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RESUMO 

 
O presente trabalho visa analisar o cenário que se encontra a universidade 
pública brasileira, em especial no ponto de vista do curso de Direito e seu papel 
voltado á formação de profissionais com pensamento emancipatório. Serão 
estudados os componentes que configuram a estrutura na qual a universidade 
pública se insere, a partir, em um primeiro momento, do âmbito externo á ela, 
ou seja, na forma como a universidade pública vem sendo enfrentada como 
política pública nos últimos 40 anos. Nesse sentido, será abordada a situação 
histórica que desencadeou o que pode ser definido como um cenário de crise 
da educação em todos os níveis e os efeitos da globalização nesse fenômeno. 
E considera-se uma proposta de intervenção que necessariamente tangencia 
uma reforma democrática do Estado pautada em um enfrentamento a 
globalização tradicional. Posteriormente, segue uma analise da composição 
interna da universidade de Direito mais especificamente naquilo que configura 
uma estrutura típica desse curso, e como esse padrão ajuda a compor uma 
cultura de transmissão do conhecimento jurídico que precisa ser superada. 
Nesse particular será esmiuçado o papel da dogmática, da forma como a 
prática profissional influência dentro da academia e outras qualidades típicas 
desse ramo que ajudam a delinear uma tendência tradicional de se entender e 
se perpassar o conhecimento jurídico. Ainda no âmbito interno será trabalhado 
o papel do professor como educador, a função do discurso no processo 
pedagógico e a capacidade de fomentar uma atividade capaz de formar não só 
profissionais, mas também cidadãos emancipados, capazes de criticar e se 
reinventar e reinventar o mundo ao seu redor. Por fim, será detalhado um 
panorama da pós-graduação e da pesquisa em Direito no Brasil, primeiramente 
de uma forma comparada aos outros ramos do conhecimento, sobretudo, na 
área das ciências humanas para alcançar aquilo que configura as 
características singulares desse ramo e uma reflexão sobre a necessidade de 
revisão. 
 
 
Palavras-chave: Universidade Pública; Direito; Pesquisa; Pós-graduação; 

Globalização, Globalização alternativa; Metodologia; Educação Emancipatória.  
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RESUMÉN 

 
El presente trabajo visa analizar el panorama que se encuentra la universidad 
pública brasileña, en especial en el punto de vista de los cursos de Derecho e 
su papel voltado a formanción de profesionales con pensamiento 
emancipatório. Serán estudiados los componentes que configuran la estructura 
por la cual la universidad pública se inserta, a partir, en uno primero momiento, 
del âmbito externo a ella, ou sea, em la forma como la universidad van siendo 
discutida como política púbica por los últimos 40 años. Nesse sentido, será 
abordada la situación histórica que desencadeou o que pode ser nombrado 
como um panorama de crisis da educanción en todos los níveis e los efecto de 
la globalización nesse fenómeno. E considerará uma propuesta de intervención 
que necessariamente toca uma reforma democrática del Estado balizada en 
uno enfrentamento de la globalización tradicional. Posteriormente, sigue uma 
analize de la composición interna de la universidad de Derecho y de aquello 
que configura um estructura típica a ese curso, y como ese padrón ayuda a 
componer uma cultura de transmisión del conocimiento jurídico que necesita 
ser superada. Nese particular será dezmenuzado el papel de la dogmática, de 
la forma como la practica profesional influencia dentro de la academia y otras 
calidades tipicas dese ramo que ayudan a delinear una tendência tradicional de 
entenderse e transmitirse el conocimento juridico. Aún em el âmbito interno 
será trabajado el papel del maestro como educador, la función del discurso em 
el proceso pedagógico y en la capacidad de fomentar uma actividad  capaz de 
formar no solo profesionales, peró también ciudadanos emancipados, capazes 
de criticar y reinventarse y reiventar el mundo a su alrededor. Por fin, será 
detallado un panorama del pós-grado y de la investicación en Derecho en el 
Brasil, primeramente, de uma forma comparada aos outros ramos del 
conocimento, sobretodo, en la área de las ciências humanas para alcanzar 
aquello que configura las características singulares dese ramo y uma reflexión 
sobre la necesidad de revisión. 
 
 
Palabras-clave: Universidad pública; Derecho, Investigación; Pós-grado; 
Globalización; Globalización alternativa; Metodologia; Educación 
emancipatória; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SÚMARIO 

 
INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 8 

1. DA DETERIORAÇÃO DA UNIVERSIDADE COMO BEM PÚBLICO ................... 11 

1.1. A CRISE ECONOMICA DOS ANOS80 E O ESVAZIAMENTO DA 

EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA ................................................................ 12 

1.2.        A GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL .............................................................. 14 

1.3. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: UM NOVO MODELO DE 

GLOBALIZAÇÃO ....................................................................................................... 18 

2. O PADRÃO TRADICIONAL DO ENSINO E DA PRÁTICA JURÍDICA E AS 

SUAS INFLUÊNCIAS NA TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO ......................... 22 

2.1. FUNDAMENTOS QUE COMPÔEM O PADRÃO TRADICIONAL DOS 

CURSOS DE DIREITO ............................................................................................. 23 

2.2. A PORTARIA N°1886/94 .............................................................................. 25 

2.3. RESOLUÇÃO CNE/CSE 04/2004 ................................................................ 30 

2.4. A PEDAGOGIA ............................................................................................ 35 

3. ANÁLISE DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO NO 

BRASIL ..................................................................................................................... 47 

3.1. APONTAMENTOSCRÍTICOS QUANTO A SITUAÇÃO DE “RELATIVO 

ATRASO” DA PESQUISA JURÍDICA BRASILEIRA – ANÁLISE 

QUANTITATIVA ........................................................................................................ 48 

3.2. APONTAMENTOSCRÍTICOS QUANTO A SITUAÇÃO DE “RELATIVO 

ATRASO” DA PESQUISA JURÍDICA BRASILEIRA – ANÁLISE QUALITATIVA ...... 51 

3.3. OUTROS OBSTÁCULOS: DIFICULDADES METODOLÓGICAS ................ 55 

3.4. RAZÕES E CONSEQUENCIAS PARA A ATUAL SITUAÇÃO DA PÓS-

GRADUAÇÃO EM DIREITO NO BRASIL - ISOLAMENTO DISCIPLINAR ............... 59 

3.5 RAZÕES E CONSEQUENCIAS PARA A ATUAL SITUAÇÃO DA PÓS-

GRADUAÇÃO EM DIREITO NO BRASIL – TEORIA E PRÁTICA ............................ 61 

3.6. RAZÕES E CONSEQUENCIAS PARA A ATUAL SITUAÇÃO DA PÓS-

GRADUAÇÃO EM DIREITO NO BRASIL - DOGMÁTICA......................................... 63 

CONCLUSÃO ............................................................................................................ 66 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 68 

 
  



9 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo do Direito é considerado bastante relevante e mesmo 

interdisciplinar, visto que, por meio de tal curso ou especialização, o 

profissional em tese prepara-se para entender como funciona a regulação de 

determinados bens jurídicos – indisponíveis ou não- e como intervir sobre eles. 

Constata-se que anualmente formam-se centenas de profissionais com o 

raciocínio jurídico mecanizado e pouco crítico, em outras palavras “não 

emancipados”, pois participaram passivamente, como verdadeiros “objetos” e 

não “sujeitos” de sua própria educação. 

Esse contexto aponta para uma grande degeneração na formação 

profissional em direito, o que será analisado em uma conjuntura externa à 

universidade pública brasileira, acerca de seus papéis como parte de um 

projeto do Estado, e também em uma interna, relativa à tudo aquilo que forma 

uma agenda pedagógica do curso de Direito que direciona cada instituição.  

As universidades são instituições tradicionalmente destinadas a cultivar 

e transmitir conhecimentos, desempenhando um papel de relevância na 

formação do pensamento social1. Quando se reporta ao ensino superior 

jurídico características tradicionais são bastante extremadas; seja no tocante 

ao lugar da educação como política pública, atinente ao papel da universidade 

pública e seus objetivos dentro de uma ideia de país; seja aos aspectos que 

compõem o padrão tradicional do ensino jurídico e que naturalmente interferem 

na formação das grades curriculares e ainda na função dos docentes como 

transmissor do conhecimento; seja sobre uma estrutura mais específica ao 

campo do Direito, referente ao lugar da pós-graduação e pesquisa jurídica no 

Brasil. 

Pode-se observar, porém, uma carência no ensino superior em Direito 

comprovada pelo déficit na qualidade dos profissionais de direito; o que se 

                                                 
1
 Acerca da importância universitária na conformação do pensamento social, cabe considerar que ainda 

que a maior parte da população não lhes acesse, os atores que as frequentam possuem grande 
potencial de ação sobre o pensamento comum, figurando como importante parcela social de 
formadores de opinião. Meios como a pesquisa e a coleta de dados, a imprensa e a mídia, por exemplo, 
exercem grande impacto nos juízos de valor populares, e assentam-se consideravelmente em produções 
de conhecimento advindos de universidades.  
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constata pela dificuldade de inserção no mercado de trabalho2, bem como pelo 

baixo índice de aprovação3 em exames de habilitação para a advocacia, como 

o Exame da Ordem (OAB) – sem adentrar no mérito de efetividade do mesmo.   

Esse panorama reflete a postura de grande – talvez a maior - parte dos 

profissionais do direito, marcada pela pouca capacidade de questionar e 

analisar problemas de forma lógica e eficiente. Podem-se identificar as raízes 

desse contexto, mais especificamente sobre a formação em universidades 

públicas, devido à opção adotada pelo Estado, num contexto de recessão, de 

abertura generalizada ao mercado privado.  

Contribuindo para esse cenário de crise, existem debilidades no que se 

refere à metodologia de ensino, a formação e como são efetivadas as grades 

curriculares, o papel da pesquisa e pós-graduação e o fomento a um projeto 

pedagógico que são relativos a cada curso de Direito, em cada universidade; 

mas ao mesmo tempo são constantemente repetidas na realidade nacional 

compondo uma padrão comum – por isso a importância em abordá-las.  

As referidas características, tanto sobre estrutura de Estatal, quanto 

sobre uma microestrutura universitária, possuem o potencial de influenciar e 

moldar o perfil dos profissionais que se formam. Nesse sentido, nos próximos 

                                                 
2
 Sabe-se da dificuldade encontrada por grande parte dos graduados em Direito em inserirem-se no 

mercado de trabalho na realidade nacional. Seja pela imensa quantidade de bacharéis formados 
anualmente ser desproporcional à oferta de cargos, ou, seja pela situação de exclusão profissional em 
que se encontram centenas que não passam por fatores de “filtragem” como o Exame da Ordem (OAB). 
Outro fator, e talvez o mais importante deles, seja justamente uma massa de profissionais inaptos à 
“[...] dar respostas e de apreender coisas novas. E quando testam isso nos candidatos, rejeitam a 
maioria", diz o sociólogo e especialista em relações do trabalho da Faculdade de Economia e 
Administração da USP, José Pastore (Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/10/131004_mercado_trabalho_diplomas_ru>. Acesso 
em: 08/09/2015). Esse contexto decorre em que grande parcela dos bacharéis não encontra trabalho 
dentro de sua área de diplomação. Observa-se como interessante fenômeno sociológico quantidade 
considerável de blogs e comunidades na internet nas quais profissionais da área desabafam e não 
sabem o que fazer para modificar a sua situação.  
3
 De acordo com análises estatísticas acerca do exame de ordem realizadas pela FGV em parceria com a 

FGV Projetos, observa-se a baixa taxa de aprovação de candidatos frente à quantidade de inscritos. 
Nesse sentido, aduz o estudo: “[...] Segundo dados avaliados, entre o II e o X EOU (Exame de Ordem 
Unificado) houve um total de 1,018 milhão de inscrições nos exames organizados pela FGV Projetos, 
sendo que grande parte delas foi realizada por examinandos que participaram em mais de uma edição 
do Exame de Ordem. Com efeito, este número de inscrições corresponde, efetivamente, a um total de 
397 mil indivíduos (examinandos). [...] Considerando-se as últimas nove edições, nota-se que 182,5 mil 
dos 396,5 mil examinandos (46,0%) foram definitivamente aprovados no Exame de Ordem. Destes, 
quase a metade (79.471 examinandos, ou 43,5%) precisou de apenas uma tentativa para a aprovação. 
Se considerarmos três tentativas como critério de corte, o percentual salta para cerca de 80% do total 
de aprovados.” Disponível em: 
<http://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/exame_de_ordem_em_numeros.pdf>. Acesso 
em: 02/09/2015. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/10/131004_mercado_trabalho_diplomas_ru
http://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/exame_de_ordem_em_numeros.pdf


11 

 

capítulos realizam-se análises sobre os contextos universitários predominantes 

no curso de Direito na realidade brasileira e sobre em que medida eles 

contribuem ou prejudicam a formação de profissionais com pensamento 

jurídico emancipado.  

Nesse sentido, haverá três momentos distintos de análise da 

deterioração do funcionamento da universidade como bem público. Sendo 

assim, será trabalhado o contexto histórico que redimensionou a universidade 

como instituição que sofre com a perda de seus papéis típicos na busca e 

produção de conhecimento e passa a atender majoritariamente às demandas 

do mercado, primeiramente em um cenário de crise financeira e posteriormente 

no contexto do neoliberalismo. 

Em seguida, será abordado o perfil tradicional que compõe o curso do 

direto, como esse padrão influencia na formatação das grades curriculares e no 

tipo do profissional que é lançado no mercado de trabalho e como as trocas de 

realizam dentro da sala de aula, considerando o professor e seus métodos de 

transmissão do saber. 

Por fim, será analisado, nesse momento estritamente ao campo do 

Direito, o panorama que se encontra a pós-graduação e a pesquisa no Brasil 

abordando o aspecto quantitativo e qualitativo da produção. Além disso, será 

apresentado as características e especificidades da área jurídica que afeta na 

produção acadêmica na pós-graduação. 

Defende-se neste trabalho a busca por um ensino que permita ao aluno 

a interação com o saber estudado, a independência ao desenvolver 

pensamentos e outras qualidades que são possíveis por meio de um ensino 

jurídico emancipatório e de um projeto de Estado que viabilize tais estruturas 

dentro da universidade pública.  
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1. DETERIORAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE COMO 

BEM PÚBLICO 

Naturalmente, transformações ocorridas na segunda metade do século 

passado alteraram a dinâmica da sociedade. O ensino, mais especificamente o 

superior não ficou incólume a tudo isso.  Inserida nesse contexto, a 

universidade se mostra, já nas primeiras décadas do século XXI, imersa em um 

cenário de degradação que se estende há muitos anos e prejudica a formação 

de profissionais com pensamento emancipatório, em detrimento de 

“operadores do Direito” a compor mão de obra massificada para o mercado de 

trabalho. As linhas fundamentais desse fenômeno, que serão alinhavadas a 

seguir, possuem como norte os pressupostos desenvolvidos por Boaventura de 

Souza Santos em seu livro “A Universidade no Século XXI: Para uma reforma 

democrática e emacipatória da Universidade” (2004). 

 O descrédito da Universidade Pública origina-se de três pilares 

fundamentais e que se encontram intrinsecamente relacionados.  O primeiro 

vértice da crise é fruto da tensão entre as funções tradicionais da universidade 

e as que com o decurso do tempo vieram a ser atribuídas. O produto do conflito 

entre dois polos: de um lado a produção de alta cultura, pensamento crítico e 

conhecimento exemplar, científico e humanístico, necessários à formação das 

elites de que a universidade vinha a se ocupar; e do outro, a produção de 

saberes culturais médios e instrumentalizados, úteis à formação de mão de 

obra qualificada exigida pelo desenvolvimento capitalista. 

A insuficiência da Universidade para exercer as duas funções levara o 

Estado e os agentes econômicos a buscar meios alternativos para procurar 

atingir esses objetivos, desarticulando a universidade como instituição 

hegemônica na pesquisa e no ensino superior. 

O segundo vértice da crise reside no fato de a universidade ter 

abandonado a condição instituição consensual. Isso significa que a 

universidade teve reduzido parte do seu crédito como instituição de fomento ao 

ensino superior e qualificado no seio da comunidade, tendo em vista a 

contradição do acesso e da credenciação das competências, por um lado; e, 
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por outro, abarcou as exigências sociais e políticas da democratização da 

universidade para as classes populares. 

Como terceiro vértice, a crise ainda reside no conflito gerado entre a 

reivindicação de autonomia na definição dos valores e objetivos da 

universidade versus a pressão crescente para submeter esta última a critérios 

de eficácia e de produtividade de natureza empresarial ou de responsabilização 

social. Em outras palavras, as recentes alterações da dinâmica da sociedade 

vincularam a universidade pública a um contexto baseado em definições 

formais de aferição de eficiência muitas vezes distantes da qualidade científica, 

proposta por sua tradicional função acadêmica. 

 

 

1.1. A CRISE ECONÔNIMCA DOS ANOS 80 E O ESVAZIAMENTO DA 

EDUCAÇAO COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 

Os moldes atuais da Universidade, contudo, é fruto de um fenômeno 

global de mudança no patamar da Educação como política pública que afetou 

cada país de maneira distinta, devido a especificidades e peculiaridades de 

cada um. 

A essencial tradição da universidade centrada na autonomia do 

discurso educativo e científico se assenta numa brutal sujeição aos recursos 

financeiros provenientes do Estado. Nesse sentido, a crise financeira, 

atravessada pelo Brasil, especialmente no decorrer dos anos 1980, repercutiu 

de modo muito intenso na universidade pública. A partir do momento em que o 

crescente endividamento externo, ocorrido entre 1968 e 1979, promovido pela 

proposta brasileira de expansão da industrialização, acarretou uma profunda 

dificuldade financeira. O Estado determinou, diante disso, a redução do 

compromisso com a educação, em especial com as universidades4, conforme 

lição de Boaventura de Souza Santos: 

                                                 
4
 Nesse mesmo sentido, a crise econômica e política que o Brasil está atualmente vivenciando (2014-

2015) repercute diretamente no corte de verbas destinado à educação e, consequentemente, à 
universidade. Atravessa-se um período histórico de greves e reivindicações. Diante desse cenário no dia 
14 de setembro de 2015 o governo federal anunciou um bloqueio adicional de gastos no orçamento de 
2016 no valor de R$ 26 bilhões. Ademais, o projeto também prevê redução de gastos de R$200 milhões 
com os ministérios e cargos de confiança, dentre outras medidas de cortes de gastos. (Disponível em: 
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Enquanto a universidade e os seus serviços foram um 
inequívoco bem público que competia ao Estado assegurar, 
esta dependência não foi problemática á semelhança do que 
se passa, por exemplo, com o sistema judicial, em que a 
independência dos tribunais não é beliscada pelo facto de 
serem financiadas pelo Estado. No momento, porém, que o 
Estado, ao contrário do que se passou com a justiça, decidiu 
reduzir o seu compromisso político com as universidades e 
com a educação em geral, convertendo este num bem que, 
sendo público, não tem que ser exclusivamente assegurado 
pelo Estado, a universidade pública entrou automaticamente 
em crise institucional. (SANTOS, 2004, p.7) 

 

Dessa forma, foi deflagrado um processo de esvaziamento de 

preferência do bem público universitário como objeto de políticas promovidas 

pelo Estado, em virtude da secagem econômica e descapitalização das 

universidades. A educação em geral se convertia em um bem que, ainda que 

público, não tinha que ser assegurado unicamente pelo Estado à universidade. 

Nesse momento, iniciou-se uma dinâmica de degradação como instituição 

propriamente dita. 

O fenômeno do desinvestimento na universidade pública, que no Brasil 

teve os contornos acima descritos, foi um processo ocorrido a nível mundial. 

Nesse sentido, vale lembrar o relatório do Banco Mundial de 20025. Esse 

relatório se posicionou no sentido de que não deveria ser incrementado o 

oferecimento de recursos públicos à universidade, associado com a diminuição 

de gastos por estudante e buscou a eliminação da gratuidade do ensino 

superior público. 

A crise da universidade pública teve contornos específicos naqueles 

países, que como o Brasil, viveram nos últimos 40 anos uma Ditadura. Os 

regimes autoritários comprometeram a livre produção e divulgação de 

conhecimento crítico. Além disso, esses regimes vincularam a universidade 

pública ao serviço de projetos modernizadores e autoritários, permitindo o 

                                                                                                                                               
<http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/governo-anuncia-bloqueio-de-gastos-no-orcamento-
de-2016.html>. Acesso em: 15/09/2015. 
5
Documento do Banco Mundial intitulado “Construir sociedades de conocimento: nuevos desafios para 

La educación terciaria”, publicado em 2002. Disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/TERTIARYEDUCATION/Resources/Documents/Constructing-
Knowledge-Societies/CKS-spanish.pdf>. Acesso em: 02/09/2015. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/governo-anuncia-bloqueio-de-gastos-no-orcamento-de-2016.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/governo-anuncia-bloqueio-de-gastos-no-orcamento-de-2016.html
http://siteresources.worldbank.org/TERTIARYEDUCATION/Resources/Documents/Constructing-Knowledge-Societies/CKS-spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/TERTIARYEDUCATION/Resources/Documents/Constructing-Knowledge-Societies/CKS-spanish.pdf
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acesso à produção do bem público universitário ao setor privado com a criação 

de um mercado de serviços universitários. 

 

1.2. A GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL 

 

Com o fim das Ditaduras, a reafirmação da autonomia universitária se 

deu conjuntamente com processo de privatização do ensino superior, 

provocado e induzido pelo modelo de desenvolvimento econômico, que se 

impôs em escala global a partir da década de 1980, conhecido como 

neoliberalismo. Nesse sentido, assevera Boaventura de Souza Santos: 

 

a perda de prioridade na universidade pública nas políticas 
públicas do Estado foi, antes de mais, o resultado da perda 
geral de prioridade das políticas sociais (educação, saúde, 
previdência) induzida pelo modelo de desenvolvimento 
econômico conhecido por neoliberalismo ou globalização 
neoliberal que, a partir da década de 1980, se impôs 
internacionalmente.(SANTOS, 2004, p.9) 
 

 

Esse processo enxergou as debilidades que o ensino público 

enfrentava como sem solução e utilizadas para fundamentar uma abertura sem 

precedentes do bem público universitário ao setor privado6, estimulando e 

aquecendo a alternativa que se encontrava no mercado universitário, conforme 

lição de Boaventura de Souza Santos: 

 

                                                 
6
Certo é que maior parte dos profissionais do Direito no Brasil tenham se formado em faculdades 

particulares: no ano de 2010, das 2.400 universidades brasileiras apenas um décimo desse número era 
de universidades públicas. Nesse sentido, em pesquisa realizada em 2012 pelo Instituto Data Popular o 
número de alunos matriculados em universidades particulares aumentou nos últimos 10 anos de 69,8% 
para 80,8%. Segundo a Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB), nos últimos 30 anos houve um 
crescimento desordenado do número de faculdades de Direito presentes no Brasil. No ano de 2014 
existiam aproximadamente 1.300, enquanto na década de 1990 o número era composto por cerca de 
200 faculdades de Direito. Nesse contexto, a cada ano o Brasil tem por volta de 60.000 novos advogados 
dentro de um panorama composto por 750.000 advogados e 1,5 milhão de bacharéis em Direito. Nos 
Estados Unidos, por sua vez, com uma população de 313 milhões, o número de formados é de 232 
advogados anualmente. Disponível em: 
<http://blog.portalexamedeordem.com.br/blog/2012/09/segundo-oab-brasil-tem-750-mil-advogados-
e-mais-de-1-5-milhao-de-bachareis-em-direito/; http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/brasil-
recordista-de-cursos-de-direito-no-mundo/>; 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120914_economist_educacao_brasil_ac.shtml; 
http://odia.ig.com.br/portal/educacao/cresce-n%C3%BAmero-de-alunos-de-universidades-particulares-
1.512185>. Acesso em: 12/09/2015. 

http://blog.portalexamedeordem.com.br/blog/2012/09/segundo-oab-brasil-tem-750-mil-advogados-e-mais-de-1-5-milhao-de-bachareis-em-direito/
http://blog.portalexamedeordem.com.br/blog/2012/09/segundo-oab-brasil-tem-750-mil-advogados-e-mais-de-1-5-milhao-de-bachareis-em-direito/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/brasil-recordista-de-cursos-de-direito-no-mundo/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/brasil-recordista-de-cursos-de-direito-no-mundo/
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120914_economist_educacao_brasil_ac.shtml
http://odia.ig.com.br/portal/educacao/cresce-n%C3%BAmero-de-alunos-de-universidades-particulares-1.512185
http://odia.ig.com.br/portal/educacao/cresce-n%C3%BAmero-de-alunos-de-universidades-particulares-1.512185
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 Apesar das declarações políticas em contrário e de alguns 
gestos reformistas, subjacente a este primeiro embate da 
universidade com o neoliberalismo está a ideia de que a 
universidade pública é irreformável (tal como o Estado) e que a 
verdadeira alternativa está na criação do mercado universitário. 
O modo selvagem e desregulado como este mercado emergiu 
e se desenvolveu são a prova de que havia a favor dele uma 
opção de fundo. E a mesma opção explicou a descapitalização 
e desestruturação da universidade pública a favor do 
emergente mercado universitário com transferências de 
recursos humanos que, por vezes, configuram um quadro de 
acumulação primitiva por parte do sector privado universitário à 
custa do sector público. (SANTOS, 2004, p.10). 
 
 

 No Brasil existiu uma peculiaridade que acelerou esse processo, uma 

vez que o sistema de aposentadoria que privilegiava o setor público concedeu 

a alternativa a que muitos professores, prestadores de serviços a este domínio, 

se aposentarem precocemente. Fato que acarretou numa posterior 

transferência desses profissionais livres do serviço público para o privado, 

fortalecendo, assim, o mercado privado universitário frente ao público. 

A globalização neoliberal da universidade em um primeiro momento se 

assentou e se estabilizou no mercado nacional. Para, posteriormente, já na 

ultima metade dos anos 1990, desenvolver-se ao lado do mercado interno um 

caráter transnacional da educação superior e universitária. Esse novo mercado 

universitário é visto pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e pelo 

Banco Mundial (BM) como a solução para as dificuldades enfrentadas pela 

educação a nível mundial.7 

As trocas transnacionais entre universidades compõem um processo 

antigo, que se configurou de modos distintos ao longo da história, por vezes 

com um caráter comercial. No entanto, a nova orientação de universidade 

                                                 
7
 “Se o “mundo”, hoje torna-se ativo sobretudo por via das empresas gigantes, essas empresas globais 

produzem privatisticamente suas normas particulares , cuja vigência é, em geral e sob  muitos aspectos, 
“indiferente” aos contextos em que vem inserir-se. Por sua vez, os governos “globais”, por exemplo, o 
Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, cuidam de interesses “globais”. As demais empresas 
e instituições raramente têm uma força global. 
De alguma forma o Banco Mundial vem exercendo esse papel, quando intervém, direta ou 
indiretamente, na criação de infraestrutura ou na transformação dos transportes. Mas, por mais 
maciças que sejam essas intervenções elas são tópicas, mesmo que possam ter efeitos profundos e mais 
gerais sobre espaços mais amplos. Assim, enquanto o “mundo” intervém no espaço e o transforma 
unilateralmente, para responder localmente a imperativos ditos globais, mas exclusivos – como os 
interesses das transnacionais -, a complexidade da organização espacial é agravada como um problema 
coletivo.” (SANTOS, Milton, 2014, p.335). 
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proposta pelo neoliberalismo concedia à “transnacionalização” universitária 

uma faceta exclusivamente mercantil. 

No caso brasileiro, a influência da transnacionalização pode ser 

observada, por exemplo, com o financiamento de aproximadamente R$ 750 

milhões para instituições destinadas ao ensino superior que o Mistério da 

Educação e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) associado ao 

programa de Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das Instituições de 

Ensino Superior viabilizaram conjuntamente com recursos oriundos de 

empréstimos do Banco Mundial8. A maior parte desses recursos foi 

centralizada nas universidades privadas: apenas R$ 33 milhões foram 

destinados às universidades públicas em comparação com R$ 310 milhões às 

do âmbito privado. 

Esse novo panorama buscava, em certa medida, levar a universidade 

pública a vencer a crise econômica através da geração de receitas próprias, 

notadamente através da aproximação com o capital, especialmente o industrial. 

Nesse âmbito, a universidade inicialmente mantém sua peculiaridade de 

instituição pública e sua autonomia, limitando, no entanto, parte dos serviços 

que se propunha a prestar.  

Além disso, esse modelo buscava eliminar a distinção entre a 

universidade pública e privada, transformando o ensino superior, no seu todo, 

numa empresa. Isto é, a instituição se destinando não somente para o 

mercado, mas também a produzir em si mesma um mercado de gestão da 

universidade, de formação docente, de planos de estudos, de certificação e 

avaliação de estudantes e professores.  

Dessa forma, os dois eventos descritos acima, quais sejam a opção 

pelo corte de investimentos estatais na universidade pública e a globalização 

mercantil da universidade, são processos intimamente relacionados. Estes se 

configuram nessa nova ordem como fundamentos de um projeto de Estado que 

direciona o bem público da universidade para um novo rumo, baseado nesse 

                                                 
8
 “O Banco [Mundial] (da mesma forma que o Fundo [Monetário Internacional]) tem sido utilizado como 

instrumento de política externa dos países em desenvolvimento que refletem os princípios básicos do 
liberalismo econômico, mas não refletem necessariamente os interesses da maioria da população 
nesses países” (GONÇALVES, Reinaldo, 1994, p. 120 apud SANTOS, Milton. 2014 p.335). 
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novo momento na valorização do capitalismo educacional destinado à 

mercantilização da universidade.  

  

Os dois processos marcantes da década – o desinvestimento 
na universidade pública e a globalização mercantil da 
universidade – são duas faces de uma mesma moeda. São os 
dois pilares de um vasto projeto global de política universitária 
destinada a mudar profundamente o modo como o bem público 
da universidade é produzido, transfomando-o num vasto campo 
de valorização do capitalismo educacional. (SANTOS, 2004, 
p.11). 

 

 

Esse contexto inserido na referida lógica capitalista, interfere 

diretamente no papel universitário de investir em criar e perpassar 

conhecimentos, desenvolvendo posturas críticas, para, em detrimento disso, 

cumprir a função de formar alunos voltados para o mercado de trabalho, com 

pensamento massificado e dependente. Isto é, analisa-se como o meio pode 

favorecer, ou, no caso, dificultar a formação de profissionais com pensamento 

jurídico emancipatório. Conclui a questão Renata Lopes: 

 

Á medida que a educação apenas atende a demanda do 
mercado de trabalho devemos questionar as determinações 
neoliberais destinadas para o sistema educacional. Há a 
necessidade de propiciar condições para que os trabalhadores 
possam construir coletivamente, ao longo do processo 
educacional, um processo emancipatorio no meio formal da 
educação. 
Entretanto, há uma mudança entre o Estado e o mundo do 
trabalho que não corresponde à emancipação humana, mas 
sim, em essência, essa mudança em direção ao Estado 
mínimo, que, cada vez mais orientado pelas necessidades do 
mercado, parece trazer consigo uma redução da condição do 
“ser profissional”, buscando, dessa forma, um tarefeiro bem 
preparado e não um ser pensante. 
A globalização, nesse contexto, não é uma imposição 
tecnológica, tampouco apenas um fenômeno puramente 
econômico, que envolve somente novas formas de dominação, 
estratégias e imposição vitoriosa de determinados interesses, 
Santos mencionava que, para entender a globalização, é 
preciso passar por dois elementos fundamentais: o estado das 
técnicas e o estado de política. (LOPES, 2009, p.69) 
 
   

Renata Lopes utiliza das palavras de Milton Santos para sintetizar a o 
peso o que representa a globalização neoliberal e o papel da frente à 
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transformação do homem inserido na sociedade: “A globalização se definiria de 
certa forma pelo ápice do processo de internacionalização do mundo 
capitalista” (SANTOS 2000, p. 23, apud LOPES, 2009, p. 69). Por fim, 
concluindo a questão: “Em tempo de globalização, a discussão sobre os 
objetivos da educação é fundamental para a definição do modelo de país em 
que viverão as próximas gerações” (SANTOS, 2002, p.149, apud LOPES, 2009, p. 

77). 

 
1.3. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: UM NOVO MODELO DE 

GLOBALIZAÇÃO 

 

 Analiticamente, iniciar-se-á pela questão da reestruturação global da 

postura de desenvolvimento do Estado diante dos papéis da universidade, o 

que envolve a sua transnacionalização e uma globalização alternativa.  

Nesses termos, uma forma de afrontar a globalização neoliberal de 

modo eficiente e emancipatório é realizar projetos nacionais de reforma da 

universidade pública capazes de situar o país no cenário de distribuição e 

produção de conhecimento cada vez mais transnacionalizados.  

O referido projeto foi denominado de “Globalização alternativa” ou 

“contra hegemônica”, conforme assevera Boaventura de Souza Santos, “[...] o 

único modo eficaz e emancipatório de enfrentar a globalização neoliberal é 

contrapor-lhe uma globalização alternativa, uma globalização contra 

hegemônica.”   (SANTOS, 2004, p.38). E no mesmo sentido: 

 

Globalização contra-hegemônica da universidade enquanto 
bem público significa o seguinte: as reformas nacionais da 
universidade pública devem refletir um projeto de país centrado 
em escolhas políticas que qualifiquem a inserção do país em 
contextos de produção e de distribuição cada vez mais 
transnacionalizados e cada vez mais polarizados entre 
processos contraditórios de transnacionalização, a globalização 
neoliberal e a globalização contra-hegemônica. (SANTOS, 
2004, p 39). 

 

É certo que a transnacionalização do bem público da universidade não é 

uma circunstância nova, entretanto, o modelo desenvolvimentista implantado 

concedeu a ela um caráter quase que exclusivamente mercantil e é contra essa  

qualidade que a nova globalização se propõe a rivalizar. Nesse sentido, alude o 

autor português: 
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 a transnacionalização das torças universitárias é um processo 
antigo, aliás, quase matricial, porque visível desde início nas 
universidades europeias medievais. Depois da segunda guerra 
mundial, traduziu-se na formação, ao nível da pós-graduação, 
de estudantes dos países periféricos e semiperiféricos nas 
universidades dos países centrais e, em tempos mais recentes, 
assumiu ainda outras formas (por exemplo, parcerias entre 
universidades de diferentes países), algumas delas de 
orientação comercial. Nos últimos anos, porém, avançou-se 
para um novo patamar. A nova transnacionalização é muito 
mais vasta que a anterior e a sua lógica, ao contrário desta, é 
exclusivamente mercantil. (SANTOS, 2004, p.11).  

 

 

 Neste momento, porém, propõe-se uma transnacionalização baseada 

em articulações nacionais e globais, considerando-se a reciprocidade e o 

beneficio mútuo, do tipo cooperativo estruturado fora dos regimes do comércio 

internacional ainda que possuidora de componentes mercantis. 

Considerando o contexto global, não é possível propor uma 

reformulação da nação sem que haja uma articulação a nível mundial. Neste 

diapasão, alude Boaventura: 

 

 
 O objetivo consiste em resituar o papel da universidade 

pública na definição e resolução coletiva dos problemas sociais 
que agora, sejam locais ou nacionais, não são resolúveis sem 
considerar a sua contextualização global. (SANTOS, 2004, p 
40). 

 

 
A nova proposta de globalização da universidade pública se afirma no 

conceito de projeto de país, entretanto, não a enxerga de forma nacionalista. 

No século atual só é possível que existam nações na proporção em que 

existam planos nacionais de inserção no seio da esfera global. No caso dos 

países periféricos e semi periféricos não há inserção sem que a oposição à 

globalização neoliberal se traduza em estratégias de que situe o Estado na 

nova modalidade de globalização. 

O novo papel de Estado aqui proposto tem que ser resultado de um 

contrato social e político desmembrado em contratos setoriais, sendo que um 

deles é o contrato relativo à Educação e, dentro dele, se aloca o do ensino 

superior público. 
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Essa reforma parte no contexto brasileiro de quatro agentes distintos, 

quais sejam: a própria universidade pública, especialmente aqueles que 

tenham interesse em contrapor a globalização neoliberal; o Estado nacional, 

quando este opte politicamente pela globalização solidária da universidade; os 

cidadãos individual ou coletivamente reunidos; e o capital nacional. 

Diante desse cenário de busca por uma globalização alternativa, cabe 

ressaltar alguns princípios que a orientam. Primeiramente, as transformações 

que se apresentam do processo de difusão do conhecimento não devem ser 

analisadas em comparação com o modelo passado: o referido processo deve 

oferecer novas modalidades de adquirir o conhecimento: 

 

A resistência tem de envolver a promoção de alternativa de 
pesquisa, de formação, de extensão e de organização que 
apontem para a democratização do bem público universitário, 
ou seja, para o contributo específico da universidade na 
definição e solução coletivas dos problemas sociais, nacionais 
e globais. (SANTOS, 2004, p 40). 
 
 

Posteriormente, é necessário buscar conscientização e o entendimento 

comum adequado acerca do que seja a própria instituição da universidade e de 

seus papeis; pois, tendo como base uma definição comum, haverá maior 

legitimidade em se conduzir a luta por seus objetivos sociais. Acerca do 

entendimento comum adequado acerca da universidade e de seus papéis, 

Boaventura de Souza Santos aduz: 

 

A definição do que é universidade é crucial para que a 
universidade possa ser protegida da concorrência predatória e 
para que a sociedade não seja vítima de práticas de consumo 
fraudulento. (SANTOS, 2004, p. 48) 
 
 

e ainda: “A luta pela definição de universidade permite dar à 

universidade pública um campo mínimo de manobra para poder conduzir com 

eficácia a luta pela legitimidade” (SANTOS, 2004, p.14). 

A universidade fundamentalmente caracteriza-se pela graduação, pós-

graduação, pela pesquisa e pela extensão. Ocorre que, ao longo do século XX, 

sofreu uma indiscriminada acumulação de funções sem qualquer articulação ou 

preparação, destinando sua atenção àquelas que se afiguravam como mais 
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lucrativas e deixando de lado outras. Nesse contexto, sua legitimidade foi 

afetada profundamente, e para que haja reformulação e uma reconstrução 

dessa legitimidade exige-se adentrar áreas sensíveis dentro da estrutura da 

universidade no âmbito da sociedade. 
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2. O PADRÃO TRADICIONAL DO ENSINO E DA PRÁTICA JURÍCA E AS SUAS 

INFLUÊNCIAS NA TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO 

 

Neste capítulo serão analiticamente abordados aspectos como o 

tradicional papel dos juristas na realidade brasileira e suas relações com as 

classes dominantes, bem como o seu permanente papel de intervenção social. 

Posteriormente, cabe verificarmos como se configura o ensino dentro da 

universidade mais propriamente no aspecto de como é desenvolvida as grades 

curriculares e suas consequências na transmissão do conhecimento. Além 

disso, abordaremos os impactos da tentativa de reforma e seus posteriores 

desdobramentos. 

O Jurista na sociedade brasileira – principalmente nos séculos XIX e 

XX - tradicionalmente relacionava-se às classes dominantes; seja por pertencer 

a uma elite burguesa e ter tido a oportunidade de ingressar em uma Faculdade 

de Direito – ensejo de poucos9-, seja por graduar-se tendo conhecimento do 

raciocínio jurídico e de aparatos normativos institucionalizantes que o 

permitissem mesclar-se a tais classes.  

De todo modo, as consequências do ideário de nação e das primeiras 

medidas normativas autônomas do império deixaram marcas que se estendem 

à atual sociedade. Tais fatos foram constituídos com base na ideologia das 

classes dominantes, que consistiram em grande parte em bacharéis e juristas, 

por meio de seus discursos, lato sensu, conforme assevera Gizlene Neder:  

 

Encontramos no pensamento jurídico a fonte geradora tanto de 
grandiosas e bem elaboradas teses e projetos para o Brasil, 
quanto o reservatório privilegiado de práticas sociais e 
ideológicas, a partir das quais se difunde uma forma particular 
de se pensar a organização social. (NEDER, 2012 p.79). 
 
 
 

E ainda:  

 

                                                 
9
 Embora atualmente esteja ocorrendo o fenômeno da proliferação das faculdades de Direito no Brasil, 

com o ingresso de centenas de estudantes, historicamente essa era uma oportunidade de poucos, dos 
filhos da burguesia ou de famílias tradicionais. Fato que ainda reflete por razões históricas sociais uma 
predominância de pessoas com maior suporte econômico dentro no ensino superior de forma geral e 
especialmente no ensino público e no curso de Direito. 
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Ou seja, através do discurso jurídico tentaremos recortar a 
dinâmica da formação social brasileira na virada para o século 
XX, trabalhando particularmente a instituição judiciária e a 
conjuntura histórica, vendo a correlação de forças sociais e 
políticas, seu jogo de interesses e alianças de classes. 
(NEDER, 2012, p. 80). 
 
 

Nesse sentido, pode-se constatar que os tradicionais ideários de 

nação, de disciplina social e das instituições de controle foram amplamente 

influenciados pela ideologia das classes dominantes, moldadas por seus 

juristas e bacharéis. Na mesma direção, observa-se, não apenas o importante 

papel realizado pelo profissional do direito, mas também o potencial de 

intervenção social que passa a ter.  

Atualmente, no século XXI, a faculdade de Direito é muito mais 

democrática e acessível a distintas classes sociais, apesar de manter-se 

predominantemente elitista10; no entanto, o estudo do Direito continua a servir, 

em tese, para o profissional preparar-se para entender como funciona a 

regulação de determinados bens jurídicos – indisponíveis ou não – e como 

intervir sobre eles.  

 

 

2.1 FUNDAMENTOS QUE COMPÕEM O PADRÃO TRADICIONAL DOS 

CURSOS DE DIREITO NO BRASIL 

 

Diante dos aspectos que direcionam a estruturação dos cursos de 

Direito no Brasil, faz necessário destacar, sobretudo três fundamentos que 

constituem o padrão tradicional do ensino jurídico no âmbito da universidade.   

                                                 
10

 No ano de 2003, o IBGE pela primeira vez realizou uma pesquisa sobre o perfil socioeconômico do 
universitário de instituições públicas. Os dados pertencentes à Síntese dos Indicadores Sociais 
demonstra que a maioria (60%) dos estudantes integrantes dessas instituições integra também os 20% 
que compõem a camada de maior poder aquisitivo da população brasileira. Por outro lado, no que se 
refere ao estrato de menor poder econômico, somente 3,4% estão representados nas universidades 
públicas. O Núcleo de Tecnológica e Informática, coletando informações contidas nos formulários 
respondidos pelos alunos no momento da inscrição no vestibular, chegaram ao resultado de que na 
UFPE somente 4,97% dos aprovados nos cursos mais concorridos, onde o curso do Direito está incluído, 
tem renda familiar abaixo de cinco salários-mínimos. Disponível em: 
<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2002/07/01/542969/estudo-revela-elitismo-dos-
alunos-da-ufpe.html>; <http://www2.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/a_gois/id240603.htm>, Acesso 
em: 11/09/2015. 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2002/07/01/542969/estudo-revela-elitismo-dos-alunos-da-ufpe.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2002/07/01/542969/estudo-revela-elitismo-dos-alunos-da-ufpe.html
http://www2.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/a_gois/id240603.htm
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O primeiro remonta ao tipo de abordagem do Direito, constituída por um 

caráter predominantemente técnico-formal.  Isso significa que o objeto do 

estudo do direito se centraliza na análise e no manuseio do sistema jurídico 

vigente com seus códigos e legislações. Conforme, como nos ensina Joaquim 

Leonel de Rezende Alvim: 

 

Um bom operador do Direito (magistrado, procurador, 
promotor, advogado, etc.) seria aquele profissional formado em 
um universo formalista e tecnicista no qual transmitia-se o 
saber de bem manusear os códigos. Dessa forma, o 
‘conhecimento’ do Direito é reduzido ao juízo de realidade 
decorrente da observação do sistema jurídico concreto de cada 
Estado. (ALVIM, 2000, p.155) 
 
 

O fundamento seguinte se justifica na tradição cultural brasileira que, 

diferentemente dos EUA, por exemplo, o aparato judicial e a atuação do Poder 

Judiciário perseguem precipuamente o ideal de justiça. Ao passo, que os 

países desenvolvidos com base na cultura jurídica anglo-saxônica, adotam 

uma postura pragmática quando posicionam a estabilidade das relações 

sociais à frente da busca pela justiça. 

Esse panorama, naturalmente, afeta a forma como o Direito e lecionado 

nas Universidades. A perspectiva idealista como o Direito é enfrentado ajuda a 

compor um ensino jurídico estabelecido em ditames extremamente abstratos, 

quando o fato social concreto dá lugar a imagens idealizadas. 

 

Tais diferenciações perpassam muito mais um certo plano de 
discussão teórica do que do próprio cotidiano do ensino jurídico 
do Brasil. Portanto, podemos constatar uma forma de trabalhar 
tais questões nos cursos de Direito por meio de uma certa 
complementaridade desses dois primeiros eixos ( técnico-
formal e idealista). Temos, então, um padrão de ensino técnico-
formal do Direito reduzido a códigos e leis, temperado com um 
grau de idealismo existente na abordagem abstrata da temática 
da justiça. (ALVIM, 2000, p.154). 
 
 

Por fim, o fundamento último ganhou contornos desde o final do século 

XIX e no decorrer do século XX. Esse eixo trata-se fundamentalmente de uma 

característica presente no ensino superior como um todo, mas que ganha um 

perfil especialmente solido e bem definido no âmbito do Direito. Trata-se da 
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atomização dos saberes e suas consequências, isso significa, que a 

transmissão do conhecimento nas universidades se formou a partir de 

conhecimentos cada vez mais limitada à própria temática de cada curso 

específico.  

No caso do âmbito do Direito, a atomização do saber jurídico se formou 

mediante uma construção progressiva de uma ciência jurídica independente. 

Essa independência se configura pelo esquecimento de áreas que anos atrás 

se posicionaram ao lado do pensamento jurídico-político moderno. 

A reunião desses três fundamentos configura não somente o universo 

jurídico, mas também explica a cultura presente no tecido social em que somos 

socializados. Isso quer dizer que essas três ideias constituem a nossa 

formação social, presente na figura do estudante e que esbarra 

irremediavelmente na comunidade de juristas de modo geral, como assevera 

Joaquim Leonel de Rezende Alvim: 

 

Isso significa dizer que nós fomos socializados nesse tipo de 
cultura. Todo o tecido social é perpassado, de forma 
diferenciada, por essas ‘representações’. Dessa forma, se 
perguntarmos a um leigo sobre a ideia que ele faz do Direito, 
certamente não seremos surpreendidos se sua resposta estiver 
perpassada pelos eixos anteriormente desenvolvidos, ou seja, 
não nos espantaremos se ele disser que ‘o direito é a lei’, ‘o 
direito está no Código’ ou ‘o direito corresponde á justiça’. 
Dessa forma, essas ideias perpassam a nossa formação social 
enquanto estudante e certamente perpassam também a 
comunidade de juristas (ALVIM, 2000, p.155). 
 
 

Nesse contexto é importante mencionar que esses fundamentos mais do 

que nos oferecem um panorama do cenário em que encontramos os cursos de 

Direito, na realidade eles dificultam a compreensão e análise desse mesmo 

panorama. Devido ao fato que eles atuam no imaginário dos juristas e 

direcionam suas ações e representações do próprio Direito, assim como, 

regulam, de certo modo, o conhecimento jurídico transmitido na universidade 

impregnados de tais ideias. 

 

2.2.     A PORTARIA N° 1886/1994  
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Diante desse contexto, aliada a constatação de que esse tipo de 

formação do profissional do direito não seria capaz de responder 

adequadamente a demandas cada vez mais complexas formulada pela 

sociedade, obrigou a formulação de inovações normativas capazes de superar 

o padrão tradicional do ensino jurídico. 

A transformação desse quadro normativo encontrou na Portaria n° 1886 

de 30 de dezembro de 1994 do ministério da Educação (MEC), governo Itamar 

Franco, seu exemplo mais relevante. Essa portaria se propôs a estabelecer 

novas diretrizes curriculares para os cursos de Direito, obrigatórias a partir de 

1997 em todos os cursos jurídicos no Brasil, estabelecendo um currículo 

mínimo nacional, com duração mínima de 3.300 horas de atividades, 

integralizáveis em, pelo menos 5 anos. 

Uma das mudanças desenvolvidas pela alteração da base legal se 

materializou através do artigo 6º, da Portaria nº1886 que estabeleceu matérias 

denominadas fundamentais. Dentre elas estavam incluídas Introdução ao 

Direito, Filosofia (geral e jurídica; ética geral e profissional), Sociologia (geral e 

jurídica), Economia e Ciência Política (com teoria do Estado).  

Desse modo, o novo paradigma de ensino jurídico se manifestou em um 

momento inicial na questão da interdisciplinaridade da matéria do Direito 

objetivando a formação de operadores jurídicos capazes de transitar por áreas 

distintas. 

 

O saber jurídico foi construído, sobretudo a partir de uma 
especialização dogmática na qual você tinha cada vez mais 
áreas do Direito pertencente a um dos dois polos da dicotomia 
estruturante do saber jurídico: Direito Público e Direito Privado. 
Nesses dois polos podíamos encaixar qualquer disciplina 
jurídica que tendia a um objeto próprio diferenciado dos demais 
objetos de outras disciplinas (Direito Constitucional, Direito 
Administrativo, Direito Tributário, Direito Civil, Direito Comercial, 
etc.) Essas disciplinas são ministradas com esta tendência na 
qual a comunicação entre elas se faz cada vez mais difícil. 
Portanto, temos uma primeira necessidade colocada pelo novo 
padrão no sentido da interdisciplinaridade no interior do campo 
do direito, ou seja, no interior das próprias disciplinas ‘jurídicas’ 
(ALVIM, 2000, p.157). 
 
  

Essa abordagem interdisciplinar busca privilegiar uma visão crítica 

definida também através de um novo perfil do corpo docente que veio a ser 
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colocado, acima de tudo, pelos instrumentos de avaliação. A tradição 

dogmática técnico-formal do ensino jurídico gera por via de consequência um 

corpo docente impregnado pela mesma característica.  Geralmente o destaque 

na profissão jurídica – procurador, magistrado, advogado, etc – legitimava a 

participação desde mesmo profissional como professor que, via de regra, 

reproduzia nos cursos o cotidiano profissional. De acordo com o ensinamento 

de Marcos Nobre: 

 

Em outras palavras, o problema que vem sendo 
sistematicamente identificado nas análises sobre questão é o 
fato de o ensino jurídico estar fundamentalmente baseado na 
transmissão dos resultados da prática jurídica de advogados, 
juízes, promotores e procuradores, então em uma produção 
acadêmica desenvolvida segundo critérios de pesquisa 
científica. O que, por usa vez, já parece mostrar que não se 
pode separar o problema do isolamento do direito em relação 
ás demais disciplinas de ciências humanas da peculiar 
confusão entre prática profissional e elaboração teórica, que 
entendo ser responsável pela concepção estreita de teoria 
jurídica que vigora na produção nacional. (NOBRE, 2002, p.4)  
 
 

 Diante disso, um novo paradigma passa a ser posto para o corpo 

docente e partir daí é estabelecido um instrumento de avaliação da qualidade 

do curso.  Nesse momento, ocorre uma valorização do professor como uma 

trajetória e investimento na academia. Dessa forma, a universidade passa, não 

exclusivamente, a ter um perfil de docente baseado na titulação, na pesquisa, 

naquele que se dedica a academia (dedicação exclusiva, tempo integral, etc.). 

 O impacto desse novo marco legal e sua consequência nas inovações 

das grades curriculares no que tange ao tema da interdisciplinaridade, a forma 

pouco criativa trabalhada pela Portaria nº 1886/94 gerou fundamentalmente 

mais uma justaposição de saberes do que uma grade curricular capaz de 

desenvolver um trabalho de integração do conteúdo de uma disciplina com 

outras áreas de conhecimento. 

 Essa portaria em tela dividiu o conteúdo mínimo do curso jurídico em 

matérias fundamentais e matérias profissionalizantes, conforme o artigo 6°, 

inciso I e II, da referida determinação normativa.  Partindo dessa perspectiva é 

possível oferecer mediante um enfoque teórico baseado na perspectiva 

adotado. Qual sejam matérias zetéticas e matérias dogmáticas. 
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  Essa classificação desenvolvida pelo jurista e filosófo alemão Theodor 

Viehweg trabalha, objetivando uma elucidação do estatuto teórico, com um 

saber geral (zetético) e um saber sobre o direito propriamente (dogmático). 

 A primeira se desenvolve a partir, não da certeza, mas, sim, do 

questionamento mediante uma abordagem crítica interessada na construção da 

pergunta. Enquanto, a segunda o momento chave da transmissão do 

conhecimento é momento baseado na reposta sustentado pela competência do 

discurso do emissor.  Conforme lição de Leonel Cesarino Pessôa: 

 

O termo zetética tem origem na palavra grega zetein, que 
significa perquirir, e o termo dogmático, da mesma origem, 
dokein, que designa doutrinar. Segundo Viehweg, o processo 
de investigação cientifica pode ser analisado a partir de um 
modelo que o concebe como esquema de perguntas e 
respostas. Nesse sentido, conforme sejam privilegiados na 
investigação o aspecto pergunta ou o aspecto resposta, as 
investigações terão características distintas. O enfoque 
investigativo determinará o que deve ter relevância.11 
(PESSÔA, 2004, p. 26). 
 
 

 E mais: 
 

Numa perspectiva dogmática, predomina o lado resposta, Isso 
significa que nem tudo pode ser objeto de questionamento. A 
investigação tem limites porque as questões abordadas são 
limitadas. Algumas premissas – os dogmas – são tomadas 
como certas e mantidas fora de questionamento, e o resultado 
da investigação, em última instância, terá de manter relação 
com essas premissas que não podem ser afastadas. 
(PESSÔA, 2004, p. 27) 
 
 

  A questão é que, apesar das possibilidades nascidas com a Portaria 

1886/94, a interdisciplinaridade não logrou o êxito pretendido pela norma em 

tela, uma vez que esses dois universos encontram-se, em regra, distribuídos 

de forma compartimentalizada no seio das universidades de direito. Ocorre que 

as matérias zetéticas, geralmente ministrados no princípio da universidade, são 

                                                 
11

 Numa perspectiva zetética, o aspecto pergunta é acentuado. Isso significa que tudo pode ser objeto 
da investigação. Quaisquer premissas tomadas como pontos de partida podem ser submetidas à prova, 
refutadas e mesmo rejeitadas, sendo substituídas por novas premissas. Elas conservam nas palavras de 
Viehweg (1997, p.76, tradução nossa), “[...] sempre seu caráter hipotético, problemático, tentador e 
questionável. Servem primordialmente para delimitar o horizonte de questões de um âmbito 
especializado nesse sentido [...]”. (VIEHWEG, 1997, p.76 apud PESSÔA, 2004, P.27).  
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abordadas distante da realidade prática e geram uma difícil conexão entre as 

matérias instrumentais.  

 Além disso, a referida Portaria não torna obrigatória a presença de 

disciplinas e sim de matérias. No entanto, na realidade prática as grades 

curriculares vão trabalhar de modo mecânico a transformação de matérias em 

disciplinas, quando na verdade somente o conteúdo (matéria) era obrigatório e 

não a disciplina. Conforme no ensina Marcos Nobre: 

 

é claro que aí estão envolvidos problemas de ‘tradução’ entre 
as diversas disciplinas, mas pode-se dizer que os parcos 
contatos de teóricos do direito com especialistas de outras 
disciplinas não podem ser contados como interdisciplinaridade, 
já que, em lugar de autentico debate e diálogo, com a mudança 
de posicionamento e opiniões, encontramos os teóricos do 
direito no mais das vezes na posição de consultores e não de 
participantes efetivos de investigações interdisciplinares. Seja 
como for, esse isolamento do Direito como disciplina pode ser 
uma das razões não só a pesquisa como também o ensino 
jurídico não avançaram na mesma proporção verificada em 
outras disciplinas das ciências humanas, já que em uma 
universidade de modelo humboldtiano ensino e pesquisa não 
podem andar separados.(NOBRE, 2002, p.7) 
 
 

E mais, agora com a lição de Joaquim Leonel de Rezende Alvim: 
 
 
Portanto os desdobramentos concretos da temática da 
interdisciplinaridade, veiculada pelo quadro legal e pela nova 
cultura jurídica, parecem ser insuficientes para uma efetiva 
implementação dessa forma específica de abordar o Direito 
nos cursos jurídicos, originando muito mais justaposição de 
saberes do que uma efetiva interdisciplinaridade dos saberes 
(ALVIM, 2000, p. 159). 
 
 

   Outra problemática enfrentada pelo projeto de transformação das 

universidades de Direito a exemplo da questão anterior também não encontrou 

êxito na realidade prática. A questão da titulação buscando um corpo docente 

mais engajado com as funções típicas da academia, lamentavelmente, não 

caminhou para uma efetiva incorporação de um saber crítico. 

Nesse novo paradigma a pós-graduação é buscada, sobretudo, pela 

necessidade de se obter um título. Isso significa, é exigência para pode dar 

aula e haver reconhecimento depende da presença de titulação. Fato que gera 
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a procura por esse tipo de formação exclusivamente com o escopo de obter o 

diploma. 

 

Ocorre que isso se tornou um real problema no momento em 
que a abertura econômica do país, na década de 1990, 
estabeleceu novas exigências e padrões internacionais de 
competência e formação de alguns setores, resultando, entre 
outras coisas, no Boom de cursós de graduação em direito – os 
chamados LL Ms (legum magiste) que temos observado  
(NOBRE, 2002, p.9) 
 
 

Dessa forma, é inegável que a busca por uma nova diretriz legal causou 

um grande impacto no padrão tradicional da cultura jurídica acadêmica que 

tangenciam os cursos de Direito do Brasil. Tendo em vista, que as mudanças 

somente teriam efeito a partir de 1997 estamos sentindo os primeiros efeitos 

dessas mudanças, uma vez que poucas turmas se formaram com a vigência 

desse modelo. 

 

 

2.3. RESOLUÇÃO CNE/CES nº 9/2004 

 

Conforme observamos a Portaria 1886 de 30 de dezembro de 1994, 

inaugurou um momento, pelo menos do ponto de vista formal, de tentativa de 

revisão dos pressupostos que direcionam a estrutura do ensino jurídico 

tradicional mediante a definição de normas mínimas para o regular 

funcionamento dos cursos de Direito. Sobretudo, em virtude de seu 

direcionamento à realidade social e integração dos conteúdos com as 

atividades, por meio da interdisciplinaridade, conferindo relativa dimensão 

teórica-prática ao currículo jurídico. No entanto, a inovação advinda da referida 

Portaria esbarrou em uma rigidez do currículo mínimo nacional que passou 

contrariar a norma estabelecida por leis anos posteriores. 

 

 Ocorre, porém que essa flexibilização conforme 
apontou o conselheiro do CNE, Dr. Edson de Oliveira Nunes, 
esbarrou em uma rigidez do currículo mínimo nacional para a 
graduação do bacharel em Direito, uma vez que tal 
procedimento somente seria possível se fosse “observado o 
currículo mínimo previsto no art. 6º”, o que descaracterizou a 
definição de “diretrizes curriculares”, expressão essa adota na 
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ementa da Portaria não corresponde ao que as leis nº 9131/95 
e nº 9394/96, com os consequentes Pareceres do Conselho 
Nacional de Educação, entendiam como sendo “diretrizes 
curriculares nacionais para a graduação” e “Diretrizes 
Curriculares para cada curso de graduação” como ora se relata 
para o curso de graduação em Direito, bacharelado. (MOSSINI, 
2010, p.112) 

 
 

Dessa forma, as leis 9131/95 e 9394/96 redefiniram a ideia contida na 

Portaria 1886 estabelecendo uma incoerência entre os regimes curriculares 

propostos. Nesse cenário de desarmonia jurídica é aprovado, pelo Conselho 

Nacional de Educação, o parecer CES/CNE 507/99 sugerindo que o ministro 

da educação revogasse a Portaria 1886/94. 

 

Nesse sentido, o conselho nacional de Educação, por 
meio da Câmara de Educação Superior, aprovou o Parecer 
CES/CNE 507/99, contendo a indicação para que o Ministro de 
Educação de Estado da Educação revogasse as Portarias 
1886/94 e 3/96, “para assegurar a coerência nas Diretrizes 
Curriculares” sob a nova concepção preconizada nas leis 
supra-referida, para todos os cursos de graduação, incluindo, 
também, os cursos de graduação em Direito. (MOSSINI, 2010, 
p.112) 

 

E mais: 

 

A flexibilização enfocada induz maior nível de responsabilidade 
de educação quando da “elaboração de sua proposta 
pedagógica coerente com essa nova ordem e com as 
exigências da sociedade contemporânea”. Nesse novo 
contexto, no entanto, não convivem bem a Portaria Ministerial 
nº 1886/94, com alterações que lhe introduziu a Portaria 
nº3/96, como se constata pela análise de cada dispositivo do 
referido ato normativo, que esposou uma visão do currículo do 
curso jurídico bem, diversa daquela que, cinco anos depois, 
resulta da nova política, educacional brasileira contida na Lei 
de Diretrizes e Bases nº 9394/96, construída sobre os pilares 
da nova Ordem Constitucional de 1988. (Parecer CES/CNE 
507/99 apud MOSSINI, 2010, p.113). 
 
 

Diante desse novo contexto legal, a substituição dos currículos mínimos 

obrigatórios nacionais, advieram lastreadas pelos Pareceres CSN/CNE nº 

776/97, nº 538/2001 e nº 67/2003, ademais das propostas recebidas da 

SEsu/MEC, dos órgãos de segmentos da sociedade variados. 
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Em 29 setembro de 2004, o ensino jurídico se deparou com uma nova 

norma jurídica que veio a revogar a referida Portaria, a Resolução nº 9 do 

Conselho Nacional de Educação – Ministério da Educação e Cultura.  Essa 

resolução por força de 13 artigos estabeleceu as novas Diretrizes Curriculares 

a serem seguidas, em âmbito nacional, para os cursos de bacharelado em 

Direito.  

 

Segundo Bissoli Filho, essa norma consigna o que, num 
estudo histórico minucioso, seria a décima quinta reforma do 
ensino jurídico, “tendo como pressupostos – contidos na 
Constituição Federal de 1988, mais especificamente nos 
artigos 206 e 209 -, a liberdade, o pluralismo e qualidade no 
ensino” (FILHO, 2011, p.31 apud, CARNEIRO, 2014, p.8). 

 

 

Esse nova proposta não se afastou muito daquela estabelecida pelo 

marco normativo anterior no que tange aquilo que foi considerado a sua 

contribuição de maior relevo, a interdisciplinaridade. Depreende-se que no que 

refere aos instrumentos normativos, em vigor, quanto à metodologia adotada o 

curso de Direito deve focar hierarquicamente em: organização de curso; projeto 

pedagógico; perfil desejado do formando; competências e habilidades; 

conteúdos curriculares; estágios curriculares; estágio curricular supervisionado; 

atividades complementares; sistema de avaliação; trabalho de curso; regime 

acadêmico; duração do curso. 

Nota-se que a Resolução nº 9/2004 não trata mais de “currículo mínimo”, 

mas de “diretrizes curriculares”, inseridas em áreas maiores sem, no entanto, 

esmiuçá-las. Além de estabelecer o que se chama de “diretrizes curriculares” 

foi também fixado o termo “conteúdos e atividades essenciais” em detrimento 

do termo anterior. 

Ao estabelecer esse termo, a resolução estabelece as linhas gerais, 

atribuindo às instituições a tarefa de organizarem os seus cursos em prol de 

um projeto pedagógico, definindo, dentro outros assuntos, o currículo pleno. 

 

Nesse sentido as diretrizes curriculares contem mais do que 
continham os antigos currículos mínimos, tendo em vista terem 
introduzido a necessidade de desenvolver nos estudantes 
competências e habilidades visando à sua formação 
profissional, e a exigência de elaboração, pela IES, de projetos 
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pedagógicos, que se configuram no planejamento de seus 
cursos. (RODRIGUES, 2005, p 202 apud CARNEIRO, 2014, 
p.8). 

 

 

Essa alteração pressupõe um incremento da autonomia das instituições 

de ensino sem que essa flexibilização direcione a uma falta de preocupação 

com a qualidade do curso. Esse aumento da autonomia direciona, na realidade, 

a uma nova estruturação do perfil dos cursos de Direito dotada de uma maior 

proteção ao controle governamental, uma vez que cabe às instituições definir o 

perfil de seus cursos. 

 

Apesar de a Resolução CNE/CES nº 9/2004 apontar 
conteúdos e atividades obrigatórios, há uma grande 
flexibilização para as instituições de ensino organizarem o 
modo como serão disponibilizados. Alem disso, não se pode 
esquecer que as instituições detêm a liberdade – na verdade, a 
obrigação – de acrescentarem ao currículo pleno conteúdos e 
atividades que levem em consideração o contexto regional, o 
tipo de formação que se deseja prestar e as necessidades 
sociais que se deseja atender, de acordo com o previsto no 
projeto pedagógico. Ou seja: a Resolução coloca determinados 
parâmetros que não inviabilizam a criatividade na estruturação 
dos cursos de Direito.  (CARNEIRO, 2014, p.10). 

 
 

A preocupação com a qualidade dos cursos reflete, por exemplo, no 

artigo 5º da resolução em tela, os cursos de bacharelado em Direito devem 

trabalhar conteúdos e atividades obrigatórios que atendam a 3 grandes eixos. 

Quais sejam: Eixo de Formação Fundamental (relações do direito com outras 

áreas do saber); Eixo de Formação Profissional (enfoque dogmático mais 

propriamente da ciência do Direito); Eixo de Formação Prática (objetiva a 

integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos outros 

eixos). 

A configuração desses eixos fundamentais é constituída por: 

antropologia, ciência política, economia, ética, filosofia, historia, sociologia, 

psicologia dentro do eixo de formação profissional; Direito constitucional, 

administrativo, tributário, penal, civil, empresarial, do trabalho, internacional, 

processual compondo o eixo de formação profissional; Estágio supervisionado; 
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trabalho de cursos e atividades complementares estabelecendo, por fim, o eixo 

de formação prática. 

Além disso, a resolução destaca o que chama de “conteúdos essenciais” 

que devem ser obrigatoriamente trabalhadas, não utilizando da denominação 

“matérias”. Isso quer dizer que as matérias podem ser trabalhadas em várias 

disciplinas assim como se propôs, sem sucesso, a fazer a portaria 

anteriormente vigente. 

 
É importante ressaltar que as matérias acima, tal como 

proposto pela Resolução nº9/2004, referem-se aos conteúdos 
das disciplinas, então à nomenclatura destas últimas, trata-se, 
portanto, de matérias que deverão ser abordadas no âmbito 
das várias disciplinas. Assim, por exemplo, a matéria de 
psicologia não precisa ser abordada, necessariamente, no 
âmbito de uma disciplina sob a nomenclatura de Psicologia 
Jurídica, podendo ser trabalhada dentro da Criminologia. 
(MACHADO, 2009, p. 2009 apud CARNEIRO, 2014, p.10) 

 

O novo paradigma, no entanto, não foi capaz de superar a ideia do 

currículo mínimo do marco normativo anterior, uma vez que as novas diretrizes 

formam-se, na verdade, conteúdos e atividades obrigatórias, equiparando-se a 

idéia de um currículo básico mínimo presente formulação anteriores.  

 

Constata-se da leitura desse específico ato 
administrativo normativo de natureza educacional, no entanto, 
a clara intenção do legislador em, mais uma vez, impor de 
forma heterônoma a configuração de uma estrutura curricular 
onde será fixado um “currículo mínimo” para o curso de Direito. 
(MOSSINI, 2010, p. 117). 

 

E mais: 

 

A previsão de conteúdos essenciais que devem, 
obrigatoriamente, constar dos currículos plenos dos cursos de 
Direito a serem elaborados pelas instituições de ensino indica 
que não se abandonou, de todo, o modelo do “currículo 
mínimo”. Para Linhares, as atuais diretrizes curriculares, ao 
listarem conteúdos e atividades obrigatórios equiparam-se “á 
antiga configuração de um ‘currículo mínimo’ cujo paradigma 
tanto se criticou, no passado”(2009, p.320). (LINHARES, 2009, 
p.320 apud CARNEIRO, 2014, p.11). 
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As atuais diretrizes curriculares impostas para o curso de Direito buscam 

direcionar a criação de distintas formações e habilitações para cada campo do 

conhecimento. Dessa forma é possível definir os diferentes tipos de 

profissionais, com a finalidade de alcançar maior variedade de carreiras, 

promovendo a integração do ensino dentro da graduação em harmonia com a 

pós-graduação. A intenção da Resolução do CNE/CES nº 9/2004 é, na esteira 

da Portaria anterior, refletir uma lógica que satisfaça as distintas demandas 

quantos aos perfis de desempenho exigido em cada momento pela sociedade, 

pelas mudanças sócias, culturais e econômicas. 

 
Dinâmica curricular para o ensino do Direito que deve ser 
acompanhada, no entanto, na realidade de novas e mais 
sofisticadas tecnologias, novas e mais complexas situações 
jurídicas, a exigir até contínuas revisões do projeto pedagógico, 
do curso jurídico, que, assim, se constituirá em 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 ás necessidades emergentes, revelando adequado 
raciocínio jurídico, postura ética, senso de justiça e sólida 
formação humanística. Enquanto tecnologia de controle, seu 
ensino será unidisciplinar, meramente informativo, 
despolitizado, massificador e dogmático, estruturado em torno 
de um sistema jurídico autárquico, auto-suficiente, completo, 
lógico e formalmente coerente. Enquanto atividade científica, 
crítica e especulativa, seu ensino será formativo, não 
dogmático e multidisciplinar, organizado a partir de uma 
interrogação sobre a dimensão política, sobre as implicações 
socioeconômicas e sobre a natureza ideológica de toda e 
qualquer ordem jurídica. (MOSSINI, 2010, p.118) 

 

 

2.4.   A PEDAGÓGIA  

  

 Dessa forma, imprescindível é que se formem profissionais com 

pensamento independente e crítico, aptos a utilizarem-se do saber adquirido 

para servirem de sujeitos a manusearem as ferramentas jurídicas de 

intervenção social. Contudo, pode-se constatar que anualmente formam-se 

profissionais com raciocínio jurídico mecanizado, pouco crítico sobre a 

realidade que lhes circunda e tendentes à massificação, à reificação, ou seja, a 

serem tornados, não sujeitos, mas meros objetos de intervenção social em 

nome de ideologias alheias. Isto é, dado o alto potencial de intervenção social, 
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defende-se que o profissional do direito seja emancipado e, portanto, apto a 

intervir na realidade em que vive de modo crítico e construtivo. 

Nessa direção, a educação profissionalizante - no caso específico, a 

jurídica - possui grande importância no sentido de moldar o raciocínio do sujeito 

desde a sua graduação; pois ela é um fator significativo de excitação ou 

estagnação de seu pensamento12.  

Dessa forma, adentra-se nesse momento à reflexão acerca da postura 

dos educadores, a qual é determinante sobre o tipo de estímulo a conformar o 

raciocínio profissional do sujeito. Cumpre analisar que o papel do professor, 

ainda que se possa falar, atualmente, de desvalorização econômica13 na 

realidade nacional, tradicionalmente envolve status hierárquico de detentor do 

conhecimento, aquele que ensina e professa os saberes aos que aprendem, 

estes chamados alunos14. 

Ao analisar as relações entre educador e educando na transmissão de 

conhecimento seja na escola (em seus diversos níveis de educação) seja fora 

dela Paulo Freire identifica uma qualidade que se coloca irrefutavelmente. O 

caráter especial presente nesse tipo de relação compõe-se majoritariamente 

pela condição de relações narradoras (dissertadoras). 

Essa dimensão exige um agente ativo e objetos pacientes. A narração 

de conteúdos tende a petrificar ou fazer de algo quase morto, existe em certa 

medida uma enfermidade na narração, na qual a tônica deste tipo de educação 

é narrar e narrar seguidamente.  

 

                                                 
12

 Certo é que, paralelamente à qualificação acadêmica, outros fatores também cumprem esse papel 
sobre o pensamento do sujeito, tais como circunstâncias políticas e sociais, no entanto, neste texto a 
análise irá se restringir à educação acadêmica recebida. 
13

 No dia 28 de maio de 2015 teve início no Brasil uma paralisação dos docentes de universidades e 
institutos federais. Conforme, o ANDES (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior). A greve atinge os professores de 37 universidades federais que negociam por valorização 
salarial e melhores condições de trabalho.  No ano de 1980 houve a primeira greve da categoria no 
Brasil e desde então houve mais 18 paralisações com o objetivo de melhoras as condições dos docentes 
das universidades federais (1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987,1989, 1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 
2001,2003, 2005 e 2012). Disponível em: 
<http://ne10.uol.com.br/canal/educacao/noticia/2012/08/16/ha-32-anos-professores-federais-
realizavam-a-primeira-greve-361894.php>;<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/08/greve-em-
universidades-federais-completa-3-meses-com-ato-em-brasilia.html>. Acesso em: 08/08/2015. 
14

 Dentre as teorias acerca da etimologia e significação da palavra "aluno", figura uma corrente com a 
postura subserviente analisada, segundo a qual, aluno seria aquele que aprende, sendo “-a, sem, -luno, 
luz”, assim, sem luz, sem conhecimento.  

http://ne10.uol.com.br/canal/educacao/noticia/2012/08/16/ha-32-anos-professores-federais-realizavam-a-primeira-greve-361894.php
http://ne10.uol.com.br/canal/educacao/noticia/2012/08/16/ha-32-anos-professores-federais-realizavam-a-primeira-greve-361894.php
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/08/greve-em-universidades-federais-completa-3-meses-com-ato-em-brasilia.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/08/greve-em-universidades-federais-completa-3-meses-com-ato-em-brasilia.html
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Falar da realidade como algo parado, estático, 
compartimentalizado e bem comportado, quando não falar ou 
dissertar sobre algo completamente alheio á experiência 
existencial do educandos vem sendo, realmente, a suprema 
inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o 
educador aparece como o seu real sujeito, cuja tarefa 
indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos da 
narração. Conteúdos que são retalhos da realidade 
desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja 
visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, 
se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se 
transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e 
alienante. (FREIRE, 1987, p.33). 
 

 

Nesse contexto, uma das características basilares da educação 

dissertadora é a “sonoridade” da palavra em detrimento da sua capacidade 

transformadora. O educador nesse modo se transmissão do conhecimento 

direciona os educandos à memorização mecanizada de conteúdos, na qual o 

agente ativo e passivo são avaliados pela capacidade de depositar o 

conhecimento e ser preenchido com o mesmo. Nesse contexto, Paulo Freire 

assevera: “Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os 

educandos são depositários e o educador depositante”. (FREIRE, 1987, p.33). 

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e 
depositados que os educandos, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção 
“bancária” da educação, em que a única margem de ação que 
se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, 
guarda-los e arquiva-los. Margem para serem colecionadores 
ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os 
grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das 
hipóteses) equivocada concepção “bancaria” 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 destorcida visão da educação, não há 
criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe 
saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 
impaciente, permanente, em que os homens fazem no mundo 
e com os outros. (FREIRE, 1987, p.33). 
 

 

Isso significa que na concepção “bancária” da educação exposta por 

Paulo Freire o conhecimento é uma doação daqueles que se consideram 

portadores do saber aos que são julgados como ignorantes e alienados 

(aqueles que não possuem o conhecimento). Os agentes (ativo e passivo) 
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dessa relação possuem papéis estanques, ou seja, um será sempre o que 

sabe, enquanto outro o que não sabe. Essas posições fixas recusam a 

educação e o conhecimento como processo de busca. Diante disso, uma vez 

mais Paulo Freire nos ensina: 

 

Na concepção “bancária” que estamos criticando, para qual a 
educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir 
valores e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se 
esta superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade 
opressora, sendo dimensão da “cultura do silêncio”, a 
“educação bancária mantém e estimula essa contradição. Daí, 
então, que nela: O educador é o que educa; os educandos, os 
que são educados; o educador é o que sabe; os educandos, os 
que não sabem; o educador é o que pensa; os educandos, os 
pensados; o educador é o que diz a palavra; os educandos, os 
que a escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os 
educandos, os disciplinados; o educador é o que opta e 
prescreve sua opção; os educandos os que seguem a 
prescrição; o educador é o que atua; os educandos, os que têm 
a ilusão de que atuam; o educador escolhe o conteúdo 
programático; os educandos se acomodam a ele; o educador 
identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, 
que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes 
devem adaptar-se às determinações daquele; o educador, 
finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros 
objetos”. (FREIRE, 1987, p.34). 

 

 

Esse contexto direciona o objeto – agente passivo – dessa educação a 

uma consciência de ajustamento a uma ordem de transmissão de saber. Isso 

significa a competência da adaptação é estimulada e se sobrepõe a formação 

de uma consciência crítica e, consequentemente, na capacidade de se inserir 

no mundo e transforma-lo. 

Um educador afastado desse tipo de educação tem sua ação desde logo 

identificada com os próprios educandos em uma estrutura que funciona no 

sentido da humanização de ambos. Não atuando na forma de doação do saber, 

mas sim do pensar autêntico e criador. 

 

A concepção e a prática da educação que vimos criticando se 
instauram como eficientes instrumentos para este fim. Daí que 
um dos seus objetivos fundamentais, mesmo que dele não 
estejam advertidos muitos do que a realizam, seja dificultar, em 
tudo, o pensar autentico. Nas aulas verbalistas, nos métodos 
de avaliação de conhecimentos, no chamado controle da 
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leitura, na distancia entre o educador e os educandos, nos 
critérios de promoção, na indicação bibliográfica, em tudo, há, 
sempre a conotação digestiva e a proibição ao pensar 
verdadeiro. (FREIRE, 1987, p. 37)  

 

 

O educador “bancário” tem dificuldade de perceber o potencial da 

comunicação como criadora de sentido na vida humana. 

 

Que o pensar do educador somente ganha autenticidade do 
pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, 
portanto, na intercomunicação. Por isto, o pensar daquele 
nãom pode ser um pensar para estes nem a estes imposto. Daí 
que não deva ser um pensar no isolamento, na torre de marfim, 
mas na e pela comunicação, em torno, repitamos de uma 
realidade. (FREIRE, 1987, p. 37). 
 

 

 A concepção “bancária” se funda em conceitos mecânicos, estáticos, 

especializada na consciência e que transforma os educandos em recipientes, 

partindo de uma compreensão falsa dos homens – reduzidos a meras coisas. 

O animo em direção oposta à tarefa de libertar, a tarefa de reconstruir o mundo 

e tornar todos os agentes mais e mais humanos. O animo se configura pelo 

controle – do pensar e da ação – levando os homens à domesticação ao 

ajustamento ao mundo. Trata-se de inibir o poder de criar, de atuar. 

 A educação como prática de dominação busca manter a ingenuidade 

dos educandos, a intenção ideológica dessa postura é, justamente, indoutrinar 

no rumo da acomodação às condições vigentes. Diante disso, não há como 

estabelecer uma educação humanista e emancipatória sem abrir mão da 

educação “bancária”, fato que nas palavras de Paulo Freire nem sempre 

ocorre: 

 
Disto, infelizmente, parece que nem sempre estão convencidos 
os que se inquietam pela causa da libertação. É que, 
envolvidos pelo clima gerador da concepção bancária e 
sofrendo sua influência, não chegam a perceber o seu 
significado ou a sua força desumanizadora. Paradoxalmente, 
então, usam o mesmo instrumento alienador, num esforço que 
pretende libertador. E há até os que, usando o mesmo 
instrumento alienador, chamam aos que divergem desta prática 
de ingênuos ou sonhadores, quando – não de reacionários. 
(FREIRE, 1987, p. 38). 

 



41 

 

E mais: 

 

O que nos parece indiscutível é que nem sempre estão 
convencidos os que se inquietam pela causa da libertação. É 
que, envolvidos pelo clima gerador da concepção bancária, sob 
pena de se contradizerem em sua busca. Assim como também 
não pode esta concepção tornar-se legado da sociedade 
opressora á sociedade revolucionária. (FREIRE, 1987, p. 38). 

 
 

A verdadeira educação que se coloca àqueles verdadeiramente 

engajados com a emancipação não pode orientar-se pelo mesmo método que 

entende os homens como seres “vazios”, mas sim com a ideia dos homens 

como “corpos conscientes”. A verdadeira educação emancipadora não 

compreende os educandos como depósitos de conteúdos, na realidade ela 

busca problematização dos homens em suas relações com o mundo. 

A educação problematizadora, responde á essência do ser e da 

consciência, que é a sua intencionalidade, nega os comunicados e existência á 

comunicação. Nesse sentido, essa educação não pode ser o ato de depositar, 

narrar, transferir, transmitir valores e conhecimentos aos educandos. A 

educação libertadora exige a superação da contradição entre educador-

educando mediante o diálogo. Devido ao fato de que através dialogo é possível 

haver comunicação sem a qual na há educação. 

A definição de papeis defendida pela educação emancipatóra trabalha 

os dois sujeitos da relação pedagógica como ativo e passivo, educador e 

educando. 

 

Desta maneira, o deucador já não é o que apenas educa, mas 
o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o 
educando que, ao ser educado, também educada. Ambos 
assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos 
e em que os “argumentos de autoridade” já, não valem. Em 
que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de 
estar sendo com as liberdades e não contra elas. (FREIRE, 
1987, p.39) 

 

 

O modelo de educação proposto por Paulo Freire abandona o objeto 

cognoscível como propriedade do educador. Nesse momento esse objeto 

passa a transitar livremente entre os agentes que compõem a tarefa de educar 
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e ser educado, incidindo em uma reflexão e gerando personagens críticos, em 

diálogo com o educador, crítico também. Dessa forma, o trabalho centra-se em 

um caráter autenticamente reflexivo, baseado em um constante revelamento da 

realidade. A busca é pela emersão das consciências, de que resulta sua 

inserção crítica no mundo. 

 Esse processo como já dito anteriormente se centra essencialmente na 

ideia do diálogo através de uma correlação equilibrada entre prática e reflexão. 

O diálogo é uma condição existencial na qual o homem se insere como 

presente no mundo. Através dele ocorre um encontro que solidariza o refletir e 

o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizado. 

O diálogo, por isso só, é uma ato de amor e de humildade, uma vez que 

não é possível estabelecer uma pronuncia de mundo na qual os homens o 

recriam permanentemente sem o compromisso com os demais homens. Isso 

significa que o diálogo é um ato de relação horizontal, não de forma 

paternalista, na qual uns buscam descender nível dos outros e assim se 

posicionar em igualdade com estes. Na realidade, essa relação deve ter um 

caráter cooperativo de compreender verdadeiramente a si mesmo e seus iguais 

como um agente capaz de refletir e gerar reflexão.  

 

A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens 
que não tem humildade ou a perdem, não podem aproximar-se 
do povo. Não podem ser seus companheiros de pronuncia do 
mundo. se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão 
homem como 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. 
Não há também, diálogo, se não há uma intensa fé nos 
homens. Fé no seu poder de fazer e de refazer. De criar e 
recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de 
alguns eleitos, mas direito dos homens. (FREIRE, 1987, p. 46). 

 
 
E mais: 
 

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé dos homens, o 
diálogo se faz uma relação horizontal, em que a com 
fiança de um polo no outro é consequência obvia. Seria 
uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o 
diálogo não provocasse este elimina de confiança entre 
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seus sujeitos. Por isso inexiste esta confiança na 
antidialogicidade da concepção “bancária” da educação. 
(FREIRE, 1987, p. 46). 

 
  

Nesse sentido, imbuído de seu status supostamente superior numa 

hierarquia de saberes, o professor enxerga-se muitas vezes como Intelectual, o 

qual tradicionalmente é porta voz de saberes e verdades e que possui 

legitimidade para dizê-las e ensiná-las; conforme bem analisa Foucault: 

 

O intelectual dizia a verdade àqueles que ainda não a viam e 
em nome daqueles que não podiam dizê-la: consciência e 
eloquência. Ora, o que os intelectuais descobriram 
recentemente é que as massas não se necessitam dele para 
saber, elas sabem perfeitamente, claramente, muito melhor do 
que eles; e elas o dizem muito bem, mas existe um sistema de 
poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse saber. 
Poder que não se encontra somente nas instâncias superiores 
da censura, mas que penetra muito profundamente e muito 
sutilmente em toda trama da sociedade. (FOUCAULT, 2015, 
p.131).  
 
 

Observa-se, assim, que o professor tem legitimidade para ensinar, para 

manter-se na parte superior de uma hierarquia de saberes, o que conforma 

uma relação educacional vertical, em detrimento de uma relação horizontal. 

Isto é, mantém-se uma dominação cultural e histórica por meio da não troca 

subjetiva e comunicativa, mas sim a passagem de conceitos desenvolvidos no 

interior de uma época pelo suposto legitimado aos da época seguinte. Sobre 

esse conceito, desenvolve Paulo Freire, com base nos conceitos desenvolvidos 

por Eduardo Nicol15: 

 

Este domínio cultural e histórico, domínio humano da estrutura 
epocal, se caracteriza pela intersubjetividade, pela 
intercomunicação. [...] Esta solidariedade intercomunicativa 
entre unidades “epocais” distintas constitui o domínio da 
‘estrutura horizontal’ (FREIRE, 1983, p.40).  
 
 

Habitualmente soma-se ao tradicional papel encarnado pelo professor, 

promotor de uma relação educacional vertical, a clássica forma de se passar 

                                                 
15

 Nesse sentido, em seu livro “Extensão ou Conciliação?”, Freire menciona servir-se dos conceitos de 
Eduardo Nicol sobre a questão da verdade histórica, trabalhado em sua obra “Los princípios de la 
ciência”, Fondo de cultura econômica - México, 1945.  
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saberes, tido como verdades: não se lhes questiona, não são aplicados à 

exemplos imprevistos, age-se conforme o pré-estabelecido.  

Outra questão relevante é sobre a forma de abordagem do conteúdo 

programático. Para o educador-educando o conteúdo programático não é uma 

imposição, na realidade ele caracteriza-se por ser uma organização daquilo 

que foi acrescentado e orientado pelo povo de forma desestruturada. Isso 

significa que a função do educador é receber aquilo encontrado no seio do 

outro sujeito da relação do processo pedagógico, e a partir dessas recepções 

definir e estruturar o conteúdo programático a ser trabalhado e reinventa-lo 

seguidamente de acordo com o caminhar dessas trocas. 

 
A educação autêntica, repitamos não se faz de “A” sobre “B”, 
mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo. Mundo que 
impressiona e desafia  a uns e a outros, originando visões ou 
pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de 
duvidas, de esperanças, ou deseperanças que implicitam 
temas significativos, á base dos quais se constituirá o conteúdo 
programático da educação. Um dos equívocos de uma 
concepção ingênua do humanismo está em que, na ânsia de 
corporificar um modelo ideal de “homem bom”, se esquece da 
situação concreta, existencial, presente, dos homens mesmo. 
(FREIRE, 1987, p. 48). 

 
 

E ainda: 
 

Não, seriam poucos os exemplos, que poderiam ser citados, de 
planos, de natureza política ou simplesmente docente, que 
falharam porque os seus realizadores partiram de sua visão 
pessoal da realidade. Porque não levaram em conta, um 
mínimo instante, os homens em situação a quem se dirigia seu 
programa, a não ser como puras incidências de sua ação.  
(FREIRE, 1987, p. 48). 

 
 
Nesse contexto, é necessária uma aproximação das massas populares 

para através dela conhecê-los em forma de dialogo. Conhecer a objetividade 

que estão imersos e a consciência que tenham dessa objetividade, os vários 

níveis de percepção de si mesmos e do mundo em que estão. Diante disso, 

não é possível, esperar resultados positivos de um programa, desrespeitando a 

particular visão de mundo que tenha o povo. 

 No âmbito jurídico, inclusive, tais verdades revestem-se muitas vezes 

em uma figura específica: normas postas, e em uma conduta diante delas: a 
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rigidez. Eis o “positivismo jurídico”. Em verdade, observa-se que o que se 

chama positivismo jurídico se distingue em três aspectos não necessariamente 

inter-relacionados, quais sejam o positivismo “a) como método para o estudo 

do Direito; b) como teoria do direito; e, c) como ideologia do direito.” (BOBBIO, 

2006, p. 131).  

No tocante ao positivismo jurídico como método, não se objetiva realizar 

críticas, pois, conforme Bobbio, “o método positivista é pura e simplesmente o 

método científico, e, portanto, é necessário adotá-lo se quer fazer ciência 

jurídica ou teoria do direito.” (BOBBIO, 2006, p. 132). 

Acerca do positivismo como teoria e como ideologia, porém, cabe certa 

diferenciação, a qual majoritariamente se desfaz na realidade, conforme se 

pode depreender:  

 

dissemos que a ambição do positivismo jurídico é assumir uma 
atitude neutra diante do direito, para estuda-lo assim como é, e 
não como deveria ser: isto é, ser uma teoria e não uma 
ideologia. Pois bem, podemos dizer que ele não conseguiu ser 
integralmente fiel a esse propósito, pois, na realidade, ele 
parece não só um certo modo de entender o direito (de 
destacar-lhe os caracteres constitutivos), como também um 
certo modo de querer o direito; parece, portanto, não somente 
uma teoria, mas também uma ideologia. (BOBBIO, 2006, 
p.135).  
 
 

Isto é, ocorre que no mais das vezes mesclam-se ideologias escusas à 

teoria supostamente científica e neutra; e esse aspecto híbrido do positivismo 

jurídico configura uma importante questão que passa despercebida por 

profissionais do direito com pensamento mecanizado e pouco crítico. Aponta-

se, portanto, que para além do estudo de “saberes positivados”, o “modo 

positivista” de ensino - no sentido de não questionador de ideologias escusas e 

forjadas em teorias neutras - apenas perpetua um ensino não emancipatório.  

Verifica-se, dentre outras, a característica de um ensino distante da 

realidade sócio-política do país, e por via de consequência formador de 

profissionais, em geral, com o mesmo perfil. Posteriormente, mantendo esse 

padrão, um eventual retorno desses profissionais à academia reproduzirá sua 

formação acadêmica, colaborando, assim, para o fechamento do ciclo.  
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Observa-se que estruturas elementares da educação jurídica, quais 

sejam suas influências histórico-sociais e o ensino em geral, funcionam de 

modo estagnador. Defende-se que tais elementares sejam gradualmente 

modificadas em prol de a educação jurídica ser emancipatória, e, 

consequentemente, o perfil majoritário do profissional do direito seja o de 

sujeito consciente das suas ferramentas de intervenção social.  

Diante do escaneamento de problemáticas realizado, têm-se as bases 

para a construção de propostas de ação. Desse modo, serão analisadas 

propostas de ação para modificação gradual dessa realidade no capítulo 

posterior. 

A mudança de postura dos professores, em vez de ancorados na 

tradição verticalizada, positivista e patrimonialista apresentada no capítulo de 

apanhado histórico, para a do ensino horizontalizado, crítico e socialmente 

engajado. A referida mudança de perspectiva deve visar à emancipação 

profissional e a uma sociedade com funcionamento mais igualitário, interativo e 

voltado à resolução de problemáticas. 

Essa nova perspectiva terá que passar pela busca da instituição 

universitária por seu papel tradicional de produtor de conhecimento 

equilibrando-se com as exigências contemporâneas de qualificação profissional 

técnica. Para isso, reitera-se que a globalização alternativa ocupar-se-ia dessa 

busca pelo pensamento profissional emancipatório por meio do enfoque a 

determinadas modalidades de adquirir conhecimentos. São exemplos disso a 

maior importância dada a atividades complementares na grade curricular, o que 

engloba a pesquisa, a extensão, a publicação de artigos, a participação em 

moots16 e competições, bem como a modos de organização que democratizem 

o espaço público da universidade, voltando-o para solucionar questões sociais.  

Nesse contexto, figura como essencial a conscientização acerca da 

mudança de uso do discurso, em prol de ser mais democrático e participativo. 

Ocorre que o tradicionalismo jurídico insculpido em excessivas formalidades 

comunicativas17 decorre no distanciamento do que é tratado diante do próprio 

interlocutor, no caso, o aluno. Em detrimento disso, o uso de um discurso mais 

                                                 
16

 Em conformidade com o Dicionário Michaelis, “moot court” consiste em tribunal ou júri simulado 
realizado por faculdades de Direito. 
17

 A formalidade insculpida no discurso refere-se à comunicação escrita e oral.  
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objetivo possui maiores chances de ser absorvido e tratado de modo dialógico 

pelo discente.  

Ainda nessa direção, a complexidade do discurso distancia também o 

direito da realidade social18, ofuscando debates construtivos que poderiam ser 

estimulados a partir de um uso mais atual, prático e pragmático do vernáculo. 

Por exemplo, a propagação de textos jurídicos que fazem uso de expressões 

latinas ofusca o significado do que é mencionado, fazendo com que o saber 

jurídico se mantenha adstrito ao seu meio, distante de críticas interdisciplinares 

que poderiam lhe pressionar a evoluir e se reinventar de modo emancipatório.  

Certo é que formalidades excessivas atrapalham a real finalidade do 

que é comunicado. Analogamente, dada à devida licença, assim como se 

observa a tendência cada vez maior em considerar a instrumentalidade das 

formas19 no processo civil, as quais se tornam secundárias diante do mérito da 

demanda, também se deve considerar o vernáculo um meio, um instrumento, 

pelo qual se objetiva comunicar e debater questões substanciais, devendo ser 

por essência, pois, acessível.  

Por fim, envolvendo ainda a modificação na postura dos educadores e 

estendendo-a para a dos cursos de Direito, devem ser envolvidos aspectos 

como o chamamento à participação e à construção conjunta de saberes, o que 

pode - e deve – vir a tocar no projeto pedagógico de disciplinas e inclusive no 

da instituição, por meio do debate acerca dos objetivos do currículo do curso20; 

até mesmo à variação na organização do espaço. 21 

                                                 
18

 Expressões latinas, discursos rebuscados e herméticos e raciocínios demasiadamente conceituais, 
teóricos, sem correlação com a prática caracterizam determinados textos jurídicos que se distanciam da 
realidade social. 
19

 Acerca da instrumentalidade das formas, explica Barbosa Moreira “[...]Visto que esse papel é 
instrumental em relação ao Direito substantivo, também se costuma falar da instrumentalidade do 
processo. Uma noção conecta-se com a outra e por assim dizer a implica. Qualquer instrumento será 
bom na medida em que sirva de modo prestimoso à consecução dos fins da obra a que se ordena; em 
outras palavras, na medida em que seja efetivo. Vale dizer: será efetivo o processo que constitua 
instrumento eficiente de realização do Direito material.” (MOREIRA, 2002, p.123). 
20

 Enfatiza-se neste ponto que o debate a ser realizado deve focar-se, não na composição específica de 
disciplinas, no ementário propriamente dito do currículo de um curso, mas sim em seu projeto 
pedagógico, da motivação de se buscar constar disciplinas tais, bem como de seus métodos de 
abordagem mais apropriados, o que de fato teria maior potencial de modificar o caráter de 
determinado curso em uma instituição.  
21

 A noção de que espaço é poder se reverteu, há muito, no conceito geográfico de territorialidade. E no 
ambiente acadêmico jurídico não é diferente, a organização do espaço revela a pouca interação entre os 
alunos e o professor como figura central no contexto em que se desenvolve o processo cognitivo, o que 
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3. ANÁLISE DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO NO BRASIL 

Assim concebida a pós-graduação, é reconhecida por sua singular 

importância para a formação universitária, vemos que constitui regime especial 

de cursos qualificada por ser conjuntamente com a graduação e com a 

extensão umas das funções típicas da universidade. 

Preliminarmente, cabe salientar que será deixada de lado nesse trabalho 

a pós-graduação sensu lato, uma vez que o objeto desse instituto é dotado de 

características que escapam a pós-graduação tradicional. A pós-graduação 

propriamente dita, essa sim objeto desse estudo, se refere à parte integrante 

do complexo universitário. Designa o sistema de curso posterior à graduação 

com finalidade referente ao incremento da formação científica ou cultura em 

determinado ramo do conhecimento, marcada pela natureza acadêmica e de 

pesquisa. Em outras palavras, o objeto desse exame trata-se do clico de 

cursos regulares em segmento à graduação, sistematicamente organizados, 

com a finalidade de desenvolver e aprofundar a formação adquirida no seio da 

graduação e levando a titulação de grau acadêmico22. 

Nesse momento será examinada a situação da pesquisa e pós-

graduação em Direito nas universidades brasileiras e como esse panorama 

influência no ensino dentro das mesmas. No decorrer dos últimos quarenta 

anos a pesquisa no Brasil em ciência humanas em várias de suas disciplinas 

alcançou patamares semelhantes aos internacionais. Isso se deve ao fato da 

implantação de um bem-sucedido programa de pós-graduação no país. 

No entanto, a pesquisa em direito na visão de Marco Nobre, embora, 

tenha acompanhado, em certa medida, o crescimento quantitativo das demais 

disciplinas de ciências humanas, não conseguiu atingir o avanço qualitativo das 

mesmas.  

 

A pergunta que tomarei como ponto de partida dessa 
discussão pode ser formulada da seguinte maneira: o que 

                                                                                                                                               
em diversas faculdades nacionais encontra seu ápice com a presença de um tablado, subindo ainda mais 
na hierarquia educacional e simultaneamente colocando-se mais visível.  
22

 Parecer n° 977/65, aprovado em 03 de dezembro de 1965, o então Ministro da Educação e Cultura, 
considerando a necessidade de implantar e desenvolver o regime de cursos de pós-graduação, no 
ensino superior, tendo em vista a imprecisão presente acerca da natureza dos cursos e, dessa forma, 
solicita ao Conselho que este se pronuncia sobre a matéria que define e, caso necessário, regulamente 
os cursos de pós-graduação.  
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permite explicar que o direito como disciplina acadêmica não 
tenha conseguido acompanhar o vertiginoso crescimento 
qualitativo da pesquisa científica em ciências humanas no 
Brasil nos últimos trinta anos? A pergunta, assim formulada, 
tem pelo menos dois pressupostos importantes: a pesquisa 
brasileira em ciências humanas atingiu patamares comparáveis 
aos internacionais em muitas das suas disciplinas, graças á 
bem-sucedida implantação de um sistema de pós-graduação 
no país, no geral, a pesquisa em direito não atingiu tais 
patamares, embora tenha, em boa medida, acompanhado o 
crescimento das demais disciplinas de ciências humanas 
(NOBRE, 2003, p.4) 
 
 

 Antes de nos debruçarmos sobre as razões dessa dinâmica 

trabalharemos sobre uma questão que precisa ser mais bem estudada, sob 

pena de não compreendermos com clareza tal fenômeno. O foco da analise 

nesse momento, trata-se da premissa da defasagem da pesquisa na área 

jurídica, na qual Marcos Nobre se refere como “relativo atraso em relação aos 

das demais disciplinas das ciências humanas” (NOBRE, 2004. p.3), sem 

evidenciar os porquês e as especificidades da questão.   

Diante dessa omissão presente na análise de Marcos Nobre, aqui será 

exposto um panorama mais pormenorizado da pesquisa e pós-graduação em 

direito no Brasil considerando as peculiaridades presentes da área jurídica que 

não podem ser olvidadas. Nesse ponto é onde reside a análise crítica realizada 

por Roberto Fragale e Alexandre Veronese. 

 

3.1.      APONTAMENTOS CRÍTICOS QUANTO A SITUAÇÃO DE “RELATIVO 

ATRASO” DA PESQUISA JURÍDICA BRASILEIRA – ANÁLISE 

QUANTITATIVA  

 

Conforme, o desenvolvido supra a pesquisa em Direito não acompanhou 

a lógica de evolução quando comparado às demais ciências humanas. Esse 

atraso deriva da falta de uma verdadeira interdisciplinaridade aliado a uma 

confusão entre a prática profissional e pesquisa acadêmica que será abordada 

com mais vagar adiante. Nesse ponto proporemos uma ampliação dessa visão 

analisando de forma mais completa o estado da pós-graduação em Direito. 

A pesquisa em direito no Brasil é efetivada de forma dispersa entre 

programas de pós-graduação em Direito propriamente, em programas de 



50 

 

outras áreas como sociologia, antropologia, economia, ciência política, etc., 

ademais de institutos independentes. No entanto, o âmbito de interesse nesse 

passo será restrito as instituições de ensino superior, devido ao fato de que 

nelas, supostamente, reside a principal fonte de elaboração de pesquisa.  

No ano de 2004, o Brasil possuía 52 programas de pós-graduação 

reconhecidos na grande área de ciências sociais e aplicadas. Número dos 

programas de pós-graduação em Direito, propriamente dito, no âmbito do 

mestrado aumentou de doze para trinta e sete entre os anos de 1981 até julho 

de 2004, enquanto, no caso de Doutorado e mestrado esse número subiu de 

quatro para quinze (FRAGALE et al VERONESE, 2004, p.55). No ano corrente 

(2016) no que se refere aos dados quantitativos de programas recomendados e 

reconhecidos pela Capes, a área do Direito está composta por 130 programas 

de pós-graduação23. 

Esse grande expansão transformou a pós-graduação em direito a 

segunda subárea inserida dentro da sua área central, ocupando 

aproximadamente um quarto do total de seus cursos.  Deve ser observado que 

a expansão tomou contornos específicos. Primeiramente, ocorreu uma intensa 

concentração em instituições privadas, que em 2004 correspondiam por 73% 

dos programas que ofereciam exclusivamente essa modalidade de curso. Ao 

passo que nas instituições públicas e confessionais essa concentração se deu 

nas universidades católicas. 

Quanto à população do corpo discente, em 2001, 66% dos alunos de 

mestrado encontravam-se nas universidades privadas (representando, em 

números absolutos, por 3065 alunos de um total de 4651), enquanto 58% do 

corpo discente de doutorado encontravam-se nas instituições públicas (542 

alunos de um total 925). Dai se extrai a conclusão nas palavras de Roberto 

Fragale e Alexandre Veronese: 

 

Só há uma conclusão possível: as instituições públicas estão 
formando quadros que são aproveitados em espaços privados, 
onde são construídos novos programas a partir desses quadros 

                                                 
23

 Segundo os dados fornecidos pela Capes, no ano de 2016 a área do Direito está formada por uma 
totalidade de 130 de Cursos de pós-graduação na qual 93 são de Mestrado, 33 de Doutorado e 4 de 
Mestrado Profissional. Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoA
reaConhecimento.jsf?areaAvaliacao=26> acesso em: 22/05/2016 
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recém-formados. Verifica-se por outro lado, que, no geral, as 
instituições privadas são responsáveis por 62% do total de 

discentes. (FRAGALE et al VERONESE, 2004, p.57) 

 
 

Essa análise, no entanto, toma um panorama distinto quando examinada 

a partir de um ponto de vista diferente. Quando o olhar tem como objeto a 

distribuição de alunos por programa dentro dos oito maiores corpos discentes – 

PUC-SP, USP, UFPE, FICM (Ipanema), UGF, UFMG, UFPR, UFSC – 

verificamos uma extrema concentração de alunos nessas instituições gerando 

uma desequilibrada relação entre o corpo discente e docente. Fato que 

prejudica a viabilidade do trabalho dos professores e, naturalmente, dificulta o 

processo de transmissão do conhecimento. 

 

É, sem dúvida, no mínimo preocupante que tão somente oito 
programas, que representam pouco mais de 15% da totalidade 
do universo da pós-graduação em Direito, respondem por 56%, 
ou seja, mais da metade dos 5576 alunos que ela possui. E o 
que falar dos números apresentados pelo maior programa, cuja 
população discente representa mais de um quinto de sua 
totalidade, com uma relação discente-docente que permite 
assumir a existência de uma sobrecarga de trabalho para o 
corpo docente, com patamares de difícil (senão impossível) 

gerenciamento (FRAGALE et al VERONESE, 2004, p. 57). 

 
 

A soma desses fatores aponta para um intenso crescimento do ensino 

privado, com uma forte concentração da pós-graduação em poucos programas 

e uma pulverização do quadro remanescente em programas muito recentes. A 

reforma que ocorreu no seio da graduação teve consequências que incidiram 

no conjunto de programas de pós-graduação. A exigência imposta pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na qual exige titulação para o 

exercício da docência superior teve um papel determinante nesse processo. 

Essa novo panorama propiciou um aumento da produção de pesquisa formal e 

consequentemente de publicações24.  

                                                 
24

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9394 de 20 de dezembro de 1996, artigo 
66 – A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 
prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Decreto 5773 de 09 de maio de 2006, artigo 
30 – o pedido de autorização de Curso deverá ser instruído com os seguintes documentos: inciso III – 
relação de docentes, acompanhada de termo de compromisso firmado com a instituição, informando-se 
a respectiva titulação, carga horária e regime de trabalho. PNE (Plano Nacional de Educação)/2011, 
Meta 13:Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores nas 
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 Esse enfoque excessivo na formação e professores gera o risco de 

privilegiar-se a pós-graduação como uma parte do processo de titulação, com 

vistas em atender a uma recente necessidade requerida pelo sistema 

educacional, que é a demandada por mestres e doutores. Esse panorama 

aponta para uma mudança de foco presente na pós-graduação. Primeiramente 

essa atividade era vista como uma atividade de pouco importância, agora, a 

produção acadêmica se faz imperiosa, pois não existe outro meio de se 

fomentar uma real legitimidade cientifica.  

 Esse quadro para ser compreendido é necessário, antes de qualquer 

coisa, identificar uma tensão dentro dos próprios programas de pós-graduação 

e por via de consequência dentro das universidades. Essa tensão é gerada 

pela dicotomia entre produção científica e formação instrumental que ganha 

contornos mais extremos quando tratamos das ciências sociais aplicadas, 

Direito em particular. 

 

 

3.2.  APONTAMENTOS CRÍTICOS QUANTO A SITUAÇÃO DE “RELATIVO 

ATRASO” DA PESQUISA JURÍDICA BRASILEIRA – ANÁLISE QUALITATIVA 

 

Depois de verificada esse processo no âmbito da quantidade da 

produção acadêmica, é necessário trabalhar a questão qualitativa sobre a 

pesquisa e a pós-graduação na área de Direito.  A pesquisa em ciências 

humanas, de modo geral, tem uma característica fundamental na constituição 

de melhorias no âmbito das instituições políticas e sociais. Uma possível 

reformulação das técnicas de pesquisa na área do Direito é capaz de gerar 

relevantes resultados na reflexão para garantir a operacionalização de um 

sistema de justiça. 

 Dentro da perspectiva da qualidade, em um primeiro momento será 

examinada essa questão tendo como ponto de partida a nota de avaliação do 

                                                                                                                                               
instituições de Educação Superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo exercício, sendo, 
do total, 35%doutores. Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 
sensu de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Referencias legais 
encontradas no sítio eletrônico do INEP. Disponível em: 
<http://www.abmes.org.br/public/arquivos/documentos/2011-07-04-Suzana-INEP-Titulacao.pdf>, 
acesso em: 23/05/2016. 

http://www.abmes.org.br/public/arquivos/documentos/2011-07-04-Suzana-INEP-Titulacao.pdf
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Capes. De forma inicial, cabe mencionar que, até o ano de 2004, a nenhum 

programa relativo ao curso de Direito foi atribuído à nota máxima – nota 7. Para 

obter o grau máximo é necessária a compatibilidade com os melhores 

programas de pesquisa internacionais. 

 

As notas 6 e 7, obtidas em 1998, foram reapreciadas à luz da 
avaliação efetuada por diversas comissões de avaliadores 
estrangeiros. Sua ausência, nas demais áreas significa, por 
conseguinte, a inexistência de programas comparáveis os melhores 
padrões internacionais de pesquisa. Ressalvadas as peculiaridades 
da área, pode-se assumir que sua ausência no Direito tem esse 
mesmo significado. Vale, entretanto, observar que, até a avaliação 
trienal 2001-2003, não havia nenhum programa assim avaliado na 
grande área de ciências sociais aplicadas. Só agora esse panorama 
foi modificado, com a obtenção do grau 7 pelo programa de 
Economia da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-

RJ)(FRAGALE et al VERONESE, 2004.p 59) 
 
 

 Cabe mencionar, no entanto, a área do Direito não possui grande 

diferença das demais áreas presentes nas ciências humanas. Uma vez que 

diante da avaliação gerida pelo Capes a questão do atraso em relação aos 

padrões de pesquisa dos EUA e da Europa se encontra presente em toda 

pesquisa no Brasil independente da área. Tendo em vista quem nem direito 

nem nenhuma outra matéria – exceção feita ao programa de economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV/RJ) - alcançou o grau máximo da referida 

avaliação, fato que aponta certa fragilidade na quando tratamos a pesquisa em 

direito dotado de um relativo atraso25. 

 Além disso, outra informação importante para compreendermos como a 

pesquisa jurídica é produzida no Brasil é o resultado do edital universal do 

CNPq de 2003 examinados da perspectiva não somente do direito, mas 

também Economia e da Administração.  

 

                                                 
25

 Conforme, relatório de avaliação trienal relativo aos anos de 2010, 2012 e 2013, a avaliação realizada 
em torno de 75 programas de pós-graduação na área do Direito permanece sem alcançar o grau 
máximo de avaliação da Capes. Por outro, lado em comparação com as demais disciplinas o relatório 
relativo ao mesmo triênio supra é possível encontrar um número maior da avaliação máxima, como por 
exemplo, 3 no ramo da sociologia (UFPGS, UFRJ e USP), 1 em sérvio social (PUC/SP), 2 em História 
(Unicamp e UFF) e 3 Economia ( USP, FGV/RJ e FGV/SP).  Informações retiradas no sítio eletrônico da 
Capes.  Disponível em: <http://www.capes.gov.br/> 
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwZXMuZ292LmJyfHRyaWVuYWwtMjAxM3x
neDo5NWRiMjBlOGY2ZDQ5ODA>; acesso em: 23/05/2016 
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o total de recursos concedidos para a área de Direito, dentro do 
seu próprio comitê, foi de R$31.950,50. No total, o comitê 
adjudicou a importância R$ 514.561,48. Na segunda listagem, 
esse valor alcançou a soma de R$32.108,23. Esse mesmo 
comitê atribuiu, na segunda listagem, um total de R$ 
513.275,92. Entretanto, o mais interessante é visualizar que o 
comitê de Arqueologia, Antropologia, Sociologia e Ciência 
Política alocou, na primeira lista, para projetos adjacentes á 
temática do Direito, R$63.216,05. Em outras palavras, ele 
alocou quase o dobro do próprio comitê que inclui a área de 
Direito (FRAGALE et al VERONESE, 2004, p 61). 
 
 

E mais: 

 

Na pratica, podemos ver que as propostas de pesquisa jurídica 
situadas no campo do próprio Direito (as duas primeiras, 
apesar de seu caráter critico ou inovador) não receberam 
sequer um décimo dos recursos que podem ser localizados 
próximos à área do Direito. Do total de recursos adjudicados 
pelo comitê de Economia, Administração e Direito, nas duas 
listas, constata-se que eles não somam sequer 7%. Os 
detalhes dessa analise na Tabela 7, a qual evidencia que os 
recursos alocados para projetos jurídicos no Comitê de Direito 
mantiveram sempre a média de 6,2%, ao passo que, no Comitê 
comparado, eles foram de 11,8% (simplesmente quase o 
dobro) e 4,3%, respectivamente, na primeira lista e na lista 
adicional, totalizando uma média um pouco superior a 8% 
(FRAGALE et al VERONESE,2004, p.61).  
 
 

 Examinando essa questão do financiamento comparando a área na qual 

esta inserida o Direito com outras áreas a situação seria ainda mais extrema. 

Somado a esse tema, temos o fato que, na realidade prática, os projetos são 

analisados pelos comitês de forma cruzada. Isso quer dizer que os projetos 

relativos ao ramo jurídico são examinados em comparação daqueles dos 

ramos de economia e da Administração sem um limite demarcatório bem 

definido entre cada um deles. 

De acordo com esse entendimento é possível extrair a conclusão que o 

destino do fomento pode conter tintas corporativas como ponto central, partindo 

da compreensão que os projetos de Direito não são tão interessantes como os 

de Economia e Administração.  

 

A primeira conclusão sobre o destino do fomento pode conter 
tintas corporativas como característica principal. Por esse viés, 
a melhor maneira de reclamar espaço para área de Direito 
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seria criticar o predomínio de outras áreas. Cremos que o 
documento base de Direito tem essa interpretação quando 
menciona que: “tal propagação [da pós-graduação em geral]. 
Contudo, não correspondeu, necessariamente, ao menos em 
nossa área [de Direito], na ampliação proporcional do fomento, 
do financiamento e dos recursos destinados à pesquisa” 
(infocapes, 2001ª, p.155) (FRAGELE et al VERONESE, 2004, 
p.61) 
 
 

 Essa lógica reforça a ideia do isolamento e do retrocesso do direito, visto 

que diante da lógica exposta verifica-se que o direito encontra-se em situação 

inferior. Uma vez que esta posiciona-se como uma das manterias mais 

prejudicadas das ciências humanas que, por sua vez encontra-se prejudicada 

em comparação com as ciências naturais, biomédicas e engenharias. 

 Outra conclusão que se extrai dessa dinâmica seria que a demanda de 

Direito é muito menor, o que possibilita que poucos bons projetos compitam. 

Isso se torna viável uma vez que os escopos dos projetos de pós-graduação 

em Direito podem ser entendidos como sendo os de formação de quadro 

docentes e não de pesquisadores.  

 Ocorre também que a área do Direito tem um caráter voltado para a 

produção de pesquisa que não inclui a participação de materiais custosos. 

Somado ao fato que as pesquisas jurídicas ocorrem frequentemente tendo 

como cerne da atuação de pesquisadores isolados e não de grupos 

articulados. As consequências disso analisam Roberto Fragale e Alexandre 

Veronese: 

 

É por isso, aliás, que o imaginário da pesquisa em Direito ainda 
remete á ideia do Doutrinador “perdido” em sua biblioteca, 
imerso em um mar de livros, a construir uma opinião abalizada 
sobre fatos e normas. Principalmente, porque a identidade da 
doutrina esta assentada em duplo fator: a primazia da 
dogmática (ainda que incorporando um certo fascínio pelas 
outras contribuições possíveis da Economia, da Historia, da 
Estatística, da Antropologia e, sobretudo, da Sociologia do 
Discurso jurídico) e o “magistério” dos professores (expresso 
em manuais e decantados pelo prestígio universitário) (Jestaz 
e Jamin, 2004, p.139-67). Sem dúvida, esse imaginário e uma 
série de dificuldades – inconveniência e falta de controle sobre 
o trabalho de campo, tédio e incerteza quanto aos resultados, 
obstáculos ideológicos, altos custos necessários, instabilidade 
profissional, falta de tempo de dedicação e ausência de 
treinamento – contribuíram para afastar a lógica coletiva e o 
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trabalho empírico da pesquisa jurídica (Schuck, 1999). 
(FRAGALE et al VERONESE, 2004, p. 62) 
 
 

 Dessa forma, é possível perceber que uma analise mais profunda do 

panorama da pesquisa jurídica não parece, em um momento inicial, pura e 

simplesmente acompanhar o diagnostico realizado por Marcos Nobre. O estudo 

mais detalhado nos parece corroborar a ideia que a tendência tradicional que 

ainda vigora na pesquisa jurídica não se habitou com a dinâmica do sistema 

nacional de pós-graduação, capaz de enxergar a própria pesquisa como um 

fator necessário para a produção de novas “tecnologias jurídicas 

 

 

3.3. OUTROS OBSTÁCULOS: DIFUCULDADES METODOLÓGICAS 

 

Terceiro momento de analise busca explicar a baixa institucionalização 

na pesquisa em direito. Se por um lado outros campos científicos nos anos 60 

e 70 já se encontravam em expansão, por outro, o Direito começa a trilhar essa 

senda. O começo da pesquisa jurídico cientifica no país pode ser localizada na 

experiência do Ceped, no estado Rio de Janeiro, que buscou implantar um 

modelo semelhante ao americano. 

 Na área do Direito no Brasil vigora um modelo português de fortemente 

influenciado pelo modelo Francês. Isso significa que a carreira universitária 

tinha um sistema de titulação que determina a sua estrutura. Essa lógica 

começa a ser alterada no final dos anos 70 quando passamos, influenciados 

pela forma norte-americana, a adotar um sistema com enfoque mais didático 

de pós-graduação baseado em estudos de casos, com material previamente 

selecionado. 

 Outra questão importante e que deve ser trabalhada é a questão que 

muitas vezes é realizada uma leitura traduzida por uma determinada visão 

epistemológica do Direito que deve ser mais bem trabalhada. Nesse tema 

elucida a questão o Roberto Fragale e Alexandre Veronese: 

 

muito se caminhou desde lá, com a pós-graduação 
expandindo-se enormemente nos últimos anos. Entretanto, 
estamos convencidos que a hipótese de atraso consiste, na 
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verdade, em uma leitura pejorativa da pesquisa jurídica, 
essencialmente, por um olhar externo. 
Com efeito, ao tomarmos a temática do “acesso à justiça” como 
exemplo, veremos que o maior problema dos estudos 
realizados sob tal perspectiva consiste em sua pronta e 
imediata identificação com o problema de um maior e mais 
amplo acesso ao judiciário, assumindo o Estado como 
horizonte intransponível, a partir de um inequívoco triunfo da lei 
como fonte normativa hegemônica e, por fim, atribuindo ao 
Direito uma missão pacificadora quanto aos conflitos existentes 
na sociedade. Não se percebe assim, que essa é uma leitura 
que se traduz por uma certa visão epistemológica do Direito, a 
qual, o âmbito da pesquisa jurídica, deve (e necessita) ser mais 
bem trabalhada. (FRAGALE et al VERONESE, 2004, p 66) 
 
 

O argumento da especificidade do campo jurídico em relação aos outros 

segmentos é muito grande. Essa conjectura é, via de regra, encarada como 

uma a bandeira política, como um marco de defesa de um campo acadêmico 

por um grupo de pessoas, que seriam os legítimos detentores de um 

determinado saber e fazer. 

Nesse contexto, a visão acadêmica se dirige, geralmente, para dentro e 

fecha-se à possibilidade de diálogo acadêmico com outros ramos dos 

conhecimentos, ao que parecem estão passando por um processo de 

redescobrimento do direito, sem, no entanto, necessariamente dialogar com a 

dogmática. 

O real atraso consiste na ausência de uma analise metodológica e 

epistemológica mais bem estruturada na área jurídica. Esse parece ser uma 

característica que necessita ser irremediavelmente enfrentada, correndo o risco 

de permanecermos marginalizados do sistema nacional de pesquisa e pós-

graduação, mesmo que respondendo por um vasto contingente de seus 

programas e cursos e de suas populações discente e docente.  

Interessante notar que, Luciano Oliveira em seu artigo “Não fale do 

Código de Hamurábi! A pesquisa sócio-jurídica na pós-graduação em Direito” 

(2004) identifica obstáculos para uma boa qualidade nos trabalhos na pós-

graduação. Entre eles aponta a confusão metodológica na qual chama de 

“impureza” metodológica. 

No contexto desse trabalho, cabe lembrar que quando falamos em pós-

graduação em direito, naturalmente, estamos falando de uma pesquisa jurídica 

e não histórica filosófica ou sociológica. Logo, quando tratamos de uma 
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pesquisa em uma ou em outra área necessitamos de um rol de técnicas e 

métodos distintos. 

 

Apenas adverte que o “sincretismo metodológico” que pode 
tentar o jurista – que é o que costumam fazer os nossos 
juristas-autores, praticando aquilo que chamei de confusão 
epistemológica. Como argumentarei adiante, isso não significa 
que o jurista deva praticar uma ciência alienada da realidade 
social e dos dados que a história, a sociologia etc. possam 
fornecer. Muito pelo contrário. Mas a verdade é que, treinado 
em primeiro lugar – na maioria das vezes exclusivamente – 
para conhecer e operar o ordenamento, o jurista que ingressa 
na pós-graduação, por mais que esteja imbuído de boas 
intenções, não pode pretender, de uma hora para outra, 
escrever capítulos de historia ou de sociologia que mereçam o 
reconhecimento de sociólogos e historiadores. Falta-lhes, para 
falar de um modo muito franco, traquejo para tanto. Daí o 
inevitável “manualismo” que também afeta suas incursões 
nessas áreas – as quais, exatamente como ocorre com o 
direito, tem também suas exigências metodológicas e critérios 
de validade com os quais o jurista não esta 
habituado.26(OLIVEIRA, 2004, p.13). 

 

 

e mais: 
 
 
Na verdade, um uso correto de Dukhein, num trabalho desses, 
seria... critica-lo! Critica-lo por não ter atentado para esses 
vieses de repressão penal oficial que a sociologia criminal 
posterior detectou. Isso, entretanto, exigiria do jurista-autor 
uma atitude, por assim dizer, altiva perante os textos, uma 
postura que normalmente ele não tem. Haja vista já o próprio 
fato de referir-se á bibliografia com que trabalha – seja ela isso 
ou não – como “doutrina”... ou seja: o “reverencialismo” que já 
mencionei também parece estender-se ás áreas não 
propriamente jurídicas percorridas pelos juristas. O que 
normalmente existe, ai, é uma incorporação acrítica dos mais 
diversos – e ás vezes disparatados – autores, como se 
sociólogos, filósofos, historiadores etc. fossem bens fungíveis 
numa prateleira de saber universal. Não se pode impunemente, 

                                                 
26

 acho importante insistir na critica ao que considero ser uma visão ingênua do que sejam ciências 
como história, a filosofia e a sociologia – campos de antagonismos teóricos e não, como parecem crer os 
juristas-autores, uma vasta enciclopédia de autores os mais ilustres que se equivalem em proficiência e 
igual devotamento á causa da humanidade “Como ensina Fulano”, “como preleciona sicrano”, “segundo 
o magistério de beltrano” etc...são formulas reverenciais que diluem diferenças e não contribuem para 
um esclarecimento verdadeiro qualificado do argumento que se quer defender. Com tal 
reverencialismo, todos os sociólogos, filósofos, historiadores etc. tornam-se igualmente benfeitores da 
humanidade, neste passo, entretanto, seja dito em defesa dos autores de dissertações e teses que a 
culpa que lhes cabe é menos a da originalidade na homenagem do que repetição do estilo hagiográfico 
dos próprios manuais onde eles vão buscar as contribuições para seus trabalhos (OLIVEIRA, 2004, p.15). 
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por exemplo, no mesmo trabalho utilizar ao mesmo tempo 
Platão e Nietzche, citando frases descontextualizadas, sem se 
estar consciente de que eles, como água e óleo, não se 
misturam. (OLIVEIRA, 2004, p.15). 
 

 

Por fim, a tensão encontrada dentro da universidade, especialmente na 

pesquisa e pós-graduação entre a formação instrumental visando à atividade 

profissional e a produção acadêmica científica.  Se, premiliminarmente, isso 

não parece um problema, visto que a formação de quadros profissionais é uma 

necessidade para a produção acadêmica, em uma segunda analise, isso 

mostrará um impasse sem as devidas reflexões epistemológicas e 

metodológicas. 

 

Em outra palavra não se trata de rejeitar o mundo judicial e 
sustentar que a academia é um lócus que não comporta a 
presença de práticos, mas, sim, de evidenciar que os critérios 
de legitimidade acadêmica devem ser igualmente aplicados 
tanto à área jurídica quando aos demais espaços universitários.  
Não se trata de construir um mundo ideal isolado, 
contaminando por critérios judiciais de legitimidade, mas de 
sedimentar um dialogo entre a reflexão e a prática a partir dos 
parâmetros estabelecidos pelo mundo acadêmico. É, enfim, 
entender que a produção de “tecnologias jurídicas” envolve a 
compreensão do mundo prático, a partir de um olhar científico. 
(FRAGALE et al VERONESE, 2004, p. 62).   
 
 

Entretanto, não é suficiente compreender todo o cenário a partir de uma 

ótica que privilegia as diferenças epistemológicas e metodológicas da área 

jurídica uma vez que a superação desse suposto paradoxo implica 

necessariamente no trabalho a partir de práticas profissionais, compreendendo 

os problemas de conhecimento que, solicitem um efetivo trabalho de pesquisa. 

Na realidade, esse processo comporta uma espécie de retroalimentação entre 

pesquisa e prática profissional, rejeitando, portanto, a concepção de esses dois 

ambientes como espaços isolados e incomunicáveis.  

Dessa forma, a experiência de formação do nosso sistema de pesquisa 

e pós-graduação esta inserida em ma dinâmica na qual ensino e pesquisa são, 

geralmente, tidas como atividades conflitantes. O discurso, não somente no 

direito, é que as duas atividades são complementares. No entanto, para elas se 

configurarem desse modo é necessário ser criado uma lógica de ensino que 
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nos estimule a pensar na diversidade, dotados de preocupação metodológica e 

epistemológica, ademais de despidos da certeza e da segurança disciplinar.  

 

 

3.4.    RAZÕES E CONSQUENCIAS PARA ATUAL SITUAÇÃO DA PÓS-

GRADUAÇÃO NO BRASIL – ISOLAMENTO DISCIPLINAR DO DIREITO 

 

Depois de analisada o cenário de forma mais detida sobre o panorama 

propriamente dito da pesquisa e pós-graduação em direito no Brasil, agora, 

cabe a nós identificarmos concepção de pesquisa vigente nesse ramo 

disciplinar e evidenciar as causas desse descompasso bem como apontar um 

modelo alternativo visando o desenvolvimento da produção cientifica. 

Um dos fatores que desencadeia a situação em que se encontra a 

pesquisa e pós-graduação, diz respeito à questão da interdisciplinaridade. Esse 

distanciamento do Direito em relação aos demais ramos do conhecimento pode 

ser explicado pelo papel destacado que a ciência jurídica alcançou desde o 

surgimento da primeira universidade. Primeiramente, a universidade encontra 

no Direito sua disciplina mais antiga e, posteriormente, a ciência do direito 

atingiu o status de matéria dotada de uma relevância superior às demais o que 

dificultou a inserção de outras disciplinas nesse ramo. Nesse ponto assevera 

Marcos Nobre. 

 

Acredito que o isolamento do direito em relação a outras 
disciplinas das ciências humanas nos últimos trinta anos se 
deve a dois elementos principais. Em primeiro lugar, á primazia 
do que poderíamos chamar de ‘principio da antiguidade’, já que 
no Brasil o direito é a disciplina universitária mais antiga, bem 
como a mais diretamente identificada como exercício do poder 
político, em particular no século XIX. Desse modo, na década 
de 1930 o direito não apenas não se encontrava na posição de 
quase absoluta novidade, como as demais ciências humanas, 
mas também parecia se arrogar dentre estas a posição de 
‘ciência rainha’, em geral voltando-se aos demais ramos de 
conhecimento somente na medida em que importava para o 
exame jurídico dos temas em debate. (NOBRE, 2003, p. 5) 
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Outro fator importante que explica o isolamento do direito diz respeito ao 

projeto de universidade vigente nos anos de 1930 que, de certo modo, o direito 

se identificava de acordo com o obstáculo a ser superado. 

  

Em segundo lugar, considero importante destacar que o 
modelo de universidade implantando no bojo do projeto 
nacional-desenvolvimentista, cujo marco se convencionou 
situar em 1930, tinha características marcadamente 
‘antibacharelescas’. Dito de outra maneira, tal como praticado 
até a primeira metade do século XX, o direito era em larga 
medida identificado aos obstáculos a serem vencidos: a falta 
de rigor científico, o ecletismo teórico e uma inadmissível falta 
de independência em relação à política e à moral 
independência que era a marca por excelência da ciência 
moderna defendida pela universidade nacional-
desenvolvimentista (NOBRE, 2003, p.4). 
 
  

A conjunção desses fatores provocou um entrincheiramento entre o 

direito e os demais ramos do conhecimento e em razão disso o Direito não foi 

capaz de acompanhar os avanços da pesquisa acadêmica no Brasil. No 

entanto, a partir dos anos 90 essa situação começa a se modificar  

O inicio da mudança acima descrita se deve ao crescimento do interesse 

pelo Direito a nível mundial. No âmbito do Brasil, em particular, é possível aliar 

esse fator com a consolidação da pesquisa no seio universitário conjuntamente 

com o impacto da Constituição Federal de 1988. A Carta Magna de 1988 foi 

responsável por ampliar a discussão sobre os direitos sociais dentro da agenda 

do Poder Judiciário. 

Apesar da mudança de paradigma, as posições não se alteram 

substancialmente. Existe ainda uma desconfiança mútua, em que os teóricos 

do Direito enxergam os demais temas como, em certa medida, externo a seu 

trabalho. Enquanto, os cientistas sociais olham com desconfiança a produção 

acadêmica advinda do ambiente jurídico. 

 

É certo que essa situação de bloqueio começa a se modificar 
na década de 1990, quando os historiadores, cientistas sociais, 
filósofos, e economistas passam a se interessar mais 
diretamente por questões jurídicas. Para além de um crescente 
interesse mundial pelo Direito, creio que dois dos importantes 
elementos dessa mudança de postura no Brasil estão na 
consolidação mesma do sistema universitário de pesquisa (que 
portanto, não tem mais motivos para temer a ‘contaminação’ 
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pelo bacharelismo) e nos profundos efeitos sociais da 
Constituição Federal de 1988 ( cuja efetivação resultou em 
acentuada ‘juridificação’ das relações sociais – sem discutir 
aqui mais amplamente esse conceito -, alem de a carta ter se 
tornado ela mesma referência central no debate político). 
Entretanto, esse interesse por temas jurídicos não significa que 
as posições tenham se alterado substancialmente: os cientistas 
sociais ainda costumam olhar com desconfiança a produção 
teórica em direito, já que aí não se encontram os padrões 
científicos requeridos, e os teóricos do direito parecem 
continuar a ver a produção em ciências humanas como externa 
ao seu trabalho, dizendo-lhe respeito apenas indiretamente. 
(NOBRE, 2003, p. 4). 
 
 

 Dessa forma, o isolamento da Direito como disciplina não avançou a 

ponto de superar as dificuldades oriundas da ausência ou da pouca presença 

de interdisciplinaridade na grade curricular.  

  

 

3.5. RAZÕES E CONSQUENCIAS PARA ATUAL SITUAÇÃO DA PÓS-

GRADUAÇÃO NO BRASIL – TEORIA E PRÁTICA 

 

Outro fator importante que prejudica a produção acadêmica jurídica é a 

conturbada relação entre a teoria, a prática e o ensino jurídico. Nesse passo 

vale nos debruçarmos sobre o porquê da palavra “conturbada”.  Inicialmente, 

cabe fazer uma análise sobre o mercado de trabalho. Na visão do autor Marcos 

Nobre, diferente do que se supõem os melhores cursos de direito do Brasil são 

capazes de preparar o aluno para desempenhar funções no Judiciário.  A 

questão, na realidade, é inversa, ocorre é que o mercado de trabalho em direito 

no Brasil tem padrões bastantes baixos. 

 A determinação de tal nível de exigência do mercado nacional tem uma 

relação total com as escolas de direito. Isso ocorre, sobretudo, por conta da 

amálgama realizada nas universidades de direito entre a prática, teoria e 

ensino jurídicos. O cerne da questão é que a atividade de pesquisa científica se 

notabiliza por um processo metódico de investigação como ações de buscas de 

conhecimento em determinadas área de conhecimento. 

 A relação conturba se configura quando ferramentas típicas da atividade 

jurídica, como a formação de jurisprudência e de pareceres, tem gerado uma 
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espécie de pesquisa científica alternativa, fora do ambiente acadêmico.  Além 

disso, a prática jurídica tem por característica, via de regra, possuir uma 

conclusão pré-establecida. Isso quer dizer que muitas vezes na prática jurídica 

os argumentos são construídos para se alcançar um resultado definido 

previamente. Enquanto, a pesquisa científica funciona como uma investigação 

e analise livre de qualquer vinculação com o resultado. Nesse ponto explica 

Marco Nobre: 

 

As origens históricas dessa amálgama são certamente 
complexas, de modo que gostaria agora de me concentrar em 
um único ponto, a ser examinado de uma perspectiva 
diretamente respeitante à questão da pesquisa em direito no 
Brasil. Acredito que o elemento formal determinante nessa 
questão é o modelo do parecer, no sentido técnico-jurídico da 
expressão. Comecemos pela comparação entre a atividade 
advocatícia em sentido estrito e aquela do parecerista.  
O advogado (ou o estagiário ou estudante de direito) faz uma 
sistematização da doutrina, jurisprudência e legislação 
existentes e seleciona, segundo a estratégia advocatícia 
definida, os argumentos que possam ser úteis à construção da 
tese jurídica (ou elaboração de um contrato complexo) para 
uma possível solução do caso (ou para tornar efetiva e o mais 
segura possível a realização de um negocio). Quando se trata 
de um parecer, tem-se á primeira vista a impressão de que 
essa lógica advocatícia estaria afastada, o que garantiria então 
sua autonomia acadêmica em relação ao exercício profissional 
direto. No caso do parecer, o jurista se posiciona como 
defensor de uma tese “sem interesse ou qualquer influencia” da 
estratégia advocatícia definida. Assim, a escolha dos 
argumentos constantes da doutrina e da jurisprudência, 
combinada com a interpretação da legislação, seria feita, por 
assim dizer, “por convicção”. Ocorre que, mesmo concedendo-
se que o animus seja diverso, a lógica que preside a 
construção da peça é a mesma. O parecer recolhe o material 
jurisprudencial e doutrinário e os devido títulos legais 
unicamente em função da tese a ser defendida: não se recolhe 
todo o material disponível, mas tão-so a porção dele que vem 
ao encontro da tese a ser defendida. O parecer não procura, no 
conjunto do material disponível, um padrão de racionalidade e 
inteligibilidade para, só então, formular uma tese explicativa no 
âmbito do direito. Dessa forma, no caso paradigmático e 
modelar do parecer, a resposta vem de antemão; está posta 
previamente á investigação. 
Dizer que o parecer desempenha o papel de modelo e que, 
como tal, é fator decisivo na produção do amálgama de prática, 
teoria e ensino jurídicos significa dizer que o parecer não é 
tomado aqui meramente como uma peça jurídica, mas como 
uma forma-padrão de argumentação que hoje passa quase que 
por sinônimo de produção acadêmica em direito, estando na 
base, acredito, da grande maioria dos trabalhos universitários 
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nessa área. E creio que o modelo de parecer, essa forma de 
argumentação, goza desse papel de destaque justamente 
porque, se parece se distanciar da atividade mais imediata da 
produção advocatícia, na verdade apenas a reforça (NOBRE, 
2003, p.10-11). 
 
 

Diante disso, faz necessário romper com essa dinâmica objetivando 

estabelecer um elevado padrão científico na pesquisa em direito no Brasil. O 

ponto é que no sentido oposto das demais atividades jurídicas o pesquisar em 

sua pratica busca antes de qualquer coisa, compreender um fenômeno e 

trabalhar sobre elas distanciando de suas próprias convicções. Esclarecendo a 

questão assevera Luciano Oliveira: 

 

É lógico que, tratando-se de uma dissertação ou tese, o autor 
deverá ter sempre presente no seu espírito que um estudo 
desse tipo não poderá se confundir com um parecer para 
defender interesse de um cliente. Como trabalho acadêmico, 
ele deverá jungir-se a alguns princípios que o presidem, como 
a objetividade e, tanto quanto possível, o da sempre 
problemática – mas no final das contas e em alguma medida 
incontornável – neutralidade axiológica. Isso não significa dizer 
que o pesquisador seja um sujeito politicamente neutro; que ele 
não possa ter, desde o início do seu trabalho, um ponto de 
vista a defender. Apenas quer significar que, no momento de 
colher na realidade – jurídica ou sociológica, pouco importa – 
os elementos para sustentar o seu argumento, ele deverá 
adotar uma postura metodológica neutra, condição 
indispensável para elaboração de um trabalho que se pretenda 
minimamente científico, sem a qual borraríamos qualquer 
diferença entre um trabalho acadêmico e o mero discurso 
ideológico. 
Falando de uma maneira bem simples, uma coisa é um 
advogado elaborando um parecer, como já disse. Outra coisa é 
um acadêmico elaborando uma tese. No primeira caso, a 
primeira lealdade do parecerista é para com o interesse do seu 
cliente; já a primeira lealdade do mestrando ou doutorando 
deverá ser para com a verdade. Por mais que esta seja uma 
noção problemática, não podemos liminarmente descarta-la. 
(OLIVEIRA, 2004, p. 4). 
 
 

3.6.    RAZÕES E CONSQUENCIAS PARA ATUAL SITUAÇÃO DA PÓS-

GRADUAÇÃO NO BRASIL – DOGMÁTICA 

 

Por fim, cabe a nós identificar o papel que a dogmática tem dentro dessa 

lógica e propor com o objetivo de alavancar a pesquisa no Brasil indicar um 
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conceito desta mais amplo do que é compreendido atualmente no Brasil e a 

partir disso ampliar seu campo de aplicação. 

O conhecimento dogmático é uma forma particular de conhecimento 

jurídico decorrente da estruturação das heranças da tradição europeia. Essa 

forma de raciocínio para se efetivar trabalha em cima de determinados pontos 

de partida inquestionáveis (dogmas), compreendida sob o ponto de vista da 

aplicação do direito.  

Apesar, de ser entendida como o conhecimento central na aplicação do 

direito não há consenso quando se fala em Dogmática jurídica. A fim de 

identificarmos uma compreensão satisfatória do termo dogmática jurídica 

trabalharemos com aquele desenvolvido por Tércio Sampaio Ferraz, que seja 

qual for seu objeto, dogmática manifesta-se como um pensamento tecnológico 

voltado á decidibilidade dos conflitos. Elucidando o tema nos ensina Marcos 

Nobre citando Tercio Sampaio Ferraz. 

 

Como essas doutrinas tem uma função social e uma natureza 
tecnológica, elas não se constituem meras explicações dos 
fenômenos, mas se torna, na prática, doutrina, isto é, elas 
ensinam e dizem como deve ser feito. O agrupamento de 
doutrinas em corpos mais ou menos homogêneos é que 
transforma, por fim, a Ciência do Direito em Dogmática 
Jurídica. Dogmática é, nesse sentido, um corpo de doutrinas, 
de teorias, que tem sua função básica em um “docere” 
(ensinar). Ora, é justamente esse “docere” que delimita as 
possibilidades abertas pela questão da decidibilidade, 
proporcionando certo “fechamento” no critério de combinação 
dos modelos. A arquitetônica jurídica depende, assim, do modo 
como colocamos os problemas, mas esse modo adistrito ao 
“docere”. A ciência jurídica coloca os problemas para ensinar. 
Isso a diferencia de outras formas de abordagem do fenômeno 
jurídico, como Sociologia, a Psicologia, a historia, a 
antropologia etc., que colocam problemas e constituem 
modelos cuja intenção é muito mais explicativa. Enquanto o 
cientista do Direito se sente vinculado, na colocação dos 
problemas, a uma proposta de solução, possível e viável, os 
demais podem inclusive suspender o seu juízo, colocando 
questões para deixá-las em aberto (SAMPAIO, 1977, p. 107-
108 apud NOBRE, 2003, p.13-14). 

 
 

A dogmática, propriamente dita, é tida, na visão de Marcos Nobre, como 

o núcleo da investigação científica na área do direito. A intenção é trabalhar o 

conceito de dogmática de forma que a os pontos de vista advindo dos demais 
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ramos do conhecimento não sejam elementos externos ou auxiliares, mas que 

esses façam parte da investigação dogmática como elementos constitutivos. 

Vale lembrar que a ideia não é trabalhar o objeto de uma determinada pesquisa 

jurídica sobre a perspectiva das demais disciplinas, como sociologia, historia ou 

filosofia. Esse processo, de certo modo, retiraria as particularidades e 

especificidades desse tipo pesquisa.  

   

Se é certo que o direito tem uma especificidade (“tecnológica”, 
no dizer de Ferraz), não vejo por que tal especificidade deva 
impedir que a ciência do direito possa ser explicativa, nem que 
a faça direcionar-se unicamente ao docere e às propostas de 
solução. Creio ser possível realizar reconstruções dogmáticas 
que não tenham compromisso com soluções e com 
decidibilidade, mas que procurem unicamente explicar 
(“compreender” seria melhor, nesse caso) o estatuto de 
determinado instinto na prática jurisprudencial – que na 
concepção de pesquisa defendida aqui, ganharia então papel 
de grande destaque, ao contrário do papel inteiramente 
secundário que desempenha hoje – e na doutrina, sendo esses 
elementos tomados como objetos empíricos de investigação a 
serem compatibilizados segundo uma determinada 
arquitetônica dos princípios estruturantes do ordenamento. 
(NOBRE, 2003, p.15-16) 
 
 

Vale lembrar que, que na visão de Tercio Sampaio Ferraz e Marcos 

Nobre caminham na mesma direção, quando defendem a ideia que a doutrina 

atuaria como uma sistematização da prática jurídica e a ela estaria 

estreitamente vinculado. No entanto, mesmo assim, a dogmática não estaria 

restrita a sistematização da doutrina. Ocorre que, é importante fazer uma 

distinção clara entre “técnica jurídica” e “ciência do direito” que somente poderá 

ter êxito se houver uma distinção também clara entre doutrina e dogmática.  

Nesse contexto, somente o avanço de uma pesquisa correspondente à 

dogmática, que corresponde a ciência básica e não da aplicada - relativo a 

doutrina,  poderá desenvolver a o ensino jurídico e a doutrina jurídica no Brasil 
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CONCLUSÃO 

  

Diante do exposto, verifica-se que muitas são as razões para se regular o 

funcionamento da universidade na função de produzir e difundir nos indivíduos 

um modo de pensar emancipador. A conjunção de fatores e das dificuldades 

institucionais, de ordem tanto externa quanto interna, está diretamente 

relacionada à ausência de um projeto com medidas profundas e de longo 

prazo. 

 Vale lembrar que esse trabalho não esgota as possibilidades e razões 

para explicar o cenário da universidade e da educação aqui abordados. No 

entanto, conforme o panorama aqui traçado a globalização neoliberal redefiniu 

as funções do Estado e o lugar da educação dentro das perspectivas a serem 

oferecidas pelo poder público. 

Nesse Contexto, resta claro que a reforma da universidade pública 

brasileira passa entre outras coisas à reforma democrática de Estado, 

envolvendo um projeto de país que tenha como prioridade gerar cidadãos 

emancipados. Nesse contexto, o escopo político e cultural dessa reforma está 

escorado no lugar que a educação terá como política de Estado seja por meio 

da globalização alternativa, de modo cooperativo, como propõe Boaventura de 

Souza Santos seja qualquer outra política que faça a educação escapar dos 

ditames puramente mercantis estabelecidos pelo neoliberalismo. 

 Além do aspecto da universidade e a educação serem resituados como 

bem público a ser providênciados pelo Estado, cabe mencionar também sobre 

o papel pedagógico de cada educador conscientes do papel emancipador que 

podem ter ou não. É preciso que cada educador tenha consciência da 

importância do papel de transmissão do conhecimento, com vistas na 

superação na dialética entre educador e educando. Isso significa que  dentro 

da relação pedagógica os papeis de educador e educando se invertem 

permanentemente, fomentando uma relação em que todos educam e são 

educados e a partir isso gerar pessoas devidamente inseridas no mundo e 

capaz de transforma-lo. 

 Por fim, depois consideradas as questões relativas à universidade e 

educação em sentido amplo naturalmente características peculiares emergem 

de cada ramo e exigem uma abordagem específica em cada um deles. Nesse 
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contexto, o ramo jurídico se mostra como um ramo com diversas 

especificidades que devem ser analisadas para serem mais bem trabalhadas 

no seio da graduação, da pós-graduação e pesquisa. 

 Aqui, nesse âmbito, é preciso uma reformulação capaz de redimensionar 

o direito em verdadeira comunicação com outros ramos do conhecimento. Isso 

significa que é necessário adotar efetivamente a interdisciplinaridade como 

forma de encarar as situações e ajudar a formação de profissionais capazes de 

dialogar com outros conhecimentos e assim enfrentar com criatividade e 

engajamento as questões diárias da profissão. 

 Além disso, faz se necessário estabelecer um melhor tratamento com 

titulação do professor no âmbito da universidade, aperfeiçoar o papel dos 

professores que no âmbito do Direito não se dedicam exclusivamente ao 

magistério e as consequências disso em uma relação muitas vezes maléfica 

entre prática profissional e teoria. 

 Ressalta-se, por fim, que não será fácil, porém, faz-se necessário, que 

se revejam os pressupostos educacionais em cada instituição, para que se 

alcance uma educação emancipatória, e, em última instância, uma sociedade 

mais crítica, autodeterminada e realizadora. 

 

Finalmente, pode ser que tenhamos que acolher com 
dignidade, a contundência crítica daqueles que não falam 
sobre os seus problemas, mas vivem suas agruras, a partir das 
quais elaboram saídas que têm, diariamente, historicamente, 
politicamente e teimosamente, permitido sua sobrevivência. 
(PERIGRINO, 2000, p.84 apud KNUPP, 2005, p.107). 
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