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COLEÇÃO DE ARTIGOS DIREITO GV (WORKING PAPERS)
A Coleção de Artigos Direito GV (Working Papers) divulga textos em elaboração para debate, pois acredita que a 
discussão pública de produtos parciais e inacabados, ainda durante o processo de pesquisa e escrita, contribui para 
aumentar a qualidade do trabalho acadêmico.
A discussão nesta fase cria a oportunidade para a crítica e eventual alteração da abordagem adotada, além de permitir 
a incorporação de dados e teorias das quais o autor não teve notícia. Considerando-se que, cada vez mais, o trabalho 
de pesquisa é coletivo diante da amplitude da bibliografia, da proliferação de fontes de informação e da complexidade 
dos temas, o debate torna-se condição necessária para a alta qualidade de um trabalho acadêmico.
O desenvolvimento e a consolidação de uma rede de interlocutores nacionais e internacionais é imprescindível para 
evitar a repetição de fórmulas de pesquisa e o confinamento do pesquisador a apenas um conjunto de teorias e fontes. 
Por isso, a publicação na Internet destes trabalhos é importante para facilitar o acesso público ao trabalho da Direito 
GV, contribuindo para ampliar o círculo de interlocutores de nossos professores e pesquisadores.
Convidamos todos os interessados a lerem os textos aqui publicados e a enviarem seus comentários aos autores. 
Lembramos a todos que, por se tratarem de textos inacabados, é proibido citá-los, exceto com a autorização 
expressa do autor.
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UM TEMA SOB VÁRIAS PERSPECTIVAS: RELATO DE UMA 
EXPERIÊNCIA COM TÉCNICAS DE ENSINO VARIADAS. 

                                                                      

                                           Flavia Portella Püschel1

Envie seus comentários para Flavia.Puschel@fgv.br

 

 

Introdução 

 

Este é um texto sobre uma experiência concreta de desenvolvimento e 

aplicação de material didático. Meu objetivo, ao descrever e refletir sobre essa 

experiência em particular é partilhá-la com outros professores de direito e 

desse modo, quem sabe, contribuir para um debate sobre os objetivos didáticos 

dos cursos de dogmática jurídica e sua relação com os métodos de ensino 

empregados para buscá-los. 

Diante desse objetivo, tomei a liberdade de expor a concepção de 

dogmática jurídica que serviu de pressuposto e guia para a elaboração do 

material sem a preocupação de defendê-la perante visões divergentes sobre o 

tema. Naturalmente, quem discordar da concepção de dogmática apresentada a 

seguir discordará também do método usado para ensiná-la. No entanto, mesmo 

nesse caso, penso que a reflexão sobre a ligação entre a concepção de 

dogmática jurídica que se tenha e o as técnicas usadas em sala de aula não 

perderá seu interesse. 

O material didático em questão consiste em um conjunto de atividades 

variadas usadas para tratar de um tema específico da dogmática do direito 

privado: o nexo de causalidade como requisito da responsabilidade civil. Trata-

se de material empregado uma vez na disciplina Direito da Responsabilidade I 

do curso de graduação em Direito da Direito GV2. 

                                                 
1 Doutora em Direito pela USP, professora da Direito GV, pesquisadora do Núcleo Direito e 
Democracia do CEBRAP. 
2 Parte do material descrito aqui foi aplicada antes de seu emprego no curso de graduação da 
Direito GV: uma vez como parte de uma oficina na II Semana Jurídica Universitária – SEJU, em 
2006 e uma vez na disciplina “Fundamentos do Direito Privado” do curso semi-presencial 
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A disciplina Direito da Responsabilidade I é uma disciplina de dogmática 

jurídica organizada com base em um tema (a responsabilidade) e não em uma 

área do Direito. Isso significa que durante o semestre, os alunos têm contato 

não apenas com a responsabilidade civil, mas também com a responsabilidade 

tributária, com a responsabilidade por infrações administrativas e, 

principalmente, com a responsabilidade penal. Exploram-se, sobretudo, as 

relações, semelhanças e diferenças entre os vários tipos de responsabilidade. 

Ainda assim, apesar da proposta temática, há grande ênfase na dogmática da 

responsabilidade civil. Isso é assim porque os demais tipos de responsabilidade 

são ensinados também em outras disciplinas do curso, enquanto a 

responsabilidade civil é tratada – com status de tema central, pelo menos - 

apenas nessa disciplina. 

Trata-se de uma disciplina ministrada aos alunos do quinto semestre, à 

qual se segue, no semestre seguinte, a disciplina intitulada “Direito da 

Responsabilidade II”. Nesta, pressupondo-se já o conhecimento dogmático do 

tema, explora-se a questão da responsabilidade a partir de outros ângulos, 

especialmente dos pontos de vista da filosofia e do desenvolvimento da 

democracia. 

A turma com a qual trabalhei, no primeiro semestre de 2007, é composta 

de 49 alunos. Semanalmente, havia dois encontros de 100 minutos, cada um 

com características distintas. No que chamamos de “aula plenária”, o trabalho 

se dava com todos os alunos. No outro encontro, chamado de “oficina” o 

trabalho era feito com metade da turma de cada vez (aproximadamente 25 

alunos, portanto).  

O material foi pensado para aplicação em quatro sessões: duas aulas 

plenárias e duas oficinas, na seguinte ordem: oficina, aula plenária, oficina, aula 

plenária. Ao final, houve ainda um trabalho escrito, realizado fora do horário de 

aulas. 

 

 
                                                                                                                                               
“Advogado Cível”, organizado pelo Gvlaw e pela FGV on Line. Essas primeiras experiências 
foram bastante interessantes e resultaram em ajustes no material. A aplicação completa do 
material, como descrito neste artigo, ocorreu apenas no curso de graduação da Direito GV. 

Não citar / Please do not quote 2
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1. O ensino da dogmática jurídica 

 

 O pano de fundo para a elaboração do material didático foi a proposta de, 

em primeiro lugar, formar alunos com um conhecimento sólido dos institutos 

jurídicos fundamentais do Direito, que lhes permita autonomia no estudo de 

novas situações e possibilidade de adaptação às rápidas mudanças jurídico-

institucionais que caracterizam a nossa época. E, em segundo lugar, formar 

alunos capazes não apenas de operar o Direito, mas também atuar como 

reformadores do sistema. 

Para realizar esse projeto, a dogmática jurídica tem que ser 

compreendida e ensinada como um fenômeno histórico e, como tal, contingente 

e mutável, fato que tem repercussões significativas sobre o material didático a 

ser empregado.  

Na nossa tradição de ensino da dogmática jurídica, o material didático 

tem sido, por excelência, o manual de direito. O manual tem como característica 

principal a preocupação com a sistematização, isto é, com a apresentação dos 

institutos jurídicos de maneira ordenada, como um conjunto harmônico de 

peças que se encaixam. 

A idéia de sistematização é essencial à própria noção de dogmática 

jurídica, de modo que tal esforço se justifica não apenas por facilitar a 

compreensão dos alunos que tomam contato com um tema pela primeira vez, 

mas por ser necessária à própria operação do direito.  

No entanto, a ênfase excessiva na apresentação sistemática da 

dogmática obscurece o caráter cambiante e móvel do sistema jurídico. Os 

institutos jurídicos acabam, em certa medida, “naturalizados”, isto é, retirados 

de seu contexto histórico e social, aparecem aos alunos como fixos e imutáveis.  

Isso é um problema por mais de uma razão. Em primeiro lugar, a 

naturalização tende a dar uma falsa neutralidade às normas jurídicas. Os 

institutos jurídicos, como a responsabilidade civil, são apresentados como dados 

e enquanto tais não precisam ser justificados. O manual e as aulas, por 

conseqüência, limitam-se a ensinar os alunos a pensar dogmaticamente dentro 

dos limites já estabelecidos pelo ordenamento em vigor, excluindo do curso a 

Não citar / Please do not quote 3



ARTIGO DIREITO GV (Working Paper) 2                                                            Flavia Portella Püschel 

perspectiva de que o sistema jurídico mantém uma relação, por exemplo, com a 

política ou a economia.  

Nessas circunstâncias, a disciplina de dogmática jurídica exerce apenas, 

como indica Duncan Kennedy3, um papel de “treinamento ideológico para o 

serviço voluntário nas hierarquias”, acabando por se limitar a ensinar os alunos 

a operar, de maneira acrítica, no status quo. 

Com isso, toca-se em um segundo problema: o ensino da dogmática 

jurídica “naturalizada” e estática inibe a criatividade dos alunos, levando à 

formação de bacharéis capazes talvez de operar bem o sistema existente, mas 

incapazes de pensar o seu aperfeiçoamento. Esse fato acaba por limitar o papel 

do jurista na sociedade e com ele o papel das faculdades de direito. 

Como já disse em outro lugar4, parece-me que o papel profissionalizante 

das faculdades de direito estabelece um vínculo essencial entre o ensino da 

dogmática jurídica e a reprodução do status quo, o que não significa, no entanto, 

que seja necessário formar profissionais ingênuos.  

Uma disciplina de dogmática jurídica pode, em primeiro lugar, colocar 

em evidência o seu papel de formação de pessoas para atuação profissional no 

sistema existente. Com isso, já há um ganho, pois abre-se, pelo menos, a 

possibilidade de questionamento e, portanto, de mudança. Além disso, a 

apresentação da dogmática jurídica como uma construção contingente também 

contribui para a percepção da possibilidade de sua modificação. 

Dito isso, parece-me que existe uma ligação intrínseca entre o que se 

quer ensinar e as técnicas empregadas para tanto. Para ensinar dogmática 

jurídica da perspectiva indicada acima, o manual tradicional não seria um 

material adequado. 

É preciso usar um material que incorpore não apenas o aspecto 

sistemático, mas também a mutabilidade, as dificuldades de aplicação, os 

problemas. 

                                                 
3 A Polemic Against the System: A Critical Edition, New York: New York University Press, 2004, p. 
15 
4  Flavia Portella Püschel, Reflexões reformistas a partir de um panfleto revolucionário, in 
Revista Direito GV, 4 (2006), p. 229-237.  
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Além disso, para formar alunos críticos e autônomos, é preciso que o 

próprio processo de aprendizagem incorpore a crítica e a autonomia dos alunos. 

Daí ser indispensável, na minha opinião, o trabalho com técnicas de ensino 

participativas, que tirem os alunos da posição passiva de simples ouvintes e os 

faça partilhar da responsabilidade pelo próprio aprendizado5.  

 Em suma, e diante do que se disse, o material descrito a seguir foi 

desenvolvido tendo por objetivos, em primeiro lugar, apresentar os alunos a 

uma tradição jurídica, mostrando-a como tradição, isto é, como o produto de 

uma certa cultura jurídica em uma certa época, e não de modo “naturalizado”. O 

objetivo é que os alunos conheçam a tradição jurídica e sejam capazes de 

operar dentro dela, mas sem considerá-la simplesmente como um dado fixo, 

imutável e neutro. 

 Ainda no que se refere à capacidade de operar o sistema, é preciso não 

apenas que os alunos conheçam a dogmática, mas que percebam também as 

dificuldades envolvidas na aplicação das normas jurídicas a casos concretos e 

desenvolvam a habilidade de construir argumentos jurídico-dogmáticos para a 

solução de problemas concretos.  

Por fim, é preciso que os alunos sejam capazes de questionar a 

adequação das soluções do ordenamento vigente para os problemas sociais 

atuais e consigam refletir sobre possíveis alternativas de solução. 

 No que se refere especificamente ao tema da causalidade na 

responsabilidade civil, a situação da tradição jurídica brasileira é especialmente 

delicada quanto à questão da “naturalização”. Há um entendimento pacífico de 

que a relação de causa e efeito entre uma ação e o resultado danoso é requisito 

indispensável de toda e qualquer responsabilidade civil. Tal requisito é, 

aparentemente, tão óbvio, que não necessita de justificativa. Na maioria dos 

manuais, o espaço dedicado a apresentar o tema é muito reduzido.  

A isso, acrescenta-se o fato de que, para o senso comum, a idéia parece 

ser a de que a causalidade é um dado natural, o qual é preciso descobrir (e não 

construir).  

                                                 
5 Como afirma Duncan Kennedy (op. cit., p. 22), a passividade no ambiente da sala de aula tende 
a levar a uma atitude passiva em relação ao conteúdo do ordenamento jurídico.  
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 Por isso, como mostrarei a seguir, decidi começar confrontando os 

alunos com a idéia de causalidade natural, apresentando-os às várias teorias da 

causalidade jurídica ao mesmo tempo. Com isso, apresentou-se a tradição ao 

mesmo tempo em que já se começou o processo de desnaturalização da idéia 

de causalidade, aprofundado depois, no encontro seguinte. 

 Conhecida a tradição, na teoria, e desnaturalizada a idéia de causalidade 

jurídica, o objetivo seguinte foi confrontar os alunos com as dificuldades de 

aplicação da tradição dogmática a um caso concreto complexo. 

 Em seguida, como último objetivo, tratou-se de explorar os problemas de 

responsabilidade civil para os quais a tradição jurídico-dogmática estudada não 

traz soluções satisfatórias e de abrir espaço para a reflexão acerca de 

modificações nessa tradição. 

 Eram, portanto, quatro os objetivos centrais da disciplina com relação ao 

ensino da dogmática jurídica da causalidade e no plano de aulas eles foram 

divididos entre os quatro encontros da seguinte forma:  

 - 1º. encontro (oficina): apresentação da tradição e desnaturalização da 

idéia de causalidade no Direito; 

 - 2º. encontro (aula plenária): desnaturalização da idéia de causalidade no 

Direito (aprofundamento); 

 - 3º. encontro (oficina): problemas da aplicação da norma jurídica a um 

caso complexo; 

 - 4º. encontro (aula): insuficiência das concepções tradicionais, face a 

certos tipos de situação (danos massificados decorrentes de produtos 

genéricos) e propostas de mudança. 

 A seguir, procurarei descrever o método de ensino empregado em cada 

encontro. Apenas para sintetizar, segue uma indicação dos métodos 

empregados: 

 -1º. encontro (oficina): exercício em grupo; 

 - 2º. encontro (aula plenária): seminário; 

 - 3º. encontro (oficina): método do caso; 

 - 4º. encontro (aula): seminário. 

 

Não citar / Please do not quote 6
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II. 1º. encontro: exercício em grupo 

 

Em termos de escolha da técnica de ensino, esse primeiro encontro 

precisava de uma atividade que permitisse, no espaço de uma sessão, que os 

alunos confrontassem as principais teorias sobre a causalidade. O confronto 

pode ser feito de modo interessante quando cada aluno ou, como no caso, cada 

grupo de alunos, adota primeiramente uma determinada perspectiva para 

depois compará-la com a dos colegas. Além disso, no caso em questão, as 

semelhanças e diferenças resultantes da opção por cada uma das teorias 

precisam do processo de aplicação a casos concretos para tornarem-se claras. 

Essas foram as razões que pautaram o desenvolvimento da dinâmica descrita a 

seguir. 

Na primeira oficina, os alunos foram divididos em grupos de três. Cada 

aluno recebeu uma cópia do material do Anexo 1 (abaixo) e cada grupo recebeu 

a indicação de uma teoria sobre a causalidade e a tarefa de estabelecer, para 

cada um dos pequenos casos, se havia ou não nexo de causalidade. Devido ao 

número de alunos, havia mais de um grupo trabalhando com cada uma das três 

teorias selecionadas. 

Nessa parte da atividade (programada para durar 30 minutos) os alunos 

tiveram que tentar compreender a teoria que lhes foi atribuída e aplicá-la para a 

solução de casos concretos. O debate no grupo foi pensado para ajudar na 

compreensão de cada um, porque os próprios alunos procuram solucionar as 

dúvidas uns dos outros. 

Os casos foram extraídos de acórdãos. A preocupação em usar situações 

reais nesse exercício se deve ao fato de que casos difíceis de causalidade 

tendem a parecer fantasiosos, o que poderia diminuir o impacto da comparação 

de resultados, uma vez que os alunos poderiam ter a impressão de que o 

problema não apareceria na prática. 

As teorias escolhidas são aquelas aparentemente mais citadas pela 

doutrina e pela jurisprudência. Como indicado no próprio material, o texto 

explicativo concentra-se em aspectos centrais de cada uma, sem a preocupação 

de distinguir entre variantes. O conhecimento a respeito das nuances em 
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relação a cada uma delas pode ser adquirido por meio de leitura 

complementar6.  

Terminada a primeira fase do exercício, partiu-se para uma comparação 

dos resultados, caso por caso. Por meio dessa comparação, as diferenças e 

semelhanças de cada teoria quando aplicadas à solução de casos concretos 

começaram a tornar-se visíveis para os alunos: teorias diversas podem levar a 

resultados práticos diversos; teorias diversas podem levar a resultados 

semelhantes, com fundamentos diversos; e mesmo a aplicação da mesma 

teoria por pessoas diferentes pode levar a resultados práticos diversos. 

O simples fato de que pode haver várias teorias sobre o que seja a 

causalidade já causou espanto em muitos alunos. 

Essa segunda fase do exercício é a mais demorada e exige atenção do 

professor na condução da discussão para que o tempo de, aproximadamente, 60 

minutos possa ser respeitado. 

Nos debates, o professor pode propor aos alunos a questão sobre qual 

teria sido a teoria adotada pelo direito brasileiro e o desafio de procurar norma 

expressa a respeito no Código Civil. Como não há texto de leitura obrigatória 

prévia previsto para a atividade, é interessante que, ao final, o próprio professor 

dê um panorama da questão: a lei não é clara e pelos dados disponíveis tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência concordam apenas em que não se aplica à 

responsabilidade civil a teoria da equivalência das condições. No mais, há 

grande confusão, inclusive a respeito do entendimento acerca de cada uma das 

teorias e sua aplicação a casos concretos. Ressalto que dar o panorama do 

estado atual da discussão não significa (nem deve significar) que ao final o 

professor dirá qual “a teoria certa”. 

 

 

 

  

  

                                                 
6 Para o tema da causalidade, o texto complementar indicado foi o livro de Gisela Sampaio da 
Cruz, O problema do nexo causal na responsabilidade civil, Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

Não citar / Please do not quote 8



ARTIGO DIREITO GV (Working Paper) 2                                                            Flavia Portella Püschel 

II. 2º. e 4º. encontros: seminário 

 

Nos 2º. e 4º. encontros, usou-se a mesma técnica de trabalho, de modo 

que passo a tratá-los em conjunto. 

Os seminários foram apresentados por duplas de alunos e tiveram por 

base um texto em cada caso. A tarefa dos alunos responsáveis pelos seminários 

era fazer um relatório do texto, de modo a apresentar questões para um debate 

a ser realizado pela turma toda. 

O recurso ao seminário seguido de debate como técnica tem a vantagem, 

no que se refere ao grupo todo, de tirar o foco da figura do professor, o que é 

mais difícil se há uma aula expositiva ministrada pelo próprio professor. 

O seminário permite que o debate tenha um ponto de partida consistente, 

sem que o professor tenha que estar no centro das atenções. Isso permite que o 

professor conduza posteriormente o debate como uma figura apenas 

reguladora, sem que os alunos tendam a voltar-se para ele como fonte da 

resposta certa para as questões debatidas. Nesse sentido, parece-me que essa 

técnica estimula a autonomia dos alunos. 

A duração prevista para o seminário era de, aproximadamente, 20 

minutos. O restante do tempo foi empregado no debate.  

Para garantir o sucesso da discussão, cada dupla recebeu a tarefa de 

comparecer, uma semana antes da data de sua apresentação, a uma reunião 

com a professora, fora do horário de aulas. Nessa reunião, para a qual os 

alunos já deveriam ter lido o texto e preparado um esboço do seminário, fez-se 

uma discussão prévia para tirar dúvidas e orientar o foco do seminário para as 

questões relevantes.  

Esse procedimento se mostrou muito útil (ainda que trabalhoso) para 

garantir mais segurança para os alunos responsáveis pelo seminário, bem 

como assegurar que o sentido do seminário havia sido bem compreendido pelos 

alunos, contribuindo, portanto, para o bom resultado da atividade em sala de 

aula. 

O texto do primeiro seminário foi: H. L. A. Hart e Tony Honoré, Causation 

in the Law, 2ª. ed., Oxford, Clarendon Press, 1985 p. 9-25. 
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Trata-se de capítulo no qual os autores, basicamente, tratam da diferença 

entre o papel que a idéia de causalidade tem nas ciências naturais e no Direito. 

Tendo em vista que a atividade anterior já havia confrontado os alunos com a 

existência de várias formas de ver a causalidade no Direito, o trabalho com esse 

texto serviu para aprofundar a reflexão sobre a função da causalidade no 

Direito, sua distinção em relação à função que a causalidade exerce no âmbito 

das ciências naturais e sobre o caráter de opção política que a causalidade tem 

no Direito. 

Para o segundo seminário, o texto selecionado foi: Victor E. Schwartz e 

Liberty Mahshigian, Failure to Identify the Defendant in Tort Law: Towards a 

Legislative Solution, 73 Cal. L. Rev. (1985), p. 941-975. 

Trata-se de texto que analisa as dificuldades de aplicação da idéia de 

causalidade como requisito da responsabilidade por danos causados por 

produtos genéricos, em que há um grande número de fornecedores, sem que 

seja possível estabelecer quais deles de fato forneceram o produto consumido 

pela vítima.  

O texto apresenta o modo pelo qual os tribunais norte-americanos 

lidaram com essa questão, abordando, especialmente, o desenvolvimento das 

teorias de responsabilidade por market share.  

O objetivo não é fazer um estudo de direito comparado, e isso foi deixado 

claro para os alunos. O recurso a um texto estrangeiro se deu porque nos E.U.A. 

já houve bastante discussão sobre esse problema, com a criação de soluções 

que colocam em xeque a noção de causalidade. 

A atividade serve para explorar os limites da idéia de causalidade da 

maneira como entendida na nossa tradição e levar os alunos a pensarem sobre 

o tipo de modificação que nosso ordenamento eventualmente teria que sofrer 

para lidar de maneira adequada com certos problemas, que, se ainda não 

enfrentamos, podemos vir ter de encarar em um futuro próximo.  

Na verdade, ao discutir o caso dos fabricantes de tabaco (tratado a 

seguir) já é possível perceber que um dos problemas da responsabilização dos 

produtores é a dificuldade de se estabelecer qual a contribuição de cada 

fornecedor para o dano da vítima quando esta fumou durante anos cigarros de 
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marcas diferentes. Embora praticamente ignorada pela nossa doutrina, a 

questão aparece em alguns julgados, até o momento de forma secundária. 

 

III. 3º. encontro: método do caso 

 

Tendo em vista que o objetivo central dessa sessão era trabalhar as 

dificuldades envolvidas na aplicação dos conhecimentos dogmáticos adquiridos 

à solução de casos complexos, o método do caso pareceu ser o mais adequado. 

Para uma discussão acerca do que caracteriza o método do caso, remeto 

a outro texto7. Para os efeitos deste artigo, basta dizer que se tratou de atividade 

voltada à solução de um problema prático a partir da narrativa de um caso 

concreto (ver anexo II). 

O Caso do Tabaco é fictício, mas baseado em casos verídicos. A opção 

pelo caso fictício deu-se para permitir o controle da sua complexidade. Nesse 

caso não havia as razões apontadas acima para a opção por casos verdadeiros. 

Na sala de aula, o que se fez foi uma discussão coletiva, conduzida pela 

professora, acerca do papel da causalidade na solução do problema. Cuidou-se, 

principalmente, de levantar e explicitar as dificuldades que o caso apresenta no 

que se refere à causalidade. 

O foco dessa atividade não foi propriamente a discussão de soluções, 

porque a busca de soluções foi o objeto de um trabalho escrito, que os alunos 

elaboraram posteriormente para a avaliação. 

 

IV. Trabalho escrito 

 

 As atividades em sala de aula foram complementadas por um trabalho 

escrito realizado em grupo e fora do horário de aulas.  

O trabalho serviu como momento de síntese dos conhecimentos 

adquiridos até aquele momento do curso e constituiu uma das avaliações dos 

alunos para compor a nota da disciplina. 

                                                 
7 Flavia Portella Püschel (org.). Organização das Relações Privadas: Uma Introdução ao Direito 
Privado com Métodos de Ensino Participativos, São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 30-35. 
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Base para o trabalho foi o Caso do Tabaco. A turma foi dividida em 

grupos de seis alunos e cada grupo, por sua vez, em subgrupos de dois. Cada 

dupla recebeu um papel: advogado da vítima, advogado do produtor de tabaco e 

juiz. 

 Cada dupla representando o advogado da vítima recebeu a tarefa de 

elaborar o argumento dogmático de uma petição inicial em uma ação de 

responsabilidade civil. As duplas de advogados do produtor receberam a 

incumbência de redigir o argumento dogmático da contestação e as duplas de 

juízes, por sua vez, tiveram a tarefa de redigir a fundamentação dogmática de 

uma decisão sobre o caso. 

 Os prazos de entrega foram escalonados, de modo que cada advogado do 

produtor começava a trabalhar após a entrega do trabalho dos advogados da 

vítima e assim por diante. 

 Para fazer o trabalho, os alunos precisavam não apenas dos 

conhecimentos acerca do nexo causal, mas também de outros conhecimentos 

adquiridos durante o curso. 

 Como não se exigiu que o trabalho tivesse a forma de petições judiciais e 

sentenças e como não se procurou reproduzir o cenário de um processo 

judicial, não se tratou propriamente de uma simulação8. Apenas se dividiu o 

desenvolvimento do argumento dogmático com base em perspectivas parciais, 

levando os alunos a construir argumentos a partir de perspectivas 

determinadas. O que se avaliou nesse momento foi, essencialmente, o 

conhecimento dogmático e a capacidade dos alunos de construir argumentos 

dogmáticos a partir de uma perspectiva determinada, bem com sua capacidade 

de aplicar os conhecimentos adquiridos para a solução de casos concretos. 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Sobre a simulação como método de ensino, ver Flavia Portella Püschel. Um Role-Play para 
Começar: Relato de uma Experiência de Simulação com Alunos Iniciantes, Cadernos Direito GV 
– Reflexões sobre o Ensino do Direito, n. 5, p. 3-25, 2005. 
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VI. Breves reflexões sobre a continuidade do trabalho 

 

 Parece-me prematuro avaliar os resultados das atividades descritas. Em 

primeiro lugar, porque elas só foram empregadas em conjunto, como 

planejadas, uma única vez. Em segundo lugar, porque seria preciso incluir a 

percepção dos alunos nessa avaliação e, para isso, não tenho as informações 

necessárias.  

 Posso dizer apenas que, de modo geral, a participação dos alunos me 

pareceu satisfatória. Nem todos participaram do mesmo modo nem com a 

mesma intensidade, mas me parece que cada um, à sua maneira, reconheceu 

que a possibilidade de participação estava aberta e que ela constituía um 

elemento central na proposta de ensino/aprendizado. 

 Também de maneira geral, e levando em conta apenas a minha 

percepção (que reconheço ser limitada, além de parcial), parece-me que os 

alunos que tomam parte em aulas participativas e problematizantes em 

disciplinas jurídico-dogmáticas desenvolvem uma postura mais crítica em 

relação ao Direito, se comparados com alunos que aprendem pelo método 

tradicional. Meu parâmetro de comparação são os alunos que tive em outras 

faculdades, aos quais ensinava pelo método das aulas expositivas e com recurso 

aos manuais. 

 Essas impressões me levam a crer que vale a pena continuar nesse 

caminho. Para o aperfeiçoamento do material de que tratou este artigo, vários 

ajustes serão feitos (como modificações na descrição das teorias sobre 

causalidade, para acrescentar nuances, a alteração de certos aspectos da 

dinâmica do trabalho escrito, etc,).  

Além disso, no que se refere especificamente à questão da dogmática, 

seria interessante aplicar aos alunos um questionário, com o objetivo de avaliar 

em que medida a postura que se procurou desenvolver em relação à dogmática 

jurídica foi de fato percebida e incorporada por eles. Será esse meu próximo 

passo. 
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Anexo I: exercício da primeira oficina 

 

Há várias teorias sobre o nexo de causalidade, elaboradas pela doutrina e 

invocadas pelos tribunais. Cada uma dessas teorias tem, normalmente, diversas 

variantes e estão todas sujeitas a críticas. Segue abaixo uma breve explicação – 

com base apenas em seus aspectos essenciais - sobre as principais teorias 

citadas pelos nossos tribunais: Teoria do Dano Direto e Imediato, Teoria da 

Causalidade Adequada e Teoria da Equivalência das Condições. 

 

1. Teoria do Dano Direto e Imediato 

 

De acordo com essa teoria, dentre as várias condições que levam à 

produção de um fato, só se considera causa a condição direta e imediatamente 

ligada ao fato em questão. Naturalmente, a dificuldade de se aplicar essa teoria 

está em estabelecer quando uma condição se liga direta e imediatamente ao 

fato. Na sua variante conhecida como doutrina da necessariedade da causa, o 

dano direto e imediato é aquele que constitui efeito necessário da causa. De 

acordo com essa visão, só há responsabilidade por danos que são conseqüência 

necessária – e não apenas ocasional, casual ou fortuita – do ato ilícito. Assim, 

ainda que muitos fatores tenham contribuído para a ocorrência do prejuízo, nem 

todos serão considerados causa do dano, mas apenas aquele elevado à 

categoria de condição necessária para a sua ocorrência. 

A causa direta e imediata não é necessariamente aquela mais próxima do 

dano, pois o simples passar do tempo não interrompe o nexo causal. Para que 

se interrompa o nexo causal, é preciso que surja uma outra causa, como a 

ocorrência de fato da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou de força maior. 

 

2. Teoria da Causalidade Adequada 

 

Segundo a Teoria da Causalidade Adequada, que conta com várias sub-

teorias, consideram-se causa não todas as condições que resultaram no 

prejuízo, mas apenas as condições consideradas adequadas para causar o dano. 
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A adequação é estabelecida em função da possibilidade e da 

probabilidade do resultado danoso vir a ocorrer, com base na experiência 

comum. Para saber se uma causa é adequada, realiza-se um juízo retrospectivo 

de probabilidade, em que se procura responder à seguinte questão: a ação ou 

omissão em questão era por si mesma apta a produzir normalmente essa 

conseqüência? Note-se que o juízo retrospectivo é realizado em abstrato: não 

importa que, no caso concreto, a ação ou omissão tenha de fato resultado no 

prejuízo. Só haverá responsabilidade se o prejuízo puder ser considerado como 

normalmente resultante daquele tipo de ação ou omissão. Assim, quanto maior 

a probabilidade de uma certa condição gerar um certo resultado, mais 

adequada ela será. 

Para fazer o juízo retrospectivo de probabilidade, o julgador deve levar em 

conta as circunstâncias cognoscíveis à data da produção do fato, não havendo 

acordo na doutrina sobre se devem ser consideradas as circunstâncias que 

podiam ser conhecidas por um homem médio ou pelo agente concretamente 

considerado.  

 

3. Teoria da Equivalência das Condições 

 

A Teoria da Equivalência das Condições não distingue entre as várias 

condições que concorreram para a ocorrência do dano. De acordo com essa 

visão, havendo pluralidade de fatores (condições) que levaram à produção do 

resultado danoso, todas elas devem ser consideradas causas, indistintamente, 

ainda que qualquer uma delas não tivesse sido suficiente para provocar o dano 

sem o auxílio das outras. 

 

Portanto, uma condição será considerada causa relevante para a 

responsabilidade civil sempre que for possível afirmar que o dano não teria 

ocorrido se não fosse aquela condição, isto é, sempre que, no caso concreto, 

não seja possível suprimir mentalmente a condição em análise sem que o 

resultado danoso também desapareça. Por isso, essa teoria é conhecida 

também como Teoria da conditio sine qua non.  
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Indique se há ou não nexo de causalidade entre os fatos descritos abaixo 

e os danos ocorridos, com base na teoria sobre o nexo causal indicada 

pelo professor. 

 

1) Abelardo atropelou Bernardo, que, em virtude dos ferimentos sofridos 

precisou ser operado. Em razão de um erro médico ocorrido nessa 

cirurgia, Bernardo precisou ser novamente operado. Há nexo de 

causalidade entre o atropelamento e o prejuízo de Bernardo relacionado 

à necessidade de uma segunda cirurgia? (Baseado em: STJ – Resp n. 

326971 – Rel. Ruy Rosado de Aguiar – 11.06.2002) 

 

2) Um caminhão, conduzido com excesso de velocidade, tombou quando o 

motorista tentou desviar de um buraco na via pública. Há nexo de 

causalidade entre os prejuízos decorrentes do tombamento do caminhão 

e a omissão do Município na conservação da rua? (Baseado em: TJRJ – 

Ap. Civ. n. 5420/2002 – Rel. Maurício Caldas Lopes – 25.06.2002) 

 

4) Um doente mental viciado em drogas foi assassinado por um 

desconhecido em um local próximo a uma boca de fumo, após fugir da 

clínica psiquiátrica em que estava internado. Há nexo de causalidade 

entre o fato de os funcionários da clínica não terem impedido a fuga do 

paciente e a morte deste? (Baseado em: TJRJ – Ap. Civ. n. 16679/03 – Rel. 

Luiz Eduardo Rabello – 10.09.2003) 

 

5)  Um fugitivo de uma penitenciária cometeu latrocínio alguns meses após 

a fuga. Há nexo de causalidade entre o fato de o Estado não ter impedido 

a fuga do preso e o dano sofrido pela vítima? (Baseado em: STF -  RE 

369820 – Rel. Carlos Velloso – 04.11.2003) 
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Anexo II: exercício da segunda oficina 

 

Caso do Tabaco 
 

 Fulano de Tal, bancário, começou a fumar aos 16 anos, em 1956. Desde 

então, nunca deixou de fumar pelo menos 10 cigarros por dia, tendo chegado a 

fumar até 30 cigarros diariamente, variando entre marcas de dois fabricantes 

diversos. 

 Há vários anos, Fulano desenvolveu uma tosse com pigarro muito 

persistente, que o levou a procurar um médico. O médico o aconselhou a parar 

de fumar.  

 Fulano fez duas tentativas, mas não conseguiu abandonar o fumo e 

desistiu. 

 Com o passar do tempo, os sintomas de Fulano pioraram. Além da tosse 

e do pigarro, ele passou a ter chiados no peito e uma dificuldade cada vez maior 

para respirar.  

 Ao procurar novamente um médico, há cinco anos, Fulano recebeu 

diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em estágio 

avançado. Fulano teve de  

Aposentar-se prematuramente, por invalidez, e recentemente tinha dificuldades 

para realizar até mesmo tarefas cotidianas, como subir escadas, andar e até 

falar. 

 A mulher de Fulano, Beltrana, teve que abandonar seu trabalho de 

balconista em uma loja de roupas para cuidar do marido e o casal vendeu o 

único imóvel que tinha para custear o tratamento médico de fulano. 

 No último inverno, Fulano contraiu pneumonia. Já muito debilitado pela 

DPOC, Fulano não resistiu à infecção e faleceu no hospital onde estava 

internado. 
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Informações acerca do tabaco e de seus efeitos sobre a saúde 
humana9

 

Por que as pessoas fumam? 

Vários são os fatores que levam as pessoas a experimentar o cigarro ou outros 

derivados do tabaco. A maioria delas é influenciada principalmente pela 

publicidade maciça do cigarro nos meios de comunicação de massa que, apesar 

da lei de restrição à propaganda de produtos derivados do tabaco sancionada 

em dezembro de 2000, ainda tem forte influência no comportamento tanto dos 

jovens como dos adultos. Além disso, pais, professores, ídolos e amigos 

também exercem uma grande influência. 

 

Pesquisas entre adolescentes no Brasil mostram que os principais fatores que 

favorecem o tabagismo entre os jovens são a curiosidade pelo produto, a 

imitação do comportamento do adulto, a necessidade de auto-afirmação e o 

encorajamento proporcionado pela propaganda. Noventa por cento dos 

fumantes iniciaram seu consumo antes dos 19 anos de idade, faixa em que o 

indivíduo ainda se encontra na fase de construção de sua personalidade. 

 

 

A publicidade veiculada pelas indústrias soube aliar as demandas sociais e as 

fantasias dos diferentes grupos (adolescentes, mulheres, faixas 

economicamente mais pobres etc.) ao uso do cigarro. A manipulação 

psicológica embutida na publicidade de cigarros procura criar a impressão, 

principalmente entre os jovens, de que o tabagismo é muito mais comum e 

socialmente aceito do que é na realidade. Para isso, utiliza a imagem de ídolos e 

modelos de comportamento de determinado público-alvo, portando cigarros ou 

fumando-os, ou seja, uma forma indireta de publicidade. A publicidade direta era 

                                                 
9 Informações obtidas no site do INCA (Instituto Nacional de Câncer), órgão do 
Ministério da Saúde responsável pela coordenação da política de controle do 
câncer e doenças relacionadas ao tabagismo no Brasil 
(www.inca.gov.br/tabagismo). 
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feita por anúncios atraentes e bem produzidos, mas foi proibida no Brasil. Com 

a Lei 10.167, que restringe a propaganda de cigarro e de produtos derivados do 

tabaco, esse panorama tende a mudar a médio e longo prazo. 

 

Os resultados das medidas de restrição à publicidade no controle do tabagismo 

em vários países mostram que este é um instrumento legítimo e necessário 

para a redução do consumo. 

 

Porque restringir a publicidade e o patrocínio de eventos culturais 

e esportivos de produtos do Tabaco no Brasil (Lei 10.167) 
 

Sancionada a Lei 10.167 

A nova Lei que restringe a propaganda de cigarro e o uso de produtos 

derivados do tabaco foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso e passou a vigorar em 28 de dezembro de 2000, depois de ter sido 

aprovada no dia 13 de dezembro pela Câmara dos Deputados com as emendas 

feitas pelo Senado Federal.  

De acordo com as disposições da nova Lei 10.167, a propaganda de cigarro

será permitida somente na parte interna dos locais de venda do produto, por 

meio de posteres, painés e cartazes. Ficam proibidos os anúncios nos meios de

comunicação (inclusive na Internet), anúncios em outdoors, placas e cartazes

luminosos. Também foi proibida a distribuição de qualquer tipo de amostra ou 

brinde, a venda de cigarros em estabelecimentos de ensino e de saúde, o

consumo de cigarros em aviões, independente do tempo de duração do vôo, a

venda do produto por via postal, a realização de visita promocional ou

distribuição gratuita em estabelecimento de ensino ou local público e a

propaganda indireta contratada, também denominada merchandising.  

Além disso, a Lei majora o valor das multas a serem aplicadas em caso de

descumprimento e determina os órgãos competentes para exercer a

fiscalização do cumprimento da Lei n° 9.294/96.  

Quanto ao patrocínio de eventos culturais e esportivos, a Lei estabelece um

prazo de transição de dois anos. Com isso, os contratos de patrocínio já
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estabelecidos e os que venham a ser assinados só poderão vigorar até 1º de 

janeiro de 2003. Este prazo também vale para a propaganda em estádios,

pistas, palcos ou locais similares.  

Doenças associadas ao uso dos derivados do tabaco 
Muitos estudos desenvolvidos até o momento evidenciam sempre o mesmo: o 

consumo de derivados do tabaco causa quase 50 doenças diferentes, 

principalmente as doenças cardiovasculares (infarto, angina) o câncer e as 

doenças respiratórias obstrutivas crônicas (enfisema e bronquite). 

 

 

  

Conheça o cigarro por dentro 

 

A fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.700 substâncias

tóxicas diferentes, que se constitui de duas fases fundamentais: a fase

particulada e a fase gasosa. A fase gasosa é composta, entre outros por

monóxido de carbono, amônia, cetonas, formaldeído, acetaldeído, acroleína. A 

fase particulada contém nicotina e alcatrão.

 

O alcatrão é um composto de mais de 40 substâncias comprovadamente

cancerígenas, formado à partir da combustão dos derivados do tabaco. Entre

elas, o arsênio, níquel, benzopireno, cádmio, resíduos de agrotóxicos, 

substâncias radioativas, como o Polônio 210, acetona, naftalina e até fósforo

P4/P6, substâncias usadas para veneno de rato.

 

O monóxido de carbono (CO) tem afinidade com a hemoglobina (Hb) presente

nos glóbulos vermelhos do sangue, que transportam oxigênio para todos os 

órgãos do corpo. A ligação do CO com a hemoglobina forma o composto

chamado carboxihemoglobina, que dificulta a oxigenação do sangue, privando

alguns órgãos do oxigênio e causando doenças como a aterosclerose.
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A nicotina é considerada pela Organização Mundial da Saúde/OMS uma droga

psicoativa que causa dependência. A nicotina age no sistema nervoso central

como a cocaína, com uma diferença: chega em torno de 9 segundos ao

cérebro. Por isso, o tabagismo é classificado como doença estando inserido no 

Código Internacional de Doenças (CID-10) no grupo de transtornos mentais e 

de comportamento devido ao uso de substância psicoativa. Além disso, a

nicotina aumenta a liberação de catecolaminas, causando vasoconstricção,

acelerando a freqüência cardíaca, causando hipertensão arterial e provocando

uma maior adesividade plaquetária. A nicotina juntamente com o monóxido de

carbono, provoca diversas doenças cardiovasculares. Além disso, estimula no

aparelho gastrointestinal a produção de ácido clorídrico, o que pode causar 

úlcera gástrica. Também desencadeia a liberação de substâncias

quimiotáxicas no pulmão, que estimulará um processo que irá destruir a

elastina, provocando o enfisema pulmonar. 

 

Informações sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica10

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença grave, 

progressiva e incapacitante caracterizada pela associação de enfisema 

pulmonar e bronquite crônica.  

Segundo dados da SBPT – Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia –, a cada ano no Brasil são hospitalizados 280 mil pacientes com 

DPOC, gerando alto custo para o Sistema Único de Saúde. A epidemia é global e 

preocupante. É catalogada como uma das cinco principais causas de morte (nos 

E.U.A., é a quarta principal causa de morte), superando os índices de óbito por 

acidente de trânsito e pneumonia. De acordo com o Datasus, a DPOC mata hoje 

três brasileiros a cada hora.  

                                                 
10 Informações obtidas em: R. A. Pauwels et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, 
and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, in American Journal of Respiratory 
and Critical Care Medicine, n. 163, 2001, p. 1256-1276. J. R. Jardim, DPOC mata três brasileiros 
por hora, disponível [on line] in www.terra.com.br/istoegente/258/saude/index/htm [21-07-2006]. 
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Contudo, embora a doença tenha um impacto tão grande, ainda é pouco 

conhecida e muitas vezes diagnosticada tardiamente, pelo fato de seus sintomas 

serem confundidos com os de outras doenças respiratórias, como a asma. 

A DPOC compromete a função pulmonar de tal forma, que o indivíduo não 

consegue expirar e passa a conviver com o acúmulo de ar nos pulmões, tosse 

crônica com ou sem produção de muco, falta de ar, sibilos (chiado na 

respiração), entre outros sintomas. Todo esse quadro, além de tornar o paciente 

mais suscetível a infecções, debilita-o de forma progressiva, a ponto de, na fase 

avançada da doença, impedi-lo de realizar atividades de rotina como caminhar, 

subir e descer escadas, conversar, entre outras. 

A doença se manifesta geralmente a partir dos 40 anos de idade, 

normalmente como resultado de uma combinação de fatores genéticos e 

ambientais. Seu principal fator de risco é o tabagismo, principalmente fumar 

cigarros. Fumar cachimbo, charutos e o fumo passivo também são fatores de 

risco, ainda que menores que fumar cigarros. Além do tabaco, também são 

fatores de ricos documentados de DPOC: a exposição prolongada a certos tipos 

de partículas – como poeira de carvão - no ambiente de trabalho e uma rara 

deficiência genética. Sabe-se que a poluição ambiental em geral contribui para a 

sobrecarga dos pulmões, mas seu papel como causa de DPOC é incerto. 

Infecções agudas e certas condições climáticas podem piorar temporariamente 

os sintomas da doença. 

A DPOC não tem cura e a lesão provocada nos pulmões é irreversível, 

mas a doença pode ser controlada, assim como outras doenças crônicas, como 

a hipertensão e o diabetes. No entanto, é preciso que o problema seja 

diagnosticado precocemente, para que o tratamento seja apropriado e eficaz. A 

associação de exercícios físicos ao trabalho de reabilitação pulmonar e à 

utilização de medicamentos (como o brometo de tiotrópio, um broncodilatador 

inalatório, de fácil aplicação, que demonstrou em estudos clínicos melhorar 

significativamente a qualidade de vida) é a alternativa mais eficaz para controlar 

a doença e dar uma vida normal ao paciente.  
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A principal medida para prevenir a DPOC – e para evitar a sua progressão 

– é parar de fumar. 

O diagnóstico da doença é simples e rápido. É feito a partir de avaliação 

clínica, que deve considerar a história clínica do paciente, da análise de raio X de 

tórax e da espirometria, um teste que avalia a função pulmonar.  

O mais importante desafio, atualmente, é divulgar os sintomas e a 

gravidade da doença, a fim de levar fumantes e ex-fumantes a procurarem seus 

médicos e, em caso da manifestação da DPOC, ministrar o tratamento mais 

apropriado de acordo com o estágio da doença, a fim de reduzir os índices de 

mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos portadores da doença. 
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