur-
sos de Direito da realidade social e mudar a sistemática de ensino e aprendi-
zado, possibilitando uma nova formação jurídica, que seja pautada em “pro-
blematizar criticamente ao invés de sistematizar positivamente”. (MELLO, 
MARTINS, 2019, p. 39)

Rodrigues já alertava para essa necessidade:
É necessário encontrar uma forma de colocar o Direito a serviço da demo-
cracia, a serviço da sociedade. Uma crítica histórica aos cursos jurídicos 
no Brasil está situada em sua desvinculação da realidade social. É preciso 
enquadrá-los nessa realidade, não para a sua estagnação, mas para a sua 
adequação à justiça social efetiva. (2000, p. 14).

Desta forma, “[...] todos os juristas que se preocupam com a Metodologia 
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do Ensino Jurídico são unânimes em afirmar que o fundamental e básico é dar 
condições ao aluno de pensar juridicamente, [...], a educação jurídica deve de-
senvolver nos discentes o raciocínio jurídico.” (MELO FILHO, 1984, p. 9)

Deverá, portanto, ser substituído “o discurso de autoridade [...] pelos 
discursos interpretativos estabelecidos livremente a partir do raciocínio críti-
co”, afinal não se concebe mais uma educação jurídica pautada em verdades 
jurídicas, seja no âmbito legal, doutrinário ou processual, vez que estas são 
“relativas, contingentes, mutáveis e temporais”, e mudam conforme a ótica do 
observador, por isso, “o professor de Direito que se considera o dono da verda-
de, inevitavelmente, dispersará suas energias preparando os alunos para uma 
realidade que já não existe”. (MELO FILHO, 1984, p. 84)

Nas palavras de Tagliavini:
Renovar a Educação Jurídica é fazer opção pela qualidade do conhecimen-
to jurídico, da percepção jurídica, da capacidade de lidar juridicamente 
com os problemas, de pesquisar e de argumentar juridicamente, no lugar 
da quantidade de informações conteudistas enciclopédicas, transmitidas 
por professores estressados a estudantes desinteressados. (2013, p. 79)

No que pesem todas as reformas ocorridas no modelo de ensino do Direi-
to, permanece atual a crise quantitativa, somando-se a essa uma consequente 
crise qualitativa. A abertura e o reconhecimento de novos cursos ficaram con-
dicionados a questões políticas e financeiras, pouco importando a qualidade 
do ensino ou a qualidade dos futuros juristas que serão formados.

Num país que já conta com mais de um milhão de advogados, em 24 anos 
deu-se um crescimento de mais de 800% no número de vagas ofertadas pelos 
cursos de Direito no país, passando de 165 faculdades em 1995 para 1.562 em 
2019. (GIESELER, 2019, online)

Quadro 1 – Quantidade de faculdades de Direito no Brasil
ANO Faculdades no BR
1995 165
2001 505
2014 1.284
2015 1.304
2018 1.423
2019 1.562

Fonte: https://blogexamedeordem.com.br/a-culpa-e-do-mec

Segundo Gieseler, “de 2018 até o último dia 10 de abril deste ano, foram 
criadas 52 mil novas vagas em faculdades de Direito no país [...]. Com isso, o 
número de vagas foi elevado em 20%, totalizando 313 mil [...]”. (2019, online)

Esse crescimento fica claro quando se analisam os dados colhidos em 
2017 no último Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Neste ano, o país 
contava com 2.447 instituições de ensino, públicas e privadas, onde 923 oferta-
vam o curso de Direito, oferecendo um total de 260.928 vagas.

A região Nordeste, ainda de acordo com os dados do estudo mencionado 
acima, totalizava 212 instituições de ensino que ofertavam o curso de Direito, 
contabilizando um total de 48.912 vagas oferecidas e com um total de 191.325 
matriculas realizadas, sendo o Estado da Bahia o maior em quantidade de cur-
sos e oferta de vagas, e o Estado de Sergipe o que menos oferta.

Quadro 2 – Instituições, número de cursos, matriculas e vagas ofertadas pelos 
cursos de Direito na região Nordeste

UF
Número de Insti-
tuições que ofere-

cem o Curso
Número de 

Cursos Matrículas Vagas 
Oferecidas

Alagoas 18 19 11.916 3.313
Bahia 54 64 43.133 12.694
Ceará 25 27 28.568 5.352
Maranhão 18 22 19.095 4.662
Paraíba 18 20 17.154 4.847
Pernambuco 37 38 31.824 8.846
Piauí 20 27 17.357 3.492
Rio Grande 
do Norte 13 17 11.419 3.430

Sergipe 9 12 10.859 2.276

Fonte: dados do censo elaborado pelo INEP (2017).

Gráfico 1 – Comparativo de cursos e vagas ofertados Brasil x Nordeste

Fonte: dados do censo elaborado pelo INEP.
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Apenas para ilustrar um pouco da problemática qualitativa da educa-
ção jurídica, examinem-se os números da região Nordeste no XXVII Exame 
de Ordem da OAB6 e, nesse ponto, é positiva a crítica proposta por Taglia-
vini, que defende uma análise muito mais profunda e sensata acerca destes 
números, onde sua utilização deve servir mais para propiciar uma mudança 
radical no modelo de ensino do que para “reforçar o óbvio e marginalizar os 
marginalizados” (2013, p. 28).

Esclareça-se que o resultado no Exame de Ordem representa apenas 
uma das faces da análise qualitativa dos cursos jurídicos e justifica-se essa 
apresentação devido à importância da aprovação do bacharel em Direito nes-
te certame, vez que é requisito indispensável para maioria das carreiras jurí-
dicas, principalmente, a advocacia.

Quadro 3 – Quantitativo de inscritos e aprovados por UF

UF Qtd. Cursos 
Participantes

Qtd. de Inscri-
tos por UF

Total de apro-
vados1

Percentual 
Inscritos x 
Aprovados

AL 21 1.790 195 10,9%

BA 69 7.209 921 12,8%

CE 28 3.261 510 15,6%

MA 24 2.994 325 10,9%

PB 26 2.800 315 11,3%

PE 43 5.027 674 13,4%

PI 31 2.627 258 9,8%

RN 22 1.591 225 14,1%

SE 11 1.590 170 10,7%

TOTAL 275 28.889 3.593 12,4%

Fonte: https://www.oab.org.br/arquivos/desempenhoiesxxvii.pdf

No gráfico abaixo, ainda de acordo com os dados coletados no rela-
tório da OAB sobre o XXVII Exame de Ordem, é possível visualizar um 
comparativo entre o total de inscrições e aprovações gerais da região 
Nordeste, como um todo, em relação às inscrições e aprovações nacio-
nais, correspondendo a um total de 23,1% das inscrições e 23,7% das 
aprovações no Exame.

6 O último Exame de Ordem realizado pela OAB, segundo consta em seu sítio eletrônico, foi o XXIX, 
todavia, o último que apresenta o resultado de desempenho por IES e Campus é o XXVII.

Gráfico 2 – Comparativo entre total de inscritos e aprovados Brasil x Nordeste

Fonte: https://www.oab.org.br/arquivos/desempenhoiesxxvii.pdf

Nesse sentindo, diante do quadro que ainda hoje existe, é fundamental 
tentar entender a educação jurídica, como se apresentava em seu contexto an-
terior e, principalmente, como se revela no contexto atual, para busca de so-
luções efetivas tanto para o problema do ensino quanto para o problema da 
formação dos novos juristas.

Parte-se, portanto, dos ensinamentos de Freire (1996, p. 12), para perceber 
que esse conceito de ensino tradicional já não mais faz sentido, na verdade, 
deve se possibilitar que o aluno rompa com a ideia de ser apenas sujeito passi-
vo nessa relação de ensino, apenas esperando receber o conhecimento pronto e 
acabado, e passe a se reconhecer como peça fundamental cujo papel é partici-
par ativamente na formação dos saberes.

3. RESULTADOS

Partindo da ideia geral de que é fundamental, antes de tratar de qualquer 
tema, conhecê-lo em sua maior amplitude possível, e da ideia específica de que 
a educação jurídica é pensada, principalmente, nas pós-graduações, buscou-se 
saber o que está sendo produzido sobre o tema, em nível de mestrado e douto-
rado, nas IES do Nordeste.

Pesquisou-se no Google Acadêmico e no Portal de Periódicos da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), durante 
o mês de maio/2019, por meio de diversas combinações de palavras-chave, to-
davia não foi encontrado qualquer trabalho que tratasse do tema abordado no 
presente artigo.
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No entanto, serviu de suporte o trabalho produzido por Figueiredo 
(2017), do qual foi possível extrair a ideia central da pesquisa e os caminhos a 
serem percorridos para sua realização.

O presente trabalho buscou identificar e reunir as dissertações e teses que 
tratassem do tema Educação jurídica, no âmbito dos programas de pós-gra-
duação em Direito na região Nordeste.

Inicialmente, necessário identificar quais os Programas de Pós-Gradua-
ção stricto sensu7 em Direito (PPGD’s) existentes no Nordeste, informação 
encontrada no sítio eletrônico da CAPES (https://capes.gov.br/pt/cursos-reco-
mendados):

Quadro 4 – Estados e Universidades com mestrado e/ou doutorado em Direito 
reconhecidos pelo Ministério da Educação

UF UNIVERSIDADES

Alagoas Universidade Federal de Alagoas

Bahia

Centro Universitário Faculdade Guanambi
Universidade Católica de Salvador
Universidade Federal da Bahia
Universidade Salvador

Ceará

Centro Universitário Christus
Centro Universitário 7 de Setembro
Universidade de Fortaleza
Universidade Federal do Ceará

Maranhão Universidade Federal do Maranhão

Paraíba
Centro Universitário de João Pessoa
Universidade Federal da Paraíba

Pernambuco
Faculdade Damas
Universidade Católica de Pernambuco
Universidade Federal de Pernambuco

Piauí Universidade Federal do Piauí

Rio Grande do Norte
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade Federal Rural do Semiárido

Sergipe
Universidade Federal de Sergipe
Universidade Tiradentes

7 “As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a can-
didatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições 
de ensino e ao edital de seleção dos alunos (art. 44, III, Lei nº 9.394/1996)”. Disponível em: http://
portal.mec.gov.br/pos-graduacao/pos-graduacao. Acesso em: 25 jun. 2019.

Atualmente, segundo dados obtidos através de consulta à Plataforma Su-
cupira da CAPES8, a região Nordeste possui um total de 1.683 estudantes ma-
triculados nos cursos de pós-graduação stricto sensu em Direito, dividindo-se 
em 1.297 alunos de mestrado e 386 de doutorado.

Desse modo, seguiu-se com pesquisa bibliográfica/documental realizada 
nos sítios eletrônicos da CAPES, da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dis-
sertações (BDTD), bem como nos repositórios institucionais específicos de cada 
PPGD, utilizando-se como termo de busca as palavras-chave “ensino jurídico”, 
“ensino do direito” e “educação jurídica”.

A reunião dos trabalhos se realizou durante todo o mês de maio/2019, 
tendo como critérios de inclusão: a) trazer uma das palavras-chave mencio-
nados acima no título do trabalho; b) ter sido produzido dentro de algum dos 
PPGD’s nordestinos; e c) possuir resumo disponível à época da consulta. Con-
sequentemente, foram excluídos os resultados que não atendessem, cumulati-
vamente, estes parâmetros.

Como resultado foram obtidos 15 trabalhos, dos quais 13 são dissertações 
de mestrado e 2 são teses de doutorado, que versam sobre a Educação jurídica 
e foram produzidos nos programas de pós-graduação em Direito no Nordeste.

Quadro 5 – Estados e Universidades x Quantidade de trabalhos

UF UNIVERSIDADES DISSERTAÇÕES TESES

Bahia

Universidade Federal da 
Bahia 3 1

Universidade Salvador 1 0

Ceará
Universidade de Fortaleza 6 0

Universidade Federal do 
Ceará 2 0

Paraíba Universidade Federal da 
Paraíba 1 0

Rio Grande 
do Norte

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 0 1

Fonte: pesquisa do autor

Passa-se, nesse momento, a uma breve análise dos trabalhos encontrados 
na pesquisa.

No Estado da Bahia localizaram-se quatro dissertações e uma tese:
a) O Ensino Jurídico No Brasil: uma crítica à luz da análise do discurso, dissertação 

8 https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.jsf#
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defendida em 2013, na Universidade Federal da Bahia, pela autora Daniel-
la Santos Magalhães.

b) Ensino Jurídico e a Transdisciplinaridade como método do Direito Animal, dis-
sertação defendida em 2018, na Universidade Federal da Bahia, pelo autor 
Álvaro de Azevedo Alves Brito.

c) Autonomia do Direito Ambiental: necessidade da sua obrigatoriedade no Ensino 
Jurídico brasileiro ante a sociedade de risco, dissertação defendida em 2011, na 
Universidade Federal da Bahia, pela autora Juliana Campos de Oliveira.

d) Política pública educacional na área do Direito: a reestruturação do processo de 
ensino-aprendizagem jurídico a partir da abordagem dialógica com a arte, disser-
tação defendida em 2018, na Universidade Salvador, pela autora Marcella 
Pinto Almeida.

e) Direito Animal e Ensino Jurídico: formação e autonomia de um saber pós-huma-
nista, tese defendida em 2013, na Universidade Federal da Bahia, pelo au-
tor Tagore Trajano de Almeida Silva.

No Ceará concentrou-se a maior parte dos trabalhos, com oito dissertações:
a) A humanização do ensino jurídico no Brasil: a experiência do escritório de práti-

ca jurídica da Universidade de Fortaleza, dissertação defendida em 2008, na 
Universidade de Fortaleza, pela autora Ana Geórgia Santos Donato Alves.

b) Acesso democrático à justiça com base no ensino jurídico da mediação, disser-
tação defendida em 2014, na Universidade de Fortaleza, pela autora Ana 
Carolina Farias Almeida da Costa.

c) O ensino jurídico no Brasil e o acesso à justiça através dos núcleos de prática ju-
rídica, dissertação defendida em 2013, na Universidade de Fortaleza, pela 
autora Kelly Cristina Vieira de Sousa.

d) A formação do jurista na prudência como desafio do ensino jurídico, dissertação 
defendida em 2017, na Universidade de Fortaleza, pelo autor Rafael Veras 
Castro Melo.

e) Método Disney: uma proposta de inovação para a didática de ensino jurídico, dis-
sertação defendida em 2018, na Universidade de Fortaleza, pelo autor Má-
rio de Quesado Miranda Bezerra.

f) O direito à educação, a qualidade do ensino jurídico e o acesso à justiça, disser-
tação defendida em 2007, na Universidade Federal do Ceará, pela autora 
Roberta Teles Cardoso.

g) Formação jurídica, metodologias ativas de ensino e a experiência da graduação da 
escola de direito de São Paulo, dissertação defendida em 2018, na Universida-
de Federal do Ceará, pela autora Stephane Hilda Barbosa Lima.

No Estado da Paraíba houve uma dissertação:
a) Educação em Direitos Humanos no Ensino Jurídico na UFPB, dissertação de-

fendida em 2013, na Universidade Federal da Paraíba, pela autora Maria 
José Soares Bechade.

No Rio Grande do Norte encontrou-se uma tese:

a) Ensino do Direito no Brasil: da Constituição da Colonialidade a uma educação 
jurídica emancipatória, tese defendida em 2018, na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, pelo autor André Luiz de Lima.

Acerca dos trabalhos desenvolvidos nos programas pós-graduação 
stricto sensu em Direito, um dado interessante observado diz respeito à preo-
cupação com as metodologias de ensino para a formação do profissional de 
Direito. Tal constatação oferece pistas sobre o caminho a ser percorrido para 
enfrentar a complexidade do ensino na área jurídica, considerando a didáti-
ca, um campo de articulação complexa de saberes teórico-científicos, científi-
co-didáticos e pedagógicos.

Os trabalhos de Magalhães (2013), Lima (2018), Bezerra (2018) e Bechade 
(2013), por exemplo, apontam discussões acerca da necessidade do professor 
refletir sobre possibilidades e práticas realizadas em diferentes espaços sociais 
e acadêmicos do/no campo jurídico. Os trabalhos discutem questões que se 
organizam da formação jurídica apontando perspectivas didáticas que consi-
derem: a) domínio cognitivo: os professores deverão adquirir conhecimentos 
sobre os processos de aprendizagem, sobre a interdependência entre objeti-
vos, conteúdos, métodos e avaliação, e sobre meios de melhorar os processos 
ensino-aprendizagem; b) domínio afetivo: aprendem a adotar uma postura 
positiva frente aos estudantes e parceiros do processo ensino/aprendizagem 
(leitura positiva da realidade dos alunos); c) domínio da prática: adquirem 
habilidades para aplicar diferentes métodos e aprendem a olhar e refletir criti-
camente as próprias práticas.

Vale ressaltar que os trabalhos mencionados se destacam por discutir o 
papel do professor de Direito em sua práxis pedagógica, contextualizada a par-
tir de uma teoria que informa, conflita e (re)significa a prática, criando assim 
novos elementos para ajustar os conhecimentos do campo jurídico, contextua-
lizados em um campo de constantes disputas e embates.

Nessa perspectiva, o ensino do Direito se constitui um campo de atuação 
docente que surge como instrumento político para romper com a hegemonia 
do ensino tradicional e colaborar no enfrentamento das contradições políticas, 
éticas e sociais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo resultado da pesquisa é possível fazer algumas constatações e susci-
tar alguns questionamentos.

No decorrer da pesquisa, percebeu-se que existe também alguma pro-
dução sobre o tema nos Programas de Pós-graduação em Educação (PPGE’s), 
que, se considerada, faria número, mas não causaria grandes impactos em ter-
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mos quantitativos.

No que pese a existência de instituições com cursos de mestrado e dou-
torado com décadas de existência, como é o caso da UFPE com início em 1972, 
da UFBA e da UFC com início em 1975, boa parte das que figuram na pesquisa 
tem início recente, não possuindo, ainda, nenhum tipo de produção.

Entretanto, ainda que com as considerações acima, preocupa que vinte 
instituições de ensino, nos nove estados que compõem a região Nordeste do 
Brasil, que ofertam mestrado e doutorado em seus programas de pós-gra-
duação, tenham produzido nesse âmbito apenas vinte e três trabalhos sobre 
educação jurídica.

Indaga-se, portanto:
• Qual a relevância e o grau de importância de se abordar a educação 

jurídica nos PPGD’s?

• Se relevante e de grande importância, por que se produz tão pouco so-
bre a educação jurídica no âmbito dos PPGD’s?

• Existe algum entrave para produção desse tema nos PPGD’s? Se sim, 
qual é e como superá-lo?
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO JURÍDICA NO BRASIL:
REFLEXÕES PARA A FORMAÇÃO DE JURISTAS 
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Sandro Alex de Souza Simões2

Arthur Laércio Homci3

1. INTRODUÇÃO

A UNESCO, em 1999, realizou um projeto transdisciplinar: “Educar 
para um futuro viável”, que contou com a colaboração de vários acadêmicos 
em educação, dos mais distintos países, para construir um esforço conjun-
to de reflexão e pensar os rumos que as universidades do futuro terão que 
trilhar para não retrocederem ou estagnarem no enclausuramento da disci-
plinarização, fragmentação e superespecialização dominantes nos projetos 
educacionais das instituições de ensino. Resultou desse projeto a obra “Sete 
saberes necessários à educação do futuro”, do antropólogo, sociólogo e filó-
sofo francês Edgar Morin, que teve o objetivo de sistematizar algumas refle-
xões para se repensar os desafios da educação no século XXI, no contexto de 
sociedades complexas.

Para além do academicismo, sua proposta é inspirar e mobilizar formas 
concretas de ação, para projetar novas finalidades à educação, à luz de um 
viés transdisciplinar de ensino e pesquisa, capaz de desenvolver um ensino 
contextualizado e interligado com diferentes saberes e dimensões da vida. Nas 
palavras de Morin, “a humanidade precisa de mentes mais abertas, escutas 
mais sensíveis, pessoas responsáveis e comprometidas com a transformação de 
si e do mundo.” (MORIN, 2011, p. 13).

Um ponto de partida importante para iniciar a discussão é situar a edu-
cação em um contexto em que a razão e a desrazão fazem parte de qualquer 
tipo de cognição, mesmo que o conhecimento, notadamente o científico, seja 
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insistente em excluir elementos imaginativos e não objetivos de sua com-
preensão. Concepções mais formalistas de conhecimento e de ensino, em 
nome da objetividade e do rigor, tentam afastar-se da cultura, da sociedade e 
da história, no entanto, é em meio a todo esse processo sociológico, cultural e 
histórico que se produz o conhecimento e o ensino, adequados para atender 
as expectativas das sociedades complexas contemporâneas. Nesse sentido, 
é “preciso deixar-se contaminar pelo princípio da incerteza racional”. (MO-
RIN, 2011, p. 13).

Historicamente, a disjunção homem e natureza foi a consequência dessa 
cosmovisão. No entanto, o resgate da “unidualidade do homem precisa ser 
acionado”, a partir da compreensão de que a objetividade científica não ex-
clui a mente humana, o sujeito individual, a cultura, a sociedade: ela os mobi-
liza. O conhecimento fundamenta-se, assim, na mobilização ininterrupta da 
mente humana, de seus poderes construtivos, de fermentos socioculturais e 
históricos. Há diálogos permanentes entre o homem e a realidade ou a natu-
reza do mundo. A objetividade não é isolável das crenças humanas.

No ensino tradicional, comumente, as escolas e universidades promo-
vem o fenômeno do imprinting, que é a marca original irreversível impressa 
no cérebro. No exemplo citado por Morin, o passarinho sai do ovo, sua mãe 
passa ao lado e ele a segue. Para o passarinho, o primeiro ser que passa perto 
do ovo de onde ele saiu é a sua mãe. Se qualquer outro ser passar, o passa-
rinho toma-o por sua mãe. De acordo com essa lógica, depois de sofrer o 
imprinting, a invenção, a criatividade e a inovação acontecerão apenas entre 
aqueles menos afetados ou pelos considerados dissidentes, ou discordantes 
(MORIN, 2002, p. 50).

Nesse contexto, nota-se que as instituições de ensino, paradoxalmente, 
promovem uma homogeneização e formatação dos seus alunos, que perdem 
a capacidade de criar e conceber novos conhecimentos ou mesmo habilida-
des outras que não as estritamente requeridas em um ensino tradicional. A 
questão fundamental é como equilibrar o seguimento de regras acadêmicas 
padronizadas e impostas a todos independentemente de suas aptidões e ta-
lentos, com o desvio que, em certos casos, é necessário para romper com o es-
tabelecido e favorecer a inovação e/ou a construção de respostas para crises, 
conflitos e contradições para enfrentar e superar os problemas concebidos em 
sociedades complexas.

O grande desafio contemporâneo consiste em tornar as instituições em 
verdadeiros locus não apenas de produção de conhecimento, mas de eman-
cipação, criatividade, liberdade, diálogo e resolução de conflitos, a partir de 
novas práticas pedagógicas problematizadoras, com espaços abertos, demo-
cráticos e reflexivos para promover uma educação transformadora, centrada 

na valorização da diversidade cultural, na sensibilidade, no agir ético, tendo 
como objetivo a construção de um conhecimento transdisciplinar para en-
frentar as múltiplas crises das sociedades contemporâneas: crises econômi-
cas, sociais, políticas, éticas e ambientais.

Para tanto, Morin defende uma mudança epistemológica de um modelo 
que teve forte acolhimento, no início do século XX, pelos teóricos empiristas 
lógicos que integraram o Círculo de Viena. Essa teoria neopositivista preten-
deu reduzir o conhecimento à ciência observável e verificável, única capaz de 
construir um conhecimento verdadeiro, seguro e científico, o que acabou por 
promover um afastamento das reflexões éticas, políticas e estéticas.

Segundo o autor, a ênfase nesse modelo levou a uma série de desven-
turas e fracassou. Um desses malogros refere-se às contribuições epistemoló-
gicas de Karl Popper ao defender que a cientificidade não se define por sua 
certeza, e sim, por sua incerteza. O que prova que uma teoria é científica é o 
fato de ela ser falível e aceitar ser refutada. Trata-se de um modelo que rompe 
com a ideia de que o propósito da ciência é provar verdades sobre o mundo; 
de um modelo que implementa uma incerteza racional a partir da ideia de 
falseabilidade, em que a teoria aceita sempre será suscetível de ser testada e 
questionada, “aceitando-se a si mesma como biodegradável”. Nota-se uma 
reviravolta epistemológica na compreensão do tipo de conhecimento que se 
deve priorizar nas instituições de ensino (MORIN, 2002, p. 39).

Para discutir, no âmbito do ensino jurídico, essa proposta apresentada 
por Morin para a construção de uma educação do futuro, o trabalho pro-
põe-se a refletir sobre as questões históricas e políticas da consolidação do 
ensino jurídico no Brasil, que viabilizaram um ensino tecnicista e alheio a 
diferentes saberes e dimensões da vida, o que nos projeta a um desafio de 
refletir acerca de alternativas para reverter a realidade dogmática solida-
mente arraigada na nossa cultura jurídica. Para tanto, torna-se necessário 
enfrentar a discussão acerca dos limites do processo regulatório e sua fun-
ção enquanto mecanismo de implementação do que se entende por “quali-
dade” ou “excelência” dos cursos jurídicos no Brasil, mormente a partir da 
aprovação da Resolução nº. 05 de 17 de dezembro de 2018 do Ministério da 
Educação/Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, 
que estabelece novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de gra-
duação em Direito no Brasil.

O objetivo do presente trabalho é apresentar reflexões em busca de um 
ensino jurídico formativo que permita, mesmo diante da padronização de-
corrente da forte regulação sobre a estrutura dos cursos de Direito no Brasil, 
colocar na sociedade profissionais com habilidades diferenciadas, aptos a 
transformarem a realidade social em que vivem.
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2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS E POLÍTICAS 
ACERCA DA CONSOLIDAÇÃO DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL: 
DE ONDE VIEMOS E ONDE ESTAMOS

Ao refletir sobre as perspectivas de mudança e inovação do ensino ju-
rídico no Brasil do futuro, percebe-se que as dificuldades para transformar 
o que existe são tantas que parece não haver opção além de aderir resigna-
damente ao que existe, a julgar pela resistência de mudança em um ensino 
predominantemente marcado pelo tecnicismo e senso comum teórico. Essa 
realidade conduz à necessidade de mencionar algumas das questões históri-
cas da sua consolidação.

O ensino jurídico no Brasil, em meados do século XIX, se deu em um 
contexto histórico de independência do Brasil em relação ao domínio co-
lonial português. Vivia-se em pleno processo de independência, criação e 
consolidação do estado nacional brasileiro. Vivia-se, como consequência, o 
processo de rompimento do Brasil com as forças físicas e influências acadê-
micas de pressão metropolitana. Nesse contexto, o estado imperial brasilei-
ro e suas elites pretendiam construir cursos de direito que atendessem aos 
interesses de um Estado ainda em processo de consolidação de suas bases 
institucionais e estruturais.

Objetivavam, com isso, formar estadistas para preencher os quadros 
funcionais necessários à organização e implementação do Estado recém 
egresso do regime colonial. Pretendiam, ainda, constituir uma elite políti-
ca coesa, disciplinada e devota às razões do Estado monarquista, que fosse 
capaz de evitar qualquer espécie de questionamento e/ou crítica às bases do 
Estado Imperial brasileiro.

Os efeitos deletérios dessa realidade são verificáveis na formação dos 
bacharéis em direito no Brasil que, durante tantas décadas e com certo res-
quício ainda nos dias atuais, foram conduzidos a um desprendimento ou 
alheamento pedagógico e acadêmico, bem como a uma visão de mundo des-
conexa às intensas transformações vivenciadas pelo direito na sociedade bra-
sileira e à ausência de percepção quanto à importância social de seu papel, 
conforme apontaram os estudos de Adorno (1988), Mangabeira Unger (2003), 
Nobre (2003), Campilongo (1991), dentre outros.

A marca genética do contexto histórico é particularmente relevante no 
que tange ao alheamento pedagógico e acadêmico que pode ser traduzido 
ainda hoje pela baixa sensibilidade quanto à reflexão sobre metodologias de 
ensino do direito e, consequentemente, quanto à importância de formação 
profissional do professor de direito e sua percepção enquanto carreira, mes-
mo em um percurso negativo ao que foi a construção do ensino jurídico nos 

umbrais da baixa idade média, presidido pela acirrada controvérsia entre mos 
italicus e mos gallicus, a qual era, significativamente, um debate sobre o que 
consistia, qual a base e fundamentos do direito e, daí, qual a maneira mais 
adequada de ensiná-lo.

Considerando esse estado de coisas, um dos grandes desafios atuais ao 
ensino jurídico refere-se à necessidade de modernização, incluindo novas 
práticas pedagógicas, o que vem sendo há muito discutido, para abrir-se às 
demandas dos novos tempos, às sucessivas transformações sociais, econô-
micas, políticas, culturais e tecnológicas do mundo contemporâneo. A título 
de exemplo, há quatro ou cinco décadas, as reflexões em teoria do direito 
e disciplinas afins eram feitas com base em esquemas cognitivos e mode-
los analíticos forjados por uma visão de mundo essencialmente formalista. 
Bem assim, aos juristas e professores brasileiros isso impõe igualmente a 
necessidade de enfrentar essa reflexão, mas abrindo caminhos para um de-
bate com o qual temos menos familiaridade e, ainda, algumas camadas de 
indiferença historicamente consolidadas, não obstante, louváveis esforços 
das últimas décadas e de uma nova geração de professores, tal como vere-
mos mais detidamente adiante.

Do final do século XIX ao final do século XX, houve um enorme esforço 
para afirmar a autonomia epistemológica do direito, separando-o da políti-
ca, economia, moral. Hoje, essas fronteiras vão se tornando cada vez mais 
tênues. Há um diálogo cada vez mais frutífero e consistente com inúmeros 
ramos das ciências humanas e sociais, como a sociologia, história e antropo-
logia para discutir problemas de grande complexidade, como questões am-
bientais, conflitos fundiários, desenvolvimento social e regional, atentados 
terroristas, fundamentalismos e fascismos das mais distintas versões, mani-
festações sociais e direitos fundamentais de modo geral.

Um dos grandes desafios hoje, para o ensino jurídico, é formar alunos 
capazes de contribuir para a resolução dos problemas de justiça social, para 
a melhoria da gestão pública, para a produção de conhecimento jurídico e 
institucional indispensável para que a sociedade brasileira possa qualificar 
o seu processo de desenvolvimento. O ensino jurídico tem que ser capaz de 
debruçar-se sobre problemas complexos de nossa realidade para resolvê-los 
com apurado senso crítico. Com esse desafio, não é possível prescindir de 
uma articulação entre realidade prática e reflexão teórica.

Para discutir de maneira séria sobre o ensino jurídico, sobretudo acerca 
do que, por que e com que profundidade estudar, disciplinas reflexivas e pro-
blematizadoras são verdadeiras condições de possibilidade para essa discus-
são. Tem-se que ter uma clara delimitação sobre o que se concebe por direito 
e essa compreensão perpassa, inevitavelmente, pelas discussões propedêuti-
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cas do direito. Não é possível negar a relação entre os modos de pensar uma 
ciência e a maneira de ensiná-la, entre os modos de se pensar o direito e os 
de ensiná-lo. A questão é antiga, mas isso não significa que esteja superada 
nem que possa ser evitada. No entanto, não pode ser evitada porque são as 
crenças sobre o que se compreende por direito que moldam o objeto mesmo 
daquilo que se ensina.

É importante que se tenha a compreensão de que os cursos universitá-
rios não são uma realidade neutra ou regidos por uma inevitabilidade curri-
cular que cabe apenas ser transferida para os alunos. É imprescindível que os 
cursos de direito sejam produtores do saber, não apenas receptores e repro-
dutores das teorias dominantes produzidas por outros centros universitários 
europeus ou norte-americanos. Muitos dos problemas que hoje se enfrenta na 
política e no direito são atribuídos também à tentativa de importar e impor 
modelos universais a realidades locais tão diferentes. Nesse sentido, não é 
possível assumir como não problemática a absoluta superioridade do univer-
sal sobre o particular ou do abstrato sobre o concreto. Indivíduos, culturas e 
crenças apresentam diferenças profundas, muitas vezes irreconciliáveis, que 
não podem ser apagadas ou desconsideradas para que se acomodem às ne-
cessidades das teorias e de sua pretensão a um discurso universalizante. Os 
modelos totalizantes de pensamento e ação não conseguem dar conta de bens 
preciosíssimos: a individualidade e o direito à diferença, que passam pela 
ideia de alteridade, tolerância e convivência harmônica, em oposição a toda 
tentativa de homogeneização, destruição e exclusão.

Nesse sentido, se os cursos jurídicos não dispuserem de capacidade 
para pensar com autonomia, para compreender os problemas e a realidade 
local, as questões políticas, econômicas e ambientais, para inovar juridica-
mente, criar a sua própria agenda de pesquisa, serão sempre subalternos aos 
grandes centros de pesquisa. É importante notar que o conhecimento está no 
centro das revoluções paradigmáticas. É instrumento de mobilizações, pro-
testos, transformações. Assim, a produção de conhecimento sobre o nosso 
próprio direito gera desenvolvimento. Daí a premência de realizar pesquisa 
de ponta capaz de operar o direito em suas múltiplas dimensões a partir de 
uma agenda autônoma.

Essa discussão em torno da prevalência do objeto universal e na ênfase 
nas particularidades foi objeto de crítica e exaltação nas discussões sobre en-
sino jurídico. No âmbito da educação, foram formuladas propostas de sínte-
se, comumente tendo como pedra de toque o protagonismo do aluno. Paulo 
Freire e Piaget foram apenas alguns teóricos que formularam reflexões sobre 
o processo educacional a partir da realidade concreta e do ponto de vista da-
quele que aprende. No campo do direito, discute-se também a importância 

de conceber modelos pedagógicos que permitam a participação ativa dos alu-
nos na produção e troca de conhecimento. Discute-se também a necessidade 
de introduzir, ao lado do conhecimento especulativo, conceitual e abstrato, 
a importância de habilitar o aluno ao conhecimento aplicado voltado para a 
sua possibilidade de utilização prática.

Seguindo essa proposta, por maior que seja o nível de abstração de certas 
disciplinas do direito, ela não deve se mover em um vazio institucional e/ou 
histórico. Do ponto de vista das escolhas conteudísticas, o ensino do direito deve 
partir também de questões concretas e de problemas historicamente localizados. 
Daí a necessidade de se formular questões reais que viabilizem o trânsito dos 
enunciados abstratos às situações da vida cotidiana e do mundo contemporâneo.

Apesar de propostas de reformulação do ensino jurídico, a exemplo da 
defesa de alguns organismos multilaterais por cursos essencialmente práticos, 
como o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e para o Desenvol-
vimento Econômico que têm proposto reformas curriculares que cortam pela 
metade os anos de graduação, mediante a eliminação das matérias teóricas nos 
cursos jurídicos. Para essa orientação, os alunos receberiam uma “formação 
operacional” adequada à tecnologia vigente no mercado. A despeito dessa rea-
lidade, esses conteúdos teóricos são decisivos para, a partir do seu olhar con-
ceitual, analítico e reflexivo, estabelecer uma conexão entre os problemas cien-
tíficos e filosóficos do direito com a realidade flagrante da sociedade brasileira.

Nesse contexto, é importante registrar que as formas tradicionais de 
ação política e o direito positivo concebido com base nas teorias jurídicas her-
deiras do iluminismo perderam competência cognitiva frente às transforma-
ções do mundo contemporâneo. Os modos vigentes de entender a sociedade 
e gerir seus litígios não estão à altura da complexidade de sociedades marca-
das por novos tipos de conflitos, problemas e dilemas. A excessiva ênfase dos 
cursos jurídicos sobre o papel do Estado e do direito positivo, compreendido 
em sua autonomia, como instrumento de controle político e social tem impe-
dido o desenvolvimento de uma reflexão destinada a analisar a complexida-
de dos problemas, à luz de um diálogo interdisciplinar, e sem descuidar do 
rigor analítico e precisão conceitual.

Ressalta-se que a leitura de clássicos no direito continua sendo absoluta-
mente fundamental. Contudo, não se pode confundir essas leituras com uma 
espécie de apresentação caricatural, aula a aula, de um pensador. Para a forma-
ção de uma consciência crítica, é importante examinar as tentativas de explica-
ção do direito oferecidas pelos autores, sejam eles contemporâneos ou de sé-
culos anteriores. É preciso também lembrar que a reflexão não deve centrar-se 
apenas nas generalidades, mas em problemas e questões bem determinadas, a 
que se referem às coisas do mundo e da vida.
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Assim, não se pode ignorar que o enfrentamento de desafios dessa di-
mensão destaca o papel dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Direito, sen-
do um dos elementos decisivos na estrutura de ensino superior sob regula-
ção nacional. Isso porque um dos dados da realidade a que devemos fazer jus 
consiste em compreender que os objetivos a serem alcançados na educação 
jurídica brasileira estão relacionados com dois horizontes que se relacionam 
simultaneamente, quais sejam, o dos projetos pedagógicos no âmbito da auto-
nomia de cada Universidade e o plano da regulação nacional que tende para a 
uniformização ou definição de características comuns, ou padronizadas a tais 
projetos. Daí que interessa-nos considerar as dinâmicas entre esses planos, as 
idiossincrasias, tensões e suas eventuais complementaridades.

3. A CONCEPÇÃO CURRICULAR DOS CURSOS JURÍDICOS E O 
DILEMA DA QUALIDADE

Um dos problemas iniciais a ser enfrentado no que se refere a qualidade 
dos cursos jurídicos é o de significá-la. O debate que se instalou a partir da 
década de 1990 no Brasil acerca da qualidade dos cursos superiores de Direito 
tem como pontos de referência, em primeiro lugar, a Portaria 1.886/1994 que 
definiu parâmetros objetivos e um processo de regulação inaugural para os 
cursos de direito existentes e os que viriam a ser criados e, em segundo lugar, 
o próprio processo de expansão dos cursos de direito marcantemente pelas 
Instituições de Ensino Superior privadas.

Desde logo, é recomendável esclarecer algumas zonas usualmente ne-
bulosas no senso comum teórico que foi formado desde então e que ocupa lu-
gar de destaque ainda hoje, quais sejam, a de que por se ter iniciado o debate 
mais intenso sobre qualidade do ensino jurídico nacional na década de 1990, 
aquilo que tínhamos antes no Brasil, entendido assim, um ensino predomi-
nantemente público, quase que integralmente nos grandes centros e com es-
treito acesso de alunos, dada a escassa oferta de vagas, era a quintessência 
do valor acadêmico. Em contraste com isso, a expansão do ensino jurídico 
pelas IES privadas e a ampliação progressiva da oferta de vagas, necessaria-
mente, seria uma degradação. Da mesma forma, também se assinala como 
nebulosa a concepção de que é incontornável para a definição de patamares 
de qualidade nos cursos de direito o conjunto de disciplinas obrigatórias ou 
conteúdos mínimos.

3.1. A CONCEPÇÃO DE QUALIDADE COMO HIPOSTASIA DO VALOR 
ACADÊMICO

Não será um exagero situar na primeira metade da década de 1990, em 
torno da discussão acerca da necessidade de elaborar parâmetros de regu-

lação aos cursos de direito, acento dado especialmente, a partir da Ordem 
dos Advogados do Brasil por intermédio da sua então Comissão Nacional 
de Ensino Jurídico, a preocupação com a qualidade dos cursos de Direito no 
Brasil. Vale dizer, doutro modo, que o termo “qualidade” passa a ocupar um 
papel central enquanto síntese dos debates que demonstram uma tentativa 
de apreender os fenômenos que irão acentuar-se naquela década como a ex-
pansão substantiva da oferta de vagas nos cursos superiores de direito, por 
conseguinte, os reflexos disto, no fluxo de toda uma nova geração de alunos 
e professores a ocupar espaços antes mais seletivos. Assim sendo, o que se 
afirma não é que a dúvida acerca da “qualidade” dos cursos jurídicos brasi-
leiros tenha-se inaugurado entre nós na década de 1990, mas sim que o termo 
“qualidade” torna-se o fio condutor desse debate a partir de então, sendo 
uma síntese aglutinadora de diversas inquietações, umas mais específicas e 
outras mais difusas, esgazeadas e questionáveis, como será tratado adiante.

Com a instalação da Comissão de Especialistas em Ensino de Direito no 
âmbito do MEC, as quais desempenharam atuação decisiva na formulação de 
diretrizes nacionais para os cursos de direito, as quais, em vários aspectos, 
anteciparam as mudanças que viriam para o ensino superior com um todo 
apenas com a nova Lei de diretrizes e bases da educação (LDB). As propostas 
da referida Comissão irão consolidar-se na histórica Portaria MEC 1.886 de 
30/12/1994, que marca, normativamente, uma fase de crescente preocupação 
com a qualidade do ensino jurídico nacional e, como dito, a qual acompanha 
um processo simultâneo de expansão da oferta de vagas e a presença signifi-
cativa das Instituições Privadas de Ensino Superior no país.

Sobre a Portaria MEC 1.886/1994, cabe assinalar que ela estabelece pa-
râmetros de avaliação de qualidade para os cursos de direito que constituem 
um modelo que, mutatis mutandis, continua funcionando como a moldura 
do debate até os dias de hoje, quais sejam: a) a definição de número mínimo 
de horas de integralização do curso, fixadas em 3.300h; b) o tripé curricu-
lar baseado na integração de atividades de ensino, pesquisa e extensão; c) 
a previsão das atividades complementares obrigatórias, as quais deveriam 
ser destinadas, pelo menos 5% da CH total do curso; d) exigência de número 
mínimo de 10.000 volumes no acervo bibliográfico, além de periódicos de 
jurisprudência, doutrina e legislação, sem definição de número; e) Conteú-
do mínimo dos cursos, definidos entre fundamentais e profissionalizantes; 
f) a obrigatoriedade de apresentação e defesa de monografia final de curso 
e; g) a criação dos Núcleos de Prática Jurídica, responsáveis pelas atividades 
do estágio supervisionado, com mínimo de 300h previstas no currículo ple-
no do curso, distinto do estágio profissional de advocacia previsto pela Lei 
8.906/1994, o qual configurava-se como extracurricular nos termos do art. 12 
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da Portaria em comento.

A Portaria MEC 1.886/1994 vigorou até 29/09/2004 quando o Conselho 
Nacional de Educação, nos usos de suas atribuições, em acolhimento à propos-
ta de novas diretrizes curriculares elaboradas por Comissão de Especialistas 
de Ensino de Direito, resolve decretar a Resolução nº 09 que instituiu algumas 
substantivas alterações para o amadurecimento dos parâmetros de qualidade 
dos cursos jurídicos no Brasil, da qual nos ocuparemos em outro momento.

O que importa observar, após a breve descrição da Portaria, é que ela 
marca a constituição de uma discussão sobre o ensino jurídico no Brasil que 
pode ser caracterizada em dois fenótipos bastante acentuados, quais sejam: 
1) um “fetichismo” sobre qualidade dos cursos de direito, que se revela pela 
pressuposição tácita de que todos sabem a que tal qualidade se refere, o que 
ela significa e o que pretende tão logo seja anunciada e; 2) a deslocação me-
tonímica, progressivamente robustecida desde então, de uma semântica em 
que as Diretrizes Curriculares são fins e metas, ao invés de meios e instru-
mentos pedagógicos.

No primeiro fenômeno é possível confrontar uma peculiaridade bas-
tante curiosa, fruto da colonização malfeita e distorcida da linguagem emi-
nentemente econômica sobre a pedagogia e a ciência de maneira geral. Afi-
nal, “qualidade” tem sido empregada nos debates sobre os cursos jurídicos 
no Brasil desde a década de 1990 como uma adjetivação de determinados 
cursos idealmente compreendidos e não como um substantivo. Essa é uma 
função mormente verificável no sistema econômico, no mercado, quando 
alguém busca um produto “de qualidade”, ou seja, algo definível pela sua 
eficiência. E, do ponto de vista econômico, a permanência desse ou daquele 
produto no mercado, seu êxito comercial, explicam-se menos pelos seus 
fins ou necessidade e mais pela sua eficiência. É notável que uma parte 
expressiva dos produtos tecnológicos que a cada ano são inventados ou 
aperfeiçoados em linhas de série e infindáveis novas gerações trazem solu-
ções para problemas que não existiam antes deles mesmos serem criados. 
Ou seja, a necessidade não é o principal elemento, pois ela mesma pode ser 
– e constantemente é – fabricável. A questão desloca-se daí para a eficiência 
e demais qualificativos que não são, propriamente, o substantivo e muito 
menos o sujeito.

O fenômeno do deslocamento no caso da educação superior parece-nos 
peculiarmente sensível a um tipo específico de esvaziamento, cujos efeitos 
são notáveis e permeiam boa parte dos incômodos que se avolumam nas 
insatisfações que compõem o bordão da crise do ensino jurídico brasileiro. 
Trata-se do lugar vazio constituído em torno das competências, habilidades e 
capacidades que devem presidir os projetos de formação em direito tendo em 

vista, de um lado, o aluno educando e, de outro, os fins da formação, o que 
engloba também uma preparação profissionalizante para atuação no merca-
do, dado que essa é uma realidade marcante do ensino superior brasileiro. 
No Brasil, as Universidades formam recursos humanos diretamente para o 
mercado e constituíram-se como espaços de treinamento profissional, o que 
se reflete não somente no tipo de currículos oferecidos, mas também provoca 
a crescente, e também esdrúxula, interveniência das corporações de profissão 
na matéria, não raro com grande poder de interferência e controle como é 
visível, por todos, o caso da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho 
Federal de Medicina.

Contudo, esse foi o ponto antes da breve digressão, o denominado espa-
ço vazio da discussão entre as “qualidades” do aluno, e aí invocamos o termo 
no sentido de substantivo de “virtudes”, e os fins dos projetos de formação, 
compreendidas aqui as escolhas institucionais acerca do para o quê educar, 
deixa à descoberto toda uma gama indispensável de problemas a enfrentar 
como a natureza e adequação dos currículos, seus conteúdos, suas estratégias 
de implementação e metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação, o perfil 
do corpo docente, mecanismos de incentivo e fixação na carreira, tempo de 
dedicação do professor e mesmo aspectos infraestruturais diretamente im-
plicados naquelas escolhas de projeto formativo. Afirmamos que quando os 
pontos iniciais das “qualidades” do aluno e os fins do projeto não são, cla-
ramente, discutidos e definidos, todo entremeio citado entre um e outro, são 
espaços vazios. Uma avaliação formal deles jamais será capaz de dar conta do 
que seria qualidade enquanto valor.

É daí, dentre outros fatores, que o resultado do processo regulatório 
iniciado com o marco da Portaria 1.886/1994 foi uma dinâmica alucinante 
das mensurações que se prolonga até os dias de hoje sob diferentes norma-
tizações, dado que aquilo que é adjetivo não apenas pode ser medido, mas 
acaba por impor métodos quantitativos de modo a justificar a si mesmo por 
um critério oco de eficiência, baseado no cumprimento de parâmetros que, 
isoladamente, nada significam. O número de volumes em uma biblioteca ou 
a quantidade de professores em dado regime de dedicação, ilustrativamente, 
podem ser critérios indicativos de preocupação institucional objetiva, mas 
tendem a hipostasiar o problema da qualidade quando não sabemos o que 
fazer com os livros e os professores.

Isso para explicar nossa tese de que o debate da década de 1990 des-
locou as preocupações para a “qualidade” não enquanto dom, atributo e 
virtude dos cursos jurídicos, portanto, o que eles são e o que fazem, mas 
para a maneira exterior, a forma ou sinais com que realizam suas tarefas, 
hipostasiando os projetos formativos. E acrescentamos, com a devida vênia 
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às melhores intenções e às sérias preocupações que, de fato, presidiram às 
reformas curriculares e aos debates desde então, que mesmo sob o aspecto 
da qualidade enquanto adjetivação de eficiência, a compreensão foi apeque-
nada, conquanto tenha evoluído alguns passos na década seguinte segundo 
veremos adiante.

Nesse diapasão, a “qualidade” passou a ser um conceito que poderia 
englobar qualquer curso de direito, contanto que fossem observadas as exi-
gências relativas ao número mínimo de livros nas bibliotecas, que tais e quais 
disciplinas ditas críticas estivessem previstas como a sociologia e a filosofia 
(ao que tudo indica assumidas como intrinsecamente libertadoras), que hou-
vesse atividades complementares, ainda que não se soubesse o que fazer com 
elas, e a presença do ensino, da pesquisa e da extensão fosse estruturante dos 
currículos. O velho equívoco de tomar as substâncias pelas formas.

3.2. OS CONTEÚDOS E PERCURSOS CURRICULARES NOS EIXOS DE 
FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO JURÍDICA: SUPERAÇÃO DOS “CURRÍCULOS 
MÍNIMOS” E A TENSÃO ENTRE AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E REGULAÇÃO

Retomando o percurso regulatório dos cursos de direito no Brasil, a Reso-
lução CNE nº 09/2004 organizou de maneira mais técnica os novos parâmetros 
para o desenvolvimento do ensino jurídico nacional, dirigidos aos projetos pe-
dagógicos dos cursos, palavra essa que nem sequer figurava na anterior Por-
taria. Tais documentos, os quais passam a ter um papel central na organização 
dos respectivos cursos e, doravante, no processo regulatório, deve tratar obri-
gatoriamente dos seguintes aspectos:

I – concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às 
suas inserções institucional, política, geográfica e social;

II – condições objetivas de oferta e a vocação do curso;

III – cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;
IV – formas de realização da interdisciplinaridade;
V – modos de integração entre teoria e prática;
VI – formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VII – modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;
VIII – incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento 
da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica;

IX – concepção e composição das atividades de estágio curricular super-
visionado, suas diferentes formas e condições de realização, bem como a 
forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica;
X – concepção e composição das atividades complementares; e,
XI – inclusão obrigatória do Trabalho de Curso.

Parece-nos claro que o estabelecimento de diretrizes curriculares nacio-

nais para os cursos de Direito não é um movimento isolado, antes correspon-
de a uma preocupação legítima com a definição de parâmetros de qualidade 
para o ensino superior como um todo, ainda que caiba destacar um protago-
nismo na iniciativa por parte dos juristas junto ao Ministério da Educação e 
da Ordem dos Advogados do Brasil através de sua Comissão de Educação 
Jurídica, o que corresponde à expressividade e a tradição dos cursos de Direi-
to no Brasil. Entretanto, é relevante evitar algumas confusões conceituais que 
costumam derivar do debate sobre tais diretrizes, pois elas jamais podem ser 
confundidas com “disciplinas obrigatórias” ou “currículos mínimos”.

Os currículos mínimos ou as disciplinas obrigatórias fazem parte de 
uma sistemática de uniformidade e indivisibilidade da educação superior 
que não é admitida pela inteligência e mesmo pelos propósitos da legislação 
brasileira a respeito da educação superior, seja pela LDB, seja pelas Resolu-
ções e Pareceres do CNE. Compõe a própria dinâmica da educação superior 
que se comporte segundo a diversidade dos objetivos a serem alcançados, 
os quais, por sua vez, devem ser oriundos da compreensão dos desafios do 
contexto sócio-político e geoeducacional, o que recomenda toda cautela, para 
dizer o mínimo, com iniciativas tendentes a “pasteurização” dos projetos 
educacionais dos cursos de graduação, tais como as propostas de uniformi-
zação e indivisibilidade que reduzam ou “engessem” a possibilidade de dife-
renciação de conteúdos e metodologias.

Tal efeito, entretanto, acaba por se tornar presente como estratégia adap-
tativa de mercado, por meio do que as IES absorvem os parâmetros de “qua-
lidade” estabelecidos pelas diretrizes como padrão máximo e metas finais a 
serem alcançadas pelos seus projetos. Ainda que as IES públicas não estejam 
à sobranceiro do fenômeno dessa acomodação por outros fatores, mormente 
o de uma certa horizontalização da generalidade dos projetos pedagógicos 
de curso, bem como as influências exteriores (regulação oficial, exame de or-
dem e concursos), há um elemento decisivo que não pode ser ignorado, qual 
seja, a dinâmica da expansão das IES privadas e da oferta de cursos de direito 
nessas instituições, hoje marcantemente caracterizadas por crescente concen-
tração de mercado, diversamente do que era observável nas décadas de 1990 
e 2000, quando do boom do ensino superior privado no Brasil.

Quem se debruce sobre o ensino jurídico no país nas últimas duas dé-
cadas não se escusa de verificar o aparecimento rápido dos “controladores”, 
grupos empresariais que podem ser definidos como “um nível da estrutura 
institucional que orienta, direciona e controla a oferta de cursos, o funciona-
mento das IES e os recursos das mantenedoras. Um único controlador pode 
abranger várias mantenedoras, formando uma estrutura organizacional não 
prevista pela regulação do ensino superior” (GHIRARDI; CUNHA; FEFER-
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BAUM, 2014, p. 37-38).

Uma influência colateral do processo regulatório é a parametrização 
dos cursos, dado que basta para manter o curso regular e funcional no sis-
tema o atendimento a critérios de “qualidade” que não guardem nenhum 
espaço para flexibilidade, originalidade e regionalidade. Quem sejam cri-
térios horizontalizados e médios, aplicáveis da mesma forma em qualquer 
lugar do país, a qualquer curso de pequeno, médio ou grande porte, os 
quais valorizem muito pouco a contribuição efetiva da comunidade aca-
dêmica na sua formulação. Para tanto, não é necessário fazer muito além 
de estabelecer barreiras como currículos mínimos, disciplinas obrigatórias 
e padronização de Trabalhos de curso. Nossa afirmação, portanto, é a de 
que quanto mais os critérios regulatórios e as diretrizes forem detalhadas 
e compartimentalizadas em especificações objetivas, mais o resultado será 
próximo de um modelo cartesiano para o curso de direito aplicável da mes-
ma maneira em todos os cantos do país, indiferente a criatividade, às inicia-
tivas mais originais e orgânicas das regiões e das comunidades acadêmicas 
que, de fato, procurem estabelecer cursos jurídicos que dialoguem e inter-
firam com seus contextos geoeducacionais. A experiência brasileira das três 
últimas décadas é apta a demonstrar que a ilusão de diretrizes curriculares 
que pudessem objetivar critérios genéricos e generalizantes de “qualidade” 
produziram a quimera do “curso único ou padrão”, o que atende melhor 
às empresas de consultoria educacional e aos grandes grupos educacionais 
que podem replicar um único projeto em dezenas ou mesmo centenas de 
cursos espalhados por todo Brasil, e bem menos às iniciativas de inovação 
metodológica e participação acadêmica.

4. O ILUSTRE DESCONHECIDO: O PROJETO PEDAGÓGICO 
DE CURSO E A IMPERIOSA NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA 
METODOLOGIA DE ENSINO

De maneira ainda geral e ad argumentandum tantum, cremos que vale a 
hipótese de que ainda vigora fortemente nos cursos de direito brasileiros a 
crença de que sua qualidade é construída com professores titulados e, daí qua-
lificados, carga horária suficiente e infraestrutura adequada, o que inclui uma 
boa biblioteca. Esses, afinal de contas, são os elementos objetivados nas normas 
e instrumentos regulatórios tout court.

A rigor, nada de errado com todos e cada qual desses elementos. Não é 
pretensão desse artigo pôr em questão a necessidade de que uma IES seria-
mente os realize e na medida em que realizá-los possa obter melhores resulta-
dos. O problema para o qual interessa-nos chamar atenção pode-se expor em 
duas afirmações: a) Essas exigências são premissas e não devem ser expostas 

em metas educacionais ou de formação. Ou seja, há um patamar mínimo e 
quantificável, ademais, em que se não forem satisfeitas o curso não pode ser 
implantado e se já o foi, deve ser descredenciado do sistema. Noutras palavras, 
isso é início e não fim; b) A compreensão de que a qualidade dos cursos está 
circunscrita por esse tripé e nada mais, muitas vezes reflete o pano de fundo 
vetusto do ensino jurídico em que os professores o regem isoladamente de suas 
cátedras. As relações são, portanto, entre professores e os planos de ensino que 
possuem e os alunos que os recebem. Não há relação entre os professores e, 
em termos mais caricatos, jamais entre tais professores e a gestão institucional, 
senão a administrativa, que deve ser mínima. Essa é a perspectiva do sage on the 
stage que caracteriza a visão mais reducionista do ensino.

4.1. O SÁBIO NO PALCO: A RELAÇÃO ENTRE PROFESSORES, ALUNOS E 
PROJETO

As instituições são e serão feitas sempre pelas pessoas, e, sua natureza e qua-
lidade dependerá sempre da têmpera daqueles que as constituem. Professores vo-
cacionados e comprometidos puderam sempre construir, transformar e influen-
ciar decisivamente a cultura em todos os temp. De Pitágoras a Ricoeur – para citar 
um arco ilustrativo que não há como não ser arbitrário – quem atua na academia 
e na cultura é e sempre será tributário que seus mestres verdadeiros legaram e 
mesmo para certa tendência contemporânea de negação do “lugar do mestre” ou 
da sua autoridade, não raro confundida com autoritarismo, tais concepções, igual-
mente, têm esteio nos mestres e suas lições, incluídas as autofágicas.

Assim, a relevância dos professores verdadeiramente comprometidos 
com o conhecimento jamais pode ser posta em causa ou lateralizada na discus-
são e a assumimos como premissa. Ocorre que, no nosso recorte metodológico, 
não estamos tratando da formação de professores, a qual entendemos enraiza-
da em um debate contextualizado pela bildung em um horizonte mais largo de 
cultura e humanismo e, daí, para um outro texto e abordagem. No propósito 
da presente discussão interessa-nos sobremodo tomar como ponto de partida o 
que vem depois disso, ou seja, considerando que ninguém questiona a impor-
tância de bons professores para que tenhamos bons cursos, deve-se pôr outra 
pergunta: isso nos basta? Bons professores não se podem tornar melhores pro-
fessores se ampliarmos nossa visão de educação para além do talento indivi-
dual e do valor indubitável da cátedra? O que o projeto pedagógico de curso 
poderia realmente ser caso ultrapassasse o domínio sombrio das gavetas?

4.2. A CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS ORIENTADOS 
PARA OS ALUNOS BASEADOS EM COMPETÊNCIAS E DESTREZAS (O QUE SE 
REFLETE NOS PLANOS DE APRENDIZADO, E NÃO DE ENSINO)

Como já visto anteriormente, os projetos pedagógicos de curso são do-
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cumentos obrigatórios para os processos regulatórios na autorização, reco-
nhecimento e renovação de reconhecimento no Brasil. Todos os cursos de 
direito e superiores em geral têm seus projetos pedagógicos. A questão aqui 
proposta, entretanto, é a concepção dos projetos pedagógicos para além da 
exigência regulatória, bem como discutir alguns aspectos de sua construção 
mais rotineira.

O projeto pedagógico, antes de mais nada, importa em decisões institu-
cionais acerca da formação a ser oferecida e, devido a isso, importa em definir 
quais os objetivos a serem alcançados, o que não prescinde da consciência de 
quem é o sujeito da formação e para o quê formar. Isso impõe que nenhum 
projeto pedagógico real possa ser autológico.

Tal asserção, contudo, nem sempre se reflete na construção dos projetos, 
os quais costumam em uma linha de grande generalidade definir um perfil 
de egresso vazio, sem tempo e espaço. Uma idealização que raramente dialo-
ga com o conjunto daquilo que pretendem os atores envolvidos em qualquer 
projeto de formação superior, quais sejam os professores, os alunos, os gra-
duados e os empregadores.

De outro lado, a operacionalização dos projetos pedagógicos encontra 
um dos seus principais pilares nos usualmente chamados Plano de Ensino, os 
quais são os guiões dos professores nas respectivas disciplinas. O termo “plano 
de ensino” será adotado nesse artigo por ser o utilizado pelo Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes-ENADE.

Os planos de ensino, os quais compõem os projetos pedagógicos, ba-
seiam-se, tomada a própria literalidade de sua denominação, naquilo que os 
professores pretendem ensinar. Implica, portanto, também em decisões, as 
quais são tomadas em atenção ao estado atual da arte das disciplinas de sua 
titularidade, o que inclui as tendências temáticas dos Tribunais. Não raro, dada 
a pressão dos fatores avaliativos exteriores mencionados anteriormente, os te-
mas que são recorrentes nos concursos públicos e Exame de Ordem, o que não 
nega, necessariamente, o critério apontado. Ainda que tenha em conta, dessa 
forma, o aluno enquanto destinatário da sua atividade, é inegável que a natu-
reza do plano de ensino é “orientada ao professor”.

Mesmo que o papel decisivo do professor seja inegável, assinalamos 
novamente, há fortes limites nessa concepção autológica e os principais são: 
a) o reforço do isolacionismo e “individualismo da razão docente”, a qual 
basta a si mesma; b) o indiferentismo em relação aos resultados do ensino, 
no qual a dificuldade e, não raro, a incapacidade de aprendizado e diálogo 
em sala entre professor e aluno serão devidos sempre aos problemas e limites 
dos alunos. Ademais, trata-se de uma indiferença constitutiva porque tende a 

ser respondida com indiferença por parte dos alunos e; c) a desconsideração 
ad limine da carga cognitiva prévia com a qual os alunos cheguem ao curso, o 
que poderia influenciar não apenas o ritmo, mas a forma de abordagem e o 
conteúdo previsto no plano.

Daí que vejamos a necessidade de uma inversão para que os planos de 
ensino sejam “orientados para os alunos”, no sentido de que tenham em con-
ta a exigência de responder à pergunta: “o que os alunos precisam saber?” 
ao invés daquela questão usual feita pelos professores: “o que eu quero en-
sinar?” Outra pergunta necessária precisa ainda ser formulada: “o que os 
alunos precisam fazer?”

Cremos que isso implica em uma concepção diferente do planejamento 
que é de significativa dimensão, dado que a atividade de planejar está agora 
voltada para o aprendizado e não mais para o ensino; e também voltada a 
apreensão de habilidades, além de conteúdos. Ainda que não haja uma con-
tradição ou tensão necessária entre os dois conceitos, e está longe desse artigo 
pretender instalar qualquer ruptura entre eles, é notável que são distintos 
e trazem ao proscênio diferentes ênfases aos mesmos atores envolvidos em 
cena. Não se trata de exclusões, portanto, dado que professores e alunos per-
manecem como uma teia de relações indissociável no processo de formação, 
mas de um olhar mais acurado para um lugar mais sombreado dessa relação.

Se pensarmos em um “plano de aprendizado” mais do que um “plano de 
ensino” desde logo a primeira decisão a ser tomada é a respeito da qual os pro-
jetos têm tido pouca atenção: “o que os alunos precisam saber?” E essa questão 
para ser resolvida acaba supondo uma outra, qual seja, “ademais de saber, o 
que precisam saber fazer?” Ou seja, na linguagem mais recente da pedagogia 
referimo-nos às competências e destrezas.

O Tunning Project europeu conceitua competências e destrezas, bem como 
destaca sua importância em uma nova maneira de conceber o planejamento 
acadêmico para a qual assume que o domínio teórico e cognitivo, então a di-
mensão do “saber” não é suficiente em um contexto de dinâmicas de profunda 
e intensa transformação social, econômica e tecnológica, com alta circulação e 
variação de informações. Assim define o relatório:

In the Tunning Project, the concept of competences tries to follow a integrated 
approach, looking at capacities via a dynamic combination of atributes that together 
permit a competent performance or as a part of a final product of an educational 
process. In line one, competences are understood as to include knowing and unders-
tanding (theoretical knowledge of an academic field, the capacity to know and un-
derstand), knowing how to act ( practical and operational application of knowledge 
to certain situations), knowing how to be (values as an integral element of the way 
of perceiving and living with others and in a social context). Competences represent 
a combination of atributes (with respect to knowledge and its application, attitudes, 
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skills and responsibilities) that describe the level or degree to which a person is ca-
pable of performing them. (WAGENAAR; GONZÁLEZ, 2008, p. 28)

Tal forma de entender as definições do Projeto Pedagógico e sua opera-
cionalização nos planos docentes de “aprendizado”, contribuem também com 
a clareza, a transparência e a possibilidade de avaliação da efetividade do pro-
cesso formativo para toda comunidade acadêmica, pois vincula não apenas os 
objetivos de cada ciclo, fase ou unidades curriculares, os quais deverão agora 
ser planejados consoante a distribuição das competências a serem desenvolvi-
das, mas também amoldará os critérios de avaliação que serão aplicados, cons-
tituindo um verdadeiro pacto acadêmico prévio entre professores e alunos.

Para que o planejamento baseado em competências, sendo orientado para 
o aluno, seja eficaz, é importante introduzir uma reflexão a respeito da ativida-
de do aluno em uma moldura mais ampla do que a usualmente empregada nos 
Projetos Pedagógicos e nos planos docentes. Em outros termos, a concepção do 
“planejamento orientado para o aluno” (student oriented) baseia-se na concep-
ção de “tarefas” ou “carga de trabalho” (workload) voltadas para o atingimen-
to de determinadas competências, e menos para os conteúdos que costumam 
ocupar quase integralmente os planos mais tradicionais.

Cabe uma observação nesse ponto. Os conteúdos compõem e devem 
sempre figurar destacadamente nos planos docentes, sejam denominados 
“de ensino” ou, como propomos, “de aprendizado”. Sejam os projetos e pla-
nos orientados ao professor ou ao aluno, os conteúdos são peças elementares. 
Em nenhum momento quaisquer das discussões no presente artigo intencio-
nam voltar-se contra os conteúdos e o indiscutível papel cognitivo da ativida-
de educacional. Insistimos, entretanto, em uma ampliação de horizontes, em 
alargamento de focos e elementos, enfim, em inclusões e não em exclusões e 
incompatibilidades que forçam falsos problemas. Afinal de contas, nenhuma 
competência pode ser desenvolvida sem um conhecimento que lhe oriente 
porque lhe é subjacente. A capacidade de raciocinar juridicamente pressupõe 
conhecimento que possa ser raciocinado [...]

Assim, nosso problema reside no vício do “conteudismo”, entendido 
como uma atitude de esgotamento e enclausuramento autológico dos planos 
docentes. Compreendidos dessa forma, os planos partem da premissa ingê-
nua, para dizer o mínimo, de que definido o que se deve ensinar, o resultado é 
o aprendizado. Nossa perspectiva, em oposição a isso, é a de que entre aquela 
definição e essa pretensão há o ardiloso trajeto do “como?” contido pela dis-
cussão metodológica. E, não menos importante, entre a definição e a pretensão 
há “alguém” que é o sujeito do aprendizado e que deve ser ativo. Não contar 
com o aluno no processo de aprendizado importa em compreender o processo 
educacional como uma atividade não-relacional, portanto, reificá-la.

4.3. METODOLOGIA E PLANEJAMENTO COLETIVOS

O que cada professor entrega ao projeto de formação, o qual não é ja-
mais individual, faz parte do projeto pedagógico dos cursos de direito e am-
bos devem estar em constante e dinâmico diálogo.

Longe da realidade corrente, na qual os projetos pedagógicos saem dos 
arquivos das Faculdades por ocasião dos momentos periódicos das avalia-
ções dentro do processo regulatório do MEC/INEP, para lá voltarem nova-
mente após isso, defendemos a necessidade intrínseca de que os projetos pe-
dagógicos existam dinamicamente nos cursos. E, a forma como sugerimos 
isso no presente artigo é articulando os mesmos projetos com os planos de 
aprendizagem.

Para melhor descrever a ideia, pensemos nos projetos pedagógicos em 
duas dimensões, quais sejam a transversal e a longitudinal, pelas quais estão 
estruturados os eixos com as disciplinas e atividades do curso em cada um 
nos semestres e ao longo da sua sucessão pelo tempo mínimo de formação, 
respectivamente.

Segundo a dimensão transversal, cada semestre é planejado pelo projeto 
pedagógico como sendo uma unidade ao final da qual o aluno deve possuir 
determinados conhecimentos e ter desenvolvido algumas competências e ha-
bilidades mínimas, sem o que cabe sua retenção. O plano longitudinal do 
projeto pedagógico é aquele em que, consideradas as competências relativas 
ao perfil do profissional a ser formado, estrutura e dispõe, sequencialmente, 
cada qual dos semestres na linha do tempo de formação, de maneira que a 
diretriz dominante será a de que cada ciclo ou unidade como os semestres, 
por exemplo, entrega a seguintes resultados que são tidos como básicos para 
que o novo ciclo seja iniciado.

Dessa forma, dependerá da articulação entre o projeto, em ambas as 
dimensões, e os planos de aprendizado dos professores o êxito do plano na 
sua dinâmica real, o que importa dizer, para o curso, para os professores e 
para os alunos. Para esses, porque somente poderão saber o que esperar da 
sua formação se isto estiver claramente definido, se o “saber fazer” declara-
do no projeto for de conhecimento amplo, se for discutido pela comunidade 
acadêmica, não por um “democratismo” plebiscitário que pode ser, no míni-
mo, duvidoso em projetos educacionais, mas em razão da honestidade e da 
transparência dos fins e dos processos de longa duração com os quais estarão 
envolvidos. Para os professores, além da virtude da honestidade já referida 
e que também lhes interessa pelos mesmos motivos, cabe igualmente referir 
ao elemento de organização e planejamento de sua atividade acadêmica, seja 
na condução da sala de aula, seja como orientadores ou tutores em Núcleos 
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de Prática Jurídica. Assim, não é escusado que os professores saibam como o 
curso está pensado, bem como participem dessa dinâmica, que pode ir sendo 
alterada com o tempo. Mas daí o professor já não é peça isolada, mas pro-
tagonista de um projeto coletivo que não inicia com a sua disciplina, assim 
como também não se exaure ou encerra nela. Saber o que os demais fazem, 
o que se espera do semestre ou unidade, quais as competências pretendidas 
ao final são matéria-prima do seu trabalho cotidiano e dos seus esforços in-
telectivos, da sua capacidade de ler a realidade e os tempos e aperfeiçoar as 
pretensões do projeto pedagógico que é vivo. O curso, por sua vez, é sempre 
o resultado do valor da comunidade acadêmica que é criada em torno dele.

4.4. O STUDENT WORKLOAD COMO ELEMENTO DO PLANEJAMENTO 
DOCENTE ORIENTADO PARA O ALUNO

Uma das imprecisões que trazem dificuldade para a percepção dos abis-
mos que se dão na relação de aprendizado nas faculdades de Direito, refe-
rindo-nos especialmente ao indiferentismo ou ao mútuo isolamento entre os 
professores e os alunos, é a ausência de definições claras nos planos de ensino 
a respeito do que os alunos precisam obter ao final das etapas ou ciclos de 
aprendizado, sejam eles os semestres, sejam os bimestres ou ao final das uni-
dades em que esteja prevista a realização de avaliações.

Ademais, via de regra, ao par da ausência das definições claras, subsiste 
uma forte concepção de que o que é passível de avaliação é apenas a dimensão 
mais estritamente cognitiva do aprendizado, o que desloca a observação exclu-
sivamente para os conteúdos ministrados ou, no jargão largamente conhecido 
por todos os professores e alunos, aquilo que é “transmitido” ou “repassado”.

A concepção de uma carga de trabalho ou de tarefas aos alunos desafia 
o planejamento na medida em que requer, ou mesmo impõe a necessidade 
de tornar claro o que subjaz a essa relação de aprendizado, demandando que 
o professor reflita sobre o que pretende que seja atingido ao final das etapas 
formativas. Para além disso, tais resultados não podem estar desconectados 
daquilo que foi definido no projeto pedagógico de curso, pensado enquanto 
um trabalho coletivo, tal como abordaremos no capítulo seguinte, no qual 
um professor encarrega-se de implementar e desenvolver competências junto 
aos alunos, as quais serão necessárias para os demais ciclos e professores ao 
longo do currículo, seja transversalmente (no próprio semestre), seja longi-
tudinalmente (no eixo de formação plurianual). E, evidentemente, os resul-
tados pretendidos no plano devem estar interligados com as competências 
definidas pelo projeto.

A definição das tarefas com foco nos resultados definidos no plano de 
ensino recomenda ampla reflexão, portanto, acerca de quais as prioridades a 
serem abordadas pelo professor, dadas as competências já estabelecidas pelo 

projeto pedagógico, o qual deve ser tornar instrumento ativo no planejamento; 
quais os melhores meios didáticos para ensinar o que deve ser ensinado e como 
avaliar com base nos resultados pretendidos; quais as alternativas corretivas 
dos problemas apresentados durante o percurso do ensino-aprendizagem-a-
valiação, dado que é imperioso que ao pensar o plano enquanto “projeto”, haja 
momentos intermediários de avaliação que permitam conhecer o sucesso ou os 
desvios entre o que foi estabelecido e o que está sendo obtido.

A seguir, colacionamos um exemplo de competência que é trazida pelo 
Tunning Project para América Latina a partir da que foram mencionadas no ca-
pítulo anterior, qual seja a “capacidade para decidir se as circunstâncias de fato 
estão suficientemente claras para poder adotar uma solução baseada no direito”. 
Após a descrição da competência no projeto pedagógico e no plano de aprendi-
zagem, e imperioso que lhe sejam definidos os descritivos, base que será adotada 
na avaliação do aprendizado. Senão vejamos, exemplificativamente:

NÍVEL 
DE DES-
TREZA

INDICADOR DESCRITORES

PRI-
MEI-
RO 
NÍVEL

Identifica 
quais 
seriam os 
fatos que 
devem 
ser com-
provados 
para que 
a solução 
prevista 
em uma 
norma 
jurídica 
possa ser 
aplicada 
em um 
caso con-
creto

a) Aplica regras de 
interpretação que 
permitam atribuir 
um significado às 
normas jurídicas de 
uma maneira mais 
suscetível de ser 
aceitada pela comu-
nidade de juízes e 
advogados.

1. Tem dificuldades para entender 
o significado de normas jurídicas 
relativamente simples.
2. Interpreta as normas jurídicas de 
maneira bastente superficial.
3. É capaz de atribuir um signifi-
cado razoável às normas jurídicas 
para um auditório não especiali-
zado.
4. Interpreta as normas jurídicas 
aplicando corretamente regras de 
interpretação aceitadas pela comu-
nidade jurídica, mas tem algumas 
dificuldades para justificar seu 
ponto de vista.
5. Interpreta as normas jurídicas 
aplicando corretamente regras de 
interpretação aceitadas pela comu-
nidade jurídica e justifica suficien-
temnete seus pontos de vista.

b) Reconhece os 
fatos relevantes que 
seriam necessários 
provar em um caso 
concreto para que 
seja aplicável a solu-
ção prevista em uma 
norma jurídica já 
interpretada.

1. Tem sérias dificuldades para 
determinar quais são os fatos que 
deveriam ser provados para que a 
norma jurídica interpretada fosse 
aplicável.
2. Pode reconhecer alguns fatos 
relevantes que deveriam ser pro-
vados, mas há outros que os omite; 
ou assinala também alguns irrele-
vantes.
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É bastante significativo que, a partir dos próprios descritivos, todo foco 
de atenção do planejamento esteja voltado para o aluno e o aprendizado e essa 
seja a função do ensinar, o que nem sempre consegue ser obtido pelo planeja-
mento de ensino autorreferenciado. Por isso, temos insistido nesse artigo não 
apenas em uma mudança de nomenclatura, mas sim de concepção do plane-
jamento, o qual deva ser mais de APRENDIZAGEM, portanto, que de ENSI-
NO, a despeito, como já observado, não possam ser excludentes. Contudo, ao 
atribuir importância decisiva para o que se pretende enquanto resultados no 
aluno, o professor não pode concentrar todas as energias e esforços somente 
no aspecto cognitivo a ser “informado”, senão igualmente em como essa infor-
mação transforma-se em conhecimento apto a desenvolver o aluno no seu agir. 
Trata-se de um “saber fazer” que deve ser traduzido no planejamento.

Talvez um dos problemas mais usualmente indicados pelos professores 
e também divisado nas avaliações externas, além de socialmente perceptível, 
seja a da distância entre o que se aprende nas faculdades de direito e a capa-
cidade real dos egressos em resolverem as questões jurídicas práticas. Ainda 
que possa residir aí idiossincrasias estruturais e epistemológicas relevantes e, 
cremos que existem, não nos compete senão chamar a atenção, consoante os 
limites metodológicos desse artigo, para que não se pode deixar também de 
considerar os contornos mais estritamente didáticos da questão, ou seja, o que 
as avaliações marcadamente voltadas para aferição de aspectos cognitivos, não 
raro, somente informacionais, por sua vez, derivados de planos de ensino ex-
clusivamente fundados nesses mesmos aspectos, produzem como resultado 
alunos “sabidos”, porém “ineptos”. Ou como referimos no início do artigo, 
dá-se aí o nascedouro de uma imagem corrente nas faculdades de direito se-
gundo a qual os alunos aprenderão direito fora delas, em detrimento das salas 
de aula. Talvez, em verdade, parte do problema seja o de que o “saber fazer” 
não ocupe espaço suficiente nos nossos programas [...]

Por fim, insta questionarmos que a recente alteração na regulação dos 
cursos de direito no Brasil está atenta a todas as críticas e necessidades acima 
apontadas, seja do ponto de vista dos formadores, seja do ponto de vista dos 
que estão recebendo a formação. É necessário verificar, ainda que de maneira 
preliminar, se o ato regulatório está atendo aos desafios para uma formação 
jurídica transformadora da realidade no século XXI.

4.4. DO CONTEÚDO À HABILIDADE, DA “GRADE” AO MÉTODO

A Resolução nº. 05 de 17 de dezembro de 2018 do Ministério da Educação/
Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, que estabelece 
novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em Direito 
no Brasil, segue a mesma estrutura formal da regulação revogada. As mudan-
ças, portanto, foram pontuais no texto, cabendo, em apertada síntese, destacar:

a) a necessidade de constar no projeto pedagógico a discriminação da práti-
ca jurídica, o planejamento estratégico do curso, as formas de realização de 
interdisciplinaridade, mobilidade, incentivo à inovação e a estratégias de in-
ternacionalização, a especificação das metodologias ativas a serem aplicadas 
e a articulação entre as atividades de graduação e pós-graduação (art. 2º);
b) no perfil do graduando, a necessidade de domínio das formas consen-
suais de solução de conflitos (art. 3º);
c) os cursos devem possibilitar a formação de competências cognitivas, 
instrumentais e interpessoais, com destaque para a compreensão do im-
pacto das novas tecnologias no mundo jurídico (art. 4º);

d) os eixos de formação seguem sendo três, mas com novas formatações: for-
mação geral; formação técnico-jurídica e formação prático-profissional, sendo 
nessa última necessário o olhar multidisciplinar e transversal, que forme pro-
fissional aptos a encararem os desafios do mundo contemporâneo (art. 5º);
e) a expressão “estágio supervisionado”, comum na regulação anterior, é 
substituída pela expressão prática jurídica, que deve ser cumprida, ainda 
prioritariamente, no Núcleo de Prática Jurídica, mas não exclusivamente 
nas atividades de estágio supervisionado, pois o NPJ deve coordenar to-
das as atividades ligadas à formação prática (art. 6º);
f) o estímulo à realização de atividades de extensão, em consonância com 
a Resolução nº. 07 de 18 de dezembro de 2018 do Ministério da Educação/
Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior (art. 7º);

g) as atividades complementares devem estimular atividades culturais, 
transdisciplinares e inovadoras (art. 8º);
h) a não exigência do TC individual, podendo ser realizado em redes (art. 11);
i) 20% da carga horária do curso deve ser destinada a atividades comple-
mentares e prática jurídica, a critério do curso (art. 13)

Esse pequeno apanhado tem por objetivo demonstrar que, do ponto de 
vista regulatório, várias das reflexões críticas apontadas no decorrer desse arti-
go foram observadas. Cabe aqui um aparte para tratar da necessidade de inser-
ção de metodologias ativas como técnicas de formação jurídica.

Os cursos jurídicos têm, como já explanado, a característica de transmis-
são de um conhecimento formal e reproduzido muitas vezes de forma acrítica, 
com o objetivo de preparar um profissional tecnicista, que domine as fontes do 
direito (a lei) em seu estado puro, independentemente dos aspectos inerentes 
à sua aplicabilidade.

Falta ao acadêmico [e ao profissional] a consciência de que Direito e lei 
não tem o mesmo significado. A lei é produto do Direito, ou seja, de re-
lação interpessoal ou do conflito dessa relação. (...) Esse é um fator rele-
vante na formação acadêmica que distancia cada vez mais o profissional 
do direito de sua responsabilidade como sujeito de transformação social e 
da visão humanística tão necessária na atualidade. (ALVES, 2008, p. 244).

Outro ponto característico do ensino jurídico é a esquematização de infor-
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mações, que se consolida numa pretensa “doutrina” voltada para fins específi-
cos — em especial à aprovação em concursos públicos, exame da OAB — que 
invadiu à academia nos últimos anos. No ensino jurídico tal situação adquire 
muitas vezes um viés aparentemente legítimo, com ares de única possibilida-
de, uma vez que se prioriza a transmissão dos diversos textos legais, vendo o 
próprio Direito como com conjunto de ideias acabadas, as quais ao estudante 
cabe apreendê-las para poder dominar o sistema jurídico e aplicá-lo na prá-
tica. Em decorrência disso, o ensino passa a ser não-reflexivo e estritamente 
cumulativo, com a necessidade de o estudante apreender um número cada vez 
maior de informações, o qual ao invés de ver as disciplinas dogmáticas com 
uma visão crítica de modo a deter o conhecimento técnico sob a ótica crítica, 
torna-se um decorador e assimilador do conhecimento jurídico.

[...] Os Cursos de Direito foram jogados a um pragmatismo indigno até mes-
mo da formação meramente técnica. A efervescência política e cultural ficou 
no passado, e deu lugar à regurgitação, não de uma dogmática de cunho 
cientificista, mas sim do conhecimento previamente mastigado dos manuais 
didáticos, associado à cuspida narrativa de práticas profissionais nem sempre 
auspiciosas, por vezes travestidas de doutrina. (VENTURA, 2007, p. 261).

Dentre as características do ensino jurídico acima listadas, a que mais im-
porta ao presente artigo é a forma como se dá a inserção de conhecimentos prá-
ticos no processo educacional, por meio da narrativa de situações práticas reais 
ou hipotéticas distantes da realidade, com baixa problematização, e aplicação 
de métodos avaliativos voltados a mensurar o grau quantitativo de conheci-
mento absorvido pelo aluno. O problema pode ser centralizado na ausência de 
problematização do ensino jurídico.

Professores se esforçam para elucidar, em aulas expositivas, a aplicabilidade 
dos conceitos extraídos do ordenamento jurídico à realidade social por meio de 
exemplos hipotéticos que muitas vezes são distantes da realidade do aluno, e que 
culminam na aplicação de processos avaliativos em que se exige do aluno decidir 
situações problemáticas para as quais, em momento algum, foi preparado a atuar.

Evidente que não se pode negar a ausência de formação técnica básica dos 
professores de Direito em geral para a docência. A formação do professor de Direi-
to se dá por meio da observação da prática de seus docentes, o que culmina na re-
produção secular de métodos de ensino, mixada com a inserção de vivências pro-
fissionais do professor em outras atividades jurídicas que eventualmente exerça.

Uma das formas de aprimorar as práticas pedagógicas para a formação 
jurídica é a aplicação de metodologias ativas (BERBEL, 2011)4. A primeira ma-

4 “Podemos entender que as Metodologias Ativas se baseiam em formas de desenvolver o processo 
de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com su-
cesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos.” (BER-
BEL, 2011, p. 29)

neira de identificar essa forma de ensino é atribuir ao aluno o protagonismo 
na relação educacional, a partir de técnicas que apresentem a ele situações pro-
blematizadas, nas quais a dinâmica das situações práticas — orientadas pelo 
conhecimento teórico já obtido — reorientem a compreensão da própria teo-
ria, em um processo de contínuo aperfeiçoamento. Técnicas como o estudo 
de caso5, o processo do incidente6 e a aprendizagem baseada em problemas7 
constituem instrumentos pedagógicos interessantes para a formação de juris-
tas aptos a transforam a realidade jurídica.

Essas metodologias têm em comum um ponto: é necessário problemati-
zar o ensino jurídico, e trazê-lo para próximo do contexto em que o futuro pro-
fissional está inserido. O contexto atual exige juristas com aptidão para atuar 
em situações complexas e diversificadas, e é necessário que o ensino do direito 
acompanhe a evolução da sociedade, pois somente assim será possível o apri-
moramento do próprio ordenamento, com juristas preparados.

Em suma, embora a regulação atual aborde, textualmente, vários aspec-
tos críticos apontados ao decorrer do presente artigo, não é possível afirmar – 
como já dito – que um ato regulatório será capaz de transformar a realidade da 
formação jurídica brasileira. Se nas décadas de 1990 e 2000 essa projeção ainda 
era crível, as experiências vividas demonstraram que é só com a mudança nas 
pessoas, e não nas normas, que a realidade dá guinadas. E, essas mudanças de-
vem ser construídas de forma contínua e coletiva, direcionadas pelos aspectos 
debatidos de maneira geral e reflexiva nesse texto, dentre outros.

5. CONCLUSÃO

Os cursos de Direito do Brasil do final do século XX e primeiro quartel do 
século XXI são distintos daqueles do Império e das duas primeiras Repúblicas 
porque seu público é diferente, assim como seus desafios. E, na base dessa 
diferença há a democratização do acesso à educação com tudo o que traz de 
benefícios e dificuldades. Daí, que não há coerência em admitir um princípio 

5 Estudo de caso consiste “na pesquisa para coleta e registro de dados de um ou vários casos, para 
organizar um relatório ordenado e crítico ou avaliar analiticamente a experiência com o objetivo de 
tomar decisões ou propor ação transformadora.” (CHIZZOTTI, apud BERBEL, 2011, p. 31)

6 Método por meio do qual “o professor apresenta à classe uma ocorrência ou incidente de forma resu-
mida, sem oferecer maiores detalhes. A seguir, coloca-se à disposição dos alunos para fornecer-lhes 
os esclarecimentos que desejarem. Finda a sessão de perguntas, a classe é subdividida em pequenos 
grupos e os alunos passam a estudar a situação, em busca de explicações ou soluções.” (GIL, apud 
BERBEL, 2011, p. 31). Após as conclusões expostas pelos grupos para a turma, reabre-se a discussão 
sobre a viabilidade das conclusões de cada grupo, construindo um fluxo constante de possibilidades 
de construção e reconstrução do conhecimento.

7 Do inglês Problem-Based Learning (PBL), a aprendizagem baseada em problemas consiste num 
método por meio do qual “prepara-se um elenco de situações que o aluno deverá saber/ dominar. Este 
elenco é analisado situação por situação para que se determine que conhecimentos o aluno deverá 
possuir para cada uma delas. Este elenco constitui os temas de estudo. (...) Cada tema será transfor-
mado em um problema para ser discutido em um grupo tutorial, quando se tratar de um tema que diga 
respeito à esfera cognitiva.” (BERBEL, 1998, p. 145).
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sem admitir lidar com os seus resultados.

A atividade regulatória, o planejamento dos cursos de direito e seus res-
pectivos projetos pedagógicos devem considerar o dado de realidade expresso 
em quem é o público das Faculdades, sejam os seus alunos, mormente, mas 
também seus professores e condições de formação, assim como inserção pro-
fissional para além da docência, vista a região em que estão.

Conclui-se partindo do ponto inicial de discussão, afirmando que as difi-
culdades para transformar o que existe são tantas que parece não haver opção 
além de aderir candidamente ao que existe. O tamanho do desafio da mudança 
é proporcional à recompensa de, ao final, ter-se a oportunidade privilegiada de 
auxiliar os alunos na construção da ideia que farão de sua atuação profissional, 
de ter a chance única de contribuir para que formem seu olhar sobre o sistema 
jurídico como elemento de desenvolvimento e transformação; de ter, enfim, a 
ocasião única de contribuir para o modo como as gerações futuras de brasilei-
ros entenderão o que é justo para o Brasil e quais os caminhos para realizá-lo.

Não é razoável imaginar que é possível alcançar um desiderato tão mag-
nífico sem caminhos que sejam, também, redimensionados e transformados eles 
próprios, desde logo, segundo tais objetivos. Não é plausível que falemos de jus-
tiça e liberdade, por exemplo, em ambientes acadêmicos nos quais seja estimula-
da a indiferença entre professores e alunos ou nos quais os projetos pedagógicos 
sejam apenas peças de uma retórica vazia articulada para enfrentar formalidades 
regulatórias. Ora, se os projetos pedagógicos não significarem real e cotidiana-
mente a importância que professores, alunos e Instituições de Ensino Superior 
atribuem ao planejamento do aprendizado, a relevância da reflexão sobre quais 
os fins que pretendemos atingir com a educação, considerada a sociedade que 
nos cerca e que demanda de nós responsabilidades. Se não nos importar quem 
são os alunos que estão diante de nós e o que podem fazer e o que podemos fazer 
a partir disso. Enfim, se essas forem questões menores ou mesmo impertinentes, 
estaremos falhando de uma dramática inadequação de meios aos fins.

Os cursos que precisamos ter no Brasil não podem, portanto, ser discu-
tidos apenas no ritmo repetitivo e já demasiadamente cansativo de quais as 
disciplinas precisam estar e quais precisam sair dos currículos ou qual a car-
ga horária mínima ideal para os cursos de direito. Ultrapassar o ciclo dessas 
discussões e pensar em projetos pedagógicos e metodologias integradas a es-
ses projetos, tendo-se em conta a indispensável condição de aprofundarmos a 
premissa da autonomia universitária a partir mesmo desses projetos, onde ela 
deve ser o espírito das decisões, é uma exigência para que possamos falar real-
mente em qualidade sem estarmos enredados em tautologias formais. É nesse 
patamar tautológico e reducionista em que nos encontramos atualmente, pois 
para nós qualidade é aquilo que as diretrizes definam como qualidade.

É necessário um extra mile, um passo que quebre o ciclo. Assim enten-
demos a autonomia em torno dos projetos pedagógicos e da metodologia de 
ensino que definam coletivamente para, dessa forma, com a assunção do lugar 
de liberdade dos cursos e que acreditamos poder sustentar o verdadeiro papel 
da educação no desenvolvimento de valores e não na sua alienação, possamos 
formar juristas aptos a transformarem a sua realidade.
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OS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DOS DOCENTES 
NOS CURSOS DE DIREITO PARA APLICAÇÃO DAS 

METODOLOGIAS ATIVAS

Maria Vital da Rocha1

Victor Alves Magalhães2

1. INTRODUÇÃO
O exercício do magistério, em todas as fases da aprendizagem, sempre foi 

objeto de debate no Brasil, com maior aprofundamento no século XX, mais pre-
cisamente, na década de 1930, quando o advogado e pedagogo Anísio Teixeira 
assumiu o Ministério da Educação e Saúde, introduzindo no País discussões so-
bre uma “Escola Nova”, que incomodou os setores mais conservadores da área.

O tema do ensino continua rendendo discussões, posto que carece de 
contínuo aprimoramento, mormente diante de novos incentivos normativos, 
aos quais são necessárias adaptações por parte da classe docente e das insti-
tuições de ensino.

Este trabalho aborda a questão do ensino jurídico, cotejando o que se 
estabelece na Lei n° 9.394 – Lei das Diretrizes e Bases da educação nacional 
(LDB) – especificamente quanto aos artigos 66, que diz que “a preparação para 
o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, priori-
tariamente em programas de mestrado e doutorado”, e 52, inciso II que carac-
teriza uma universidade por possuir, entre outros fatores: “um terço do corpo 
docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado”.

Analisados pela óptica das novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) dos Cursos de Direito, definidas na Resolução do Conselho Nacional 
de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) n° 5/2018, observa-se 
que os dispositivos acima referidos poderão ocasionar dificuldades na efetiva 
instalação da nova norma, nos cursos de Direito do país. Afinal, as regras esta-
belecidas pelo CNE exigem uma preparação docente mais especializada.

A divergência entre as duas normas, pode ocasionar distorções entre o 
que pode ser exigido das Instituições de Ensino Superior (IES), que é o regra-
mento estipulado pela lei federal. E, quanto à norma específica, decorrente da 

1 Doutora em Direito pela Universidade de São Paulo; professora da Universidade Federal do Ceará e 
do Centro Universitário 7 de Setembro; mavital@secrel.com.br

2 Mestrando em Direito pela Universidade Federal do Ceará; victoralvesmagal@gmail.com
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resolução do CNE, poderá existir o risco de não ser solidificada nas IES, se não 
tiver como exigir, efetivamente, uma preparação docente adequada, para que 
se consiga aplicar, corretamente, o que a resolução determina.

O primeiro descompasso é percebido na interpretação da norma do art. 66 
da LDB. A palavra “prioritariamente” dá a possibilidade de compreender este 
termo como “não necessariamente”, caso assim alguém deseje. Afinal, mesmo 
que a “prioridade” seja formar docentes em nível de mestrado ou doutorado, 
isso não implica que seja uma obrigação, diante da LDB.

Dessa estipulação legal surge a segunda questão, contida na mesma lei, 
no inciso II do art. 52, pois da classe de profissionais que deveria, prioritaria-
mente, ser preparada para exercer o magistério superior, está estipulada um 
mínimo legal de professores, com mestrado ou doutorado, que deve compor 
o corpo docente de uma IES, que é de um terço do quadro total. Significa, por-
tanto, que as IES possuem como obrigação contratar apenas um terço dos seus 
docentes com pós-graduação stricto sensu, que seriam justamente os profissio-
nais que teriam recebido, supostamente, a formação necessária para conseguir 
aplicar as mudanças contidas no novo regramento das DCN.

Sabe-se, contudo, que os cursos de Direito contratam profissionais com 
formação stricto sensu em números bem superiores ao mínimo legal. Seja para 
se tornarem competitivos perante o mercado ou por exigência administrativa 
das IES. Entretanto, não se pode garantir que os mais de 1400 cursos de Direito 
no Brasil, distribuídos em mais de 900 IES, tenham consigo essa preocupação, 
principalmente os que cobram mensalidades mais baixas para atrair alunos-
clientes. Inclusive, cada vez mais, esses cursos têm aumentado os seus percen-
tuais de disciplinas lecionadas por meio do ensino à distância, normalmente, 
com o intuito de diminuir custos com docentes.

Por consequência destas incongruências, o foco deste trabalho é o que 
Rodrigues (2019, p. 68) nomeia de “elementos didáticos, integrativos e admi-
nistrativos”, em sua obra mais recente sobre os cursos de Direito no Brasil, 
visando apontar alguns desafios que serão experimentados pelas IES e pelos 
docentes, em relação às novas DCNs que, na prática, já deverão ser realidade 
no primeiro semestre letivo de 2021.

Nesse sentido, foram escolhidos três aspectos relevantes para a efetivação 
de uma das capacidades que os professores de direito precisarão ter, em face 
da nova norma, que é a aplicação das metodologias ativas de ensino, as quais 
serão obrigatórias e já devem ser definidas no Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC). Vejamos, a seguir, os referidos aspectos.

2. FORMAÇÃO DOCENTE APROPRIADA

Para o funcionamento apropriado das metodologias ativas, é necessário 

que a classe docente esteja preparada para criar, adaptar, moldar e reinven-
tar modelos de ensino que permitam o diálogo entre teoria e prática, para 
se construir profissionais e seres humanos completos. Para tanto são “[...] 
consideradas metodologias ativas as centradas no aluno e as interativas, ten-
do em vista que nelas há uma participação ativa do aluno; diferentemente 
das técnicas centradas no professor, que caracterizam o ensino tradicional” 
(RODRIGUES, 2019, p. 69). Assim sendo, será exigido do docente algo muito 
além do mero ensino depositário.

Entretanto, a LDB não confirma o nível de preparo exigido para os pro-
fessores, ditado pela Resolução CNE/CES n.° 5/2018. Afinal, pela Lei, somente 
um terço destes precisa possuir mestrado ou doutorado. Então, como exigir 
que os professores promovam metodologias que exigem uma formação que 
jamais obtiveram? Note-se que a determinação das novas DCNs não condiz 
com o precário panorama perpetuado ao longo dos anos, quanto ao perfil dos 
professores de Direito no Brasil.

É fato que os cursos de graduação em Direito não oferecem estudos 
para qualificar pessoas para suas salas de aula. Não existe uma “licencia-
tura” em Direito, por exemplo, (apesar destes cursos serem voltados para 
a formação de profissionais para atuar na educação em níveis de ensino in-
fantil, fundamental e médio), bem como é notório que a legislação federal, 
por meio da LDB, mesmo priorizando a formação de professores de nível 
superior aos níveis de mestrado e doutorado, acabou por viabilizar uma 
deficiência institucionalizada, ao instituir que apenas um terço dos profes-
sores precisam ter estes títulos.

Efetivamente, isso implica a permissão legal de que dois terços do corpo 
docente sejam provenientes de cursos de graduação, que jamais tiveram qual-
quer preocupação com o ensino e o preparo para o magistério.

Este fato, quando relacionado às metodologias ativas, agora exigidas 
pela nova norma, denuncia um grande fosso entre o que é e o quer deve ser, 
porque o que se busca agora é um profissional docente capaz de implementar 
maneiras ativas de ensino, que sejam facilitadores e condutores do aprendi-
zado, sem protagonismo.

É preciso apontar o inquestionável fato de que o desenvolvimento de 
metodologias ativas exige que o docente do ensino superior seja percebido 
pelos estudantes e pela sociedade como “[...] aquele que consegue romper 
com os paradigmas e fazê-los pensar a partir de práticas pedagógicas inova-
doras” (RIO, 2012, p. 99).

Ressalte-se ainda que diversas espécies de metodologias já podiam (e 
deveriam) ser aplicadas normalmente pelos profissionais do ensino do Direi-
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to, antes mesmo dessa obrigatoriedade. Diálogo socrático, estudos de caso, 
aprendizagem baseada em problemas (ABP), clínicas jurídicas, role-play e si-
mulações são exemplos de modalidades de ensino que poderiam ser abor-
dadas em sala (LIMA, 2018, p. 64-76) e que, conforme o quadro abaixo, eram 
possíveis de serem aplicados à realidade legislativa anterior, no que se refere 
as competências exigidas dos graduandos em Direito:

Quadro 1 – Comparação entre métodos de ensino, saberes práticos e DCN/2004

Fonte: LIMA, 2018, p. 76

Por esse prisma, se pela DCN de 2004 já era viável aos professores 
aplicarem tais métodos de ensino e esses raramente eram desenvolvidos 
em sala ou sequer eram utilizados (sendo isso uma constatação empírica 
comum quando se compartilham experiências entre docentes e alunos), o 
que efetivamente mudou de 2004 até o momento atual? Pelo aspecto legal, 
nada se alterou quanto as exigências de formação destes profissionais do 
magistério superior, desde 1996.

Dessa forma, surge a crítica, não das DCNs, que buscam um aprimo-
ramento do ensino do Direito nacional, mas, sim, da legislação federal, que 
não se atualizou, no que toca ao nível de exigências sobre a qualidade dos 
profissionais do magistério superior, que agora está sendo exigido, visando 
melhor a qualidade do egresso do Direito.

Por isso, Rodrigues (2019, p. 196) sugere que os limites mínimos de 
mestres e doutores sejam aumentados nos quadros docentes. Para o au-
tor, 50% em cursos isolados, 75% em centros universitários e 100% nas 
universidades. Seria uma decisão acertada para corrigir a deficiência na 
formação docente.

Indubitavelmente, a mudança destes limites decorreria da alteração 
do inciso II do art. 52 da LDB. Entretanto, estariam os cursos de mestrado e 
doutorado em Direito, gerando professores capacitados?

Buscando responder este questionamento, pesquisa ainda não pu-
blicada, elaborada pelos autores Cintra, Gutiérrez e Magalhães (2018), da 
Universidade Federal do Ceará e do Centro Universitário Christhus, traz 
consigo dados preliminares interessantes, como se verá a seguir.

Para tanto, foram analisados cursos de pós-graduação stricto sensu e 
lato sensu em Direito, das universidades federais (localizados em capitais), 
e da Universidade de São Paulo (USP), no ano de 2018. Foram escolhidas 
as instituições públicas, por acreditar que elas têm possibilidade de serem 
exemplos de preparação docente, ao contrário das privadas. As informações 
e todos os indicadores foram retirados, exclusivamente, dos sítios eletrôni-
cos oficiais dos programas de pós-graduação em Direito das universidades 
federais e da USP, mais especificamente, dos seus respectivos currículos ou 
matrizes curriculares.

Apesar da pesquisa destes autores ser mais aprofundada, enumeran-
do quais universidades possuem melhores ou piores condições para a for-
mação de docentes, aqui serão fornecidos gráficos que trazem um resumo, 
que permite estabelecer o atual perfil destes cursos de pós-graduação em 
Direito pelo Brasil. A escolha das dimensões da tabela é condizente com a 
quantidade de capitais existentes no país.

Gráfico 1: Análise da pós-graduação em Direito das universidades públicas fede-
rais (e USP), localizadas em capitais, em 2018.

Fonte: CINTRA, GUTIÉRREZ E MAGALHÃES, 2018.
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Gráfico 2: Continuação da análise da pós-graduação em Direito das universidades 
públicas federais (e USP), localizadas em capitais, em 2018.

Fonte: CINTRA, GUTIÉRREZ E MAGALHÃES, 2018.

Como se pode perceber pelos números, em apenas duas pós-graduações 
existem programas de incentivo à docência dentro do universo estudado. 
Quatro cursos possuem disciplinas teóricas obrigatórias voltadas para à do-
cência e, somente, seis cursos determinaram estágio à docência obrigatório, 
para todos os seus alunos.

São dados que refletem exatamente o alerta feito no início deste ensaio: a 
palavra “prioritariamente”, no artigo 66 da LDB, vem sendo compreendida como 
“não necessariamente”, quanto à exigência de profissionais docentes serem de-
tentores de título de mestre e de doutor. Logo, o que pode se perceber é que não 
adiantaria obrigatoriedade de 100% de mestres e doutores em todos os cursos, pois 
esses não estão obtendo preparação para o exercício do magistério. Consequente-
mente, as aplicações das metodologias ativas em sala de aula serão prejudicadas.

3. TAMANHO DA SALA DE AULA ADAPTADA

Outro aspecto que precisa ser considerado, ao se tratar das metodologias 
ativas, é que em sua maioria, essas não funcionam apropriadamente em salas de 
aula com muitos alunos. Para tanto, vejamos alguns dados estatísticos, a seguir.

Dentro do espectro de 2.406 IES no Brasil em 2016, 908 (37,7%) ofertavam 
Direito e, entre essas, apenas 98 eram públicas (INEP, 2017, online). Além disso, 
entraram no mercado de trabalho naquele ano, na condição de “concluintes”, 
107.909 bacharéis em Direito (11,5% de todos do País), dos quais 95.703 são de 
IES da iniciativa privada (INEP, 2017, online)

Comparando-se vagas e candidatos entre IES públicas e privadas, existi-
ram 459.475 candidatos inscritos para concorrem dentro de 19.597 vagas ofer-
tadas pelo Estado, enquanto houve 745.161 candidatos para pleitear 226.359 
vagas da rede privada de ensino (INEP, 2017, online).

Com esses dados, portanto, para os propósitos deste ensaio, é concedida 
uma percepção suficiente para se compreender os níveis de grandeza que as 
mudanças desejadas pelas DCNs vão enfrentar, bem como o universo gigan-
tesco de situações das mais diversas que devem existir pelo Brasil, em que os 
métodos participativos de ensino precisarão se adaptar.

Estamos falando de cursos de Direito que colocam até mais de cem alunos 
em uma única turma, em um mercado, quase sempre, voltado para o lucro.

Com as novas DCN, entretanto, esse panorama precisará mudar, porque 
as metodologias ativas e os estudos práticos serão entrelaçados nas matrizes 
curriculares dos cursos de Direito de todas as IES. Afinal, até com as tradicio-
nais turmas de cinquenta pessoas será difícil aplicar metodologias ativas, quiçá 
com estes modelos que envolvem mais de uma centena de pessoas dentro de 
uma única sala de aula ou por meio do ensino a distância.

Essa preocupação decorre do desejo por estudantes que saiam da clássica 
posição passiva de aprendizado e se tornem auto-motivados, agentes ativos 
preparados para assumir responsabilidade por seu próprio aprendizado e de-
senvolvimento de habilidades, que consigam compreender como atribuir valor 
para si e atuarem como empreendedores de suas carreiras (BARBER; DON-
NELLY; RIZVI, 2013, p. 63). É algo inerente ao que o novo mercado exigirá dos 
futuros profissionais, motivo pelo qual as metodologias ativas e as aulas com 
viés prático foram tão importantes na concepção destas DCN.

Para alcançar esta aspiração por estudantes ativos, contudo, é necessário 
conhecê-los antes de mais nada. Apoiando-se no pensamento de Ghirardi, “as 
instituições educacionais têm por missão preparar e moldar o sujeito ao obje-
to. As características desse último têm precedência sobre as idiossincrasias do 
primeiro” (2015, p. 38). Tal padronização é refletida nas universidades sobre a 
“forma de pensar”, pois os professores acreditam (ou simplesmente não conse-
guem agir de maneira diversa) quando se deparam com as individualidades de 
seus alunos, pois essas são irrelevantes no seio universitário, em face da missão 
de “ensinar” que foi incumbida aos detentores do saber (docentes) perante os 
seres sem luz própria (alunos), em uma visão equivocada da própria origem 
do termo latino, que na realidade são de pessoas que carecem de nutrição, no 
caso, intelectual e emocional. (GHIRARDI, 2015, p. 38-39),

A crítica de Ghirardi é completamente moldável ao que as DCN se pro-
puseram, ao tornar obrigatórias as metodologias ativas. Estudantes de Direito 
não precisam ser tratados como sujeitos, abaixo dos objetos de estudo. Preci-
sam fazer parte da construção dos seus próprios saberes, mas para isso, os que 
exercem o magistério não mais serão os únicos detentores do conhecimento e, 
sim, os que ajudarão os discentes a trilhar seus próprios caminhos.

Para isso, é necessário que professores conheçam seus alunos. Afinal, “a com-
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preensão deste sujeito, em sua condição concreta de vida e em suas peculiaridades 
históricas, psicológicas, sociais é, segundo esse ponto de vista, fundamental para o 
desenho de estratégias de aprendizagem” (GHIRARDI, 2012, p. 45).

Duas possibilidades decorrem dessa constatação: ou as turmas são diminuí-
das para números viáveis, que permitam os planos de ensino individuais e o currí-
culo pleno do curso trabalharem com as metodologias ativas, ou novas abordagens 
criativas precisarão ser feitas, utilizando, inclusive, número maior de profissionais 
de ensino formados (ou em treinamento) para uma mesma turma.

Exemplo desta segunda possibilidade é o que fez Virgílio Afonso da Silva, 
na Faculdade de Direito da USP. Realizou seminários na disciplina de direitos 
fundamentais. Em seu artigo “Quem Sou Eu para Discordar de um Ministro 
do STF? O Ensino do Direito entre Argumento e Autoridade e Livre Debate de 
Ideias” (SILVA e WANG, 2010), os autores narram a experiência de trabalhar 
com este método ativo (que envolve em média 12 pessoas), mas que o profes-
sor aplicava para uma turma dez vezes maior.

Para maiores esclarecimentos do processo construído pelo professor Vir-
gílio Afonso da Silva, aconselha-se a leitura do artigo referido. Mas, em linhas 
gerais, o que se fazia era dividir a classe em agrupamentos de 16 pessoas (um 
pouco mais do número ideal), selecionando e preparando, anteriormente, moni-
tores da graduação e pós-graduação, para conduzirem os seminários, enquanto 
o professor, em cada aula, alterava sua presença em um dos grupos, de maneira 
aleatória para os estudantes, tanto para analisar os alunos quanto o trabalho dos 
monitores, estabelecendo critérios objetivos e subjetivos para atribuição de no-
tas, usando de verdadeira gestão de pessoas, recursos e compromissos mútuos 
para que seus alunos não mais aceitassem argumentos de autoridade e, assim, 
pudessem se desenvolver para, inclusive, discordar de um Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, como o próprio título do artigo trata de maneira irônica.

Evidentemente, não serão todas as faculdades que possuirão recursos hu-
manos suficientes para conduzir um projeto com tal magnitude em torno de 
uma única disciplina. Porém, é viável que modelos clássicos de metodologias 
ativas, com novas roupagens, sejam adaptados para as novas necessidades dos 
cursos de Direito, conforme foi demonstrado.

4. MATRIZES CURRICULARES ALTERADAS
A questão das metodologias ativas perpassa por diversos panoramas e 

realidades de aprendizado, buscando preparar profissionais para uma socie-
dade em constante alteração. Como uma espécie de guia para aplicar uma me-
todologia de ensino, existem as matrizes curriculares (ou um similar que de-
termine o que é fundamental para um ser humano ser capacitado para integrar 
sua comunidade e sociedade). A consideração destas é fundamental, indepen-

dente do contexto histórico ou da região em que se estuda, para compreender 
as prioridades de um determinado contexto social.

Por exemplo, pela análise dos textos e debates da constituinte de 1823, a 
“universidade” era um curso jurídico ampliado, que serviria como celeiro de 
profissionais para compor o Estado e a concretização intelectual da indepen-
dência brasileira. (BRASIL, 1823, online).

Com este objetivo, em 11 de agosto 1827, se “crêa dous Cursos de sciencias 
Juridicas e Sociaes, um na cidade de S. Paulo e outro na de Olinda” (BRASIL, 1827, 
online). Algo mais singelo do que a ideia inicial de uma universidade, porém conse-
guiu-se o intento de existirem cursos jurídicos formais no país. (REIS, 1991, p. 384),

No artigo primeiro da Lei de 11 de agosto de 1827, observa-se um curso de 
sciencias Juridicas e Sociaes criado para ser concluído no período de cinco anos, 
com nove cadeiras, que eram as seguintes:

1.º ANNO
1ª Cadeira. Direito natural, publico, Analyse de Constituição do Império, 
Direito das gentes, e diplomacia.
2.º ANNO
1ª Cadeira. Continuação das matérias do ano antecedente.
2ª Cadeira. Direito público eclesiastico.
3.º ANNO
1ª Cadeira. Direito pátrio civil.
2ª Cadeira. Direito pátrio criminal com a theoria do processo criminal.
4.º ANNO
1ª Cadeira. Continuação do direito pátrio civil.
2ª Cadeira. Direito mercantil e marítimo.
5.º ANNO
1ª Cadeira. Economia política.
2ª Cadeira. Theoria e pratica do processo adoptado pelas leis do Império. 
(BRASIL, 1827, online).

Percebe-se, desde o início da regulação do ensino jurídico no país, a preo-
cupação com os currículos, como se demonstra acima.

Ao analisar a legislação das diferentes épocas sobre o ensino jurídico, ob-
serva-se que existiu sempre uma importância destinada às matrizes curricu-
lares, por se compreender que o currículo é essencial para definir os tipos de 
pessoas e profissionais que se deseja formar.

Interessante observar que o artigo sétimo da Lei de criação dos cursos ju-
rídicos previa que os que desejassem se matricular em tais cursos precisavam 
apresentar certidões que demonstrassem, além de uma idade mínima de quinze 
anos, “approvação da Lingua Franceza, Grammatica Latina, Rhetorica, Philoso-
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phia Racional e Moral, e Geometria” (BRASIL, 1827, online), requisitos que apon-
tam a necessidade de uma formação prévia considerada “básica” no período, 
para que se pudesse compreender o que seria ensinado no curso de Direito.

A etimologia do termo “currículo” deriva da palavra latina curriculum 
(cuja raiz é a mesma de cursus e currere). Em Roma, o cursus honorum, a soma 
das “honras”, era o que o cidadão tinha possibilidade de conseguir ao possuir 
cargos de gestão administrativa, judicial ou legislativa (SACRISTÁN, 2013, p. 
16). Tal nomenclatura significava a carreira e, consequentemente, determinava 
como essa se construiu ao longo da vida da pessoa.

Esse conceito, em nosso idioma, pode ter duas compreensões: por uma 
maneira, define a vida profissional e os êxitos da pessoa (curriculum vitae). Por 
outro lado, significa a materialização do que o aluno precisa enfrentar e os 
conteúdos deste percurso, sobretudo, seguindo uma organização previamente 
estabelecida de aprendizado. Assim, o currículo é a ponte entre a sociedade e 
instituição de ensino, um projeto que busca formalizar os conteúdos que serão 
estudados e a melhor forma de fazer isso. (SACRISTÁN, 2013, p. 14-16).

Nos tempos atuais, a alteração das matrizes curriculares dos cursos de Di-
reito, que buscam promover a integração que as metodologias ativas exigem, foi 
o discurso vencedor dos debates técnicos que a Câmara de Educação Superior 
do CNE, competente para esse assunto desde a Lei n.° 9.131/1995, estabeleceu.

Uma nova ponte para um novo ensino do Direito que, agora, cabe às IES 
será construído com a sociedade. Uma análise das leis, contudo, não reflete a 
realidade, apenas o que se deseja no mundo ideal legislado, seja por técnicos, 
políticos ou por ambos.

Mas, Adorno afirma que, ao longo da história dos cursos jurídicos no Bra-
sil, “parece pouco provável que a estrutura curricular tenha sido eficaz do pon-
to de vista pedagógico” (1988, p. 104), pois no curso de São Paulo, pelo menos, 
a assiduidade às aulas não era algo respeitado pelos discentes, que viviam em 
desgastes com seus professores e a instituição. Além disso, a qualidade dos 
docentes não era das melhores (MARTINS, 2002, p. 55-76).

Dentro deste contexto, Rodrigues utiliza os termos “currículo oficial” e “cur-
rículo oculto”, para diferenciar o que consta nos documentos de cada IES e a reali-
dade que efetivamente se concretiza em sala de aula. Pois, o professor, na prática, 
“em nome da liberdade de ensinar, acaba muitas vezes modificando, no mundo 
real, o que foi projetado quando da discussão e elaboração do currículo oficial” 
(2019, p. 23), em clara confusão da autonomia pedagógica de ensinar com a “liber-
dade do docente de ministrar aquilo que bem entender” (2019, p. 23).

As metodologias ativas, entretanto, carecem, sobremaneira, que os projetos 
do currículo oficial sejam seguidos. As disciplinas não poderão mais ser comparti-

mentos de conhecimento, exigindo-se para isso que as matrizes curriculares sejam 
adaptadas e os professores capazes de compreender essas mudanças para conse-
guir programar aulas conjuntas, apoiar-se entre si, serem aptos para adaptar suas 
maneiras de ensino com o que seus colegas estão trabalhando e, principalmente, as 
instituições vão precisar formar um corpo docente que não necessite trabalhar em 
três ou mais IES distintas para ter um salário condizente com o seu esforço, para 
que os professores consigam efetivar o ensino participativo apropriadamente.

Vale apontar uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) que, 
apesar de ter dados de 2012, já refletia a dificuldade para manter profissionais do 
magistério vinculados à IES e a precariedade dos vínculos empregatícios, em que 
muitas vezes reflete a percepção da docência como um “complemento de renda” 
aos profissionais do Direito e não como sua função primária. Quando comparados 
com a média de outros cursos superiores, é que se percebe a distorção.

Antes de apresentar a tabela, aqui vale uma observação que merece des-
taque nestes números. Nas IES públicas, o número de docentes em regime in-
tegral é bem maior (62%), enquanto que, nas particulares esse valor fica em um 
patamar abaixo da metade do valor anterior (29%), demonstrando que os pro-
fessores do Direito que estão na rede privada de ensino (que possui a maioria 
das vagas do sistema), evitam (ou não podem) adotar essa profissão como sua 
função única (ESCOLA GV, 2013, p. 79).

Tabela 1: Comparação das espécies de carga horária para 
professores do ensino superior

Fonte: ESCOLA GV, 2013, p. 89

Todas essas considerações são inspiradas na concepção de Ghirardi sobre 
as necessidades que precisam ser definidas, pois, “é preciso que sejamos capazes 
de fazer e de justificar nossas escolhas como as melhores possíveis para aquele 
contexto, isto é, como as respostas mais adequadas às questões centrais: o que, por 
que, como, quando.” (2012, p. 24), devendo o curso ser coerente com as maneiras em 
foram pensados tais questionamentos e os professores alinhados com tal projeto.

Para que se construa a compreensão de uma formação educacional em que o 
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ponto de vista seja daquele que aprende, não importa se as diretrizes curriculares 
formais tenham conseguido estabelecer no papel o processo mais refinado possí-
vel de construção de saberes por meio de projetos pedagógicos alternativos com 
módulos temáticos e atividades, reformulando os Núcleos de Práticas Jurídicas, 
as Atividades Complementares e outros pontos do currículo, como o professor 
Rodrigues leciona em sua obra (2019, p. 121). Afinal, caso não exista um compro-
misso, para que professores, IES e discentes permitam que isso deixe de ser apenas 
um “projeto” e se concretize, a tendência de manutenção da inércia desses agentes 
é que, neste quesito, os currículos ocultos continuem prevalecendo. Para Ghirardi:

A visão sobre a educação jurídica a partir da prática acarreta uma conse-
quência importante, embora muitas vezes ela não seja explicitada. O cerne 
do processo de aprendizagem não está nem na teoria ou doutrina, que 
podem se tornar abstrações inúteis, nem na prática cotidiana, que pode 
se tornar repetição mecânica. O cerne do processo de aprendizagem está 
na forma como o aluno articula esses dois termos, na forma como permi-
te que cada um deles ilumine e desafie o outro. Mas essa capacidade de 
articulação não está nem na doutrina nem nos casos. Ela é uma faculdade 
do sujeito que experimenta e pensa, é a habilidade que ele tem de refletir 
sobre o concreto e formular hipóteses sobre seu sentido. Mas essa habili-
dade, para atingir sua plenitude, precisa ser desenvolvida e refinada – em 
outras palavras: ela precisa ser ensinada (2012, p. 47).

É com esse novo objetivo de ensino, portanto, que os docentes acabarão se 
deparando com as metodologias ativas: para construir a reflexão de cada indi-
víduo sobre o que está sendo abordado em sala de aula. É exatamente por isso 
que o protagonismo do aluno não será um aspecto que tornará o professor um 
agente subsidiário do aprendizado e sim, mais do que nunca, essencial para 
facilitar os estudantes que possuirão um profissional que, além de alto teor de 
conhecimento acadêmico, será versado na sofisticação dos modos de ensino 
articulados para uma aprendizagem participativa (GHIRARDI, 2012, p. 48).

Logo, para que isso ocorra, os projetos de matrizes curriculares com me-
todologias ativas precisarão ser concebidos e adaptados para que sejam segui-
dos pelos professores, adotados pelos alunos e viabilizados pelas IES.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este ensaio traz consigo mais indagações do que soluções propriamen-

te ditas para as situações que foram enfrentadas. Porém, acaba delimitando e 
identificando três temáticas essenciais que poderão ser objeto de reformulações 
pelas IES, caso essas desejem implementar as metodologias ativas apropriada-
mente em seus cursos: a formação dos seus professores; a dinâmica das suas 
salas de aula; e a importância de alterar suas matrizes curriculares em conso-
nância com o alinhamento desenvolvido com seus professores e alunos.

As metodologias ativas de ensino permeiam atualmente grande parte dos 

debates envolvendo as mudanças que as DCNs trouxeram consigo, em parte por 
seu caráter obrigatório, mas principalmente pelo receio e a dificuldade do desco-
nhecido com que agora os professores precisarão se deparar dentro de suas salas 
de aulas, criando materiais didáticos, trabalhando em equipe com seus colegas, 
enfim, exercendo todas as atividades necessárias para tornar o aluno o ponto de 
onde partirá o desenvolvimento do conhecimento e não o seu destino.

Essa percepção acabará implicando na necessidade de reinventar a classe 
docente jurídica, estando corroborada a hipótese inicial que os aspectos nor-
mativos apresentados com a implementação das metodologias ativas nos três 
assuntos desenvolvidos no texto, em sua base, acabam perpassando pela ne-
cessidade de uma formação de magistério em nível superior apropriada dos 
professores de Direito.

Demonstrou-se, ainda, em face de todas essas exigências sobre os profes-
sores, que tanto os requisitos de formação nos cursos de mestrado e doutorado 
(em que, prioritariamente, deveriam ser formados os docentes) precisam ser 
atualizados para a nova realidade das DCN, bem como que os requisitos da le-
gislação federal de 1996 sobre isso carecem de um aprimoramento por parte do 
legislador, para que as IES também tenham uma responsabilidade formativa 
mais focada na preparação de futuros professores, algo que os dados demons-
traram que não possuem no momento atual, pelo menos no âmbito público 
estudado pelos autores utilizados.

A percepção final é que sem um apoio das IES para preparar seus profes-
sores nesta nova realidade de metodologias ativas e outras mudanças que as 
DCN trazem consigo, valorizando-os e mantendo esses dentro dos seus qua-
dros de maneira integral, para construir uma sintonia de trabalho que carece 
de tempo e esforço para ser efetiva, muito complicado será o futuro destas 
novas percepções de ensino do Direito.

Como todo instrumento, afinal, as novas DCNs poderão ser utilizadas 
de maneira correta ou não pelas IES, sendo o resultado final dependente uni-
camente dos agentes que percebam a importância dessas e vejam os métodos 
participativos de ensino como essenciais para construir o jurista do século XXI.
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A JUSTECNOLOGIA PROPOSTA PELA NOVEL DCN 
DO DIREITO FACE À FORMAÇÃO DO JURISTA NA 

ATUALIDADE

Maristela Barcelos Castro1

1. INTRODUÇÃO

Inovação jurídica e justecnologia são temáticas que adentram ao mundo do 
Direito sem pedir licença. Elas atraem estudiosos de diversas áreas como socio-
logia, antropologia, psicologia, engenharia, computação, pedagogia, filosofia e 
outras que contribuem para um olhar tanto inter, quanto transdisciplinar do 
mundo regulado. Nesse panorama, os programas curriculares relacionados à 
formação jurídica inicial, por meio do bacharelado em Direito, vêm se posi-
cionando como um palco continuum de impasses, negociações, atualizações, 
reformas, discussões, convergências e divergências entre vários atores.

O conselho regulador da profissão, a OAB, os juristas, os doutrinadores, 
as multiáreas de estudos envolvidas e o Ministério da Educação, o MEC, que 
regula a educação no Brasil estão em constante reflexão, e até embate, sobre 
como a inovação e as tecnologias podem contribuir para a área jurídica, com 
a formação jurídica e com o próprio jurista nos cenários profissionais atuais. 
Não é de se considerar esse movimento negativo, paralisante ou obstrutivo, 
mas impulsionador e alavancador de mudanças necessárias e difíceis de fazer 
ao longo da história jurídica brasileira (TISOTT, 2011).

Entre tantas e contínuas discussões ao longo dos anos e décadas, o mar-
co mais atual dos cursos de direito foi a resolução nº 9 de 2004 do CNE, que 
apresentou as Diretrizes Curriculares Nacionais, DCNs, do curso de Direito 
até pouco tempo atrás vigente. De um obrigatório Currículo Mínimo anterior 
para as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2004, a flexibilidade curricular e 
a autonomia nos projetos pedagógicos de cada instituição e curso, cresceram 
e amadureceram. Apesar da liberdade conquistada, o que se encontrou Brasil 
afora foi, em sua grande maioria, cursos muito parecidos (CASTRO, 2018) em 
seus programas curriculares, metodologias, bibliografias, disciplinas, ementas, 
estágios, práticas e avaliações.

Ainda, que a resolução de 2004 tenha atualizado vários aspectos dos 
cursos jurídicos, algumas temáticas já discutidas à época, ficaram de fora do 
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documento final por falta de consenso. Para calibrar aos cenários atuais e, ama-
durecidas várias reflexões ao final de 2018, entram em vigor as novas DCNs do 
Direito. No novel documento, antigas e novas ideias, que podem ser chamadas 
de importantes e esperadas atualizações, finalmente ocorreram. A resolução nº 
5 de dezembro de 2018 do CNE traz agora vários elementos que compõem um 
perfil de jurista mais alinhado, comprometido e adequado aos cenários atuais.

Competências importantes como dominar formas consensuais de con-
flitos, articular os conhecimentos teóricos à resolução de problemas, comuni-
car-se com precisão e adequadamente, desenvolver a cultura do diálogo e a 
que aqui discutiremos mais amiúde, a compreensão do impacto e o domínio das 
tecnologias na e para a área jurídica dão um novo fôlego, vida e incremento aos 
cursos jurídicos. De outro lado, e sabendo que papel escrito nem sempre é 
realidade que se transforma, há que se pensar no “como” serão implantadas 
essas mudanças nos cursos.

Acreditamos que, no que tange a temática aqui desenvolvida, do uso e 
domínio das tecnologias na educação jurídica, será necessário primeiramente 
contextualizar de que forma essas tecnologias atingiram e transformaram as 
relações com o trabalho. Do modelo manual, artesanal e domínio dos proces-
sos e resultados ao uso da tecnologia para monitorar, acessar, enviar, anali-
sar dados e reunir pessoas, muitas rupturas e desconstruções ocorreram e 
ainda estão ocorrendo. Na segunda parte, veremos como se insere o jurista 
e a própria atividade jurídica nos contextos tecnológicos em vista das novas 
facilidades, possibilidades e oportunidades e, na terceira parte, abordaremos 
as questões relacionadas às mudanças na forma de aprender o jurídico, face 
às justecnologias. Nesse diapasão, os cursos de Direito, normalmente alheios e 
reticentes a aprendizagens tecnológicas apresentaram, até o momento, sérios 
entraves à disrupção e inclusão tecnológica na formação. Legado esse que 
teve sua sentença publicada pelas novas DCNs e exige nova postura, novo 
curso e novos profissionais formados.

2. O TRANSBORDAMENTO DOS CONTEXTOS TECNOLÓGICOS 
NO MUNDO, TRANSFORMANDO A VIDA E A FORMA DE VIVER 
DAS PESSOAS

Para muitos juristas até bem pouco tempo atrás pensar em tecnologias 
no direito causava espanto e assombro. Tal concepção e sentimento com re-
lação à tecnologia vêm, principalmente, do entendimento da indispensabi-
lidade do advogado, de seus atos e manifestações no exercício da profissão 
(CF/1988, art. 133), que é personalíssima e da insegurança e substitutividade 
aparente que a tecnologia provoca em relação ao trabalho humano. Pensar 
que a tecnologia pode fazer algo que o advogado, por seu ato e manifestação, 

deve realizar, pode parecer contraditório, antiético e até mesmo, antijurídico. 
A ideia de permitir ser substituído por uma orientação, estudo ou sentença 
tecnológica é avessa a muitas profissões, mas quanto ao Direito, atinge a es-
sência do ato e expressão jurídica.

Há que se considerar, no entanto, que a tecnologia está inserida na vida 
e no cotidiano das pessoas há algum tempo e que vem transformando e res-
significando as realidades sem substituir o ser humano, mas de uma forma 
mecânica, técnica e até mesmo, inteligente, ajudando. Hodiernamente, quando 
falamos em “tecnologia” pensamos em informática, web, big data, algoritmos 
e uso da inteligência artificial, plataformas de aprendizagem, vídeo-aulas e ou-
tras formas diretamente ligadas a um modelo virtualizado de relações entre o 
ser humano e as máquinas. Não nos damos conta, por sua vez, que o significa-
do original do termo é anterior à informática ou a web.

A palavra “tecnologia” entra no mundo com a revolução industrial, no 
final do séc. XVIII. A mecânica, primeira geração tecnológica da indústria, traz 
o vapor como a mais importante transformação no modelo de organizar, pla-
nejar e executar o trabalho humano. Iniciou-se então uma profunda transfor-
mação em como são preparadas, operadas e executadas as atividades técnicas 
e profissionais. Para entender melhor o que o termo “tecnologia” traz em seu 
conceito inicial, o Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2015), 
indica a palavra como “um conjunto dos conhecimentos científicos, dos proces-
sos e métodos para utilização de bens e serviços”. Mais recentemente o termo 
vem sendo utilizado de outras formas, principalmente, na informática e setor 
de serviços, o que tem ampliado o significado e inclusive, produzido confusão:

Uma versão mais generalizada do conceito de tecnologia poderia ser: 
“tecnologia é um sistema através do qual a sociedade satisfaz as necessidades 
e desejos de seus membros”. Esse sistema contém equipamentos, programas, 
pessoas, processos, organização e finalidade de propósito. (SILVA, 2002).

Do esforço físico, uso manual de instrumentos e ferramentas no traba-
lho ao completo domínio, conhecimento, operação e preparação para o uso de 
instrumentos tecnológicos o conhecimento profissional muda por completo, 
atingindo a vida pessoal, social, a educação e todos os outros segmentos da 
existência humana. O primeiro grande impacto profissional, social e econômi-
co foi para aqueles com baixo nível de qualificação em seus ofícios. Colher fru-
tos, fabricar tecidos, locomover-se rapidamente, produzir em quantidade e em 
série com maior eficiência trouxe o primeiro grande desgaste e estresse para o 
ser humano, bem como o maior e mais eficiente meio de produzir coisas. Em 
resumo, homens fora e máquinas dentro. De lá para cá a corrida por qualifica-
ção, formação, atualização e conhecimento contínuo tornou-se um fator, inclu-
sive, gerador de novos conhecimentos, formações, operações e qualificações.
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Nessa caminhada, cada vez mais alucinante até a chegada da geração in-
dustrial 4.0, conhecida como da tecnologia e o uso de algoritmos para a inte-
ligência artificial, há um crescente desenvolvimento de tecnologias e busca de 
autonomia das máquinas em relação à interferência e trabalho humano. Hoje, 
com a ajuda da internet, muitas máquinas podem ser programadas para traba-
lhar tanto no lugar em que se encontram quanto a longas distâncias, produzin-
do, identificando problemas, tomando decisões, indicando melhores opções, 
entendendo as escolhas dos seres humanos, indicando produtos, reparando 
erros, atualizando-se automaticamente, entre tantas outras coisas que fazem 
por si próprias, mas se e somente se, forem programadas para tal atividade.

Certamente, a autonomia, destreza, capacidade, eficiência e eficácia na 
resposta dada por uma máquina pode ser infinitamente mais apropriada e 
correta que o trabalho humano, cheio de interferências emocionais, sensoriais, 
neurológicas, físicas e ambientais. Apesar da realidade empolgante e assusta-
dora, a mente humana, com sua capacidade, plasticidade e poder de identifi-
car, pensar, resolver problemas complexos e ponderar em quaisquer circuns-
tâncias, mesmo nas quais não tem conhecimento anterior algum, está muito 
além em aptidões, múltiplas habilidades e condições de atuar nos cenários, 
inclusive programando e reprogramando máquinas.

Nesse sentido, o contexto tecnológico jurisdicional também se posiciona 
como um meio facilitador e agilizador de processos e respostas, qualificando a 
natureza humana, não a substituindo. De outro lado, os cuidados com relação 
ao que pode e deve ser acessado pela rede mundial de computadores (WWW) 
devem ser redobrados. Nos últimos anos o mundo do Direito tem se aberto 
para o uso das tecnologias, e tanto de forma positiva, quanto negativa, situa-
ções tem ocorrido e transformado as realidades e cenários exigindo regulação, 
reflexão e posicionamento ético, filosófico e jurídico aos novos empasses.

3. AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 
MUNDO JURÍDICO

Uma das excelentes adequações proporcionadas pelo desenvolvimento 
das tecnologias no mundo jurídico foi, por exemplo, a criação, há mais de uma 
década, do processo judicial eletrônico (PJe) no Judiciário. A mudança de um 
mundo processual físico para um mundo digital modificou a estrutura dos 
sistemas, os fluxos e os procedimentos judiciais quanto à entrada de processos 
na justiça. O incremento veio incentivado pela lei n° 11.419 de 2006.

Facilidade no peticionamento, integração de dados, transparência, cria-
ção de fluxos mais acessíveis em relação a tempo e lugar, agilidade e econo-
micidade, tanto no que se refere aos operadores do Direito como do próprio 
judiciário, podem ser identificados como ganhos na virtualização dos proces-

sos. Conforme o TRT4/RS, 70% dos processos na Justiça do Trabalho gaúcha 
tramitam por meio eletrônico. A mudança traduziu-se em uma diminuição no 
atendimento presencial, melhor reorganização de espaços e tempos, bem como 
melhor aproveitamento de servidores da justiça em outros trabalhos, antes im-
possíveis de serem feitos pela alta frequência de pessoas e procedimentos jurí-
dicos necessários ao trabalho e à lisura jurisdicional nos fóruns.

Outro uso das tecnologias que tem contribuído para o equacionamento de 
algumas questões antes sem solução é a audiência por meio de videoconferên-
cia. O uso de Skype, de aplicativos ou programas de vídeos com possibilidades 
de sincronicidade (em espaço diferente, mas, ao mesmo tempo) tem modifica-
do e facilitado a resolução de muitos conflitos e encaminhamentos processuais. 
Muitas vezes advogados, clientes e o judiciário estão em lugares diferentes e a 
reunião de todas as partes em apenas um só lugar causaria um aumento extraor-
dinário no tempo e custo do processo. A mediação tecnológica, utilizada aqui 
como instrumento, meio e recurso da jurisdição, resolve boa parte dos transtor-
nos técnicos e ferramentais hoje encontrados para resolver conflitos.

O uso de aplicativos de mensagens por advogados e juízes, inclusive para 
encontrar réus e citá-los, como no caso do juiz Ney Stany Morais Maranhão, 
da vara do trabalho de Tucuruí (PA) conforme sítio eletrônico do TRT da 13ª 
Região, tem facilitado em muito o trabalho jurisdicional. O objetivo maior é dar 
celeridade à justiça, cumprindo assim com seu propósito de distribuir justiça 
e subsidiar melhores resultados além, é claro, de baratear custos, promover a 
inclusão e a própria transparência.

O uso de tecnologias desenvolvidas especificamente para algum fim jurí-
dico tem levado ao desenvolvimento de startups próprias para esses tipos de 
serviços. Um cardápio de soluções techs como mediações online, desenvolvi-
mento e uso de algoritmos na Inteligência Artificial, computação em nuvem, e 
Big Data para analisar, indicar e filtrar documentos jurídicos, rapidamente tem 
se expandido. Há hoje, sendo desenvolvidas, ferramentas que podem indicar 
fragilidades legais, erros de vários tipos, quais seriam os melhores argumentos 
e encaminhamentos em determinados casos e nas mãos de determinados juí-
zes. Logicamente, quando a tecnologia entra nessa ceara, as discussões aumen-
tam e seu uso é posto em xeque.

Para viralizar mais a onda tech no mundo jurídico, o direito tem corrido 
atrás de respostas e parâmetros adequados sobre o direito digital em suas 
várias nuances e instituído pelo Marco Civil da Internet, lei de n° 12.965 de 
2014, uma inicial forma de entender e resolver as questões que se apresen-
tam. Preservação do direito e garantias à privacidade, segurança de registros 
e dados pessoais, responsabilização, neutralidade na rede e atuação do po-
der público são algumas das temáticas normatizadas na lei. Na verdade, a 
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discussão e normatização apenas iniciam, porque o assunto não se encerra 
nos cenários atuais e nem cabem todas as demandas já experimentadas no 
mundo virtual, dentro das hodiernas legislações.

Na tentativa de lidar e resolver as questões jurídicas que o mundo tec-
nológico fomenta, estudos, discussões e normas têm exigido várias adequa-
ções das empresas. Inicialmente, o mundo tech, informação e comunicação, 
eram de ninguém. Sempre era o outro o responsável pelos e sobre os resulta-
dos e acontecimentos. As legislações vieram para organizar e inferir respon-
sabilidades sobre tanto quem produz, transmite ou hospeda, quanto para o 
usuário final. De certa forma, os entes vinculados e que acessam determinada 
informação, se tornam responsáveis em menor ou maior grau pelos seus des-
dobramentos posteriores.

Um dos personagens mais recentemente envolvidos no palco de discus-
sões dos crimes cometidos na rede está o Ministro da Justiça de Jair Bolsona-
ro, Sérgio Moro.

A situação é uma resposta processual ao recente vazamento de diálo-
gos travados entre o atual Ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o Procurador 
da República, Deltan Dallagnol, em relação ao processo judicial que levou 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão. Na época, Moro era juiz 
federal. Segundo o vazamento, cujas informações foram publicadas pelo 
sítio eletrônico The Intercept, Moro e Dallagnol combinaram atuações na 
Operação Lava Jato. A reportagem cita ainda mensagens que sugerem dú-
vidas dos procuradores sobre as provas para pedir a condenação de Lula no 
caso do triplex do Guarujá, poucos dias antes da apresentação da denúncia. 
(CANALTECH, 2019.)

Situações e exposições como essas jamais chegariam à luz antes da rede 
mundial de computadores. A proporção que determinados assuntos desper-
tam na rede é totalmente variável e inclusive, muitas das vezes desproporcio-
nal ao fato ocorrido. Sem comparação ou valoração na importância do assun-
to, hoje é possível saber o que pensavam e planejavam Moro e Dallagnol no 
“recôndito” de seus celulares. Fato é que muitas vezes se pensa que o celular 
é igual ao pensamento, jamais será visto, “descriptografado” ou descoberto. 
Totalmente falha a afirmativa. Suas falas vieram à tona. O uso do celular 
pode ser comparável, à publicação de uma nota em jornal de alta circulação, 
antes do mundo WWW, mas proporcionalmente muito mais devastadora. 
Fato é que, muitas vezes, o que acontece no ”recôndito” do celular, que pa-
rece extensão do nosso próprio corpo, como mãos e mentes, ali deveria ficar.

Compartilhar, enviar ou publicar qualquer ato que envolva a si próprio 
e a mais alguém em qualquer tipo de device, não é seguro ou recomendável. 
No caso Moro e Dallagnol, novamente, sem nenhum juízo de valor, teria sido 

aceitável pensar, sentir e até mesmo conversar pessoalmente com alguém em 
quem se tem plena confiança sobre assuntos confidenciais, nesse caso, ju-
rídicos, mas jamais, usar o aplicativo como meio de comunicação e expor 
situações extremamente sigilosas e delicadas da vida de outras pessoas. A 
situação serve para fotos, postagens íntimas de qualquer natureza ou conver-
sas onde se considere a exposição embaraçosa, perigosa, constrangedora e até 
criminosa das vidas particulares das pessoas. Deixe-se que a justiça use seus 
fundamentos, recursos, meios e métodos de averiguação, discussão e fórum 
adequado onde ideias e pareceres formais, técnicos e profissionais possam 
ser levados em conta de forma respeitável e também formal. Afinal, a rede 
mundial de computadores faz com que um fato, de foro íntimo, vire escânda-
lo e acabe com a vida de pessoas, a crença em profissionais e até mesmo na 
seriedade da justiça, que já anda para lá de afetada.

De outro lado, e olhando para as maravilhosas possibilidades que as 
tecnologias trazem, está o desenvolvimento de softwares capazes de facili-
tar a vida do jurista, tal qual da jurisdição, como vimos acima. Esses pro-
dutos, que podem ser programas ou aplicativos de gestão de informações 
auxiliam, por exemplo, advogados em suas rotinas de trabalho, que caso 
alguma fique atrasada ou se percam prazos, compromete-se o resultado 
final de um trabalho detalhado e custoso de acesso à justiça. Planilhas de 
Excel e outras formas de planejamento e organização podem ser deixadas 
de lado e os escritórios de advocacia tem agora à sua disposição, excelentes 
programas de gerenciamento que podem ser acessados em vários tipos de 
mídias, sistemas e devices.

Um desses programas, já sendo utilizado hoje, ajudam os advoga-
dos e as partes de um processo a se encontrarem virtualmente, analisarem 
possibilidades, aproximações e distanciamentos e a negociarem possíveis 
acordos que sejam favoráveis a ambos os lados. São pessoas por detrás das 
máquinas que elaboram os algoritmos, os dados e são pessoas que facilitam 
a comunicação, utilizando-se dessas análises tecnológicas para ajudar na 
construção de acordos.

Fomentando o mundo legal cria-se, diante de tantas demandas e dinâ-
micas mercadológicas um novo business jurídico que envolve organizações, 
startups e desenvolvimento de tecnologias para as diligências do mundo 
jurídico. O mercado de dados no Direito, especificamente para a advoca-
cia, está aberto e em plena expansão. O êxito está para quem conseguir: a) 
desenvolver as funcionalidades fundamentais à organização das rotinas do 
advogado; b) disponibilizar digitalmente os dados para acesso virtual; c) 
apresentar isso em um formato intuitivo e simples e, d) com o menor núme-
ro de cliques possível para acessar os dados.
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Como consequência a toda a mudança que o desenvolvimento tecno-
lógico vem trazendo à vida humana, seja pessoal ou profissional, se é que é 
possível separar esses elementos, poderia se dizer que entra no páreo mais 
uma competência que pode destacar o profissional. Conhecer e saber onde 
e quem pode ser beneficiado pelas tecnologias, gerenciar dados, analisar e 
tomar decisões. Um arcabouço de informações, referenciais e elementos es-
tatísticos confiáveis pode fazer a diferença na vida de qualquer profissional.

Não se entende aqui, nem se vai pelo rumo de que o jurista deva ser 
também um programador. Há profissionais para isso, com talentos natos e 
conhecimentos profundos em programação. Não nos parece plausível que 
um jurista tenha que saber programar para trabalhar com tecnologias, tanto 
quanto um advogado tributarista, não tem que ser formado ou saber tudo 
sobre operações financeiras, como cálculos e orçamentos. O que ele necessi-
taria, sim, são de conhecimentos genéricos, normatizações sobre a área, como 
o Marco Civil da Internet e ter uma equipe que dê conta da parte técnica/
tecnológica propriamente dita. Quando se pensa em utilizar os recursos tec-
nológicos no mundo jurídico o mais importante é ter em mente a melhor 
resolução do problema em questão porque a tecnologia pode ser resolvida 
por outro profissional. O jurista precisa saber o essencial relativo a algumas 
habilidades técnicas em sua formação profissional. Por exemplo, deve domi-
nar as funcionalidades do processamento eletrônico do judiciário, conhecer 
e dominar alguns aplicativos que possam contribuir em algumas das suas 
atividades rotineiras ou ainda, que facilite sua vida e de seus clientes em 
questão de celeridade e acesso à justiça.

Em verdade, a formação inicial jurídica, feita por meio do ensino supe-
rior, para a advocacia ou não, não tem preparado, até então, esse profissio-
nal para os cenários tecnológicos atuais e o uso das tecnologias para auxi-
liar e facilitar o trabalho jurídico. Há forte resistência às high techs e dúvidas 
pairam sobre o uso, limites e a ética no uso da ferramenta. De qualquer 
forma, quebrando paradigmas e trazendo a reflexão e a obrigatoriedade na 
formação profissional, vamos abordar agora sobre as novas DCNs dos cur-
sos de Direito que indicam não apenas o desenvolvimento de competências 
relacionadas ao uso das tecnologias, mas a compreensão do impacto destas 
no mundo jurídico.

4. AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
FRENTE AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM DIREITO DE DEZEMBRO DE 2018

Certamente, uma área de estudos que se movimenta e se transforma em 
função de movimentos e transformações da sociedade em suas formas de se 

relacionar, administrar o Estado, punir, tributar, consumir, entre outros direi-
tos e deveres, pode ter certas dificuldades em se posicionar frente à sociedade 
da comunicação e informação. A questão pode ser explicada porque o Direito 
tem o olhar tanto para aquilo que já está acontecendo como para aquilo que 
vinha acontecendo até então. Por suas normas e princípios, regula o passado/
presente. De outra feita e essência a tecnologia olha para o presente/futuro, 
facilitando e instrumentalizando formas, modelos e ferramentas técnicas que 
venha a simplificar a vida das pessoas. Nesse sentido, o distanciamento e o 
time de atuação entre uma e outra área são facilmente percebidos.

Na penúltima DCN do Direito, Resolução CNE/CES de n° 9 de 2004, 
vigente mais de uma década, a tecnologia apareceu de forma periférica, ge-
nérica e pouco clara, tal qual sua inserção até então no mundo jurídico. Nesse 
formato impreciso, poucos cursos de Direito se deram conta do impacto da 
ferramenta sobre a formação do profissional nos cenários mais atuais. Mes-
mo depois de 2006, com o marco e incremento do processo eletrônico, dando 
início ao mundo law tech, pouca mudança ocorreu nos programas, nas falas 
jurídicas e nas salas de aula.

Os cursos de Direito se fazem ainda pautados pela exigência de presen-
ça física, por livro impresso, pelo quadro negro, substituído pelo Datashow 
e pelo caderno, substituído pelo computador, substituição apenas de recurso 
por recurso, sem acrescer nada ao aprendizado. O princípio até então defen-
dido, com ‘unhas e dentes’, é o de alunos e professores ao mesmo tempo, e no 
mesmo lugar, com aulas expositivas e conferenciais e com bibliografias como 
códigos, manuais (Lopes, 1981) e referenciais impressos que, na maioria das 
vezes, são quase impossíveis de carregar embaixo do braço.

Para além da cultura analógica e impulsionado pelo mundo digital, 
onde os cenários virtuais invadem os reais e a tecnologia entra como uma 
ferramenta de facilidade, acessibilidade e qualidade, não haveria como os 
cursos, as DCNs, e a própria forma de dar aula, não mudar. Assim, aos pou-
cos e de forma constante, a tecnologia transforma o programa curricular, a 
modelagem, os recursos utilizados, a sala de aula, os estágios e a própria 
metodologia de ensino no Direito.

Fazendo valer a premissa, de que quem ‘dá as cartas’ é o MEC, na no-
vel DCN, de dezembro de 2018, a tecnologia ganha destaque, com outros 
elementos como resolução consensual de conflitos e o incentivo à inovação. 
Esses elementos servem hoje como impulso à renovação e à transformação 
não nos cursos de Direito no Brasil, mas no próprio mundo jurídico.

Como dissemos acima, há uma cultura jurídica de acompanhar e orga-
nizar o que foi e está sendo feito, um realinhamento ao passado/presente (re)
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corrente. De alguma forma, a diretriz curricular acompanha essa trajetória e 
no roldão do que vem acontecendo nos últimos anos em termos de tecnolo-
gias no mundo jurídico apresenta agora como ‘obrigatório’ que os currículos 
sejam incrementados com conteúdos que ajudem o aluno a não apenas “com-
preender o impacto das novas tecnologias na área jurídica”, mas ajudá-lo a 
“possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão 
e aplicação do Direito”.

Muito provavelmente os alunos que adentram ao mundo acadêmico ju-
rídico não estão alheios às tecnologias e fazem uso constante delas em suas 
rotinas. Comunicar-se, fazer pagamentos, jogar, relacionar-se pelas redes so-
ciais, localizar-se, comprar e vender, entre tantas outras possibilidades que 
uma infinidade de aplicativos oferecem, estão presentes na vida da maioria 
dos jovens hoje em dia. Eles fazem operações das mais simples às mais com-
plexas apenas com um celular conectado à rede mundial de computadores.

Entretanto, não poderíamos encobrir que as tecnologias na e para a 
aprendizagem tem uma conotação muitas vezes nem tão usual, nem tão mo-
tivadora e desafiadora, do mesmo modo que seu uso tem sido pouco estimu-
lado na academia em cursos presenciais. A primeira questão a ser abordada 
é o uso da tecnologia como sala de aula virtual, extremamente criticada no 
mundo jurídico. O segundo ponto, não menos censurado, é o conhecimento 
e domínio de ferramentas tecnológicas, como softwares e aplicativos, que de-
senvolvam as habilidades técnicas dos alunos no mundo acadêmico para o 
mundo jurídico profissional, propriamente dito.

Sobre a primeira questão, o uso da tecnologia como sala de aula, é con-
troversa desde a origem da Educação a Distância (EaD) estabelecida pela pri-
meira vez na educação nacional formal por meio da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, LDB, de nº 9394/96. A EaD, efetivada por tecnologias, 
pela rede mundial de computadores e por plataformas de aprendizagem, 
causou tanto frenesi no modelo presencial, como distorções no processo de 
ensinar e aprender. Não estamos defendendo aqui que o ensino presencial, 
tal qual o estabelecido anterior ou atualmente seja, em contrapartida, ao EaD, 
adequado ou cumpra com seu papel na formação de profissionais e cidadãos 
críticos e reflexivos. Refletimos, sim, que realmente não fomos muito felizes 
no planejamento, organização, normatização e autorização dos cursos media-
dos pelo mundo digital.

Usar a tecnologia como único meio de aprendizagem não foi a melhor 
ideia em se tratando de educação. Os projetos iniciais apresentaram pouca 
preocupação com a forma como o ser humano interage e constrói suas apren-
dizagens. De outro lado, houve um excesso de atenção e precaução quanto à 
entrega de conteúdos teóricos, apostilas imensas, provas objetivas, produção 

de textos e outros recursos que pudessem de uma forma dilatada e amplifica-
da, substituir a presença do professor.

Por conseguinte, ao firmarem-se escolhas por uma educação totalmen-
te mediada por tecnologias, focou-se na obrigatoriedade de estruturação 
dessa ferramenta, para que viabilizasse a transmissão dos dados de forma 
adequada e massiva. Logicamente, outras questões embutidas como políticas 
de acesso levaram ao crescimento rápido da chamada educação a distância. 
Somando-se a isso, os baixíssimos valores de mensalidades, ao mesmo tem-
po em que contribuíram para a entrada de milhões de brasileiros no ensino 
superior, desqualificou, desclassificou e afastou esse estudante do mercado 
de trabalho, não o preparando para os desafios e exercício profissional apesar 
do diploma na mão.

O formato deixou de lado a qualidade do curso, da metodologia, dos 
momentos práticos, colaborativos e interativos. Deixou de lado ainda a dis-
cussão e reflexão naturalmente ocorridas nas salas de aulas presenciais, a 
aproximação da vida real com o material teórico, a presença explicativa do 
professor e a possibilidade de uma avaliação formativa, ao longo do perío-
do, mais que um amontoado de questões objetivas, de marcar alternativas. 
Acreditamos que ainda há uma ocorrência, em menor escala, desses fatores 
desestabilizantes, mas que há avanços, estudos e modelos muito positivos e 
adequados à formação profissional onde a mediação tecnológica e a presen-
cialidade ocorrem simultâneas, uma e outra se complementando.

Tem-se encontrado de outro lado, a modalidade presencial usando 
da mediação tecnológica como um apoio ao presencial. Esse uso, que di-
ríamos reduzido, se deu principalmente pelo desconhecimento das poten-
cialidades, e até funcionalidades, da própria tecnologia. Os professores do 
presencial desconhecem como produzir materiais para EaD e usá-los ade-
quadamente o que gera uma subutilização tanto dos materiais publicados, 
quanto da plataforma utilizada. Nessa toada, muitos professores utilizaram 
a ferramenta para disponibilizar materiais, na maioria das vezes, textos e 
livros para leitura adicional, mas que, em realidade, são apenas comple-
mentares e dispensáveis. Como resultado de um material com importância 
secundária, não se pensou em qualidade, efetividade, nem produtividade 
na aprendizagem.

A experiência em EaD mostra que há a necessidade de capacitação, 
atualização e apoio permanente aos professores para produção de um mate-
rial relevante, motivador, significativo e útil para a aprendizagem do futuro 
profissional. Muitos professores não utilizam os meios tecnológicos por des-
conhecerem e não serem adequadamente preparados para isso e, de outro 
lado, muitos alunos nunca chegam a entrar no ‘ambiente de aprendizagem’ 
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por falta de conhecimento, necessidade, estímulo e utilidade. Não falamos 
aqui que o professor deva saber programar, “gameficar”, ser um design edu-
cacional, mas que precisa conhecer os recursos disponíveis e ter uma equipe 
de profissionais que desenvolva suas ideias.

Recursos como vídeos, áudios, podcasts2, imagens, figuras, animações, 
storytelling3 e ainda lives, conferências online, mensagens, fóruns interativos, 
chats, uso de redes sociais entre outros são excelentes meios de ativar, fomen-
tar discussões e motivar alunos da educação superior. Afora isso, o uso de 
“gameficação” com onboarding, pontuação, desafios, badges4 e outras técnicas 
de engajamento de alunos trazem um diferencial nos estudos e estimulam 
uma saudável concorrência.

No segundo ponto, o não uso de ferramentas tecnológicas nos cursos de 
Direito como softwares e aplicativos, que desenvolvam as habilidades técni-
cas dos alunos, tanto no mundo acadêmico, quanto no mundo jurídico pro-
fissional é uma rejeição calculada e programada para manter o afastamento. 
A ocorrência é geral nos cursos de graduação porque, majoritariamente, as 
ferramentas e recursos tecnológicos ficam restritos àqueles cursos e progra-
mas que têm a necessidade de formar o profissional para o uso técnico e 
tecnológico propriamente dito.

Engenharias, Computação, Tecnólogos e algumas áreas da saúde estão 
em disparada à frente nesse mercado em comparação ao jurídico. Essas áreas 
estão maximizando o uso de tecnologias para minimizar erros, descobrir no-
vos produtos, facilitar a vida, fazer cálculos mais assertivos, desenvolver no-
vas ferramentas para aperfeiçoar a mão humana e salvar vidas em situações 
de extremo sofrimento, sofisticação e minúcia. De modo geral, o investimen-
to tecnológico na educação no Brasil, que é dispendioso, rapidamente supe-
rado e sofre com a obsolescência, é baixo, seja em instituições públicas ou 
privadas. Na maioria das vezes, as próprias organizações e empresas ficam 
responsáveis pelas capacitações e atualizações tecnológicas dos funcionários 
e, daí, mas não somente por isso, o afastamento da academia e profissionali-
zação se distanciam ainda mais uma vez comprovando que não se faz mais a 
vida profissional sem a tecnológica.

Apesar da realidade do distanciamento da tecnologia dos cursos jurídi-
cos, o desafio foi lançado pelas novas DCNs e vem a reboque do que já está 

2 PODCAST – Arquivo digital de áudio, gravado e disponibilizado pela internet, para ser ouvido a qualquer 
hora. Disponível em: https://mundopodcast.com.br/artigos/o-que-e-podcast/. Acesso em: jun/2019.

3 STORYTELLING – é uma ferramenta para contação de uma história de forma relevante com recursos 
audiovisuais e palavras escritas. Disponível em: https://novaescolademarketing.com.br/marketing/o-
que-e-storytelling/. Acesso em: jun/2019.

4 BADGES – Um badge pode ser um símbolo ou um indicador de uma realização de uma conquista. 
É muito utilizado em materiais “gameficados”. Disponível em: https://support.mozilla.org/pt-BR/
kb/o-que-e-um-badge. Acesso em: jun/2019.

acontecendo no mundo jurídico, fora da academia. E aí, a temerária pergunta 
ocorre ‘as tecnologias substituirão o próprio jurista?’ Uma desejável resposta 
é ‘oxalá não permitamos isso’. As tecnologias não vieram substituir o jurista 
em sua concepção maior, vieram contribuir e aquilatar seu trabalho. Assim 
como a clonagem não veio para substituir nem a reprodução humana, nem o 
ser humano, mas para contribuir onde o erro biológico pode ser consertado 
pelo acerto tecnológico, a tecnologia no mundo do Direito não deveria subs-
tituir o jurista, o juiz ou a sentença judicial.

A função da tecnologia seria a de contribuir onde a mão humana não 
consegue alcançar, trazendo ferramentas para, por meio da consciência hu-
mana, medir, analisar, refletir, comparar, escolher e julgar melhor fatores e 
fatos. Talvez a reflexão seja em como qualificar os cursos, a educação e a 
docência jurídica (PIMENTA, ANASTASIOU & CAVALLET, 2003) bem como 
os juristas, para as competências acima, e não, em que medida a tecnologia 
poderia substituir o jurista. Fato é que a discussão é passado. Há um investi-
mento altíssimo no mundo juristech e quem estuda e vive o Direito vive essa 
realidade e irá tirar proveito disso.

Há ainda uma franca expansão de um negócio, o qual podemos chamar 
de inovador, que é o mercado de startups jurídicas, a “startupização” do Di-
reito, como diria Lenio Streck (2019). Ela vem para causar disrupção na forma 
de empreender e resolver problemas judiciais. A ideia, no entanto, que deve 
estar por detrás da esfuziante inovação, deve ser a de facilitar, agilizar, inte-
grar dados, orientar e inovar quanto às soluções jurídicas. Se antes a busca 
de alguma informação na área era extremamente lenta e de difícil acesso, 
agora, com um aplicativo, rapidamente pode se resolver a questão. Em pou-
cos minutos uma infinidade de dados a respeito de quase qualquer situação, 
sentença, juiz, fato, vara, doutrina ou qualquer outra coisa relacionada ao 
mundo do Direito pode ser fácil e rapidamente acessada.

De outro lado, para além de dados estatísticos acessíveis, a tecnologia 
pode substituir funções repetitivas, conforme indica o artigo de Rubem Bar-
ros, à REVISTA DE ENSINO SUPERIOR online, publicada em 30 de abril de 
2019, em entrevista à professora e coordenadora do curso de Direito da FGV, 
Marina Feferbaum. Afora a questão de substituição de procedimentos repe-
titivos do advogado, as ferramentas tecnológicas podem ainda sugerir análi-
ses, preencher processos, indicar caminhos, até onde, quando e com qual juiz 
seria a melhor sentença em um processo de maior ou menor complexidade e, 
para a loucura de alguns, inclusive, sentenciar. Para os mais tradicionalistas, 
modelo Bingo de professor segundo Rodas (2019), que ampliaríamos para 
modelo Bingo de jurista, tal proporção de invasão tecnológica é antijurídica, 
antijurista, predatória e endêmica. Para explicar melhor utilizaremos o pe-
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queno trecho de Mário Barbosa, encontrado em Streck (2009):
Logo depois da criação do processo eletrônico, os computadores se torna-
ram tão poderosos que aprenderam a julgar os processos sozinhos. Inven-
taram robôs que interpretavam leis, como o quadro acima mostra, meu 
neto. E a comunidade jurídica vibrava com isso. Rumo ao fim.

Foi o que se denominou de Justiça “self-service”, fast food e UberEatsJus. 
Tinha também os juizados especiais, em que cada membro julgava como 
queria e ninguém poderia recorrer. Quer dizer, até se recorria. Mas as tur-
mas respondiam como queriam. Bom, meu neto, desse “modelo jus algo-
rítmico” não cabia recurso, já que um computador sempre confirmava a 
decisão do outro, pois todos obedeciam à mesma lógica. Era o império dos 
algoritmos. Houve um dia que, em 30 segundos, julgaram 3,5 mil proces-
sos. E com piscar de tela, um computador, conhecido como Exterminator 
One, liquidava 10 mil recursos.

Fato é que a inovação pode e deve ser instigada desde a formação ini-
cial do jurista e a reflexão sobre seus limites e uso ético e jurídico, também. 
Para Geoffrey Garret (capelas, 2019), reitor da Wharton Business School, da 
Universidade da Pensilvânia, considerada a escola de negócios mais antiga 
do mundo, desde 1881, conhecimento nos dias de hoje é commodity e se 
todos têm, é preciso diferenciar-se. A oferta de cursos é grande, por isso 
é preciso inovar e, nesse caso, as ferramentas tecnológicas de inteligência 
artificial, análise de dados, gestão de tempo, conteúdo e documentos são 
extremamente importantes, tanto para diferenciar a escola, como para di-
ferenciar o profissional. Junto as tecnologias, segundo o reitor, o desenvol-
vimento de competências, que não floresce pelo simples uso das tecnolo-
gias ou acúmulo/memorização de conhecimento teórico, mas relacionando 
ambos os elementos em situações que requerem resolução de problemas 
novos e complexos, são os pilares da educação e profissionalização para os 
cenários atuais e do futuro.

Para que isso aconteça nos cursos de Direito alguns passos adiante pre-
cisam ser dados. Acreditamos que um deles é trazer a vida e a realidade para 
dentro da sala de aula. O estudante precisa ‘ler’ o mundo, conhecer e explorar 
que problemas, dificuldades e obstáculos precisam ser superados para que a 
justiça atue mais eficazmente e o acesso a ela seja mais célere, mais transpa-
rente e com maior qualidade. Esse modelo pedagógico pode motivar o aluno 
para a inovação e o uso de tecnologias para a resolução de problemas jurídi-
cos. Nesse sentido, apresentar os problemas da vida jurídica dentro da sala 
de aula, estreitam os laços da academia com a futura realidade profissional.

Estudos de casos, simulações de júri, problematizações, diálogo socráti-
co, role-play e seminários (GHIRARDI, 2009), por exemplo, auxiliam os alu-
nos a testarem, replicarem, encenarem e recriarem, em um ambiente seguro 
onde o erro não traz maiores consequências, situações jurídicas análogas às 

reais. Em outro patamar, as clínicas de atendimento, os núcleos de práticas 
jurídicas com atendimento ao público, as práticas em escritórios, repartições 
públicas e outros lugares de atendimento judiciário aproximam a realidade e 
as dificuldades diárias das pessoas, dos advogados, dos servidores da justiça 
e do fato jurídico desenvolvendo uma estimulante experiência real para o 
estudante de Direito.

Todas essas experiências sejam simuladas ou reais, que os estudantes de 
Direito tiverem, desenvolvem habilidades e competências que não se conse-
gue em sua plenitude em uma aula expositiva seja presencial ou virtual. Alia-
das a essas vivências à análise de dados, estudos de jurisprudências, gestão 
de processos e protocolos, auxiliados e mediados por tecnologias, conseguem 
ampliar ainda mais o sentido, a motivação e o estudo do próprio Direito. 
Logicamente, os docentes precisam ser conhecedores tanto da proposta pe-
dagógica e metodológica, como da própria tecnologia.

Outro fator preponderante para a disrupção é a inter e a transdisciplina-
ridade, explicitada sob esse conceito:

É importante esclarecer o que se entende aqui por inter e transdiscipli-
naridade. A primeira grande e importante característica desses termos 
é que são modelos pensados a partir de conexões e convergências, ou 
seja, pressupõe ligação e interação das disciplinas com a concepção do 
curso. Nos temas ou conteúdos inter e transdisciplinarizados haverá 
conexão com sentido e fundamento entre as matérias. (CASTRO, 2018) 
(grifo nosso).

O estudo disciplinar, amplamente utilizado em programas curriculares 
brasileiros é profundamente alienante e reducionista. A vida não é disciplinar 
(ROESLER, 2003). A vida é sistêmica, holística e podemos conceituar como 
indisciplinar. A ciência e a academia, justificadas por uma (anti)didática de 
estudo e análise, separou os estudos por áreas de conhecimento, por campos 
de saberes, disciplinas, conteúdos, chegando-se à atomização de um conheci-
mento que, de tão diminuto, perderam o sentido, por que tirado do contexto 
de sua ocorrência e fragmentado(FREIRE, 1997) para análise.

Quando ocorre o contrário da análise, a síntese, os elementos se agru-
pam novamente e somente através de um todo é que o entendimento pode 
ser compreendido. Dessa forma, trazer conhecimentos de outras áreas, inter e 
transdisciplinares ao Direito, contribui para um olhar diferenciado. Entende-
-se que o professor de Direito não precisa ser sociólogo, psicólogo ou design 
educacional, técnico em informática ou analista de sistemas e programador. 
Ele precisa conhecer essas áreas apenas superficialmente para conseguir pen-
sar, refletir e entender de forma sistêmica o processo e fato jurídico. Um co-
nhecimento inicial das tecnologias basta para ser um excelente advogado que 
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usa a área e as ferramentas para cumprir, da melhor forma possível, com sua 
responsabilidade profissional sendo que nessa sim, precisa ser expert.

5. CONCLUSÕES

O uso das tecnologias em todos os ambientes, humanos e não humanos, 
públicos ou privados, sociais e profissionais mudaram os cenários de vida, 
de trabalho, de relação entre as pessoas e de tempo e espaço. O fazer huma-
no tomou outras proporções e a ferramenta tecnológica, para mais que um 
instrumento técnico, mudou a forma de trabalhar, gerenciar, dirigir, tomar 
decisões, analisar e escolher caminhos profissionais.

De outro lado, o jurista, incluso no mundo digital de aplicativos, pro-
gramas e softwares, bem como de inteligência artificial e big data vê-se im-
pactado com as mudanças tecnológicas do seu mundo profissional. A falta 
de informação, capacitação prévia e a condição de utilizar as tecnologias ade-
quadamente às necessidades de resolver e transformar a sua realidade e da 
sua clientela joga para a exclusão e divide o mundo jurídico em quem usa e 
não usa a ferramenta.

O risco de uma geração de juristas nativos digitais ficar fora do mer-
cado de trabalho por desconhecer as justecnologias diminuirá à medida 
que os cursos de Direito se atualizarem e inserirem-se no mundo tech. 
A entrada da tecnologia na educação tem um alto custo, a preparação de 
professores para seu uso e a mudança na metodologia de ensino também. 
No entanto, em um caminho sem volta, as instituições de ensino superior 
precisam se adaptar aos novos modelos e diretrizes e diminuir a distância 
entre o mundo real e o acadêmico. Nesse momento em que está inserido o 
curso de Direito, é preciso recorrer ao próprio grupo docente e, por meio 
de grupos de estudo e dos colegiados, enfrentar as mudanças, atualizando 
os programas curriculares.

Grandes conquistas na educação superior já foram feitas, a autonomia 
das instituições é uma das mais importantes nas últimas décadas. Nessa toa-
da, há maior liberdade para os cursos elaborarem seus programas e consti-
tuírem seus currículos, o que pode estabelecer um ritmo de atualização bem 
maior do que anteriormente ocorria. Engenharia, Pedagogia, Enfermagem, 
Computação, Análise de Sistemas, e Programação passam por essas mudan-
ças constantemente e se adaptam aos cenários, contingências e necessidades 
da vida real, de práticas profissionais e de ajustes nos próprios perfis de pro-
fissionais que se esperam. O que se procura e deseja é uma educação que 
venha ao encontro das necessidades da vida real, da profissão e do sentido 
de ser e utilidade que o ser humano precisa para viver com razão, propósito 

e motivação. Sem esses pensares não há tecnologia que mude os cenários, 
que prepare os profissionais para os desafios e que diminua distâncias entre 
o ensinar/aprender e o fazer real da vida.
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1. INTRODUÇÃO

É com uma certa dose de ousadia que nos juntamos àqueles que tem se 
preocupado em descobrir quais são as perguntas mais importantes que devem 
ser enfrentadas quando se busca estabelecer um equilíbrio adequado entre 
normas universais e diferenças culturais.

Nossas preocupações acadêmicas e pesquisas têm se centrado mais em 
problemas locais, sendo que os sistemas jurídicos externos nos servem como 
uma inspiração para reflexões comparadas, marcadas pela diferença.

Na verdade, nossa indagação norteadora, preocupada em tentar entender 
se “a cultura importa?”, pode ser situada no já conhecido debate entre relati-
vismo cultural e universalismo moral, colocando-se como uma alternativa de 
terceira via, já que diretamente se pretende estabelecer um balanço adequado 
para esta dicotomia. Partimos do pressuposto de que essa alternativa é possí-
vel, e assim não nos dedicamos ao debate filosófico sobre a sua possibilidade. 
Nem temos a pretensão de aqui trazer respostas a essa indagação que talvez 
precise ser sempre reinventada. Mas, gostaríamos de apresentar algumas ob-
servações singelas, nenhuma delas originais em si mesmas, que possam ajudar 
a iluminar esse difícil percurso que admite a constituição de uma noção de 

1 O presente trabalho foi apresentado no 56º. Encontro de Americanistas, em Salamanca, Espanha, em 
2018. Uma versão dele integra a coletânea “Direitos Humanos, Educação e Cidadania”, organizada 
por César Augusto R. Nunes e Catarina Gomes, publicada em 2019.

2 Doutor em Direito; Doutor em Línguas NeoLatinas; Professor do Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Estácio de Sá; Professor Adjunto da Universidade Federal Fluminense Pes-
quisador do INCT-InEAC – Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de 
Conflitos; rafael.iorio@estacio.br

3 Doutora em Direito; Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Estácio de Sá; Professora Associada da Universidade Federal Fluminense; Pesquisadora do 
INCT-InEAC – Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos; 
fduarte1969@yahoo.com.br

4 Doutora em Direito; Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Veiga de 
Almeida; Professora Adjunta da Universidade Federal Fluminense Pesquisadora do INCT-InEAC – 
Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos; blupetti@globo.com
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direitos humanos alinhada com o reconhecimento do caráter multicultural da 
sociedade contemporânea.

Precisamente neste texto, imaginamos e compartilhamos um caminho 
alternativo, que poderia ser construído, com a intenção de propor um certo 
equilíbrio entre essas duas concepções e, tendo isso em mente, gostaríamos de 
sugerir que certas ideias podem ser muito úteis na construção deste caminho, 
através de estudos interdisciplinares a serem realizados nos Programas de Pós-
-Graduação Stricto Sensu em Direito no Brasil, com fins à difusão, reflexão, 
problematização e efetivação de políticas em prol dos direitos humanos.

2. O DIREITO ENQUANTO PRODUTO DA CULTURA: ENTRE 
TEORIAS IDEALIZADAS E EMPIRIAS POSSÍVEIS

No particular, chamamos a atenção para uma fala do professor Daniel 
dos Santos, sociólogo angolano da Universidade de Ottawa, quando nos en-
contramos no “Seminário Brasil-Angola: Estado, Direito e Sociedade”, nos idos 
de 2009, no Rio de Janeiro (RJ). Dizia então o sociólogo, que o Direito, em úl-
tima análise, é um conjunto de discursos e práticas – e é claro que podemos 
nos perguntar: quais discursos e práticas? E novamente aqui nos recusamos a 
aceitar o desafio de apontar quais seriam os critérios de atribuição do estatuto 
de juridicidade, já que, de certa forma, foge ao tema proposto para reflexão.

De toda forma, o importante desta afirmação é que ela nos remete ao 
lugar das relações sociais e de sua teia de significados, nos servindo para 
valorizar a dimensão das práticas, rituais e representações que impactam di-
retamente o Direito5.

Sendo assim, nos permitimos pensar que o direito é um produto cultural, 
a despeito de sua vocação normativa universalista.

Se é inegável a expansão valorativa dos direitos humanos na atualidade, 
é igualmente inegável a incapacidade do Direito de cumprir com a promessa 
de proteção a estes direitos que residem na vida real (NINO, 1989). Com isso, 
queremos dizer que, se idealmente podemos excluir a dimensão social do Di-
reito, é certo que, na vida real, as práticas são relevantes, e assim importam6. 

5 No Brasil, por exemplo, há uma forte tradição de estudo do Direito sob seu aspecto legal e doutrinário. 
Hoje percebe-se um maior interesse por estudos que se debruçam sobre as decisões das cortes, mas 
os trabalhos sociológica ou antropologicamente orientados são vistos pelo campo do Direito como 
“exóticos” e pouco jurídicos. Entre juristas, ainda não é consensual compreender o direito a partir de 
sua dimensão cultural. Imaginá-lo como uma forma de conhecimento cuja legitimidade depende de 
distintos modos de viver pode significar, de um lado, a implosão das totalidades homogeneizadoras, 
muito caras aos juristas, e, de outro lado, uma obviedade para antropólogos, muito pouco acostumados 
com essências redutoras da diversidade empírica (KANT DE LIMA; VARELLA, 2008).

6 Tal afirmação sugere um olhar antropológico para o sistema jurídico, pois é bastante cara à antropo-
logia a compreensão sobre as distintas sensibilidades jurídicas existentes em sociedade plurais postas 
em confronto. Trata-se da importância de se privilegiar a sensibilidade local em prol da universal 
(GEERTZ, 1983).

É justamente, no mundo das práticas, das relações sociais, que o direito falha 
(FRIEDMAN, 1975); e, com maior severidade, se considerarmos que, apesar 
da existência de inúmeros documentos legais das mais diferentes ordens (tais 
como: Tratados Internacionais, Constituições e Cartas de Direitos, etc.), se 
perpetuam, ainda, notórias violações aos direitos humanos no mundo atual, 
independentemente de fronteiras geográficas, podemos assumir que entre 
teorias idealizadas e empirias possíveis existe um longo caminho a ser trilha-
do; e que, o plano da norma, por si só, tem se revelado incapaz de conformar 
e moldar as condutas pretendidas em seus textos.

No campo do discurso, com efeito, podemos considerar que a agenda 
dos direitos humanos vem sendo bastante acionada e mobilizada na seara ju-
rídica. Porém, no campo da efetivação, existe um longo caminho, assim como 
o da cidadania, para tornar possível a promoção, a defesa e a concretização 
dos direitos humanos no Brasil.

Apesar do respaldo teórico, é certo que, no campo prático, esses direitos 
ainda encontram óbices importantes em sua efetivação.

3. “SENSIBILIDADES JURÍDICAS”: UMA CATEGORIA 
ANTROPOLÓGICA QUE EXPLICITA O QUANTO A CULTURA IMPORTA

Se admitirmos que parte dessas falhas (entre o discurso sobre a impor-
tância da cultura e dos direitos humanos e as práticas voltadas à efetivação 
desse discurso) possam ser atribuídas à incapacidade dos conceitos jurídicos 
de ostentarem significados unívocos para diferentes pessoas (e aqui nos re-
cordamos dos registros que apontam para a dificuldade/necessidade que os 
instrumentos normativos internacionais precisam enfrentar para “negociar” 
a adesão a cláusulas morais, como, por exemplo, de igualdade), a ideia de 
legal sensibility nos parece bastante operativa.

Essa categoria aponta na direção de um caminho de entendimento mú-
tuo, de aproximação do outro, compreendendo-o como diferente, integrante 
de UMA OUTRA cultura jurídica. É, portanto, um conceito-chave para a com-
preensão do Direito enquanto manifestação de uma cultura. E este conceito-
-chave pode prevenir possíveis transplantes acríticos de categorias jurídicas 
que, ao final, resultam em “invenções fora de lugar” com baixa capacidade e 
potencialidade de interferir na realidade e moldar comportamentos – ou que 
implicam na aplicação de práticas impostas pela força.

O antropólogo norte-americano Clifford Geertz foi quem propôs a cate-
goria de legal sensibility (sensibilidade jurídica) como forma de explicar as bases 
culturais do Direito, tornando-o um produto necessariamente local.

That determinate sense of justice I spoke of – what I will be calling, as I leave familiar 
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landscapes for more exotic locales, a legal sensibility – is, thus, the first object of no-
tice for anyone concerned to speak comparatively about the cultural foundations of 
law. Such sensibilities differ not only in the degree in which they are determinate; in 
the power they exercise, vis-à-vis other modes of thought as feeling, over the process 
of social life (when faced with pollution controls, the story goes Toyota hired a thou-
sand engineers, Ford a thousand lawyers); or in their particular style and content. 
They differ, and markedly in the means they use – the symbols they deploy, the sto-
ries they tell, the directions they draw, the visions they project – to represent events 
in judiciable form. Facts and law we have perhaps everywhere, their polarization we 
perhaps have not.” (GEERTZ, 1983:175).

Vejamos um caso narrado por Geertz (1998), que é muito elucidativo para 
a compreensão de que existem distintas concepções de justiça (sensibilidades 
jurídicas) e de que o Direito é sempre, necessariamente, local.

Geertz compara três distintas visões de mundo (islâmica, índica e ma-
laia), que explicitam três distintas formas de administração de justiça e de 
concepções sobre o justo e o injusto. Referimo-nos a este texto porque nele 
Geertz narra um caso empírico, ocorrido em 1958, em Bali, em que um dos 
habitantes dessa ilha, chamado Regreg, enlouquece por causa da aplicação 
local de um Direito que era tido como socialmente legítimo, mas que, para 
ele, individualmente, pareceu demasiado injusto. O problema de Regreg co-
meça quando a sua esposa foge com um homem de outra aldeia. Regreg, 
furioso, exige do conselho da aldeia uma providência para trazê-la de volta. 
Embora todos compartilhassem dos sentimentos de Regreg, não puderam 
decidir o caso, porque, em Bali, assuntos privados eram resolvidos no âm-
bito dos grupos de parentesco, não pela aldeia, logo, o tema estava fora da 
jurisdição do conselho local da aldeia, portanto, eles não poderiam intervir. 
A vida seguiu e meses mais tarde chegou a vez de Regreg assumir como um 
dos cinco chefes do conselho, segundo as regras locais. Por causa da decep-
ção anterior, decorrente do fato de o conselho não ter intervindo em seu favor 
quando a sua esposa fugiu da aldeia, Regreg recusou-se a aceitar o posto ao 
qual estava obrigado por norma local. Em resumo, o descumprimento da 
regra local levou-o a perder o terreno de sua casa, seus direitos políticos, sua 
posição hereditária e o acesso aos templos da aldeia. Mesmo seus familiares 
mais próximos foram obrigados a abandoná-lo. Regreg vagava pela aldeia, 
remexendo em montes de lixo em busca de sobras de comida, até perder 
completamente a razão e enlouquecer. O caso é ilustrativo no sentido de que 
existem distintas noções de justo e que a sensibilidade jurídica local não pode 
ser ignorada por um membro integrante daquela cultura.

Em outro escrito, Geertz (2008:3-7) cita outro exemplo etnográfico, de seu 
próprio diário de campo, que também demonstra três interpretações culturais 
completamente diferentes e bastante elucidativas para o mesmo fato: a do ju-

deu, a dos berberes e a dos soldados franceses. Em breve síntese, o caso conta-
do por Geertz foi o seguinte. Um comerciante judeu, chamado Cohen, teve o 
seu mercado roubado por invasores de determinada tribo berbere, que, além 
de levar as suas mercadorias, planejavam queimá-lo vivo. Porém, ele conse-
guiu fugir. Para que se entenda o contexto: o local onde se situava o mercado 
de Cohen — que foi roubado — era ocupado por soldados franceses, por im-
posição legal. Mas, de fato, permaneciam em vigor os arranjos de segurança e 
de negociações locais e os regulamentos tradicionais. Ou seja, tratava-se de um 
local em que havia uma instituição de segurança oficial (composta pelos solda-
dos franceses), mas que funcionava a partir de formas tradicionais de organi-
zação. Devido ao roubo ocorrido, Cohen foi reclamar providências ao capitão 
francês, solicitando-lhe autorização para que pudesse retomar as mercadorias 
roubadas. O regulamento tradicional determinava indenização de quatro ou 
cinco vezes o valor das mercadorias roubadas. O capitão disse que a autoriza-
ção não poderia ser oficial, já que os arranjos tradicionais de negociação não 
estavam amparados na Lei, mas, verbalmente, autorizou-o a ir, no entanto, 
advertindo-o de que se ele fosse morto, seria problema dele próprio, de Cohen. 
Ele foi, acompanhado de berberes e do xeque local. Ou seja, Cohen fez exata-
mente aquilo que todos legitimavam, inclusive o capitão francês, verbalmente, 
embora a orientação oficial fosse distinta. Em palavras diretas: Cohen fez tudo 
como “mandava o figurino local”, mas que não estava oficialmente previsto. 
Chegando à tribo dos ladrões berberes, Cohen e “seus seguidores”, em vez de 
buscarem um consenso, capturaram o seu pastor e roubaram os seus rebanhos. 
A tribo os perseguiu e, após o impasse, resolveram todos que, em vez da rebe-
lião, o melhor seria, naquele caso, negociar a indenização. Atingido o consenso, 
resolvida a situação de forma satisfatória tanto para Cohen quanto para os ber-
beres, aquele retornou ao mercado. Lá chegando, os franceses não entenderam 
a negociação e decidiram que não poderiam legitimar a situação, interpretando 
que Cohen seria espião de outra tribo berbere, de rebeldes. Prenderam Cohen e 
se apossaram do rebanho que ele havia ganhado a título de indenização – paga 
pelos próprios berberes da tribo dos ladrões. Passado um tempo na prisão, os 
franceses soltaram-no. Quando ele foi reclamar o rebanho, o capitão lhe disse 
que nada poderia fazer, porque o problema não seria seu. A sua família o havia 
dado como morto. Eis, portanto, um exemplo empírico que demonstra distin-
tas formas de se interpretar o mesmo fato, a partir de perspectivas específicas, 
necessariamente, particulares e contextuais.

Neste mesmo livro, Geertz (2008:25-39) tem um capítulo intitulado “O im-
pacto do conceito de cultura sobre o conceito de homem”, em que a sua principal 
questão é situar os dilemas da antropologia para conciliar a ideia de natureza 
humana à de cultura. Quer dizer, Geertz pressupõe que não existem homens não 
modificados pelos costumes de lugares particulares, mas, ao mesmo tempo, traz 
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à discussão o fato de que existem algumas características que identificam uma 
unidade básica da humanidade e que não podem ser ignoradas.

Assim, em sua leitura sobre o tema, Geertz propõe que o desafio antropo-
lógico está no fato de que a circunstância de coexistência entre uma concepção 
uniforme do homem e uma perspectiva culturalista torna muito difícil traçar 
uma linha distintiva entre o que é natural, universal, e o que é convencional, 
local e variável. Além disso, problematiza a ideia de que, se classificar em um 
ou em outro grupo, não ajuda a entender as questões sociais concretas que se 
colocam diante de nós. Em sua proposta reflexiva, Geertz ajuda a entender que, 
no lugar de sermos seres acabados, somos seres dinamicamente reconstruídos 
pela cultura. De nada adianta identificar o código universal se os padrões cul-
turais envolvidos na construção desse homem são específicos.

Para Geertz (2008), buscar a generalidade não vai ajudar a encontrá-la. 
Ao contrário, é na busca da especificidade, na perspectiva antropológica de 
analisar as distintas maneiras de “ser homem”, no particular, no concreto, que 
vamos consolidar uma análise sistemática dessas diferentes maneiras.

É também nessa linha que a percepção da cultura como algo constitutivo 
da diversidade humana, vai nos ajudar a nos deslocarmos de um lugar etno-
cêntrico para um lugar de alteridade, tão caro à agenda dos direitos humanos 
e à construção das pontes entre saberes e pessoas (e, ao mesmo tempo, tão 
inovador para o campo jurídico, constituído de pretensões universalizantes e 
pouco receptivo às diferenças).

4. A CULTURA REALMENTE IMPORTA! PONTES (E NÃO MUROS) 
ENTRE SABERES, PESSOAS E CULTURAS

Primeiramente, cabe mencionar que, também aqui é importante com-
preender que a cultura jurídica é de um lado, uma forma de produção da ver-
dade e de outro, uma configuração do político (GARAPON e PAPADOPOU-
LOS 2008).

Neste texto, com os pressupostos apresentados, pretendemos pensar so-
bre a possibilidade de encontros entre conhecimentos diversos – Direito, An-
tropologia e Ética – a fim de se tentar entender de que modo uma área pode 
ajudar a compreender melhor a outra e vice-versa.

E vamos imaginar, como referenciado, um caminho alternativo (e possí-
vel), que possa ser construído com a intenção de propor um certo equilíbrio 
entre saberes e culturas.

Nessa linha, a ideia de dialogar com a antropologia, no que toca ao plano 
ético que se cristaliza normas jurídicas, busca nos ajudar a entender e colocar 
em debate a seguinte questão, que nos guia durante a escrita deste texto: é pos-

sível pensarmos em uma moral válida em escala planetária? Ou, quais são os 
caminhos a serem trilhados que permitam um melhor entendimento entre di-
ferentes? E ainda que o plano ético opere em termos de universalização, e que 
esse é o ideal último dos direitos humanos, os estudos antropológicos nos têm 
ensinado que relativizar é um passo na direção de compreender os sentidos e 
significados, que variem de sociedade para sociedade e mesmo dentro de uma 
mesma sociedade, com subgrupos distintos.

Se classificar o Direito como sendo um ramo do conhecimento que deve 
ser interpretado à luz do “saber local” não é novidade entre antropólogos, cer-
tamente essa dimensão relativista ainda é bastante impactante (e desconcertan-
te) para juristas clássicos.

A ideia de que a formulação de regras gerais só tem sentido quando deri-
vam de um contexto próprio, individualizado, pode ser muito prosaica para a 
antropologia, mas é bastante inovadora do ponto de vista jurídico.

A antropologia se apresenta como um ramo do conhecimento que sempre 
conviveu com a fuga ao etnocentrismo e a partir da dimensão de que o direito 
recebe distintos sentidos conforme as sensibilidades jurídicas da sociedade em 
que se aplica (GEERTZ, 1998). O Direito, ao contrário, sempre foi reativo a 
qualquer interdisciplinaridade que confrontasse as suas certezas e que o reti-
rasse do confortável campo das verdades incontestáveis (e uniformizadoras).

Assim, a ideia de uniformização internaliza uma forma etnocêntrica de 
agir diante do mundo e exclui a relativização como comportamento neces-
sário para o convívio em uma sociedade plural. O texto de Marshall Sah-
lins, intitulado “Cultura e Razão Prática” é didático para o exercício de uma 
compreensão mais desconstrutiva, no sentido de chamar a atenção para o 
fato de que quando classificamos e categorizamos as coisas a partir de um 
determinado recorte, não significa que não existam outras formas diferentes 
de organizar essas mesmas coisas, mas simplesmente que elegemos a que nos 
pareceu mais adequada. Para Sahlins (1979:187), “é também conhecimento 
comum antropológico o fato de que o ‘esquema racional e objetivo’ de qual-
quer grupo humano nunca é o único possível.”.

No entanto, no mundo do direito não estamos acostumados a nos estra-
nhar e a pensar na possibilidade de que sempre existe uma forma diferente 
de fazer as coisas que fazemos. E tampouco estamos habituados, no Direito, 
a entender que existem culturas diferentes, que fazem as mesmas coisas que 
nós fazemos, só que de outro jeito, a partir de outros códigos morais e sociais, 
estranhos aos nossos, porém, nem por isso, menos importantes (ou necessaria-
mente retificáveis pelos nossos). Não costumamos nos perguntar ou perguntar 
aos outros por que fazemos as coisas de determinado modo e muito menos 
que o modo que escolhemos é apenas um dentre inúmeros outros possíveis. 
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Nossa tendência não é nos questionarmos, a todo o momento, sobre por qual 
motivo fazemos as coisas de determinado jeito. Por isso mesmo, relativizar 
valores morais é um complicador importante para as pessoas que transitam no 
mundo jurídico, quer no plano nacional, quer no plano internacional, quando 
as diferenças de visão de mundo são irrecusáveis.

Por isso mesmo, a interdisciplinaridade entre saberes e disciplinas assume 
um papel tão importante para permitir as pontes entre pessoas e culturas. E, no 
caso da proposta deste texto, por isso mesmo, a promoção dessa interdisciplina-
ridade na Pós-graduação Stricto Sensu em Direito no Brasil significa, de algum 
modo, possibilitar a construção deste caminho, de efetivação de políticas em prol 
dos direitos humanos, uma vez que os espaços dos PPGDs são privilegiados 
para a formação de recursos humanos com viés crítico, reflexivo e inovador.

Voltando ao ponto objeto deste tópico, relacionado à relevância do deslo-
camento do etnocentrismo para uma visão relativizadora, destacamos abaixo 
algumas reflexões importantes sobre o outro lado da moeda, quando políticas 
de intervenção “humanitária”, elas próprias, não saem do seu lugar, e adotam 
posturas pouco abertas à diferença, resultando, igualmente, em violações.

4.1. ÍNDIOS E ÍNDIOS: A RELATIVIZAÇÃO DE VALORES MORAIS COMO 
CHAVE PARA UMA COMPREENSÃO DO MUNDO PELA DIFERENÇA

Roberto Cardoso de Oliveira, antropólogo brasileiro, discutiu esta questão — do 
relativismo cultural — pelo menos em três ocasiões distintas. Originalmente, duran-
te a I Conferência Luiz de Castro Faria, ministrada em 5 de julho de 1993 no Salão 
Nobre Pedro Calmon, no Fórum de Ciência e Tecnologia da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro. Depois, na sessão plenária do XIII Congresso da Inter-
national Union of Anthropological and Ethnological Sciences, intitulada Societies, 
evolution and globalization, realizada na Cidade do México em 29 de julho de 
1993. E, por fim, em um texto intitulado “Antropologia e Moralidade”, divul-
gado nas publicações da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Ciências Sociais (ANPOCS).

Em seu texto, Oliveira reflete justamente acerca das dificuldades enfren-
tadas pela antropologia perante um discurso moral de pretensão planetária. A 
sua pergunta, de certo modo, é também a nossa:

[...] como julgar o ato de uma pessoa, membro de uma outra sociedade, 
e que tenha sido guiada em sua ação por valores próprios a sua cultura? 
Claro que não cabe ao antropólogo julgar – isso é função de juízes e mo-
ralistas, mas também do homem comum, que, imerso em seu cotidiano, é 
sempre impelido a julgar todo e qualquer ato (seu ou de terceiros) como 
condição de orientar seu próprio comportamento. Mas o antropólogo en-
quanto tal, i.e., no exercício de seu métier, sempre terá por alvo procurar o 
sentido do fato moral, compreendê-lo, portanto, de maneira a esclarecê-lo 

minimamente, seja para si próprio, seja para seus leitores, seja para seus 
estudantes (2014).

Para ilustrar a dificuldade de pensar sobre a existência de uma morali-
dade universal a partir de um campo empírico de sociedades plurais, Oliveira 
descreve algumas situações etnográficas que vivenciou durante as suas pesqui-
sas com índios. Uma delas nos chamou especial atenção. Trata-se de um caso 
ocorrido em 1957, quando o antropólogo fazia uma pesquisa de campo entre 
os índios Tapirapé, que são um povo Tupi-Guarani habitante da região da serra 
do Urubu Branco, no Mato Grosso, região central do Brasil.

Na ocasião, o caso observado e vivido por Oliveira envolvia a prática do in-
fanticídio e a presença de missionárias católicas na própria aldeia. Segundo ele, 
tratava-se de uma situação de pleno choque entre valores ocidentais (ou cristãos) 
e valores tribais, particularmente naquilo que diz respeito ao significado da vida.

É que, naquela ocasião, havia sido instituída entre os Tapirapé a práti-
ca da eliminação do quarto filho durante o deslocamento da tribo para uma 
região distante, onde ficava o rio Tapirapé. Segundo a moralidade da tribo, a 
eliminação do quarto filho visava impedir o aumento de sua população, que 
seria incapaz de sobreviver naquele ecossistema com um contingente maior 
que cerca de mil indivíduos.

Curiosamente, segundo o antropólogo, os índios haviam descoberto (por 
força de uma experiência secular) que um casal não poderia ter mais de três 
filhos, uma vez que este era o número ideal, em termos demográficos, para 
renovar a população sem incrementá-la, o que redundou na prática institucio-
nalizada do infanticídio na região.

A prática era difícil de ser erradicada e, além disso, um tanto incoerente, 
uma vez que mesmo após o violento declínio da população que, à época da 
pesquisa etnográfica, não contava com mais que 54 indivíduos, ela seguia sen-
do cumprida pelos membros da tribo. Trata-se, efetivamente, de uma norma 
cultural indeclinável naquele contexto.

O interessante da narrativa realizada pelo antropólogo é perceber a forma 
como as missionárias cristãs intervieram no contexto cultural, respeitando, de 
um lado, a cultural local e, ao mesmo tempo, interferindo sem criminalizá-los.

Valendo-se de alguns expedientes — em torno dos quais puderam ser 
registradas diferentes versões — é fato que as missionárias lograram convencer 
o grupo indígena a não mais recorrer ao infanticídio, tudo a partir de uma inte-
ração comunicativa extremamente favorável no interior do sistema interétnico 
local, constituído pela associação entre missionárias e índios, marcada, por sua 
vez, por um padrão altamente democrático de sociabilidade. Abrindo mão de 
mecanismos repressivos e autoritários, as Irmãzinhas de Jesus – Missão que 
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estava na tribo em 1957 – foram as responsáveis diretas por oferecer condições 
bastante adequadas para o exercício hábil de uma devotada “argumentação” 
em torno da supressão do infanticídio.

A descrição etnográfica do antropólogo dá conta de explicitar que inde-
pendentemente de ter havido, ou não, a erradicação total do infanticídio no lo-
cal, a ação missionária de interferir naquele contexto de forma consensualizada 
não retira do fato toda a sua significação ética (do ponto de vista das missioná-
rias haverem cumprido com seu dever de lutar pela vida) ou seu sentido moral 
(no retirar da cultura indígena um hábito para elas altamente comprometedor 
de uma existência proba e justa, onde a vida de uma pessoa deveria ser vista 
como o maior bem, a despeito dos Tapirapé colocarem acima dela, certamente 
como seu valor supremo, a vida da comunidade). Houve aqui “uma forma 
criativa de buscar uma solução “negociada” entre comunidades orientadas por 
pontos de vista distintos” (OLIVEIRA, 2014).

No mesmo texto, no entanto, ele narra outros contextos intervencionistas 
desastrosos, do ponto de vista do desrespeito à cultura local. O antropólogo 
evoca outro caso, também oriundo de missões religiosas junto a povos indíge-
nas, com a pretensão de inculcar princípios da moralidade cristã.

Trata-se, o outro caso, de uma missão salesiana junto aos Borôro, tribo 
localizada no planalto central de Mato Grosso. Segundo narra o Professor Ro-
berto Cardoso de Oliveira, a missão teria obrigado os índios a se desfazerem 
de suas casas comunais, por entenderem serem elas propícias ao pecado do 
incesto. Ocorre que, segundo as regras de convivência local, nenhum índio 
borôro jamais seria capaz de incorrer no incesto clânico, porque esta catego-
ria não lhes era própria. Em sua incapacidade de compreender o outro e de 
exercitar a alteridade, a missão fez com que sua interferência na cultura tribal 
determinasse o comprometimento da forma circular das aldeias e a conse-
quente alteração dos parâmetros simbólicos da organização social e da cos-
mologia daquele grupo indígena, de estilo de vida muito diferente, mas nem 
por isso menos probo e justo. Segundo o antropólogo, a destruição das casas 
provocou a desorganização da tribo e comprometeu a sua convivência, que 
era previamente organizada, para além de outros critérios, também segundo 
os espaços geográficos das casas.

Lévi-Strauss, em seus Tristes Tropiques (1955), trata do mesmo tema, expli-
cando o sentido da dimensão geográfica na vida dos Borôros:

Ao moralista, a sociedade Borôro dá uma lição; que ouça os seus infor-
mantes indígenas: eles lhe descreverão, como o fizeram para mim, esse 
balé em que duas metades da aldeia se obrigam a viver e a respirar uma 
através da outra, uma para a outra; trocando as mulheres, os bens e os 
serviços num fervoroso cuidado de reciprocidade; casando suas crianças 

entre si, enterrando mutuamente seus mortos, garantindo uma à outra 
que a vida é eterna, o mundo seguro e a sociedade justa. Para atestar essas 
verdades e se apoiar nestas convicções, seus sábios elaboraram uma cos-
mologia grandiosa; eles a inscreveram no planejamento de suas aldeias e 
na distribuição de suas casas. (1955:256).

Ora, aqui nos parece evidente que a desconsideração da dimensão cultu-
ral no plano normativo-social, mesmo que inspirada em valores nobres para o 
humanismo ocidental pode levar a verdadeiras tragédias. Sendo assim, a cul-
tura importa, sim!

Nos exemplos narrados da vida real, que fala de pessoas reais, temos des-
fechos distintos. Destinos que trazem a semente da esperança, como as frei-
rinhas que ao acreditarem no valor da compreensão e do diálogo, lograram 
erradicar as práticas de infanticídio. Mas temos também os signos da tragédia 
e sofrimento, nos índios Borôros que perderam mais do que suas casas, pois 
lhes foram sacados seus referenciais de compreensão do mundo, com o que 
desfeitas suas formas de existir no mundo.

5. CONCLUSÃO – CONSTRUINDO PONTES E DESFAZENDO 
MUROS: UM CAMINHO POSSÍVEL EM PROL DOS DIREITOS 
HUMANOS NA PÓS-GRADUAÇÃO

Diante das tragédias e dos impasses que ações verticalizadas e hierar-
quizadas de aculturação podem levar pela desconsideração das sensibilidades 
jurídicas locais e, também, diante da notória realidade que vivemos em um 
mundo globalizado, em que cada vez mais temos que dividir os espaços com 
as diferentes culturas, poderíamos ser levados a adotar uma visão cética que 
reconhece estar a humanidade fadada a um relativismo ético insuperável.

O antropólogo brasileiro Roque Laraia (2006) chama a atenção para a 
importância de pensarmos que as mudanças dos padrões ideais da socieda-
de, seja em nível internacional, seja em nível local, devem estar sempre ajus-
tadas aos eventos reais. É certo que todo sistema cultural está em permanente 
mudança. Entender esta dinâmica da cultura – que ocorre interna e exter-
namente – é fundamental. Segundo o professor, as diferenças culturais com 
as quais nos deparamos repercutem para fora daquela localidade e, muitas 
vezes, para dentro do sistema, o que também exige posturas de alteridade e 
de respeito à diferença.

Se observarmos comportamentos externos segundo códigos internos, cer-
tamente comprometeremos a capacidade de compreensão do outro e o julgare-
mos segundo nossos próprios juízos de moralidade, o que implicará, necessa-
riamente, em um comportamento etnocêntrico e na intervenção valorativa dos 
atos de terceiros, a partir da intolerância com a diferença.
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Assim, apostando na possibilidade das trocas culturais horizontais, o 
que se comprova no caso dos índios Tapirapé e das freiras missionárias (que 
permitiu uma interação igualitária de sentidos e valores entre duas culturas 
com moralidades diferentes, portanto, normatividades distintas), propomos 
algumas ações ou sugestões que possibilitem a comunidade acadêmica (que se 
preocupa com os desafios e tensões entre Ética, Direitos Humanos e Multicul-
turalismo) a construção de pontes que levem ao reconhecimento das diferenças 
e das sensibilidades jurídicas locais e, ao mesmo tempo, privilegiam a intera-
ção horizontal dialogada entre elas.

Acreditando que a construção de uma formação interdisciplinar – a ser 
promovida nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito no Bra-
sil, com fins à difusão, reflexão, problematização e efetivação de políticas em 
prol dos direitos humanos – pode ser um caminho possível para uma mudança 
de chave importante na relação entre culturas e pessoas, propomos algumas 
atividades, a serem desenvolvidas no espaço privilegiado dos PPGD.

a) Competições ou atividades de disputa entre os pesquisadores em for-
mação.

Esta sugestão não é exatamente uma novidade, mas entendemos que 
seria útil para ampliar a integração e interação entre estudantes brasileiros 
e estrangeiros. Competições de análise de casos paradigmáticos podem ser 
organizadas nos país participantes, com um júri multinacional ou um quiz 
sobre os sistemas jurídicos em que as cinco primeiras equipes serão premia-
das. Estas atividades permitem ampliar o conhecimento dos estudantes sobre 
diferentes culturas jurídicas.

b) Grupo temático para a troca de experiências de pesquisa em estudos só-
cio-jurídicos.

Sugerimos a criação de grupos temáticos no âmbito dos encontros aca-
dêmicos da Pós-Graduação em Direito, como, por exemplo o CONPEDI. Estes 
grupos seriam criado para permitir a troca de experiências entre estudantes. 
Doutores poderão coordenar os debates e o próprio grupo.

c) Grupo temático sobre tradução de categorias jurídicas e culturas ju-
rídicas.

Aqui sugerimos a criação de um grupo para trabalhar na tradução de 
categorias jurídicas e culturas jurídicas no âmbito do CONPEDI. Como resul-
tado da produção acadêmica do grupo, pensamos na publicação de um grande 
glossário e/ou dicionário de termos jurídicos, permitindo que autores de todo 
o mundo possam contribuir com a elaboração de verbetes que prestigiem os 
sentidos / significados de suas culturas legais específicas.

d) Oficinas sobre metodologias de estudos sócio jurídicos.

Esta sugestão tem como objetivo abrir espaço nos Programas para que 
pesquisadores, inclusive de outros países, possam discutir diferentes metodo-
logias e resultados de pesquisa em estudos sócio jurídicos. A iniciativa permite 
a socialização dos novos pesquisadores com as pesquisas em andamento no 
mundo acadêmico internacional.

e) Um programa de visitação interinstitucional.

Os PPPGD poderão apoiar o intercâmbio entre pesquisadores interessa-
dos na formação em outras culturas jurídicas, através do estabelecimento de 
programas de visitas entre as universidades e redes de pesquisa.

Portanto, considerando-se todas as reflexões teóricas que apresentamos 
previamente e as práticas propostas, que têm o potencial de ampliar nossas 
redes de interação, discussão e trabalho em comum, acreditamos ser possível 
conhecermos a nós mesmos cada vez mais e uns aos outros também e, com 
isso, vivenciarmos experiências de alteridade, que podem se revelar muito im-
portantes em prol da efetivação de direitos humanos no Brasil.

Conhecer melhor é uma forma de construir pontes, sendo a chave para a 
compreensão. Neste sentido, se queremos construir pontes entre países e pes-
soas, também precisamos construir pontes entre saberes e disciplinas, e, nesse 
caminho, a cultura realmente importa.
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO: A PEDAGOGIA E A 
ANDRAGOGIA NO ENSINO JURÍDICO

Sidney Guerra Reginaldo1

Isabela Albuquerque Mustafa2

Francisco Miranda Pinheiro Neto3

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Censo da Educação Superior 2017, divulgado pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o 
curso de Direito recebeu o maior número de alunos matriculados — 879.234 — 
de todos os cursos de graduação no ensino superior no Brasil.

A reportagem produzida pelo blog Leis e Negócios do Portal IG4 consta-
tou que o Brasil possui 1.240 cursos superiores de Direito, consagrando como a 
nação com mais cursos de Direito do mundo todo. A soma total de faculdades 
de Direito no mundo chega a 1.100 cursos. O número de advogados também 
é bastante alto, alcançando uma média de 800 mil. O referido blog afirma ain-
da que, se todos os bacharéis em Direito passassem no exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) – pré-requisito para poder advogar no Brasil —, o 
País computaria mais de três milhões de advogados.

Os resultados demonstram uma expansão vertiginosa e multiplicação de-
senfreada de alunos e cursos de Direito no Brasil, sobretudo na última década. 
Não obstante, acrescenta que, em 2018, o Governo Federal liberou 11.000 mil 
novas vagas nos diversos cursos de Direito espalhados pelo País.

Esse delineamento encontra-se direcionado, em grande parte, pela prefe-
rência dos alunos em se valer das possibilidades reais de uma futura profissão 
no setor público, que lhes assegurem uma estabilidade, por meio de concurso, 
como motivação determinante da escolha do curso de Direito.

No entanto, é preciso considerar que devido à expansão de ofertas de va-
gas nos cursos de Direito e ao interesse de ingresso no setor público, represen-

1 Pós-Doutor em Educação; professor da Faculdade de Direito – Universidade Federal do Ceará; sid-
neyguerra@ufc.br

2 Mestre em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra; Advogada; isabelamustafa.adv@
gmail.com

3 Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR; professor da Universi-
dade Maurício de Nassau; drpinheironeto@yahoo.com.br

4 Disponível em: http://leisenegocios.ig.com.br/index.php/2010/10/13/brasil-e-campeao-em-faculda-
des-de-direito/
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tando a possibilidade do “sonho” de estabilidade no emprego em uma econo-
mia tão inconstante como a brasileira, não somente os jovens, recém-saídos do 
ensino médio, têm optado pela procura do curso de Direito. A escolha, seja por 
pressão dos pais em busca dessa estabilização no emprego público ou mesmo 
por vocação, ocorre também com pessoas mais experientes, maduras, inclusive 
já graduadas em outros cursos, o que tem as movido a procurar o curso de Di-
reito, como alternativa, não só em busca de crescimento pessoal e profissional, 
mas, principalmente, em razão de uma oportunidade no mercado de trabalho.

A significativa expansão dos cursos de Direito coube essencialmente às 
faculdades particulares, que ampliaram consideravelmente os números de va-
gas oferecidas nos últimos anos. De acordo com o último censo da educação 
superior divulgado pelo Inep, em 2017, a rede privada de ensino conta com 
mais de 6,2 milhões de alunos, o que garante uma participação superior a 75% 
do sistema de educação superior, ou seja, de cada 4 estudantes de graduação, 3 
frequentam uma instituição privada. O curso de Direito se tornou o mais pro-
curado pelos homens com 392.812 matrículas, e se tornando o segundo mais 
procurado pelas mulheres com 486.422 matrículas, perdendo somente para o 
curso de pedagogia.

Isso gerou e acentuou uma disputa pelo mercado de alunos, fazendo, evi-
dentemente, da educação jurídica, aparentemente, um negócio rentável, não 
tão somente o grande número de ofertas de vagas criadas e o preço de custo 
reduzido pela disputa de mercado, mas levando em consideração a nobreza do 
curso de Direito e a possibilidade de inserção em um concurso público.

Evidentemente, esse crescimento tem saturado o mercado de trabalho da 
advocacia. Existe uma sensação de que há mais advogados do que causas ju-
diciais. É como se o mercado da advocacia estivesse inchado e a cada ano apa-
recem mais advogados, causando dúvida se de fato o curso de Direito ainda é 
um grande atrativo. Com isso e outros fatores aliados a essa perspectiva, como, 
por exemplo, o aumento do endividamento doméstico gerado pela crise finan-
ceira e o desemprego, muito alunos deixam de terminar o curso de Direito, al-
guns simplesmente abandonam e outros passam a reduzir significativamente o 
número de disciplinas cursadas no semestre retardando a conclusão do curso.

De toda forma, no contexto econômico e político atual, o ensino superior 
ocupa um lugar importante. Há, incontestavelmente, um fundo de verdade 
no discurso dos reitores e diretores de universidades sobre a centralidade do 
ensino superior no âmbito movediço da economia do saber e da globalização. 
A qualidade da mão-de-obra e a produção de um saber de ponta nos diferentes 
setores de atividade são desafios maiores para os Estados e as grandes regiões 
do mundo. Daí a massificação do ensino superior e esse enorme impulso da 
escolarização para o alto (LESSARD, 2006, p. 202).

O Ministério da Educação (MEC) em conjunto com a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), consciente desses fatores e preocupados com a qualidade 
do ensino, nessa massificação de advogados inseridos no mercado de trabalho, 
têm debatido sobre a educação jurídica no Brasil, não tão somente a parte estru-
tural das faculdades, mas, principalmente, com o processo de ensino e apren-
dizagem, englobando metodologias e didáticas aplicadas em sala de aula, no 
sentido de corrigir possíveis deformações na formação do bacharel em Direito.

Dessarte, o MEC aponta as novas diretrizes da educação jurídica que de-
vem ser implantadas pelos cursos de Direito, formulada na Resolução de n° 
5, de 17 de dezembro de 2018, impulsionando a olhar com maior seriedade o 
universo dos alunos e suas vivências durante a sua formação universitária, no 
sentido de que sejam preparados para as novas práticas exigidas pelo mercado 
de trabalho, mesmo que sejam consideradas as diferenças regionais, já que li-
damos com uma grande extensão territorial.

Alinhar as novas exigências do mercado com variados métodos de ensi-
no, comtemplados com a qualidade, a produção de conhecimento e a educação 
continuada, serve como proposta de ação estratégica, adaptando a uma nova 
matriz curricular, no processo formativo dos alunos, com novas práticas pe-
dagógicas, em suas variadas esferas de gestão, agregando o desenvolvimento 
humano individual do aluno e da própria instituição de ensino superior.

Evidentemente que, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Direito, estabelecidas pelo MEC, trazem à discussão questões pontuais e im-
plicações para a teoria educacional, refletindo-se, portanto, em elementos sig-
nificativos de análise do pensamento pedagógico, com base em um construto 
teórico da política educacional no ensino jurídico, em estreita articulação com 
o contexto social, econômico e cultural do qual emerge, possibilitando o uso de 
novos métodos de ensino para cumprimento das competências e habilidades 
preconizadas nessas diretrizes.

No interesse de indicar alguns desses elementos, buscar-se-á, neste ar-
tigo, discutir o sistema andragógico na educação jurídica e seus reflexos no 
processo de ensino-aprendizagem. Deriva daí o eixo central e fio condutor da 
discussão apresentada neste artigo, na medida em que nele se percepciona a 
educação e a sua utilidade para melhor definir a relação pedagógica e andra-
gógica do educador com o educando, nos tempos atuais.

O presente estudo considera, sobretudo, o contexto de novas metodolo-
gias de atuação do educador, na tentativa de que se adotem estratégias de en-
sino entre a pluralidade heterogênea de interesses dos educandos, na idade, na 
experiência e classes sociais diferentes que se integram em sala de aula, numa 
forma de organização pedagógica que urge compreender a preparação do alu-
no para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, percebendo que a didáti-
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ca universitária é um espaço de aprendizado e rigor cientifico na construção 
de conhecimento fundamentado na socialização e formação profissional. Daí 
decorre o interesse em constituir a análise da educação e o uso das práticas 
pedagógicas e andragógicas da docência no ensino jurídico como contexto de 
formação no âmbito do curso de Direito, situando a reflexão pessoal e profis-
sional como estratégia de desenvolvimento profissional.

2. OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO

O ensino superior, assim como muitos outros segmentos, tem passado 
por grandes transformações sociais, no contexto de rápidas e intensas mudan-
ças da contemporaneidade, sendo necessário repensar a educação, principal-
mente a ressignificação das práticas pedagógicas. Cada vez mais, o exercício 
educacional dicotômico de dualidade cartesiana, vai sendo posto de lado e 
descontextualizado das atividades pedagógicas.

Essas transformações ganharam formas de materialização na educação, 
o que envolve, desde os conteúdos aos métodos de ensino e à avaliação, numa 
busca contínua de qualidade, compreendida como eficiência, redução e contro-
le de custos e maior autonomia das Instituições Superiores de Ensino.

Nesse cenário, o espaço universitário passa a ser o centro de intervenções 
pedagógicas e o professor como mediador da formação do aluno, nos proces-
sos de construção, criação, reflexão e cooperação do ensino, estabelecendo a 
um diálogo entre os alunos envolvidos e suas diferenças.

Essas transições vêm determinando alterações em todos os campos nas 
diversas atividades humanas, o que certamente denota expectativas em re-
lação aos sistemas de educação, enquanto produtores e disseminadores de 
conhecimento, principalmente nas áreas das ciências sociais aplicadas e hu-
manas, vinculadas de modo contundente à educação dos indivíduos e à for-
mação dos profissionais, com base, nas teorias da aprendizagem que influen-
ciam a prática pedagógica.

É desse modo que a universidade institui um marco de intencionalidade 
e sistematicidade nos processos de ensino e aprendizagem. Em um diálogo 
com Sócrates, Mênon o questiona sobre uma aporia sofista de como se deve 
adquirir o conhecimento. Sócrates responde tratando o aprendizado como re-
memoração e o conhecimento como reconhecimento, em constante atributo de 
renovação e continuidade.

Pois, sendo a natureza toda congênere e tendo a alma aprendido todas 
as coisas, nada impede que, tendo <alguém> rememorado uma só coisa 
— fato esse precisamente que os homens chamam aprendizado —, essa 
pessoa descubra todas as outras coisas, se for corajosa e não se cansar de 
procurar. (PLATÃO, 2007, p. 23)

Os argumentos trazidos por Petraglia (1995, p. 27) indicam que os prin-
cípios de fragmentação e de simplificação foram concretizados na educação 
por meio de uma estrutura disciplinar do conhecimento, a qual acabou por 
perder significação.

Essa intenção tem sido a base para a formulação das práticas curriculares 
no ensino jurídico. Não apenas para empregar o uso do determinismo da razão 
e da experimentação do aluno, mas criando em sala de aula uma ambientação 
em que os estudantes, como sujeitos ativos, possam participar no processo de 
construção do conhecimento, a partir de uma visão heterogênea, com práticas 
sociais de interação, emergindo o ensino como foco da pedagogia.

A prescrição ditada por Freire (1996, p. 22) denota que a natureza for-
madora da docência, que não poderia se reduzir ao puro processo técnico e 
mecânico de transferir conhecimentos, enfatiza a exigência ético-democrática 
do respeito ao pensamento, aos gostos, aos receios, aos desejos e à curiosida-
de dos educandos.

Nesse contexto, o processo de educação sob a forma de memorização de 
conteúdo, aplicado quase que ritualmente em muitos cursos de Direito, tem 
uma base equivocada de transmissão de conhecimento. No entendimento de 
Morin (2005, p. 10), essas operações, que se utilizam da lógica, são de fato co-
mandadas por princípios “supralógicos” de organização do pensamento ou 
paradigmas, princípios ocultos que governam nossa visão das coisas e do 
mundo sem que tenhamos consciência disso, sobretudo quando se toma cons-
ciência de que as especificidades do processo de ensino e aprendizagem, hoje, 
são destinadas aos jovens e adultos, categorias de sujeitos que compõem o pú-
blico do ensino superior. Dessa forma, os objetivos e as perspectivas passam a 
ganhar novos contornos no contexto da educação.

Do ponto de vista da educação jurídica, a mistura de gerações e a diversi-
dade etária, sob a nova composição de público no ensino superior, diga-se, não 
tão somente de alunos, mas também de professores, revela que se deve focar 
menos na formatação de memorização de conteúdo e mais na aprendizagem, 
tendo como princípio o questionamento, a descoberta e a reflexão dos alunos, 
de modo a ajudá-los a construir o conhecimento a partir de si próprios.

Essa composição se aproxima da natureza política da educação em Paulo 
Freire. Os atos transformadores em favor da autonomia e emancipação dos 
educandos e educadores, bem como esse novo público de jovens e adultos em 
sala de aula, impõe um caráter de diálogo entre esses atores sociais, com prá-
ticas educativas que possibilitem a construção do conhecimento, experimen-
tados por pensamentos de diversidade etária e social em uma única unidade 
tanto para quem ensina como para quem aprende.
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A expansão do ensino jurídico e a ascendente composição heterogênea de 
estudantes em sala de aula trazem novos desafios aos educadores no processo 
de ensino e aprendizagem. De um lado, se tem alunos muito jovens e, de outro, 
pessoas adultas que, de certa forma, carregam o peso da experiência, o que tor-
na um exercício valioso ao professor, principalmente, quando se enfrenta pro-
blemas emocionais e intelectuais na aprendizagem de forma positiva e social-
mente apropriada, sobretudo se considerar, dentre outras perspectivas, a busca 
de objetivos diferentes entre os jovens e adultos que buscam o ensino jurídico.

A integração e participação de jovens e adultos na aprendizagem no ensi-
no superior, em um mesmo ambiente, será sempre uma busca ativa pelo conhe-
cimento, um significado de direcionamento único. Buscar uma compreensão 
humanística, sob o ponto de vista na formação do aluno, independentemente 
de sua faixa etária e classe social, é uma tarefa essencial à educação jurídica, 
promovida pelas diretrizes curriculares dos cursos de Direito.

Aliás, a diversidade em sala de aula, hoje, não só permeia o campo etário, 
mas também o do gênero, das classes sociais, da etnia, da religião e outros 
campos, constituindo cada vez mais um espaço democrático, de interligações e 
de trocas culturais entre os novos atores sociais, concedendo espaço a todas as 
gerações desde a baby boomer, passando pela x e y, até chegar na dos millenials.

No século passado, quando não existia uma expansão tão diversa de cur-
sos superiores, como a que se tem atualmente na educação, as salas de aulas 
eram frequentadas, quase em sua totalidade, por jovens da geração predomi-
nante, não existindo diversidade em seu ciclo de formação. Na esfera etária, 
poder-se-ia dizer que os jovens praticamente não se comunicavam com pessoas 
adultas em sala de aula. Não que os adultos fossem impedidos de frequentar 
os cursos, mas existia uma moralidade subjetiva de intenções que impedia uma 
pessoa adulta, como aluno, de estar presente em sala de aula juntamente com 
um jovem. Havia uma impressão de que o adulto aprendendo em conjunto 
com uma pessoa mais jovem seria um decréscimo em seu status social.

Entendia-se uma divisão de fato, entre os alunos jovens e adultos. Os 
adultos frequentavam um curso no período noturno, geralmente um curso 
técnico, onde a maioria dos alunos era da mesma faixa etária. Os jovens, em 
sua maioria, por sua vez, frequentavam cursos no período diurno, com alunos 
de sua mesma faixa etária. Com isso, pode-se dizer que havia prática de di-
dáticas diferenciadas, aos jovens se aplicava métodos pedagógicos de ensino 
e aos adultos métodos de ensino direcionados à faixa etária dos alunos. Por 
exemplo, não se poderia exigir do aluno adulto, no processo de aprendizagem, 
memorização de conteúdo, já que a maioria, por faltar tempo dedicado exclu-
sivamente ao estudo, trabalhava no período diurno e vespertino.

Para que haja educação, faz-se mister que haja, em face de uma geração de 

adultos, uma geração de indivíduos jovens, crianças e adolescentes; e que uma 
ação seja exercida pela primeira, sobre a segunda. (DURKHEIM, 1975, p. 35)

Neste aspecto, Rousseau (1995), com base no processo cognitivo derivado 
do princípio pedagógico, retratava que a educação para a formação do homem, 
passaria por três estágios, a educação de crianças, jovens e adultos. O autor re-
latava que o desenvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos órgãos, 
é a educação da natureza, como primeiro campo na educação das crianças; o 
uso que nos ensinam a fazer desse desenvolvimento é a educação dos homens, 
se referindo à educação dos jovens, como segundo campo; e o ganho de nossa 
própria experiência sobre os objetos que nos afetam é a educação das coisas, 
campo esse destinado à educação dos adultos.

Em uma abordagem sobre uma questão de eticidade na política educacio-
nal Freire (1996, p. 10) dizia que “não importa se trabalhamos com crianças, jovens 
ou com adultos, que devemos lutar. Assim, a melhor maneira de lutar por ela é vivê-la 
em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles”. 
Pode-se indicar que esse pensamento de Freire tem uma base na psicologia ex-
perimental aplicada à pedagogia elaborada por Herbart, quando informa que 
a tradição pedagógica é unificada num sistema coerente: os fins da educação, 
que a pedagogia deve elaborar a partir da ética; e os meios educacionais, que a 
mesma pedagogia elabora com base na psicologia.

Só a história do ensino e da pedagogia permite determinar as metas que a 
educação deve buscar a todo momento. No entanto, é na Psicologia que cabe pro-
curar os meios necessários à realização destas metas (DURKHEIM, 1975, p. 95).

Em função desses procedimentos e resultados, considerando os fenôme-
nos da aprendizagem, a ação das coisas sobre os homens difere muito da que 
provém dos próprios homens e a ação entre homens pertencentes à mesma 
faixa etária difere da que os adultos exercem sobre os mais jovens.

Ora, a natureza desta comunicação, que coloca em prática toda uma 
rede de mecanismos sociais, constitui um ensino que, embora se dirija a 
adultos, não só diferencia daquele que o aluno recebe do seu mestre (DUR-
KHEIM, 1975, p. 116).

3. A DESIGNAÇÃO DA PEDAGOGIA
Ao se tomar do pelo contexto histórico da educação, Saviani (2005, p. 100) 

narra que a pedagogia se desenvolveu em íntima relação com a prática educativa, 
constituindo-se como a teoria ou ciência dessa prática sendo, em determinados 
contextos, identificada com o próprio modo intencional de realizar a educação.

No entendimento de Durkheim (1975, p. 75), a pedagogia consiste não em 
ação, mas sim em teorias. Essas teorias explicitam as maneiras de conceber a 
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educação, e não de praticá-la.

Nessa perspectiva, Genovesi (1999, p. 98) afirma que a pedagogia, como 
ciência, se torna uma poderosa ferramenta para construção da educação, ofe-
recendo modelos formais sobre o problema da formação do indivíduo racio-
nalmente justificáveis e logicamente defensáveis, particularizando as variáveis 
que os compõem enquanto instrumentos interpretativos e propositivos de uma 
classe de eventos educativos.

Essas proposições se aproximam da concepção delineada de que a peda-
gogia, no plano geral, como ciência da teoria, compõe um caráter dialógico em 
diversas práticas educativas, configurada nas relações tanto de quem ensina, 
quanto de quem aprende, (re)construindo significações do conhecimento.

Dessa forma, a pedagogia causa efeito reflexivo sistemático na educa-
ção, buscando resultados de aprimorar e aperfeiçoar a prática educativa, nos 
resultados da psicologia e sociologia, principalmente no combate a processos 
artificiais que desvirtuam a formação humana do educando, fazendo tábula 
rasa da educação, em um sistema de mecanização de ensino que compromete 
o seu desenvolvimento.

A pedagogia alimenta-se de experiência humana para formar métodos 
teóricos para a prática educativa, como ciência, nos modelos educacionais de 
ensino-aprendizagem, atuando no plano geral de referência da educação, seja 
de crianças, jovens ou adultos, contribuindo na preparação e transformação do 
ensino nos métodos que facilitam a aprendizagem, justamente, por exercer um 
papel sobre todos os tipos de alunos e professores, apesar da pluralidade de 
modelos interligados à várias metodologias, estabelecendo uma relação com os 
paradigmas cognitivos de aprendizagem, conceitos, resolução de problemas, 
investigação em grupo e questionamento jurisprudencial.

É um processo contínuo, a ciência pedagógica. Deve-se estar sempre re-
inventando modelos de metodologias de aprendizagem, acompanhando as 
frequentes mudanças sociais na perspectiva da teoria do ensino e da aprendi-
zagem, o que continua a prestar um contributo à compreensão deste processo, 
numa época em que a sociedade está profundamente ligada à tecnologia, le-
vando à apreensão de novas competências no ensino.

Além disso, no contexto de rápidas e intensas mudanças que marcam a 
vida social contemporânea, vinculada às transformações econômicas, políticas, 
comportamentais e tecnológicas, com a expansão desenfreada dos cursos de 
Direito, a educação jurídica passa a ocupar um papel central, preocupada com 
a qualidade no ensino jurídico, a partir de um processo dinâmico que põe o 
conhecimento e a informação como essenciais ao mercado de trabalho.

Essas transformações, aceleradas pela tecnologia da informação, prescre-

vem alterações em todos os campos das atividades humanas, seja na escola, 
no trabalho, na família ou nos relacionamentos de grupos de amigos, redes 
sociais, inclusive, emergindo expectativas em relação quanto ao futuro dos in-
divíduos e à formação dos profissionais.

No caso do ensino jurídico, as tendências pedagógicas apresentadas na 
atualidade, como o uso das chamadas metodologias ativas e o incremento das 
tecnologias à essas metodologias, sofrem em não sofrer alterações. O processo 
de ensino e aprendizagem nos cursos de Direito, ainda insiste em continuar 
descontextualizado, pautado em uma prática pedagógica tecnicista, com o mé-
todo dogmático de memorização, afastando do aluno a sensibilidade de ins-
tigá-lo a compreensão das novas situações sociais que hoje são apresentadas.

É preciso transformar o saber. Contudo, é necessário que os cursos de 
Direito contribuam na formação contínua dos docentes, com incentivo às 
metodologias que facilitem a aprendizagem de seus alunos, desenvolvendo 
um melhor domínio de transformação da informação. Nas palavras de Altet 
(1997, p. 16), as contribuições na preparação docente são para desenvolver 
um melhor domínio de transformação da informação em saber por parte do 
aluno, pela mediação do professor, pelas trocas cognitivas e sócio afetivas, 
pelos métodos que facilitam a aprendizagem.

O reconhecimento de uma mudança é o principal fator que permite 
intuir uma educação crítica e atenta à realidade social que está inserida. A 
pedagogia torna-se necessária sob o ponto vista de contribuição para uma 
efetiva formação humana do aluno, e não tão somente como depositário de 
informações por meio de memorização de conteúdo.

É necessário assumir metodologias dentro das novas tendências peda-
gógicas inovadoras que aprimorem o ensino, como a mudança que se propõe 
as novas diretrizes dos cursos de Direito. Com isso, Ventura (2004, p. 37) 
expressa que o professor deve, portanto, despertar no aluno a consciência de 
que ele participa de um processo e de que sua participação deve ser conduzi-
da a partir de um projeto de aprendizagem.

As mutações constantes na sociedade repercutem em estudos pedagógi-
cos, que promovem novas teorias de ensino, para fugir das crenças condicio-
nadas ao longo do tempo. Cumpre-se um papel fundamental para demons-
trar novas estruturas de transmissão de conhecimento no âmbito de uma ins-
tituição formal, dando lugar a uma visão mais alargada da aprendizagem no 
percurso de vários cenários.

Os que aprendem e ensinam são atores sociais curiosos e ativos que de-
senvolvem ideias a partir de uma multiplicidade de informações, não só no 
domínio do contexto escolar, dentro da sala de aula, mas em sua própria expe-
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riência vivida, adquirida por todos os meios de relações sociais, fora da sala de 
aula. Por isso, a aprendizagem sempre é contínua e constante.

Para Piaget (1975, p. 129), o conhecimento não poderia ser concebido 
como algo predeterminado nas estruturas internas do indivíduo, pois que es-
tas resultam de uma construção efetiva e contínua, nem nos caracteres preexis-
tentes do objeto, pois que estes só são conhecidos graças à mediação necessária 
dessas estruturas; e estas estruturas os enriquecem e enquadram (pelo menos 
situando-os no conjunto dos possíveis).

A fronteira entre a sala de aula e o mundo exterior desapareceu com o 
uso da tecnologia. Todo o conhecimento teórico passou a ser consumido, trans-
mitido e adquirido em diversas plataformas virtuais, exigindo que cada vez 
mais os atores sociais da educação dominem novas metodologias com o uso 
de tecnologias, adquirindo competências e executando trabalhos criativos no 
processo de ensino e aprendizagem.

As teorias pedagógicas, elaboradas pela perspectiva epistemológica, sem-
pre alicerçará a prática relativa à aprendizagem, considerando que estas sem-
pre perpassam as significações sociais e históricas. Essa relação entre a teoria 
e a prática pedagógica não é uma relação linear, dado a relatividade dos fatos 
humanos e sociais que estão em constante mudança, ainda mais se considerar-
mos a metamorfose do comportamento humano com o avanço da tecnologia e 
da informação, onde o tempo passa sem sequer darmos conta de que já passou.

O processo de ensinar e aprender é multidimensional. A prática peda-
gógica exige, para a sua compreensão, que a aprendizagem seja transmitida 
por meio de reflexões, saberes, que são característicos da sua natureza episte-
mológica. Nas palavras de Freire (1996, p. 37), ensinar implica ensinar algo e 
de algum modo para que alguém aprenda algo e de algum modo. As teorias, 
enquanto referências para a prática – como instrumentos de interpretação – 
são instrumentos do movimento ação-reflexão-ação que caracteriza a prática 
docente como prática humana-social.

4. A DESIGNAÇÃO DA ANDRAGOGIA
Em tese apresentada na Escola de Educação da Universidade de Drake, 

em Iowa, nos EUA, intitulada Critical thinking in adult education: An elusive quest 
for a definition of the field1, para obtenção de grau de Doutor em Educação, Joann 
M. Vaske (2001, p. 8/9) definiu operacionalmente, citando Knowles e Darken-
wald & Merriam, o que seja conceitualmente o adulto, a educação de adultos, 
educadores de adultos e o adulto aprendiz, da seguinte maneira:

Adulto – “um indivíduo desempenhando papéis sociais tipicamente atri-
buídos por nossa cultura àqueles que consideram adultos; isto é, os papéis 
de trabalhador, cônjuge, pai, cidadão responsável, soldado e afins. Uma 

pessoa é adulta “na medida em que o indivíduo percebe a si mesmo como 
sendo essencialmente responsável por sua própria vida” (Knowles).

Educação de adultos – “o processo pelo qual pessoas cujos principais 
papéis sociais são característicos do status adulto realizam atividades de 
aprendizagem sistemáticas e sustentadas com o propósito de provocar 
mudanças no conhecimento, atitudes, valores ou habilidades” (Darken-
wald & Merriam)

Educadores de adultos – indivíduos que atualmente lecionam ou já minis-
traram cursos de pós-graduação em educação de adultos em instituições 
que oferecem pós-graduação em educação de adultos.

Os adultos aprendizes – indivíduos que têm múltiplos papéis e respon-
sabilidades acumularam muitas experiências de vida, que, passando por 
uma série de fases de desenvolvimento, reinterpretam e reorganizam sua 
experiência passada, e experimentam ansiedade e ambivalência em rela-
ção à aprendizagem.

Barros (2018, p. 4), expondo os conceitos que diferencia a pedagogia da an-
dragogia, certifica que ao primeiro campo a designação de pedagogia, ao segun-
do seria dada a designação de andragogia, a partir de uma justificação que aten-
de, em grande medida, à etimologia da palavra pedagogia – cuja origem reside 
na derivação grega dos termos paid (que significa criança) e agogus (que significa 
conduzir ou indicar o caminho) – e dos termos añer e andr- (que significa adulto).

É com base nesse raciocínio que, para Knowles, uma vez que pedagogia 
significa, literalmente, “a arte e ciência de ensinar crianças”, então a definição 
de andragogia poderia ser “a arte e ciência de ajudar os adultos a aprender”.

Conceber a educação de adultos em termos de uma nova técnica para 
aprendizagem, para Knowles (2011, p. 84), é uma técnica tão essencial para o 
estudante universitário quanto para o trabalhador braçal analfabeto. Ela re-
presenta um processo por meio do qual o adulto se torna consciente de sua 
experiência e a avalia.

Knowles (1970, apud Soboll) afirma que a andragogia surgiu para fazer 
frente à complexidade educativa demandada pelo adulto, a quem, via de regra, 
é dispensado tratamento de acordo com princípios pedagógicos que não levam 
em conta suas vivências, interesses e expectativas. Segundo Karolczak (2009), a 
andragogia fundamenta-se em princípios que estão intimamente relacionados 
com o construtivismo e o interacionismo, visto que os aprendizes adultos vão 
construindo o seu saber a partir de motivações internas e externas.

Qualquer processo acadêmico de ensino e aprendizagem, no ensino su-
perior, passa por uma formação no pensamento crítico do aluno, seja ele jovem 
ou adulto. No caso da andragogia, esse pensamento deve ser incorporado em 
contextos desencadeados por estudo de casos, explorando novas formas de 
pensar, definido a resolver problemas em termos de experiência de vida.
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A teoria de aprendizagem, não se quer aqui tratar como técnica na forma 
descrita por Knowles, deve ser descrita em etapas em que os adultos tomam 
por interpretar e compreender suas experiências de vida por meio dos conteú-
dos ministrados em sala de aula, avaliando pressupostos de que ele ou outras 
pessoas passaram por processos semelhantes.

A base desse modelo compartilha muitos dos componentes do processo de 
aprendizagem de adultos, envolvendo perspectivas de resoluções de problemas 
experimentais decorrentes de estudo de casos, discutidos em sala de aula, sob a 
tutela de uma nova reflexão racional, já que a própria experiência possibilita um 
novo conceito ou mesmo um conceito já formulado pela visão da experiência.

Nesse sentido, a formação do pensamento crítico na andragogia é seme-
lhante aos objetivos traçados por Dewey (2007, p. 73) na questão da educação, 
quando descreve que o objetivo da educação é habilitar os indivíduos a con-
tinuar sua educação – ou que, o objetivo ou recompensa da aprendizagem é a 
capacidade de desenvolvimento constante.

Sob o ponto de vista da educação na docência no ensino superior, os profes-
sores desenvolvem seus trabalhos baseados numa didática sem a preocupação 
pedagógica ou andragógica dos termos, em sentido estrito. No século passado, 
haveria de ter essa preocupação, principalmente quando se tratada da alfabeti-
zação de adultos. É nesse sentido que uma análise da andragogia em relação à 
pedagogia perpassa pela consideração dessas interfaces entre a individualidade 
e subjetividade na aprendizagem, da criança, do jovem e do adulto.

Assim, a andragogia passa a trabalhar os princípios da aprendizagem de 
adultos, centrada nas resoluções de problemas, frente ao conteúdo ministrado, 
com estudos de casos alimentados pela experiência, especificamente motiva-
do pela mudança de comportamento, como condições para aprendizagem ba-
seada em modelos cognitivos pelo desenvolvimento adulto, conforme atesta 
Miller (1964, apud Vaske, 2001) ao identificar seis condições de modelos cogni-
tivos, em vez de behavioristas: os alunos devem estar motivados para mudar o 
comportamento; eles devem estar cientes da inadequação dos comportamen-
tos presentes; eles devem ter oportunidades para praticar comportamentos 
alternativos; eles devem receber reforço de comportamento correto, e devem 
apresentar materiais apropriados sequencialmente.

Por mais que, se volte aos modelos de competências cognitivas na for-
mação dos adultos, é necessário também trabalhar as competências acessórias, 
sociais e emocionais, direcionado na autoestima, sociabilidade, comunicação, 
curiosidade, principalmente, levando em consideração, quando os dados 
apontam um envelhecimento da população brasileira.

Gessner (1956, p. 166, apud Knowles, 2011) faz uma distinção entre edu-

cação convencional e de adultos no processo de aprendizagem ao afirmar 
que em uma turma de adultos, a experiência do aluno conta tanto quanto 
o conhecimento do professor. Ambos são intercambiáveis. Em algumas das 
melhores turmas de alunos adultos, as vezes, é difícil perceber quem está 
aprendendo mais, o professor ou os alunos. Essa aprendizagem de mão du-
pla também está refletida na autoridade compartilhada. Na educação con-
vencional, os alunos se adaptam ao currículo oferecido, mas na educação de 
adultos os alunos ajudam a elaborar os currículos. Em condições democráti-
cas, a autoridade pertence ao grupo. Essa não é uma lição fácil de ser apren-
dida, mas até que seja, a democracia não triunfa.

Há de se considerar que, existe um impacto muito significativo na forma-
ção do aluno por meio dessas competências, não tão somente para uma melhor 
qualificação de emprego, mas que a sua utilização diária, traz um efeito posi-
tivo, agregado, de mudança comportamental, especialmente em um universo 
que está sendo tomado pela Inteligência Artificial (IA).

A qualificação se torna cada vez mais necessária nos jovens e nos adultos 
para o mercado de trabalho, precipuamente, quando se imagina que a inteli-
gência artificial poderá afastar mais ainda trabalhadores com baixa qualifica-
ção. Com a expansão do ensino superior no Brasil, não se pode negar que a 
participação de pessoas dos 25 aos 60 anos de idade na educação cresceu na 
última década, ultrapassando a média de idade que se tinha em sala de aula 
no século passado. Praticamente, sem concorrência, essas pessoas passaram a 
frequentar o ensino superior em busca de uma melhor formação, que muitas 
vezes se traduzia em um sonho que almejava desde a juventude.

Todavia, essa formação andragógica ainda precisa de uma maior inclusão 
social. As empresas, em conjunto com o Estado, por meio de suas políticas públi-
cas e as faculdades, precisam promover e incentivar, por exemplo, aos seus em-
pregados menos qualificados a ter uma representação maior no ensino superior, 
que muitas vezes foi abortada por falta de condições financeiras. Não se deve 
somente incentivar os jovens em busca de uma melhor qualificação no ensino 
superior, mas também os adultos, seja em qualquer faixa etária, a buscar uma 
melhor formação pessoal e profissional que pode ter sido perdido no tempo.

Nas palavras de Durkheim (2011, p. 50), para que haja educação é preciso 
que uma geração de adultos e uma de jovens encontrem-se face à face e que 
uma ação seja exercida pelos primeiros sobre os segundos. Resta-nos definir a 
natureza desta ação.

5. O ENSINO JURÍDICO E O PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM

A intervenção da educação, seja por meio da pedagogia ou mesmo da an-
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dragogia, no processo de ensino e aprendizagem de jovens e adultos, tem seu 
espaço definido por exigências de interdisciplinariedades e abertura de novas 
áreas afins, como elemento na formação da expansão do desenvolvimento crí-
tico do educando, por meio de metodologias circunscritas em diversos ambien-
tes de aprendizagem, inclusive os de uso de tecnologias da informação, em si-
tuações desafiadoras, nos quais os alunos, sejam jovens ou adultos, juntamente 
com o professor, possam agir e experimentar os conhecimentos, aprendendo e 
difundindo por todos os meios disponíveis, de forma sistemática e contínua, e 
não tão somente em modelo que comporta restrição ao seu uso.

Como veículo de aprendizagem das ciências humanas, o ensino jurídico 
não só é capaz de atingir uma finalidade instrutiva (ensino direto ou cen-
tral), pela apresentação dos mais diversos assuntos e noções, mas, mais do 
que isto, e principalmente, de conseguir preencher uma finalidade educativa 
(ensino concomitante), por um desenvolvimento, que produz, de ordem hu-
manística, pautado em uma visão crítica, com a perspectiva de cada vez mais 
aproximar o conteúdo da realidade vivida ou que será enfrentada pelo aluno, 
em reforço as práticas já existente.

O processo de ensino e aprendizagem na educação jurídica precisa pro-
mover um método reflexivo no seu aprendizado com o desenvolvimento de 
novas metodologias que possam acompanhar as mudanças e as metamorfoses 
sociais, processado nos tempos atuais, de forma acelerado, com a tecnologia 
da informação ocupando cada vez mais os espaços. Essa visão poderá resga-
tar a paixão e gosto pelo conhecimento, onde o papel docente é fundamental 
para reunificar o cognitivo com o afetivo. Para Anastasiou e Alves (2007), cabe 
ao professor, apoiado pelas estratégias de ensino e aprendizagem, planejar e 
conduzir esse processo contínuo de ações que possibilitem aos estudantes se-
dimentarem o quadro teórico-prático pretendido.

O comportamento dos alunos no ensino superior tem sofrido mudanças 
nos últimos anos. No ambiente acadêmico, muitos deles, passam a dividir a 
atenção do conteúdo que está sendo ministrado pelo professor com o uso do 
smartphone. Para enfrentar esse comportamento, alguns professores se utili-
zam de medidas mais conspícuas, para forçar o aluno à atenção na aula. Até 
certo ponto, essas medidas não têm surtidos efeitos suficientes, para impedir 
que os alunos não se distraiam com o uso de equipamentos tecnológicos, 
durante a exposição em sala de aula.

As metodologias utilizadas de forma ativa têm sido uma aliada na trans-
formação desse comportamento manufaturado pelas redes sociais, não tão 
somente em sala de aula como também extra-classe. Para isso, é necessário 
desfazer o modelo tradicionalista de ensino, modelado e mantido no ensino 
jurídico. Estimular o aluno ao uso da tecnologia e da informação no processo 

de aprendizagem, com a utilização de novas metodologias, o direcionando à 
prática do conteúdo, tirando de uma linha de impulso traçada pelo comporta-
mento padrão determinado, é o grande desafio na e da Universidade.

As técnicas tradicionais de aprendizagem no ensino jurídico, ainda lem-
bram a educação clássica grega e chinesa, onde os alunos eram obrigados a de-
corar trechos de grandes obras literárias para depois recitá-las, sem ter a com-
preensão exata do que se estava recitando, para mostrar a eficiência do professor.

No ensino jurídico, muitos professores ainda insistem em que os alunos 
reproduzam (recitem) literalmente a doutrina e o pensamento de determinado 
autor, sem poder impor nenhuma interpretação ou mesmo qualquer crítica ao 
pensamento por ele idealizado, ou mesmo, quando não for esse o caso, trans-
crevam (recitem) literalmente o que está descrito na legislação. Não cabe ao 
aluno nenhuma interpretação. Ele tem de responder sempre da forma ao que 
está posto pelo professor. O sistema de avaliação, por sua vez, sempre com 
provas escritas e de preferência com questões objetivas, completa esse quadro.

As medidas tradicionais no ensino jurídico, nos cursos de Direito, assu-
mem o compromisso de atingir metas estipuladas por conceitos determinados 
pelo MEC e pela própria OAB e com isso demonstrar que seus alunos ao atingi-
rem metas de conceitos que são estipuladas, para mostrar a eficiência do curso, 
lembrando a forma de educação clássica grega e chinesa. Esse custo diverge 
dos objetivos da educação. Os efeitos colaterais são perturbadores porque des-
virtuam o processo de transmissão do conhecimento no plano das ciências hu-
manas, já que extirpa a curiosidade na sua produção.

O ensino jurídico tem de emancipador, questionador, crítico, apresentan-
do uma dialeticidade no ambiente acadêmico para a formação, sob a tutela de 
uma nova visão, do bacharel em direito. Isso democratiza o ensino, principal-
mente se levar em consideração que as especificidades da aprendizagem estão 
hoje direcionadas aos jovens e adultos, categorias de sujeitos que compõem o 
público do ensino superior, com objetivos e perspectivas diferentes.

Sob esse ponto de vista Schmied-Kowarzik (1983, p. 14) relata que a 
ciência da educação se compreende dialeticamente a partir do interesse liber-
tário do conhecimento de uma teoria crítica da sociedade, voltada à emanci-
pação e libertação dos homens, torna-se possível a ela criticar, por sua vez, a 
realidade educacional.

Analisar os fundamentos teóricos relativos à aprendizagem e os modos 
de trabalho no ensino por meio de novas metodologias com o uso da tecnolo-
gia e informação, presentes no campo da educação pedagógica e andragógica, 
voltada para os jovens e adultos, buscando uma intersubjetividade na relação 
entre o saber e a sua prática educativa, discutindo as peculiaridades desses 
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atores sociais, cada uma com as suas especificidades, em um mesmo ambien-
te, torna-se o grande desafio do ensino jurídico. Neste processo de construção 
do conhecimento jurídico, entrepõe-se o domínio teórico, contextualizada na 
prática dos casos apresentados, de forma crítica e reflexiva, com esferas inter-
disciplinares de representação da realidade social.

Ajustar os conteúdos às metodologias inovadoras no processo de ensino-
aprendizagem, em que as exigências do conteúdo possam ser assimilados e com-
preendidos, passam a ser o espaço em que a pedagogia e a andragogia realizam 
as intervenções, em conjunto, buscando uma interseção, de modo sistemático, 
com estratégias didáticas de modo a criar situações que aproximem os jovens 
e adultos a situações reais e possíveis, como descoberta ativa do conhecimento.

As dimensões do aprender e de ensinar como constitutiva da prática edu-
cativa de jovens e adultos no ensino superior, no campo da compreensão dos 
conteúdos, com a utilização e o experimento de novas práticas metodológicas, 
não tem a adesão de muitos professores nos cursos de direito. Muito embora se 
reconheça o domínio elevado do conhecimento em sua área de ensino, muitos 
docentes demonstram ter pouca, ou apenas uma dada noção acerca das novas 
metodologias de ensino e do uso da tecnologia e informação como compo-
nentes na transmissão do conhecimento, preferindo se manter no conforto das 
aulas tradicionais, muitas vezes forçados, por ocasião, a preparar o aluno para 
atingir metas de conceitos e aprovações como marketing de venda do curso.

Entre as contradições da sociedade atual, Alarcão (2001, p. 22) dá-se con-
ta da competitividade, do individualismo e da falta de solidariedade em um 
mundo que tanto se globalizou e aproximou as pessoas. Vive-se em alienação. 
Talvez se deva a isso mesmo a intensidade com que novamente se tem va-
lorizado a educação para a cidadania. Esse princípio, de educar para formar 
cidadãos, já é incorporada pela Constituição brasileira em seu art. 205 quando 
preceitua que “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”.

As mesmas práticas educativas reproduzidas por modelos tradicionais 
de ensino, restringem o pensamento crítico, comunicação, colaboração e cria-
tividade do aluno, subjacente a uma aprendizagem imediata e mecânica, de 
mera receptividade e reprodução, impossibilitando a sua formação como su-
jeito ativo no processo de construção do conhecimento.

As novas práticas educativas destinadas aos jovens e adultos alunos, que 
hoje frequentam o mesmo espaço acadêmico, assumem uma valorização de 
uma postura de inovação aos modos de integração entre teoria e prática, espe-

cificado nas metodologias ativas utilizadas no ensino jurídico, estipulado pelas 
novas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em direito, por 
meio da Resolução de n° 5, de 17 de dezembro de 2018.

Vários métodos poderiam alicerçar e ressignificar uma perspectiva da in-
tegração entre teoria e prática no ensino jurídico, assumindo uma natureza não 
apenas objetiva e mecânica, mas subjetiva, flexível e humanizada, com o uso de 
metodologias ativas e tecnologia por meio de aplicativos próprios na área da 
educação. Essa experimentação propiciará uma consolidação, em níveis mais 
complexos da aprendizagem, como é o caso do ensino superior.

O problem based learning (PBL) e o método de estudo de casos, poderiam, 
a exemplo, construir interação entre o aluno e objeto do estudo, partindo de 
uma análise de um caso real ou hipotético, apresentado no PBL, ou de uma 
análise de decisões proferidas em casos reais, apresentado pelo método de 
estudo de casos. Desse processo emergirá soluções, entre o sujeito e o objeto 
estudado, elaboradas pelos alunos, onde poderá se constatar transformações 
cognitivas, alimentada pela partilha entre os resultados coletados dos jovens 
e dos adultos que compõem o mesmo ambiente acadêmico, já que a comple-
xidade dos fatos reais, vividos ou não pelo estudante, torna-se inconciliável 
com um resultado meramente técnico.

As atividades desenvolvidas entre os jovens e os adultos, com metodo-
logias adequadas, possibilita uma troca de significados, onde sua inserção, de 
modo ressignificado, poderia ter consequências positivas no processo de ensi-
no-aprendizagem, fazendo a junção das ciências pedagógicas e andragógicas 
em um mesmo ambiente.

De acordo com Piaget (2003, p. 37) conhecer um objeto é agir sobre ele e 
transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessas transformações vinculados 
com as ações transformadoras. Conhecer é, pois, assimilar o real às estruturas 
de transformações.

6. CONCLUSÃO

A melhoria do sistema de qualificação no ensino é uma tarefa bastante 
complexa. Fortalecer o sistema de educação no desempenho de competências 
dos alunos, constitui um empreendimento significativo para o crescimento so-
cial. Alavancar novos processos de aprendizagem envolve uma participação 
ativa de todos os atores sociais que estão envolvidos nesse processo.

Disseminar técnicas de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de 
competências no ensino, se utilizando metodologias produtivas aliadas à tec-
nologia, determinará uma melhor qualificação dos alunos. Essas estratégias se 
fazem necessárias, principalmente numa época em que a quantidade de infor-
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mações que inundam diariamente nosso sistema e que precisam ser filtradas, 
para dar uma maior coerência à formação do aluno na construção de uma boa 
síntese do conhecimento.

Com tanta informação provida pela tecnologia, não se deve concentrar o 
processo de aprendizagem em um conjunto de habilidades predeterminadas 
como a memorização de conteúdo. Enfatizar e desenvolver essas habilidades 
nos quatro Cs — criticidade, comunicação, colaboração e criatividade — com 
as metodologias adequadas, poderia tanto ensinar as crianças como ajudar aos 
adultos a aprender.

Saber lidar com as mudanças sociais, transformadas pela tecnologia, talvez 
seja algo significativo para trazer eficiência à formação do aluno. Novas estrutu-
ras tecnológicas, por meio de plataformas, estão sendo criadas a todo momento. 
Dessa forma, a estrutura cognitiva, no processo de ensino-aprendizagem, tem de 
acompanhar esses novos modelos que se apresentam, promovendo metodolo-
gias que acompanhem e desenvolvam significativamente a consciência humana, 
já que esse é um espaço que não será tomado pela Inteligência Artificial.

Existe uma descontinuidade no tempo e no espaço. O tempo está acelera-
do, o espaço está sendo virtualmente ocupado de forma desordenada. A cada 
momento se tem a sensação de que algo está mudando. O período de estudo 
se acumula com o período de trabalho que é somado ao período virtual. Essa 
carga de mudança que afeta a generalidade das pessoas, para uns mais jovens é 
mais fácil de assimilar do que para outros mais adultos, o que torna dificultoso 
o processo de estabilidade no campo da educação.

A vida é um processo de aprendizagem, ela está mais longa, comparado 
a outros séculos. Para sobreviver a essa sobrecarga de mudanças é necessário 
buscar a autoconsciência, manter o equilíbrio emocional, para que a criança, o 
jovem e o adulto possam se auto-orientar na escolha de seus valores e metas, 
como uma força integradora de sua capacidade.

Entender que, a tecnologia poderá ser uma aliada à educação, sem o exer-
cício de controle sobre as atividades dos atores sociais, faz com que ela sirva 
cada vez mais ao processo de ensino-aprendizagem, sempre alimentada pelas 
teorias e práticas da “Peandragogia” — quer seja da pedagogia, quer seja da 
andragogia — e não do contrário.

Os desafios devem ser enfrentados. Emergir novas metodologias com o 
uso de tecnologia e informação é alicerçar os novos paradigmas da educação. 
Enfatizar o desenvolvimento subjetivo, humanizado, relacional, buscando 
sempre uma reflexão dos alunos, de modo que possam construir o conheci-
mento a partir dele mesmo, sempre em uma formação contínua, traz uma pers-
pectiva de um compromisso com a transformação social.

A aprendizagem não poderá ser vista como aquisição passiva do conhe-
cimento mediante reprodução mecânica de conteúdo. O educando necessita 
apreender para a complexidade de seu desempenho nas funções profissionais 
e sociais na construção do conhecimento provendo novos entendimentos dian-
te de tudo que irá enfrentar. Dessa forma, diversas estratégias tecnológicas po-
dem favorecer a prática educativa.

Tanto a pedagogia como a andragogia têm o papel de prover, no proces-
so de ensino-aprendizagem, potencialmente, a capacidade de auto-orientação, 
seja na pessoa dotada ou não de amadurecimento. Saber o que se quer e onde 
se quer chegar é fundamental na busca do amadurecimento. Muitas vezes, o 
adulto, pelo amadurecimento, busca o ensino superior, sabendo o que quer, 
para conquistar onde se quer chegar. O jovem, por sua vez, ainda se prepara, 
no ensino superior, para afirmar o que se quer e conquistar onde se quer che-
gar. A educação é o caminho para todas essas conquistas.

Segundo Neves-Pereira et. Alencar (2018, p. 4), educar diz respeito a 
nutrir, cuidar, gerar, desenvolver, promover, transformar pessoas aptas a vi-
verem em seus contextos socioculturais e apropriadas de recursos não só de 
sobrevivência, mas, especialmente, recursos de adaptação, inovação e criação. 
Criatividade, antes de qualquer definição conceitual, é um valor humano im-
prescindível para nossa existência. Se não inventarmos formas de lidar com as 
dificuldades e problemas do dia-a-dia, não sobrevivemos.
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EDUCAÇÃO JURÍDICA CONTEMPORÂNEA E 
METODOLOGIAS ATIVAS: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO 

(UM ESTUDO CRÍTICO-REFLEXIVO SOBRE A 
NECESSIDADE DE INOVAR AS PRÁTICAS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM ADOTADAS NOS CURSOS DE 
DIREITO NO BRASIL)

Tayna Silva Cavalcante1

Roberto Magno Reis Netto2

1. INTRODUÇÃO

Desenvolver habilidades e competências que vão além do saber ler, in-
terpretar, escrever, contar ou mesmo reproduzir informações, e/ou conheci-
mentos acumulados ao longo de uma trajetória escolar/acadêmica é uma das 
principais questões em torno da educação que precisa ser cuidadosamente (re)
pensada pelas sociedades hodiernas.

Trata-se, aliás, de uma temática que perpassa pelo estudo de fatores his-
tóricos, sociais, econômicos, políticos e também jurídicos. Portanto, relegá-la 
somente ao campo de estudo e análise da Pedagogia, diminuiria potencialmen-
te as chances de adaptar ou até mesmo superar as formas pelas quais a educa-
ção ainda é estruturada e implantada no Brasil, afinal, sabe-se que o modelo 
de ensino adotado pela maioria das instituições educacionais brasileiras, sejam 
públicas, sejam privadas, ainda se encontra preso aos conceitos, métodos e téc-
nicas de ensino apregoadas por uma velha pedagogia.

Nesta toada, tem-se que a supervalorização do formato de aulas expo-
sitivas e da visão reducionista de que o papel do professor é só o de ensinar 
e do estudante só o de aprender, bem como, a insistência na transmissão de 
conhecimentos de forma extremamente fragmentada e lacunosa, obstaculiza 
não só o educando, mas o próprio docente, de se enveredar por novos hori-
zontes epistemológicos.

Neste mesmo sentido, Khan (2013, p. 15) esclarece que os instrumentos 
avaliativos precipuamente utilizados contribuem para a “[...] memorização 
mecânica e fórmulas automáticas dirigidas a nada mais duradouro ou signifi-
cativo que uma nota boa na próxima prova”, provocando consequências nefas-

1 Bacharela em Direito pela Escola Superior Madre Celeste; tainaesmac@gmail.com
2 Mestre em Segurança Pública pela Universidade Federal do Pará; professor da Escola Superior Madre 

Celeste – ESMAC; bob_reis_ufpa@yahoo.com.br.
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tas na vida pós-escolar e/ou pós-universitária das pessoas.
Assim, a falta de ancoragem, conexão e interdisciplinaridade nos conteú-

dos postos geram a famosa “aprendizagem tipo queijo suíço”, assim os “bu-
racos” deixados ao longo do estudo das disciplinas são “tampados”, por meio 
de provas/avaliações causando uma falsa percepção de apreensão do conheci-
mento (KHAN, 2013, p. 15).

No âmbito jurídico a realidade educacional não é diferente. Deste 
modo, superar a visão clássica acerca do ensino do Direito brasileiro e da 
concepção histórica construída entorno do que é ser um bom jurista, nunca 
se fez tão necessário nas terras tupiniquins, principalmente, diante das pro-
fundas mudanças paradigmáticas operadas pela globalização, bem como 
pelas novas diretrizes traçadas para o mercado de trabalho do século XXI, 
que exigem que os profissionais do Direito estejam em um constante pro-
cesso de capacitação.

Neste contexto, refletir sobre a necessidade de inovar a práxis educa-
cional na docência do Direito no Brasil se apresenta como um problema de 
pesquisa complexo e desafiador, pois, tentar fomentar o debate acadêmico 
acerca da possibilidade de aplicação de novos métodos e técnicas de ensino 
significa colocar em xeque mais de 190 anos de tradição, que, há tempos, não 
possibilitou nada além da formação de diversos bacharéis meramente aplica-
dores de leis, leitores de densos códigos, e especialistas numa rebuscada da 
linguagem jurídica, em todos os casos, divorciada da realidade social. Dito 
de outro modo, insistir na manutenção de modelos de ensino bolorentos, cul-
mina no fortalecimento de uma crassa e contraproducente autossabotagem 
intelectual, dificultando, por conseguinte, o surgimento de verdadeiros cien-
tistas jurídicos (CAVALCANTE, 2017).

Nesta senda, compulsando com afinco a literatura jurídica pátria, veri-
ficou-se que as práticas de ensino-aprendizagem comumente adotadas pelas 
academias reproduzem um modelo utilizado desde a fundação do curso no 
país (1827), salvo louváveis e contra hegemônicas exceções. Na contramão 
desta realidade, identificou-se que o uso de metodologias ativas no ensino 
superior, especialmente nos cursos de Direito está a cada dia ganhando mais 
espaço, propiciando iniciativas institucionais que buscam inovar a educação 
jurídica brasileira, por meio de recursos lúdicos, jogos, aplicativos, softwares 
e plataformas digitais.

Diante disto, o presente estudo questionou: Qual é o papel das metodo-
logias ativas no processo de inovação das práticas de ensino-aprendizagem 
adotadas nos cursos de Direito no Brasil? Para alcançar uma resposta, por sua 
vez, traçou-se um recorte histórico do período imperial até a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, analisando-se, quais são as atuais proposições 

da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) – LDB, quanto à 
atuação no ensino superior, e por fim, com base na literatura jurídico-educa-
cional contemporânea, buscou-se a exemplificação de propostas que adotaram 
a metodologia ativa no processo de ensino-aprendizagem, justamente, para 
mencionar de que forma as mesmas poderiam representar inovações ao velho 
método de ensino jurídico.

Especificamente, o estudo propõe-se por meio de uma abordagem crítico-
-reflexiva demonstrar como as metodologias ativas podem tornar a educação 
jurídica brasileira mais atrativa, didática e próxima da realidade social.

2. DO BRASIL IMPÉRIO (1822-1889) À CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988: UMA BREVE DIGRESSÃO HISTÓRICA SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DOS CURSOS DE 
DIREITO NO BRASIL

2.1. PRELÚDIO DE UMA NOVA ERA EM TERRAE BRASILIS OU MAIS 
UMA FORMA DE MANUNTENÇÃO DO PODER? O INÍCIO DO CURSO DE 
DIREITO NO BRASIL

Wolkmer (2003) ensina que a fundação do curso de Direito no Brasil 
(ocorrida com a assinatura do Decreto-Lei 1.036-A, de 11 de agosto de 1827, 
pelo imperador Dom Pedro I) foi uma reposta a incessantes pressões das ca-
madas abastadas do país recém-independente, pois, até então, os estudos jurí-
dicos eram realizados na Europa, especialmente na Universidade de Coimbra, 
onerando demasiadamente a elite imperial local.

Nunes (2015) acrescenta que a incompatibilidade entre o Direito impor-
tado de Portugal face às interações e manifestações culturais, religiosas e tradi-
cionais que havia no Brasil desde o período colonial, enalteceu as já existentes 
formas dominação e controle social sobre a população. Neste contexto, os pri-
meiros professores de Direito que atuaram no Brasil foram os lentes. Consoante 
aduz Cavalcante (2017) os lentes vieram de Portugal e faziam parte da socie-
dade aristocrata lusitana, trabalhavam nos principais cargos administrativos e 
burocráticos da Coroa Portuguesa, alguns eram juízes, outros advogados.

A base metodológica adotada por eles em Portugal foi também emprega-
da no Brasil (o famoso modelo Coimbrão). Consequentemente, suas aulas vol-
tavam-se para a formação de bacharéis em Direito aptos a atuar na administra-
ção pública e nos recém-criados cargos burocráticos brasileiros, coadunando 
diretamente com a ideologia liberal que impulsionou o surgimento do curso. 
Não é à toa, o Estatuto (Regulamento Geral para o curso de Direito) de Viscon-
de da Cachoeira do ano de 1825, recepcionado pelo decreto imperial supra, 
fortaleceu esse entendimento (mais precisamente em seu art. 10, ao expressar 
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que a missão do curso era ensinar doutrinas e jurisprudências, a fim de formar 
bacharéis para atuarem nos órgãos estatais).

Cavalcante (2017, p. 42) pondera que esta visão de curso não foi supe-
rada, pois, galgar cargos no serviço público ainda se mostra como uma das 
principais metas a serem atingidas por grande parte dos estudantes de Direito 
brasileiros no século XXI. Portanto, estrategicamente, ao se matricular no curso 
de Direito os discentes já sabem que terão acesso a “[...] várias, senão todas as 
matérias que são cobradas pelas bancas de concurso público”.

Simões (2014 apud CAVALCANTE, 2017, p. 15-16) continua a incursão 
histórica explicando que o “os lentes eram tidos como os venerados detento-
res do saber, cabendo ao alunato somente o papel de acriticamente reproduzir 
densos códigos e doutrinas defasadas [...]”. Porém, de outro lado, Rodrigues 
(1998 apud SIMÕES, 2014) os descreveu como profissionais prolixos, autoritá-
rios, enérgicos e apáticos, ao passo que autores como Torres (2006), Faleiros 
(2015), Kurtz e Martins (2016) asseveraram, ainda, que aqueles não possuíam 
uma formação pedagógica. “Portanto, ministravam suas aulas com base em 
suas experiências diárias como juristas” (CAVALCANTE, 2017, p. 26).

Vale esclarecer que o capítulo XVIII “Da Herarquia Dos Professores” em 
seu art. 3° do Estatuto/Regulamento Geral (1825) ratifica o anteriormente dito 
ao dizer que os lentes atuariam nas cadeiras (disciplinas) que se jugassem mais 
aptos. Com isso, a escolha e contratação dos professores por parte do gover-
no imperial não seguia critérios muito rígidos. Na verdade, o que ocorria era 
o equivocado adágio de que quem sabe operacionalizar o Direito inexoravelmente 
saberia perfeitamente ensiná-lo.

Constatou-se, posteriormente, que o Decreto-Lei 1.036-A em seu art. 7º 
outorgava aos lentes (salvo algumas poucas restrições) a liberdade de escolher 
o material didático a ser empregado durante suas aulas. Balikian (2015 apud 
CAVALCANTE, 2017. p. 19) detalha que a práxis das aulas e da relação entre 
docentes e discentes “era marcada pelo uso exacerbado de expressões prolixas 
e floreadas por parte dos bacharéis [...]”.

Depreende-se que o juridiquês era um dos instrumentos de intimidação, 
controle social e elitização, em face de uma sociedade na qual maioria da po-
pulação era analfabeta e rural, corroborando para a construção de “[...] uma 
ilha de letrados num mar de analfabetos” (CARVALHO, 1980 apud ROZEK; 
SANTIN, 2013. p. 264).

O mais interessante é que, contrariamente ao informado acima a inter-
pretação do que previa o Estatuto/Regulamento Geral (1825), em seu Ca-
pítulo III, intitulado “Do Plano Dos Estudos Dos Cursos Juridicos, Tempo 
Delle e Das Materias Que Se Devem Ensinar Em Cada Anno”, no seu art. 6°, 

denota, claramente, que os Lentes deveriam portar-se de forma clara e coe-
rente ao ministrarem suas aulas, ou seja, eram direcionados a adotar uma 
linguagem técnica, precisa, mas sem rodeios e/ou divagações desnecessá-
rias, muito menos de forma envaidecida. Além disso, outro dado relevante 
se dizia respeito aos rigorosos requisitos exigidos para iniciar os estudos 
nas faculdades de Direito, deixando claro que o público alvo deveria ser 
seleto, instruído e letrado.

Nesta esteira, o caput do art. 8° dispunha que os pretensos acadêmicos 
deveriam ter no mínimo 15 anos de idade, aprovação em língua portuguesa, 
gramática latina, retórica, filosofia racional e moral, além de conhecimentos 
sobre geometria.

De outra banda, a organização das disciplinas, bem como a durabilidade 
do curso encontrava-se insculpida no art. 1° da lei, vejamos:

[...] 1.º ANNO 1ª Cadeira. Direito natural, publico, Analyse de Constitui-
ção do Império, Direito das gentes, e diplomacia. 2.º ANNO 1ª Cadeira. 
Continuação das matérias do ano antecedente. 2ª Cadeira. Direito pú-
blico eclesiástico. 3.º ANNO 1ª Cadeira. Direito pátrio civil. 2ª Cadeira. 
Direito pátrio criminal com a theoria do processo criminal. 4.º ANNO1ª 
Cadeira. Continuação do direito pátrio civil. 2ª Cadeira. Direito mer-
cantil e marítimo. 5.º ANNO 1ª Cadeira. Economia política. 2ª Cadeira. 
Theoria e pratica do processo adoptado pelas leis do Império (Art. 1°, 
Lei. 1.036 – A/1827).

Cavalcante (2017, p. 18) sinaliza que a estruturação das matérias e a es-
colha das doutrinas não contemplaram “um viés metodológico direcionado 
para o questionamento acerca das práticas de ensino-aprendizagem adota-
das, muito menos para o incentivo ao exercício da docência [...]”. Ademais, 
não se pode olvidar que, com isso, uma espécie de “pedagogia do medo” 
havia se instaurado, pois eram incipientes quaisquer tentativas de questiona-
mento acerca do saber catedrático dos lentes (CRUZ et al., 2008, p. 213).

Prosseguindo a análise histórica, observa-se que, no Capítulo X do esta-
tuto/regulamento (1825) designado “Dos Exercícios Práticos Das Aulas”, nos 
artigos 2° ao 6º detalhava-se respectivamente como deveria ocorrer o processo 
de ensino, avaliação dos conteúdos, organização e disposição das listas de fre-
quência. Cabe esclarecer que, após a constatação de 15 faltas sem justificativa o 
acadêmico perderia o ano letivo.

Assim, é de se concluir, conjuntamente, com a literatura que o paradigma 
educacional do ensino jurídico na época do Brasil Império ao não vislumbrar 
questões relacionadas à educação jurídica, contrastes sociais, à preocupação 
em aproximar o Direito da sociedade, gerou amalgamas que se fazem sentir 
até hoje (ADAID, 2016).
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2.2. O REFORÇO DAS VELHAS AMARRAS EDUCACIONAIS: O ENSINO DO 
DIREITO DURANTE A REPÚBLICA

Petta e Ojeda (2009 apud CAVALCANTE, 2017) asseveram que a efer-
vescência de movimentos populares, abolicionistas e que pregavam o fim 
da interferência do imperador nos assuntos da Igreja, culminaram na pro-
clamação da república. Prado Júnior (1976 apud BALIKIAN, 2015), por sua 
vez, esmiúça que grandes mudanças paradigmáticas não ocorreram com o 
fim do império, mas sim o fortalecimento das relações sociais de desigual-
dades já existentes.

E, nesse mesmo contexto, Balikan (2015) relata que a Lei 314, de 30 de 
outubro de 1895, versava sobre a nova grade curricular dos cursos de Direito, 
chamando atenção para a introdução das disciplinas: Filosofia Do Direito, 
Direito Romano, História do Direito e Medicina pública. Nesta senda, e, à luz 
da análise de Busiquia e Munekata (2015, 215) deve-se afirmar que o curso de 
Direito, durante o período da República Velha (1889-1930), continuou sendo 
desprendido da realidade social e de inacessível à maior parte da população, 
não obstante importantes alterações curriculares tenham ocorrido.

Dentre elas, Bastos (2000, apud BUSIQUIA; MUNEKATA, 2015, p. 216) 
aponta o decreto 10.361/1890, que retirou dos currículos dos cursos de Di-
reito a disciplina de Direito eclesiástico, a fim de deixar claro que o estado 
se tornara laico. Posteriormente, o decreto 1.232. H/1891 descentralizou o 
ensino das cidades de Recife e São Paulo. Venâncio Filho (1982 apud BUSI-
QUIA; MUNEKATA, 2015, p. 217) fala que o decreto permitiu que institui-
ções privadas ofertassem o curso, “desde que ensinassem as mesmas maté-
rias de cursos de faculdades federais e fossem inspecionados pelo Conselho 
de instrução superior [...]”.

No que se diz respeito às mulheres, sua matrícula em cursos jurídicos 
só foi possível com a criação da lei 746/1901, também conhecida como lei 
Epitácio Pessoa (BUSIQUIA; MUNEKATA, 2015). Nunes (2015) completa o 
entendimento afirmando que, durante a Era Vargas, houve uma notória ex-
pansão dos cursos superiores pelo Brasil, já que o sistema econômico brasilei-
ro ganhou um contorno mais capitalista, alicerçado na ideologia liberal, fato 
este que reverberou nos currículos jurídicos que permaneceram submersos 
no modelo de ensino legalista e positivista.

2.3. O CONTROVERSO ACORDO MEC/USAID: O ENSINO DO DIREITO 
DURANTE PERÍODO MILITAR (1964-1985)

Frazon (2015 apud CAVALCANTE, 2017, p, 21) informa que o governo 
militar priorizou um modelo de ensino técnico profissionalizante, por meio 
do acordo MEC/USAID (Ministério da Educação – MEC e a United States 

Agency for International Development – USAID), acordo este que “nasceu da 
vontade de adaptar o ensino superior na tentativa de solucionar a crise pela 
qual passavam as universidades brasileiras”.

No entanto, seu real objetivo, conforme destaca Ghiraldelli Júnior (2001, 
p. 110), era o de transformar o ensino brasileiro em uma empresa extrema-
mente burocrática e rentável, e, para isso utilizou-se de estratégias típicas 
dos grandes grupos empresariais, sob o manto protetor do neoliberalismo 
econômico, em nome da “racionalidade, eficiência e produtividade”.

Nesse desiderato, o parecer de n° 211/2004 (exarado pelo Conselho Na-
cional de Educação (CNE) e pela Câmara Superior de Ensino – CES, órgãos 
integrantes do Ministério da Educação e Cultura – MEC), deixava claro que o 
curso não estava voltado para a análise e aplicação dos “aspectos humanistas, 
políticos, culturais e sociais, mantendo-se, assim, o citado tecnicismo, próprio 
do início e de boa parte do período republicano anterior” (PARECER, CNE/
CES, 211/04, p. 6).

Por conta disso, Ghiraldelli Júnior (2001), Carvalho e Cunha (2014) afir-
mam que se instaurou uma verdadeira mercantilização do ensino (inclusive 
o jurídico), uma vez que, ao burocratizar as instituições educacionais o gover-
no (sob forte influência do formato industrial taylorista), dividiu as univer-
sidades em departamentos. Com isso, a carga horária e disciplinas voltadas 
ao ensino ganharam maior visibilidade e investimento, em detrimento das 
relacionadas à área da pesquisa e extensão, já que o foco da política educa-
cional era formar, em grande escala e por meio do ensino superior, uma mão 
de obra dita qualificada para o país (e não sujeitos autônomos e pensantes).

2.4. O ENSINO DO DIREITO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 
DIÁLOGOS EM TORNO DA TRÍADE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Cavalcante (2017) explica que, a Constituição Federal de 1988, nos seus 
artigos 205, 206 e incisos, 207 e 209, trata especificamente da preocupação do 
legislador constituinte em positivar direitos, deveres e princípios que devem 
nortear a educação brasileira em seus diferentes níveis, independentemente 
da natureza pública ou privada da instituição que a ofereça.

A tríade ensino, pesquisa e extensão, ganhou maior visibilidade (art. 
207, CF/88), na medida em que os projetos pedagógicos dos cursos ofereci-
dos pelas universidades (e, por extensão, também pelas faculdades e demais 
espécies de instituições de ensino superior), necessitaram se ajustar as novas 
diretrizes instituídas pelo governo federal.

Acerca do ensino jurídico, Cavalcante (2017) cita que o conteúdo da re-
solução de n° 09/2004, de 29 de setembro de 2004, exarada pelo CNE/CES 
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(órgãos do Ministério da Educação e Cultura – MEC), objetiva colaborar ati-
vamente no processo de recriação das formas pelas quais o Direito ainda é 
ensinado e aprendido no Brasil ao exigir o desenvolvimento de competências 
e habilidades não mais somente pelos docentes, mas, direcionando-se direta-
mente à figura dos discentes.

Por outro lado, não obstante, haver registros de esperançosas tentativas 
de inovação, deve-se destacar que Petry (2017), criticamente, pontuou que nes-
tes mais de 190 anos de história de ensino jurídico os principais problemas 
enfrentados nos cursos de Direito continuam sendo causados pela:

1º) educação bancária; 2º) manutenção da ordem social, mesmo que in-
justa; 3º) professores despreparados (sem formação pedagógica); (grifo 
nosso) 4º) ensino colonizado; 5º) ensino e avaliação baseados na memo-
rização (grifo nosso); 6º) pesquisa (ou não pesquisa) baseada na repro-
dução (grifo nosso); 7º) ensino distanciado dos problemas sociais (grifo 
nosso); 8º) ensino e cultura jurídica ainda centralizados na propriedade; 
9º) falta de interdisciplinaridade; 10º) ensino focado majoritariamente 
nas leis, independentemente do seu teor (dos valores adotados) (PETRY, 
2017, p. 77).

Em síntese, concluiu-se que, as diferentes matrizes que o magistério ju-
rídico nacional e as práticas didático-pedagógicas apresentaram do período 
imperial até à promulgação da constituição Federal de 1988, refletiram as 
relações sociais, econômicas, políticas e ideológicas do seu tempo, além do 
jogo vazio (KHAN, 2013), pelo qual muitos decoram longos conteúdos, mas 
poucos realmente conseguem aprendê-los e aplica-los, materializando o que 
Cavalcante e Reis Netto (2015) nominaram como geração control-c/control-v.

Isto posto, buscar alternativas de enfrentamento destes obstáculos epis-
temológicos é acreditar que os caminhos da educação jurídica brasileira po-
dem vir a ter um condão mais democrático, didático e participativo.

2.4.1. A LDB e a formação dos professores do ensino superior brasileiro

Abstrai-se das palavras de Demo (2004, p. 75), que a Lei 9.394/1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), em verdade, se encontra impreg-
nada de avanços e retrocessos. Ou seja, muitos dos seus artigos apresentam 
propostas comprometidas somente com a expansão comercial do ensino 
(como um todo). Mais ainda, não se observa um real e efetivo compromisso 
com a formação de professores aptos a atuar nesse mercado, num processo 
de verdadeira desqualificação de mão de obra (HARVEY, 2013)

No tocante à realidade contida nas grades curriculares dos cursos de 
pós-graduação stricto sensu no Brasil, Pagani (2011 apud CAVALCANTE, 
2017, p. 29) relata que a maioria, infelizmente, não “contêm linhas de pesqui-
sa voltadas para educação, além do mais os que apresentam disciplinas que 

versam sobre metodologia da pesquisa e didática tem carga horária risível, 
quando não lamentável”, sob a concordância de Simões (2014), que informa 
que dados colhidos do sítio eletrônico da CAPES demonstram que há pouca 
expressividade de linhas de investigação científica nos cursos pós-gradua-
ções stricto sensu brasileiros, voltados ao estudo da educação, sobretudo, no 
que toda ao desenvolvimento de novas metodologias.

Na seara jurídica o problema é ainda mais grave, pois, discussões em 
torno do saber pedagógico, aparentam ser triviais ou até mesmo desnecessá-
rias, o que acaba dificultando o processo de ruptura com o modelo defasa-
do de ensino vigente (SIMÕES, 2014). No mesmo sentido, Cavalcante (2017) 
pontua que grande parte das frustrações, reclamações e questionamentos 
realizados por professores e alunos do curso de Direito acerca da práxis em 
sala de aula, estão relacionadas à sensação de sufocamento e angústia que as 
usuais práticas de ensino-aprendizagem provocam.

Paradoxalmente, consoante dispõe o art. 66 da Lei. 9394/96 (LDB), cons-
tata-se que é somente nos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado) que ocorre o processo de preparação dos professores que atuarão 
no ensino superior brasileiro, ao passo que, conforme destacou, Cavalcan-
te (2017), as contratações podem ser realizadas a partir da apresentação de 
conclusão em cursos de especialização (pós-graduações lato sensu), ficando a 
cargo da instituição a verificação de aptidões ao ensino.

De todo o apresentado, o referencial teórico não deixou dúvidas de que 
o processo de habilitação dos professores para atuar no ensino superior no 
Brasil ainda é muito distante do esperado. Nesse sentido, é de se afirmar que 
priorizar, de forma mais veemente, a inserção de disciplinas pedagógicas nos 
currículos de pós-graduação stricto sensu, oxigenaria não só as grades curri-
culares, como também as perspectivas profissionais daqueles que bravamen-
te escolheram a docência como profissão.

2.5. “MUDAM-SE OS TEMPOS, MUDAM-SE AS VONTADES”: A ATUAL 
CONJUNTURA DA CRISE DO ENSINO JURÍDICO BRASILEIRO

Cavalcante e Reis Netto (2015) reconhecem que refletir sobre a crise 
do ensino jurídico brasileiro causa um previsível incomodo em alguns 
setores sociais. Talvez, pela constante preocupação em eclipsar da socie-
dade e da comunidade acadêmica a incongruência existente entre a sua 
real razão de ser (um meio idôneo de transformação social e manutenção 
da justiça) e a forma pela qual está sendo ensinado, pensado e empregado 
(um fim em si mesmo).

Nesta esteira, Santos (2011 apud CAVALCANTE; REIS NETTO, 2018) ao 
analisar a atual conjuntura das universidades, chama à baila o debate acerca 
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das três crises que as academias enfrentam no Século XXI, quais sejam: a con-
tradição entre as suas reais funções e as que lhe fo ram recentemente atribuí-
das; a crise de legitimidade enquanto núcleo de pesquisa e a crise que assola 
seu caráter institucional.

Essas crises emergiram, por sua vez, na exata medida em que houve o 
esfacelamento proposital das bases ontológicas, axiológicas, históricas, filo-
sóficas e sociais que, por séculos, corroboraram para o surgimento e manu-
tenção das universidades (SANTOS, 2011). A definição de universidade, e, 
por analogia a de faculdade, bem como de seus objetivos, vem sofrendo há 
anos um despretensioso processo de carnavalização. Ademais, o atual cenário 
jurídico-educacional, à luz das ponderações de Demo (2004), Santos (2011), 
Pagani (2011), Simões (2014) e Cavalcante (2017), não é tão democrático, 
transformador, criativo e humanista quanto parece, já que a hegemonia do 
pensamento neoliberal, ao se instalar nos ambientes acadêmicos, estimulou 
a valorização e concretização de uma “verdadeira fabricação em massa de 
conhecimento, sob a falsa modéstia de estar contribuindo para o nosso belo 
quadro social” (CAVALCANTE, 2017, p. 25). Com isso, torna-se “urgente re-
construir conhecimento para desfazer os males do próprio conhecimento.” 
(DEMO, 2004, p. 46).

Afinal, o histórico e pernicioso ensino código de barras ao se deparar com 
as adversidades de ordem econômica, política e sociais brasileiras, encontrou 
um terreno fértil para se instalar e praticamente anular a sintomatologia de 
seus efeitos, quer seja nas gerações atuais, quer seja nas vindouras (CAVAL-
CANTE, 2017).

Urge registrar que existem práticas de resistência norteadas pelo tripé 
Ensino, Pesquisa e Extensão, realizadas por institutos, fundações, entidades 
da sociedade civil, grupos de pesquisa/extensão, universidades e institutos 
de ensino superior com políticas e ações contra hegemônicas e emancipató-
rias (CAVALCANTE, 2017).

Portanto, não obstante, as mudanças operacionalizadas pela globaliza-
ção e pelo fortalecimento do sistema capitalista de produção, nota-se que não 
houve a extinção do compromisso/missão de educar em muitas instituições 
e docentes, logo “ainda é possível resgatá-las desse limbo de estudos meca-
nizados e de cunho lucrativo [...]” (CAVALCANTE, 2017, p. 25), afinal, como 
aduzem Cavalcante e Reis Netto (2015, p. 70) “a tábua de salvação” para en-
frentar a crise do ensino do Direito no Brasil poderá também ser encontrada 
no momento em que as pesquisas científicas se debruçarem sobre a rica, po-
tente e multifacetada realidade brasileira e quando a linha que separa teoria 
e prática do Direito se tornar mais tênue.

2.5.1. Metodologias ativas: uma luz no fim do túnel?

A origem das metodologias ativas na ótica de Araújo (2015) encontra-
-se na Inglaterra entre o fim do século XIX e início do século XX, dentro do 
movimento conhecido como Escola Nova. Em solo brasileiro, teria surgido 
com o movimento escolanovista inaugurado por Sampaio Dória por volta 
de 1920. Diesel, Baldez e Martins (2017) reconhecem que o uso de metodolo-
gias ativas não é algo novo, todavia, diante das rápidas mudanças ocorridas 
no tecido social provocadas pela hegemonia da globalização e do desen-
volvimento de novas tecnologias educativas, percebeu-se que (re)significar 
o papel do professor e do aluno no processo de ensino-aprendizagem no 
século XXI era algo urgente.

Perfilhando-se ao pensamento dos autores Silva et al. (2017, p. 36), estes 
esclarecem que o modelo tradicional de ensino, há muitos anos, precisava 
passar por um processo de atualização, visto que “É muito arriscado esperar 
resultados positivos ao se tratar a escola e os alunos da mesma forma que 
eram tratados a 100 ou 200 anos”. Nessa perspectiva, Khan (2013) aduz que o 
formato de ensino estruturado aos moldes da velha pedagogia, asfixia e, em 
muitos casos, impede que uma gama de habilidades e competências relacio-
nadas à reflexão, criatividade, posicionamento crítico, sejam desenvolvidas 
tanto por professores, quanto alunos.

Além disso, depreende-se ainda das ideias de Khan (2013, p. 15) que é 
após a vida escolar/acadêmica que a “aprendizagem tipo queijo suíço” mos-
tra sua face mais cruel, justamente, por ser o momento de colocar em prática 
os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Porém, constitui-se 
como um sério problema executar um saber que nunca foi adquirido de fato.

A partir dessa breve reflexão, tem-se que as metodologias ativas se apre-
sentam como uma alternativa viável e de baixo custo na promoção de um 
novo formato de ensino, na medida em que redefinem os papéis do profes-
sor, do aluno, da escola, da universidade e da própria aprendizagem. Bastos 
(2006) explana que seus objetivos e propostas de intervenção na práxis edu-
cacional ocorrem, por meio da valorização da aprendizagem ativa, ou seja, o 
aluno torna-se o grande protagonista, deixando de ser visto como uma mera 
folha de papel em branco, pormenorizando tratar-se de um,

[...] processo que estimula a autoaprendizagem e facilita a educação con-
tinuada porque desperta a curiosidade do aluno e, ao mesmo tempo, ofe-
rece meios para que possa desenvolver capacidade de análise de situações 
com ênfase nas condições loco-regionais e apresentar soluções em con-
sonância com o perfil psicossocial da comunidade na qual está inserido 
(BASTOS, 2006, p. 10).

Borges e Alencar (2014) enfatizam que, diferentemente da perspectiva de 
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ensino tradicionalista, as metodologias ativas reconhecem a importância das 
diferentes experiências e saberes que já pertencem ao indivíduo antes mesmo 
dele adentrar ao ambiente escolar. Compartilhando do mesmo pensamento, 
abstrai-se das palavras de Pinheiro et al. (2017) que a função das instituições 
educacionais e professores, principalmente, aqueles que exercem docência su-
perior, seria saber lidar com o processo de alfabetizar alfabetizados.

Nesse sentido, a fim de facilitar o entendimento dos seus princípios nor-
teadores, colacionou-se o esquema abaixo, observemos.

Figura 01 – Ciclos de metodologia ativa

Fonte: (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017, p. 273).

Borges e Alencar (2014) ponderam que o uso de metodologias ativas 
pode ocorrer de inimagináveis formas, citando que comumente observa-se 
sua utilização por meio da aula invertida (flipped classroom), da aprendi-
zagem baseada em problemas (PBL), nos grupos operativos, estudo de ca-
sos e no ensino híbrido. Imperioso esclarecer, por hora, que essas metodolo-
gias não visam menosprezar ou negar as demais metodologias de ensino já 
existentes. Na verdade, vislumbram possibilitar uma melhor compreensão 
da realidade e do próprio fenômeno da educação. Afinal, insistir no uso de 
modelos educativos arcaicos condenaria não só as gerações atuais, como tam-
bém as futuras a saírem do nada para lugar algum.

Dessa forma, o presente trabalho buscou exemplificar o funcionamento 
prático de algumas dessas atividades diferenciadas, justamente, para ressal-
tar como as mesmas poderiam contribuir para a inovação do problemático 

processo de ensino jurídico no Brasil.

Para tanto, o estudo adotou os contornos metodológicos a seguir.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

3.1. MÉTODO

Primeiramente, considerando que o trabalho buscou a exemplificação 
de formas de superação dos permanentes paradigmas clássicos de ensino ju-
rídico no Brasil, afigurou-se necessária a adoção de um método de pesquisa 
que perpasse a mera vivência fria e estática das normas jurídicas (principal 
alvo da crítica formulada pela literatura). Para tanto, afigurou-se de grande 
valia a adoção do método Zetético.

Abbagnano (2007, p. 1013) diz que Zetética vem do “grego Çr|xr|TiKóç; 
e do latim. Zetetic”, significando o ato “investigativo ou inquisitivo”, o que, 
conforme Ferraz Júnior (2003) significaria entender, estudar e interpretar o 
Direito, dialogando-o com diferentes ramos do conhecimento.

Duarte (2004), de maneira semelhante, defende que a pesquisa cienti-
fica no campo do Direito deveria buscar uma maior inspiração zetética, de 
modo a romper com o círculo vicioso provocado pelo domínio da dogmática, 
de modo a permitir viradas paradigmáticas na ciência do Direito a partir 
de reflexões críticas e conjuntas por docentes e discentes. Adaid (2016, p. 2) 
inclusive, afirma que “[...] o Direito dogmático é fixo e fechado, devendo ser 
aceito como é. Enquanto o Direito Zetético é mais aberto e flexível, sendo 
constantemente alvo de questionamento”.

Assim, considerando a afirmação de Cavalcante e Reis Netto (2015, p. 
70), de que “a pedagogia ainda é tão dissociada do ensino jurídico [...]”, to-
mou-se por bem a adoção deste método, cuja principal característica é per-
mitir a incursão dos conhecidos produzidos em outras áreas da ciência, de 
modo a propiciar autocríticas por parte do Direito.

Afinal, cabe ao Direito, enquanto ciência social aplicada, buscar um olhar 
que apreenda os diversos conhecimentos disponíveis na sociedade, aproxi-
mando-se desta e, com isso, permitindo a construção de profissionais e de 
normas mais adequadas à realidade dos fatos jurídicos reais.

3.2. TÉCNICAS DE PESQUISA

Como o propósito do estudo é, acima de tudo, exemplificativo/refle-
xivo, adotou-se como técnica de pesquisa a análise bibliográfica. Marconi e 
Lakatos (2003, p. 174) ponderam que “Técnica é um conjunto de preceitos ou 
processos de que se serve uma ciência, ou arte [...]”. Deste modo, são formas 
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de fazer com que o conhecimento científico seja alcançado. Assim, o arcabou-
ço teórico do presente estudo emergiu da leitura de artigos científicos, livros, 
monografias e textos de lei, que abordavam temas relacionados à educação, 
ensino-jurídico, formação docente, pedagogia, ensino-aprendizagem, didáti-
ca, uso de metodologias ativas em diferentes ambientes acadêmicos e meto-
dologia da pesquisa aplicada ao Direito.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES: AS METODOLOGIAS ATIVAS 
NO PROCESSO DE INOVAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENSINO-
APRENDIZAGEM NOS CURSOS DE DIREITO NO BRASIL

O modo de apreensão do conhecimento no século XXI mudou, e, com 
isso, é natural que pessoas “obrigadas a estudar da maneira tradicional, é 
normal que sintam sono, preguiça, e que tenha a sensação de que não conse-
guem aprender” (CAVALCANTE, 2017, p. 45). A sociedade expressa valores 
dinâmicos, e, obviamente, cabe à educação se adaptar à velocidade das novas 
formas de interação social.

Fora a influência direta do uso de métodos de ensino superados, ge-
ralmente o comportamento desatento por parte dos alunos e/ou universi-
tários está associado à dispersão causada pelo uso de celulares, tabletes, 
laptops, vídeos games, acesso a redes sociais e afins durante as aulas. Em 
vista disto, Cintra (2018) diz que ganhar atenção do alunato tornou-se 
muito difícil nos últimos anos, uma vez que o acesso à informação se tor-
nou mais rápido e fácil.

É válido esclarecer que as tecnologias não devem ser vistas como ini-
migas do processo de aprendizagem, senão aliadas. Da leitura de Radaelli 
(2016) conclui-se que a inserção de aparatos tecnológicos para fins educa-
cionais pode ser bastante proveitosa, refletindo na otimização do tempo de 
aula (a exemplo do uso de slides, bem como no processo de correção de pro-
vas, trabalhos e realização de eventos acadêmicos). Assim, se torna oportu-
no registrar que lidar com tecnologias educativas, notadamente, mediante o 
acesso à rede mundial de computadores, requer atenção, responsabilidade 
e senso crítico por parte dos docentes e dos discentes, como forma de evitar 
situações de aprisionamento metodológico.

Neste contexto, tem-se que a importância das metodologias ativas no 
processo de inovação das práticas de ensino-aprendizagem nos cursos de 
Direito no Brasil, reside no fato de que, com suas bases principiológicas e 
técnicas, estas propiciam técnicas que dialogam com diferentes métodos de 
ensino, possibilitando, por conseguinte, uma aprendizagem mais democráti-
ca, atrativa, humanizada e eficaz.

A afirmativa acima, aliás, resta bem esclarecida pelos exemplos que se-
guem, no tópico a seguinte, onde são apresentadas algumas metodologias 
ativas encontradas ao longo da análise bibliográfica firmada neste estudo.

4.1. INICIATIVAS INSTITUCIONAIS E O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS 
NA EDUCAÇÃO JURÍDICA BRASILEIRA

A doutrina jurídico-educacional brasileira atual destaca que o ensino do 
Direito que se tem está muito longe do ensino do Direito que se quer ter. No 
entanto, existem brilhantes iniciativas institucionais mediadas por professo-
res e alunos que encontraram no uso das metodologias ativas uma forma 
divertida e esperançosa de driblar os mais variados problemas ocasionados 
pela crise do ensino jurídico.

Verbicaro (2018) no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA), 
por exemplo, apostou em práticas lúdicas ao desenvolver com seus alunos 
das disciplinas de Introdução ao Estudo do Direito I e II, atividades avalia-
tivas em grupo, com o auxílio das artes cênicas, da sétima arte, programas 
televisivos e da adaptação de histórias infanto-juvenis (Os três porquinhos e 
Alice no país das maravilhas). Com isso, mostrou que, no ambiente acadêmico, 
a imaginação não tem limites, principalmente, quando as pessoas se sentem 
à vontade para externalizar aptidões e habilidades que normalmente são ex-
postas na rotina tradicional de estudos, como cantar, atuar, dançar, tocar ins-
trumentos musicais dentre outras.

Outra abordagem que chamou atenção foi a proposta por Chaves (2018) 
na Faculdade Estácio, em Castanhal (PA), que, ao criar um concurso de paró-
dias entre seus alunos da disciplina de Direito do Trabalho II, outorgou-lhes 
a missão de elaborar e apresentar uma paródia que versasse sobre alguns dos 
temas previamente apresentados nas aulas.

Percebe-se uma nítida tentativa de mostrar que o conhecimento jurídico 
pode ser alcançado de forma divertida, criativa e autônoma. Eis que, “Somos 
(e aqui raras são as exceções) ‘programados’ para buscar soluções a proble-
mas determinados juntos às nossas infindáveis legislações, como se elas fos-
sem um milagroso ‘oráculo’ [...]” (CAVALCANTE, REIS NETTO, 2015, p. 69).

Magalhães e Cyrino (2018) na Faculdade de Direito do Vale do Jaguaribe 
(CE) despertaram seus olhares para as possibilidades oferecidas pelo mundo 
digital, debruçando-se sobre a ferramenta digital intitulada Google Drive. As-
sim, desenvolveram práticas pedagógicas criando uma pasta de arquivos na 
nuvem, contendo arquivos referentes às disciplinas: Negociação, Mediação e 
Arbitragem, como meio de fomentar uma aprendizagem mais colaborativa e 
adaptada ao uso da tecnologia. Aliás, constatou-se que a práxis de recorrer à 
pastas de arquivo na nuvem, para armazenar, compartilhar e exercer determi-
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nados aspectos da atividade docente ainda é pouco expressivo.

Souza et al. (2018), no Centro Superior de Ensino do Amapá, por conse-
guinte, usaram da criatividade ao organizar seus alunos do terceiro semestre 
do curso de Direito em grupos, para confeccionarem portfólios com informa-
ções acessíveis à população. Os trabalhos desenvolvidos foram divulgados na 
semana de integração acadêmica da instituição, revelando que a interdiscipli-
naridade precisa estar coligada com o saber jurídico, aproximando-se da po-
pulação num exercício de eliminação da histórica violência simbólica exercida 
pelo Direito sobre a sociedade em geral.

Nesta senda, Cavalcante e Reis Netto (2015, p. 70) são categóricos ao dizer 
que humanizar a educação jurídica,

[...] em termos individuais, institucionais e governamentais é um passo 
importante para resgatar nossa formação profissional do limbo de indi-
ferença em que a mesma se estagna de modo à construção de um legíti-
mo direito nacional, não meramente antropofágico, mas verdadeiramente 
vinculado às várias realidade e potencialidades de nosso Brasil.

Por fim, cita-se uma iniciativa doméstica desenvolvida na Escola Superior 
Madre Celeste, no estado do Pará, concernente à criação de um observatório 
que congloba diversas linhas de pesquisa em diálogo direto com o ensino jurí-
dico (REIS NETTO, MIRANDA, 2018).

Primeiramente, o observatório adotou uma política de natureza zetética 
ao propor linhas de pesquisa naturalmente relacionadas às áreas de conhe-
cimento interdisciplinares (como estudos envolvendo o tráfico de drogas no 
século XXI), inerentes à ciência política (como os estudos envolvendo a área 
da atividade de inteligência), à história e esportes. Nesse sentido, destaca-
-se que o simples fato de convidar os discentes a lançar olhares sobre áreas 
distantes o conhecimento jurídico, justamente, para buscar a adequação do 
Direito dentro de suas respectivas realidades e proposições, propõe um pro-
cesso de pesquisa que supera o paradigma clássico de estudo de temas mera-
mente vinculados à norma.

Em segundo lugar, o observatório também propiciou a participação de dis-
centes na organização de eventos, de modo que os mesmos já vivam experiências 
tipicamente encabeçadas por professores e pesquisadores, inclusive, com partici-
pação ativa na elaboração de obras científicas publicadas na instituição.

Por terceiro, e, de forma mais próxima da ideia propugnada pelas meto-
dologias ativas, constatou-se que o observatório se utiliza amplamente de obras 
literárias e cinematográficas, bem como, até mesmo de processos de musicali-
zação, como auxiliares no processo de estabelecimento de temas e problemas 
de pesquisa, e, como universo para realização de estudos de casos hipotéticos 
ou comparações normativo-literárias, permitindo o surgimento de trabalhos 

de conclusão de curso que dialogaram com músicas, filmes e romances, para 
fins de críticas e compreensão de institutos jurídicos.

Em todos os casos acima mencionados, o grande diferencial que pode e 
deve ser destacado é o abandono da postura tradicional de ensino-aprendi-
zagem alicerçada no binômio professor (aquele que professa) – aluno (aquele 
desprovido de luz), para adoção de posturas que reaproximam docentes e dis-
centes de fenômenos da vida real, humanizando-os por meio de um processo 
de (re)pensar o Direito a partir de elementos da vida.

Seja trazendo o Direito para uma linguagem socialmente mais simples 
(SOUZA et al, 2018), ou, propondo simulações da vida real, ou, simplesmen-
te, vivenciando elementos comuns da vida, como filmes ou músicas, o que se 
propôs foi a reaproximação do Direito da sociedade em que ele nasce, e, certa-
mente, uma aproximação dos profissionais entre si e voltada para dentro de si.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou apresentar exemplos do uso de técnicas de me-

todologia ativa no ensino jurídico, a partir de uma análise bibliográfica, des-
tacando qual seria o papel das mesmas quanto ao cenário do ensino jurídico 
moderno. Em verdade, por meio dos exemplos trazidos à baila, buscou-se a 
exposição de outras formas de ensinar o Direito.

Após 190 anos de um ensino voltado ao modelo dos Lentes, constatou-
se que o Direito vivencia crises de legitimidade, que, certamente, tem influí-
do no cenário de desconfiança social em torno das proposituras da ciência 
jurídica e suas instituições, haja vista o divórcio entre teoria e prática, entre 
discurso e praxe.

Diante das técnicas exemplificadas, pode-se responder que o papel das 
metodologias ativas, atualmente, perpassa pelo estabelecimento de novas for-
mas de ensinar o Direito para além do processo de memorização-reprodução 
historicamente observado, apresentando-o de maneira diretamente vinculada 
à realidade que resulta na sua criação e, obviamente, levando docentes e dis-
centes a pensar a respeito do Direito sem o divórcio com a praxe.

Obviamente, pelos limites da técnica de pesquisa adotada não se pode 
afirmar os graus de eficácia de cada iniciativa, embora, os materiais consulta-
dos refiram à existência de resultados positivos, que, por si sós, já representam 
inovações no mundo do ensino jurídico.

Entretanto, sugere-se aos pesquisadores em geral (questão que já está 
sendo desenvolvida como um segundo passo desta pesquisa) uma aproxi-
mação concreta (sob ares mais etnográficos) com essas novas metodologias 
ativas, de modo a analisar percepções e processos e discutir potencialidades e 
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propostas voltadas à transformação do Direito pela sociedade e da sociedade 
pelo Direito.
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