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RESUMO: O objetivo desse trabalho é realizar um paralelo entre literatura e regulação 
no âmbito do Ensino do Direito no Brasil. Para isso, em um primeiro momento, realizou-
se um levantamento da literatura brasileira e norte-americana mais relevante para o 
propósito do trabalho. Ficou claro pela análise realizada que, em um contexto pós regime 
militar, é inaugurada a discussão acerca da função social dos cursos de Direito e da 
profissão de bacharel. Esta questão passa a fazer parte dos debates acerca de quais 
deveriam ser os objetivos de um curso de Direito. Seguindo a questão dos objetivos do 
curso, há uma nova preocupação que vem surgindo ao longo dos anos a respeito de 
métodos de ensino participativos. A estagnação por qual passou o discurso político 
brasileiro na época do regime militar, incluindo aquele que ocorria no espaço 
universitário, preservou por muitos anos o método tradicional da aula expositiva como 
única alternativa no ensino jurídico. Com a retomada do espaço universitário como centro 
de produção de ideias a discussão metodológica começa a mostrar-se como algo de 
relevante ao desenvolvimento do Ensino Jurídico. Por fim, a avaliação também ganha 
uma nova perspectiva nesse contexto e o modelo tradicional sofre alguns 
questionamentos. Em um segundo momento, analisaram-se alguns Pareceres MEC 
selecionados de acordo com sua relevância para o curso de Direito e a Resolução MEC n. 
9/2004. Ressalta-se principalmente a discussão diferenciando os currículos mínimos e as 
diretrizes curriculares nacionais. Dentro disso, é central perceber e as responsabilidades 
das Instituições de Ensino Superiores (IES) em cada um desses modelos regulatórios. Por 
fim, a última parte confronta literatura e regulação. Essa sessão do trabalho mostra que os 
Pareceres MEC tocam em grande parte daquilo que é discutido pela literatura. Contudo, 
falham algumas vezes na missão de passar essas preocupações para o texto da Resolução 
MEC n. 9/2004. Por causa dessa falha, abriu-se uma porta para que a discussão acerca 
das responsabilidades políticas das IES que foi é tão rica na literatura e nos Pareceres 
MEC sofra risco de esvaziamento na prática, uma vez que não há indicações regulatórias 
suficientes a esse respeito. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Jurídico, métodos de ensino participativos, Resolução 
MEC n. 9/2004, currículo mínimo, diretrizes curriculares nacionais. 
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SUMMARY: 1. Introduction 2. The point of view of literature 2.1. Law Schools’ and 
Legal Education’s goals 2.2. Student-centered methods: education goals attained 2.3. 
Grading on the context of the students’ participation in their own development and the 
clear establishment of education goals 3. The point of view of the Ministry of Education 
4. The literature and the Resolution n. 9/2004: contradiction or complementation 4.1. 
Law Schools’ and Legal Education’s goals 4.1.1. Homogenization v. flexibilization 4.1.2. 
Individualized education versus standardized education 4.1.3. Social education versus 
professional education 4.1.4. Interdisciplinarity 4.1.5. Professor’s choices 4.2. Teaching 
methods 4.3. Grading 4.4. Are we in the path for a higher quality Legal Education? 5. 
References 6. Statutes and Regulations 
 
ABSTRACT: This paper aims at confronting the literature and the regulation on Legal 
Education in Brazil. The first part researches on Brazilian and American literature on 
legal education. The research revealed that after the end of the military period in Brazil, 
the discussion on the social function of Law schools and of the legal profession was 
initiated by the literature. The social function was identified as one of the goals that 
should be part of law schools’ agenda in defining their purposes. Answering this question 
was the goal of student-centered methods. The stagnation Brazilian political discourse 
went through in the military regime affected universities, which thus chose to preserve 
the lecture-based method as the only alternative used in the legal education. With the 
reestablishment of university as a center for debating ideas, the methodological 
discussion gains a space in the Legal Education research field. The grading system also 
gets in the research agenda looking for alternatives to the traditional method of exam-
based evaluation. In the second part, a few opinions of the Brazilian Ministry of 
Education (MEC) were considered, given their importance to legal education and law 
schools. special attention was given to the differences between the “minimum 
curriculums” and the “national academic guidelines” and the responsibilities of the higher 
education institutions in each of these regulatory systems. The last part of the paper 
confronts literature and regulation suggesting that the many of the topics discussed by the 
literature on Legal education are not on the final text of the Resolution MEC n. 9/2004.  
This risks making the discussion about the political responsibility of the higher education 
institutions receive less importance should (according to the literature and the opinions) 
because of a lack of regulatory means to foster it. 
 
KEY-WORDS: Legal Education, student-centered methods, Resolution MEC n. 9/2004, 
minimum curriculums, national academic guidelines. 
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1. Introdução 
 
Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo colocar sob a perspectiva a 

discussão sobre os objetivos estabelecidos ao Ensino do Direito brasileiro tendo em vista 

a literatura na área e os Pareceres MEC e a Resolução MEC n. 9/2004. O curso de direito 

na Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, tem a proposta não 

apenas de educar futuros advogados. Uma das propostas da faculdade é formar 

profissionais capazes de formular políticas públicas. Ao mesmo tempo, é uma faculdade 

que tem em suas fundações um histórico de questionamento do status quo do ensino 

jurídico brasileiro. Ao longo dos anos da formação universitária do aluno que passa pela 

EDESP o questionamento sobre aquilo que se está ensinando e a forma como se está 

sendo ensinado é constante. 

 Foi nesse contexto que nasceu a vontade de estudar mais a fundo em qual 

contexto se insere o Ensino do Direito no país. A pergunta de fundo que foi feita ao longo 

da pesquisa realizada para esse trabalho foi: quais são os objetivos do Ensino do Direito 

no Brasil? 

 Com essa preocupação em mente caminhou-se pela doutrina que influencia as 

decisões sobre o Ensino do Direito no país e no mundo. Nomes como Ghirardi, Faria, 

Frank, Kennedy e Fernandes são responsáveis por grande parte da reflexão desenvolvida 

nas próximas páginas desse trabalho. A primeira questão que chama a atenção dentro da 

literatura é a forma como a redemocratização brasileira ativa discussões dentro do cenário 

universitário que foram tolhidas pelo regime militar por tantos anos. Inicia-se um 

processo de questionamento de muito do que era visto como verdades no Ensino do 

Direito no Brasil, por exemplo o método clássico de ensino da aula expositiva. Esse 

ressurgimento do espaço universitário traz ao mesmo tempo responsabilidades para as 

Instituições de Ensino Superior brasileiras de produção de conhecimento e de reinserção 

numa sociedade em modificação intensa. 

 Uma vez que, no Brasil, grande parte da responsabilidade da definição dos 

objetivos e do Ensino do Direito e do currículo dos cursos de Direito estão nas mãos do 

Ministério da Educação e da Cultura, a discussão não estaria completa a menos que as 

diretrizes dessa instituição fossem consideradas. Neste sentido, dedicou-se um segundo 

momento do estudo a essa finalidade. 
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 Por fim, pretendendo-se entender quanto da discussão levantada pela literatura foi 

considerada pelo MEC, as opiniões e a regulação foram comparadas, desenhando as 

conclusões do trabalho. 

 O objetivo não é realizar um julgamento de valores a respeito da efetividade dos 

objetivos estabelecidos ao Ensino do Direito, mas sim entender qual é a proposta que 

atribuímos ao Ensino do Direito, se é que esta é única ou mesmo bem definida. 

 Tendo em vista a questão do diálogo entre ambas propostas espera-se motivar 

uma reflexão a respeito de quais são as possibilidades que estamos explorando dentro do 

contexto regulatório brasileiro e quais as alternativas que podemos explorar em relação 

ao Ensino do Direito. 
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2. O ponto de vista da literatura 
 
 Tendo em vista os propósitos estabelecidos para este Trabalho de Conclusão de 

Curso, esta primeira parte visará à compreensão do Ensino do Direito do ponto de vista 

da literatura, nacional e estrangeira. 

 Ao longo da pesquisa foi possível dividir as discussões propostas pela literatura 

especializada em três grandes partes. A primeira delas está ligada aos objetivos dos 

cursos de Direito e mais especificamente do ensino do Direito dentro das faculdades. 

Questões completamente dependentes segundo diversos autores como observaremos a 

seguir. 

 A segunda parte da discussão dedica-se a entender os métodos participativos. 

Esses métodos são destacados nesse trabalho porque surgem como alternativa apropriada 

para os novos objetivos do ensino do Direito do ponto de vista adotado pela literatura. 

Serão explorados, especificamente: seminário, método de caso, diálogo socrático, role 

play e o ensino em clínicas. 

 Por fim, a terceira parte se dedica à análise da proposta da literatura no que tange 

à avaliação do Ensino do Direito. 

 

2.1 Objetivos dos cursos de Direito e do ensino do Direito 

 

 Antes de iniciar qualquer discussão sobre perspectivas doutrinárias é necessário 

indicarmos uma diferença importante entre objetivos dos cursos de Direito e objetivos do 

ensino do Direito. Apesar de ambos estarem intimamente ligados, uma vez que num 

mundo ideal o ensino do Direito deverá perseguir os objetivos amplamente definidos pelo 

curso de Direito1 no qual se insere, um não é sinônimo do outro. 

 Os cursos de Direito oferecidos por instituições de ensino superior estabelecem a 

si próprios alguns objetivos institucionais segundo os quais seus cursos devem se 

desenvolver. A partir daí, dentro do processo de desenvolvimento da instituição de 

ensino, seja ela antiga ou nova, temos o início de um processo mais complexo que é o 

ensino do Direito. Podemos entender que a definição dos objetivos do Ensino do Direito 
                                                        
1 Nesse texto, a nomenclatura “curso de direito” engloba faculdades de direito. 
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conta com duas partes, uma delas abstrata e outra concreta. Chamaremos de abstrata a 

definição dos objetivos do Ensino do Direito realizada pela literatura especializada 

(objeto de estudo nesse trabalho). Por outro lado, a definição concreta dos objetivos do 

Ensino do Direito seria aquela realizada por um curso de Direito específico, por uma 

disciplina do curso, por um professor etc. 

Espera-se que a determinação dos objetivos do Ensino do Direito seja realizada 

tendo em vista os objetivos institucionais da universidade nos quais o curso de direito 

está inserido. Isso porque os objetivos institucionais gerais da universidade delimitam em 

algum sentido os objetivos possíveis a serem estabelecidos ao Ensino do direito. 

Contudo, essa diferenciação entre objetivos institucionais do curso de Direito e objetivos 

do Ensino do Direito em si deve ser levada em conta quando pensamos em determinação 

de objetivos por se tratarem de dois momentos distintos de decisão. 

Em um curso de Direito, várias escolhas devem ser realizadas. A primeira delas é 

a definição dos objetivos institucionais no ensino do direito. Muitas vezes, porém, as 

Instituições de Ensino Superior não têm consciência da importância que essa escolha 

possui. Além disso, nem sempre o professor tem a oportunidade de participar dessa 

escolha. Muitas vezes o que ocorre é o professor ingressar no quadro de um curso de 

direito quando a discussão acerca desses objetivos institucionais já foi realizada. A 

segunda escolha é aquela que ocorre dentro de determinada área de ensino (o que 

algumas vezes é chamado de departamento). Nessa escolha, o professor encontra maior 

espaço para participação. Por fim, existe uma decisão que tem um caráter mais solitário e 

que está relacionada a organização da aula. Em todas essas instâncias de decisão estão em 

jogo, em primeiro lugar, conteúdo, habilidades e competências que o curso quer ensinar 

ao aluno; em segundo lugar, a conexão entre direito e a realidade político-econômica-

social e o papel que o direito desempenha sobre essa realidade; e, em terceiro lugar, a 

produção do conhecimento para o próprio direito. A literatura que será analisada nesse 

item do trabalho perpassa esses vários momentos de escolha e as suas variáveis. 

No livro O instante do encontro – questões fundamentais para o Ensino 

Jurídico de José Garcez Ghirardi, nos deparamos com a discussão sobre a importância de 

enfrentar o momento de definição dos objetivos de Ensino do Direito. Esse texto foi 

escrito em um momento em que ocorre uma massificação do ensino do direito. Contudo, 
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essa massificação não vem acompanhada de um ganho de qualidade nem de um ganho 

metodológico, além de ser realizada de uma maneira descolada da realidade, no sentido 

de não realizar uma reflexão mais específica sobre o papel do advogado dentro da 

sociedade contemporânea. 

O texto produzido por José Ghirardi nesse livro dialoga com as três instâncias de 

decisão mencionadas acima. Ele será apresentado em primeiro lugar nesse trabalho 

porque o considerarmos o livro mais rico em relação às escolhas que devem ser feitas 

dentro de um curso de direito. A intenção é introduzir a discussão que outros autores vêm 

realizando acerca do ensino do direito e organizar as categorias que serão discutidas. 

Num primeiro momento nos deparamos portanto com aquela primeira definição 

de objetivos dos cursos de Direito: a institucional. José Ghirardi nos lembra que existe 

uma série de escolhas da qual nenhuma universidade não pode fugir. Entre elas estão a 

questão de qual conhecimento ensinar – o especulativo ou o aplicado? – qual público 

procurar – um público mais restrito, reduzindo-se o número de alunos, ou um mais 

amplo? – qual modelo aplicar – público ou privado? Gratuita ou paga? Dentro dessas 

questões se desenha a universidade dentro da qual um curso de Direito se desenvolverá. 

Apesar de parecerem colaterais num primeiro momento, elas revelam, conforme 

determina o autor, nossas crenças sobre o direito e sobre o país em que se leciona e essas 

crenças serão essenciais no momento em que se define “… a seleção de temas que o 

espaço universitário opera (o que ensinar?), a ordem de apresentação que propõe 

(quando ensinar?), a relevância relativa que estabelece entre áreas (quanto e com que 

profundidade ensinar?) e a forma de aferir a efetividade da formação (como avaliar?) 

(GHIRARDI, 2012, p. 11). 

Portanto, um professor quando planeja seu curso está obrigado a considerar aquilo 

que foi previamente definido pela universidade. O importante é perceber que toda 

consideração é uma escolha. Segundo Ghirardi (2012), a escolha de aderir a um modelo 

também é qualificada como uma escolha. O que se pretende dizer com isso é que um 

professor não pode isentar-se de suas escolhas. No momento em que lhe é apresentada a 

possibilidade de lecionar em um curso de Direito o professor terá de fazer escolhas. A 

escolha sobre o conteúdo, o método, a avaliação, a organização do curso são apenas 

algumas delas. Mesmo quando um professor decide desenhar seu curso “imitando” aquilo 
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que já conhece (outros professores da faculdade ou então antigos mestres) essa é uma 

escolha deliberada, e não uma não-escolha. 

Nesse sentido, fica claro que é apresentada ao professor uma possibilidade ao 

entregarem-lhe um curso a ser lecionado. A possibilidade de se escolher a forma, o 

conteúdo, etc que será apresentado por seu curso. Essa escolha não pode ser negada. Ela é 

feita seja acompanhando um modelo pré-determinado, seja questionando-o. 

José Ghirardi nos coloca que o caminho mais fácil é aquele que segue o modelo 

pré-definido. Contudo o autor nos expõe a possibilidade de redefinir o movimento de 

algo que já está caminhando. Segundo ele, é a decisão de realizar escolhas ou de viver 

com escolhas que foram feitas previamente por outros que define o docente, uma vez que 

o curso é seu instrumento, e não o contrário: 
Se desejamos nos tornar sujeitos de nossos cursos e não instrumentos de um 
projeto alheio, podemos – devemos – fazer escolhas. Tais escolhas deverão, é 
claro, partir de alguma situação concreta. Mas isto ocorre em todos os campos 
da vida, não só na docência. Encontramos sempre situações dadas e estruturas 
em funcionamento e, contudo, isso não nos tira a possibilidade de decidir o que 
fazer. (…) É a forma como nós respondemos a elas e buscamos (ou não) 
transformá-las que nos define como docentes e como sujeitos. (GHIRARDI, 
2012, p. 12). 

 
Outra questão relevante levantada pelo autor é relativa aos campos nos quais o 

docente pode realizar suas escolhas. Ghirardi afirma que, no Brasil, vemos variações de 

escolhas mais amplas no campo teórico que no campo metodológico. Isto é, nos 

diferentes cursos muitas vezes contamos com uma variação doutrinaria relevante, ao 

passo que a metodologia não varia tão largamente. Dessa forma, passa-se a impressão de 

que a forma como se fala sobre o Direito é um “não-problema”, ou então que esta forma é 

“ideologicamente neutra”. Uma vez que a metodologia tem esse caráter de “discurso 

implícito”, essa questão se torna problemática pois a formação da ideia do que é o direito 

se inicia na sala de aula. (GHIRARDI, 2012, p. 13). 

Outro ponto relevante levantado por José Ghirardi é a questão do conhecimento. 

É relevante que se realize uma definição do que é conhecimento, de qual é o 

conhecimento que se pretende ensinar na Universidade, é mesmo do que é o Direito para 

que o objeto de um curso seja propriamente definido. Conceitos e objetivos de um curso 

não se encontram presentes, de antemão, para a apropriação. O objeto e o conceito são 
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ambos construídos no momento do ensino e esses dois processos não podem ser 

dissociados. (GHIRARDI, 2012, p. 17). 

Dentro desse contexto de definição de objetivos, José Ghirardi nos lembra 

também sobre a questão do protagonismo do aluno. Nesse sentido: “(...) a compreensão 

deste sujeito, em sua condição concreta de vida e em suas peculiaridades históricas, 

psicológicas, sociais é, segundo esse ponto de vista, fundamental para o desenho de 

estratégias de aprendizagem (...).” (GHIRARDI, 2012, p. 25) 

Ainda sobre isso, o autor nos lembra que o cerne do processo de aprendizado 

encontra-se no desenvolvimento do aluno da condição de articulação de teoria e prática. 

Por meio da reflexão pessoal sobre essas duas partes do conhecimento é que o aluno se 

confrontará com a complexidade da realidade. Contudo, o aluno não poderá aprender esse 

tipo de competência apenas observando o professor. Essa discussão apresentada por José 

Ghirardi é uma discussão que acontece num momento em que habilidades e competências 

passam a integrar os currículos do Ensino Superior dando algum espaço para a discussão 

sobre métodos de ensino. Nesse sentido, é no momento que o aluno se engaja no próprio 

conhecimento ativamente, sendo sujeito do mesmo, que ele conseguirá aprender sobre 

essa articulação. 

Escrito em um outro momento do Ensino Jurídico brasileiro, ou seja, durante a 

redemocratização do Brasil na década de 1980, José Eduardo Faria no seu texto “A 

Reforma do Ensino Jurídico” traz importante reflexões sobre esse assunto. Em relação a 

esse texto é necessário destacar uma consideração importante realizada pelo autor logo no 

início da discussão. José Eduardo Faria está se dedicando ao que chama de “faculdades-

padrão”. Isto é, “aquelas que pela sua tradição e pela sua inserção nos centros 

econômicos mais dinâmicos, como a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

funcionam como ponto de referência e inspiração para as demais.” (FARIA, 1987, p. 12. 

O autor ressalta que essa discussão situa-se em um:   
“(...) contexto de controvérsia sobre uma concepção de direito e de justiça, sobre 
um modelo de ordem econômica e política e sobre um paradigma de modelos 
sociais e de cultura. (...) Tendo isso em vista, é necessário uma transformação 
social e institucional que entreabre a necessidade de estratégias teóricas e 
metodológicas capazes, por um lado, de superar os limites da versão dogmática 
da Ciência do Direito e, por outro, de propiciar uma discussão sobre a natureza 
histórica das teorias de direito e do poder social nelas subjacentes (...).” 
(FARIA, 1987, p. 12) 
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Faria continua sua argumentação recusando a tese do “saber pelo saber” a qual 

muitas vezes a universidade é reduzida. Para o autor, é necessário que o saber seja 

voltado a uma função social. Assim, no caso brasileiro, a grande questão que se coloca é: 

num contexto de regime político pós golpe militar, período no qual o artigo de José 

Eduardo Faria foi escrito, como reconstruir a universidade e seu espaço de obtenção de 

um saber com vocação social? Como é sabido, um dos alvos da repressão do regime 

militar foi exatamente a produção do conhecimento nas universidades brasileiras, onde 

vários acadêmicos foram perseguidos, sofreram torturas e foram exilados. Com a 

redemocratização e as transformações sociais econômicas e políticas que surgem a 

universidade reaparece como um espaço de produção de conhecimento. Para José 

Eduardo Faria o saber universitário deveria estar afinado com as novas diretrizes sociais, 

econômicas, políticas, administrativas e culturais; da mesma forma que o espaço de 

desenvolvimento do saber das universidades foi desconstruído intencionalmente pelo 

regime militar, o saber deveria naquele momento ser reconstruído, intencionalmente. 

Assim como José Ghirardi, Faria ressalta o desdobramento desse debate sobre 

produção do saber na questão do método. Segundo ele, a forma como se ensina está 

intimamente ligada com “(...) os problemas da estrutura dos cursos jurídicos num dado 

contexto histórico-social e da valorização das discussões epistemológicas enquanto 

pressuposto de toda reflexão científica e de toda pesquisa acadêmica (...)” (FARIA, 1987, 

p. 15). Mais que isso, José Eduardo Faria nos fala também sobre a relação entre “como 

ensinar”, “o que ensinar” e “para quem ensinar”. Podemos até mesmo prosseguir nessa 

reflexão e estabelecer que o que o autor ressalta em seu texto é que para que o Direito 

seja um veículo de transformação das instituições sociais, como ele imagina, nesse 

contexto pós 1964 é condição necessária que essas três questões sejam pensadas em 

conjunto, sob pena de inutilização do Direito enquanto transformador da realidade. 

É interessante observar que, apesar do lapso temporal entre os textos de José 

Ghirardi e José Eduardo Faria, ambos convergem para uma mesma questão que é a da 

necessidade de o ensino jurídico considerar a realidade em que ele se insere. 

José Eduardo Faria ressalta, em primeiro lugar, que, no momento em que produz 

esse texto, o diploma universitário dos cursos de direito tem um caráter técnico, não 

político e que isso é reflexo da “(...) racionalização e especialização do ensino superior, 
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sob os requisitos da eficácia econômica e do avanço tecnológico (...)” (FARIA, 1987, p. 

18). Tudo isso em um contexto de ensino desarticulado, sem rigor metodológico e sem 

caráter ou estímulo a reflexão crítica. Em outros termos, o ensino superior se tornara, 

para ele, um espaço de capacitação profissional e de “agência cartorial transmissora de 

ideias pré-concebidas”. (FARIA, 1987, p. 18). 

José Eduardo Faria vai mais longe quando nos fala sobre a questão da 

uniformização das regras sobre ensino superior de forma geral, em âmbito nacional. 

Organizando as regras dessa maneira, não apenas torna-se impossível o desenvolvimento 

das universidades de acordo com especificidades regionais (o que as traria mais próximo 

de cumprir uma potencial função social), mas também transforma a criação da 

universidade em um processo administrativo e burocrático no qual as discussões sobre 

objetivos e funções são secundárias. (FARIA, 1987, p. 20). 

Chegando a questão da crise pela qual o Ensino do Direito está passando em 

1987, momento em que escreve seu texto, o autor estabelece como fatores importantes a 

serem considerados:  
(...) (i) o impacto das pressões corporativas da OAB sobre a estrutura do ensino 
jurídico em todo o país, a pretexto de zelar pela sua qualidade e (ii) as 
conhecidas pressões de estabelecimentos educacionais particulares no sentido de 
manter os cursos como estão, a ponto de obter das comissões de especialistas do 
governo federal e da própria OAB projetos limitados e contemporizadores – 
como se nos coubesse, a alunos e professores, apenas o direito de nos conformar 
com a espera de novos paradigmas teóricos (mas formulados por quem?) e de 
uma nova realidade sócio-econômica (mas reformada por quem?) (...). (FARIA, 
1987, p. 23)2 

 
Paralelamente à questão dos entraves institucionais contemporâneos, Faria faz 

uma reflexão importante sobre a modificação que observamos no âmbito dos 

procedimentos jurídicos tradicionais e em seu papel para a resolução dos conflitos sociais 

atuais. Nesse sentido, os cursos de Direito enfrentam a impossibilidade de se 

modificarem na velocidade em que as transformações sociais exigem. Mais do que isso, 

os cursos de Direito devem se preocupar não apenas em observar o novo papel do 

profissional do Direito, no período pós redemocratização, no Brasil, mas também de 

encontrar novas soluções institucionais para esses novos desafios, repensando não apenas 
                                                        
2 De acordo com José Ghirardi, as mudanças ou a continuidade de um modelo educacional, de seus 
objetivos, princípios etc. cabem aos próprios professores. Essa seria uma resposta possível a pergunta que 
José Eduardo Faria faz ao leitor em seu texto sobre a crise atual – quem é que deve assumir o 
protagonismo? 
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o sistema jurídico, mas também o papel do profissional nesse novo sistema. Ao mesmo 

tempo que esse novo sistema jurídico exige um caráter multidisciplinar e antiformalista 

do jurista, temos dificuldade em identificar qual é o eixo sobre o qual devem se construir 

os cursos de direito, especialmente em relação à identificação de qual deve ser a função 

do jurista na realidade brasileira. (FARIA, 1987, p. 25). 

Para que esse sistema jurídico funcione na sociedade com a qual José Eduardo 

Faria se confronta, é necessário que se realize uma articulação entre “rigidez lógico 

formal do sistema”, a partir dos quais o Ensino Jurídico brasileiro está edificado, os 

“princípios de justiça distributiva”, exigidos no novo contexto político-econômico e 

social da redemocratização brasileira, e os “imperativos da racionalidade material”, pelos 

quais os Estados contemporâneos estavam passando, ao mesmo tempo em que se deve 

incentivar as novas gerações à politização de suas “funções profissionais”. (FARIA, 

1987, p. 26). 

Nesse contexto, o autor nos apresenta duas formas de se conceber o Direito: 

tecnologia de controle e atividade científica. (FARIA, 1987, p. 27). A primeira pode ser 

brevemente explicada como sendo um emaranhado de normas emanadas pelo poder 

central utilizando-se de seu poder de coerção sobre os cidadãos, estando todos sujeitos às 

mesmas regras. Sob essa perspectiva o Direito não passa de um instrumento que o 

governo tem em seu poder para atingir seus objetivos. 

A segunda forma de conceber o direito é como atividade científica destinando-se 

a entender o diálogo entre formas jurídicas e relações econômicas e políticas, como estas 

duas forças se modificam e também explicitar como as pretensões de objetividade e de 

neutralidade foram responsáveis por deixar em segundo plano esses conflitos. 

Perante essas duas ideias, ele nos apresenta diversos exemplos sobre a politização 

do estudo e da aplicação do direito positivo. A isso ele dá o nome de Direito em Ação. 

Segundo José Eduardo Faria, esse fenômeno caracteriza uma substituição da 

racionalidade formal pela racionalidade material. Esses exemplos “(...) nos mostram que 

não mais se deve confinar o ensino jurídico aos limites estreitos e formalistas de uma 

estrutura curricular excessivamente dogmática, na qual a autoridade do professor 

representa a autoridade da lei e o tom da aula magistral permite ao aluno adaptar-se à 

linguagem da autoridade. Trata-se, ao contrário, de conciliá-lo com um saber genérico 
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sobre a produção, a função e as condições de aplicação do direito positivo.” (FARIA, 

1987, p. 38) 

Frente a esta questão José Eduardo Faria determina a necessidade de uma 

reorganização do curso de Direito tendo em vista a multidisciplinariedade. Essa 

reorganização deve levar em conta não apenas a reestruturação do currículo, mas também 

a organização de novas matérias, tendo em vista o resgate da interdisciplinaridade do 

curso de Direito. Tudo isso levando em consideração a “(...) função social do jurista, o 

caráter instrumental da dogmática jurídica e as influências ideológicas e na formação do 

conhecimento jurídico (...)”. (FARIA, 1987, p. 40). 

Dando continuidade a sua discussão sobre os problemas da formação jurídica 

atual, Faria ressalta outra questão: a do estabelecimento de paradigmas dentro do Direito 

e sua consequência. “Paradigma” para o autor tem um sentido particular: “(...) implicando 

uma teoria básica, uma matriz disciplinar e algumas aplicações exemplares, aceitas pelos 

cientistas a ponto de suspenderem o esforço crítico de discussão de seus pressupostos e 

de suas possíveis alternativas substitutivas (...)” (FARIA, 1987, p. 41). 

O estabelecimento desses paradigmas dentro da ciência do Direito, segundo o 

autor, é um reflexo do advento do positivismo como corrente dominante na análise do 

Direito. O problema central desse fenômeno é que é repassado aos estudantes a ideia de 

que o valor no Direito reside em encontrar uma resposta definitiva. Por isso as matérias 

que incentivam o questionamento de uma ordem ou de regras são destinadas aos 

primeiros anos do Direito e os ensinamentos sobre as leis não tratam dos problemas que 

foram enfrentados para sua concepção ou mesmo dos que são enfrentados em sua 

aplicação. As leis são ensinadas como grandes certezas e o valor no Direito está em 

encontrar essas certezas. 

Isto não apenas estagna o conhecimento jurídico como também impede a 

adaptação das regras a novas situações. 
Decorre daí a inflexibilidade e a imobilidade da estrutura atual dos cursos 
jurídicos, em nome da segurança da lei, condenando os estudantes a uma 
(in)formação burocrática e algo subserviente, incapaz de perceber e captar os 
novos pontos de conflitos e tensão social, mas capaz de versar o bacharel em 
retórica e prolixidades. (FARIA, 1987, p. 46).  
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Com isso, quando Faria escreve esse artigo, o produto do Ensino do Direito era 

um aluno desinteressado nas reformas sociais e que não se engajava na modificação do 

sistema. 

Por fim, ele estabelece que a reforma do ensino jurídico não pode se dar apenas 

no âmbito didático. Em primeiro lugar porque o Direito não pode nunca ser reduzido a 

um mero elenco de disciplinas. Em segundo lugar porque o ato pedagógico é um “(...) 

processo de violência simbólica em que se impõe um arbitrário cultural voltado à 

reprodução de uma determinada estrutura das relações de classe (...)”.3 

Para José Eduardo Faria, é necessário que os esforços sejam focados nas 

disciplinas que realizam uma análise crítica da sua relação com a sociedade. Dessa 

maneira, os alunos e professores teriam maior controle metodológico e epistemológico da 

disciplina e se estimularia nos alunos a discussão sobre interpretações jurídicas, 

preparando-os à investigação, à reflexão, à pesquisa e à dúvida metodológica. 

  

Dando continuidade à discussão iniciada por José Ghirardi e José Eduardo Faria é 

interessante voltar a atenção ao texto de Duncan Kennedy “The Political Significance of 

the Law School Curriculum” escrito em 1983 quando já era professor no curso de direito 

de Harvard, nos Estados Unidos. De forma geral, a principal crítica de Duncan Kennedy 

é o modelo utilizado por Harvard de colocar no eixo central do ensino do direito o 

método do caso e que isso indicava uma escolha política da mesma forma como Ghirardi 

apresenta em seu artigo escrito em 2012. Nesse sentido, Duncan Kennedy pretende expor 

as opções políticas explícitas e implícitas envolvidas na estruturação do currículo dos 

cursos de Direito relacionando o currículo de um curso a eventos passados ocorridos no 

sistema de educação jurídica. Além disso, Duncan Kennedy pretende demonstrar as 

significações políticas de escolhas do dia-a-dia na educação jurídica. Sua ideia central é 

que o direito privado estaria estruturado sobre noções políticas de centro-direita, 

enquanto as outras áreas do Direito estariam estruturadas sobre as noções de centro-

esquerda. A estas últimas, faltaria a unidade da primeira área. Somado a isso, o autor 

                                                        
3 Cf. Jean Claude Passeron e Pierre Bourdieu, A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de 
ensino, São Paulo, Francisco Alves, pp. 19-20 e 24. In FARIA, 1987, p. 50. 
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define que centro-direita e centro-esquerda representam continuidade versus mudança. 

(KENNEDY, 1983, p. 3). 

Dentro da noção de centro-esquerda estariam contidos o direito público, os 

estudos interdisciplinares, a orientação do devido processo legal, a educação por meio de 

clínicas e a orientação por meio de políticas públicas. Seu argumento central em relação a 

essas matérias é o de que elas entraram no currículo dos cursos de Direito recentemente 

(entre 1930 e 1950) trazidas por professores que as identificavam como sendo 

importantes porque representavam uma nova onda legislativa nos Estados Unidos, a 

legislação social. Contudo, após alguns anos observou-se uma redução nesse furor 

modificador e esses mesmos professores, no momento em que Duncan Kennedy escreve 

(1983), defendem a redução/continuidade do âmbito dessas políticas ao invés de sua 

expansão. É por isso que Duncan Kennedy os denomina “centro-esquerda”, e não apenas 

“esquerda”. (KENNEDY, 1983, p. 3). 

Por outro lado, Duncan Kennedy identifica à centro-direita a Lei (doctrine). O 

autor coloca que os professores de Direito norte-americanos naquela época acreditavam 

que a Lei era, em essência, Contratos, Propriedade e Responsabilidade. Contudo, à 

medida que outros braços do Direito foram surgindo, direito administrativo, direito 

ambiental, direito do trabalho, etc., muitos dos assuntos tratados por Contratos, 

Propriedade e Responsabilidade migraram para esses novos ramos. Sendo assim, o que 

esses professores identificam como sendo a Lei, na realidade é uma noção ultrapassada 

daquilo que seria o Direito no sistema do laissez-faire capitalista do século XIX. 

(KENNEDY, 1983, p. 8-9). 

A questão central para Duncan Kennedy em seu texto é a identificação da centro-

direita e da centro-esquerda pelos professores de Direito. O autor acredita que os 

professores de ambas as orientações vejam as matérias de centro-direita como sendo a 

essência do ensino do Direito, enquanto as de centro-esquerda como sendo a periferia. 

Em seu texto é apresentado ao leitor um diagrama contendo uma representação da 

“doctrine” como um tijolo, no centro do diagrama, e as outras matérias qualificadas como 

centro-esquerda – “public law, clinical education, policy orientation, legal process 

orientation and interdisciplinary rules” – em volta da representação de “doctrine”, como 

sendo a periferia do diagrama. (KENNEDY, 1983, p. 2). 
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4 
Seu problema com essa qualificação é a compreensão de que um sistema 

capitalista do laissez faire seja entendido como o essencial e não como um 

posicionamento político, do mesmo modo que a centro-esquerda seria qualificada como a 

periferia, não como um posicionamento político. Com isso o que é feito na realidade é 

dizer que a centro-direita é essencial ao ensino do Direito enquanto a centro-esquerda 

não. 

Essa sua argumentação é decorrente de várias consequências com as quais o autor 

não concorda e que são decorrentes desse posicionamento de matérias. Colocado como 

essência e periferia estamos identificando o que é importante no ensino do Direito. Além 

disso, Duncan Kennedy identifica que a essência é vista como algo resistente ao passo 

que a periferia é vista como algo mutável e fraco; a essência também pode ser 

identificada como unitária, enquanto a periferia é desorganizada e desintegrada. É por 

isso que, quando construído sobre essa perspectiva, a centro-direita sempre ganhará da 

centro-esquerda no ensino jurídico. Segundo Duncan Kennedy: “It’s a inevitable and 

virtually consequence that students drift from the periphery into the core.” (KENNEDY, 

1983, p. 11). 

Tendo tudo isso em vista, Duncan Kennedy propõe um novo diagrama, diferente 

daquele apresentado por ele a princípio. Nesse novo diagrama os aspectos de contradição 

interna da centro-direita ficam expostos e existe a completa fusão da periferia com o 

centro. Nesse novo diagrama, a essência e periferia estão mais próximas do que proposto 

pelo primeiro diagrama. 

 

                                                        
4 KENNEDY, 1983, p. 2. 
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5 
 

Uma das questões destacadas por Duncan Kennedy em relação à Lei a fim de 

aproximá-la das matérias que fazem parte da centro-esquerda é que nas aulas que 

promovem sua interpretação observamos o fenômeno em que o professor ressalta que a 

leitura formal da Lei é simples. O sofisticado é realizar a leitura tendo em vista a política 

por trás do texto legal e que é realizado nas matérias identificadas como sendo de centro-

esquerda. 

Trazendo essa discussão para a realidade brasileira e tendo como pano de fundo 

os textos de José Ghirardi e José Eduardo Faria podemos fazer algumas ligações 

interessantes. A primeira delas seria a questão das escolhas. José Ghirardi, conforme 

exposto anteriormente, deixa claro que os professores ao adotarem uma postura perante o 

à disciplina que se propõem a ensinar, seja ela de continuidade ou de quebra, realizam 

uma escolha. Não apenas uma escolha usual, mas sim uma escolha de caráter político. É 

interessante perceber que o que Duncan Kennedy propõe é exatamente a afirmação de 

uma escolha e de que essa escolha, assim como em José Ghirardi, é uma escolha política. 

Quando Duncan Kennedy nos diz o problema da periferia e da essência do Direito está no 

fato de sua denominação, que deveria ser substituída por centro-esquerda e centro-direita, 

respectivamente, o que ele realmente clama aos seus colegas professores é que eles 

assumam seu posicionamento político. Nesse sentido, ambos os autores estão nos 

                                                        
5 KENNEDY, 1983, p. 12. 
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propondo um posicionamento por parte dos professores, ou ao menos uma 

autoconscientização de que esse posicionamento existe sempre nos cursos de Direito, ou 

como propõe José Ghirardi, mais amplamente, nas nossas vidas. 

José Eduardo Faria, por outro lado, constrói sua crítica sobre o fato de a 

universidade ter sofrido uma despolitização no período do regime militar que de certa 

forma se arrasta até o momento em que ele escreve o texto (1987). Podemos estabelecer, 

tendo em vista o exposto por Duncan Kennedy, que parte desse problema poderia ser 

resolvido caso os professores dos cursos de Direito perdessem o medo de assumir um 

posicionamento político em seu diálogo com os alunos na sala de aula e em seu 

posicionamento como docente em relação ao corpo universitário como um todo. Da 

mesma forma, José Eduardo Faria menciona que seria importante que as matérias de 

Direito que valorizam as análises críticas da sociedade fossem trazidas para o primeiro 

plano do currículo dos cursos de Direito. A análise crítica pressupõe um posicionamento 

político, nesse sentido os alunos seriam estimulados a pensar na realidade em que sua 

profissão se insere, contemplando os objetivos de José Eduardo Faria e os de Duncan 

Kennedy, ao mesmo tempo. 

Respondendo a Duncan Kennedy, Chris Langdell em seu texto “Law School 

Curriculum: a reply to Kennedy” estabelece uma missão diferente para o ensino do 

Direito. Para ele, o ensino do Direito deve treinar advogados. Fazendo uma ressalva 

importante ao fato que o autor estabelece essa missão para o ensino do Direito, não para 

os cursos de direito. 

Chris Langdell deixa claro em sua argumentação que a sociedade estabelece aos 

advogados o papel de agentes de mudança social e não causa da mesma. Além disso, 
(...) mesmo quando os advogados atuam mais fortemente no processo de 
mudança – ... – a isso ocorre por meio de um espírito mais conservador: eles 
colocam as disputas políticas em um contexto legal/processo político, aonde os 
desentendimentos podem ser resolvidos pelo império do direito e não por meio 
da força ou de armas (LANGDELL, 1983, p. 1077). 
 

Tendo em vista essa função dos advogados no processo de mudança social é que 

fica estabelecido que o ensino do Direito tem por objetivo primordial o treinamento de 

advogados para o sistema adversarial. 

Com isso determinado, o autor estabelece que existem duas falhas principais 

quando observamos o currículo dos cursos de Direito. A primeira é o fato de não ser dada 
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a atenção devida ao papel do advogado enquanto influenciador no sistema legal, a 

segunda é os cursos de Direito não darem a instrução necessária em áreas de direito 

substantivo que são importantes para a prática do Direito. (LANGDELL, 1983, pp. 1079-

1080). 

O autor faz uma pergunta importante também para a reflexão de José Ghirardi e 

José Eduardo Faria uma vez que nos lembra que os diversos atores têm papéis diferentes 

na evolução e na modificação social. É importante nos perguntarmos qual é o papel do 

advogado dentro da sociedade brasileira na transformação social a fim de que os grandes 

objetivos do ensino do Direito e os objetivos específicos de cada curso sejam bem 

definidos a fim de que se forme um profissional adequado para agir de acordo com seu 

papel social, se é que este é único. 

Essa reflexão sobre qual é o papel do advogado na transformação social é 

importante também porque ensinar um aluno a ser advogado dentro de um contexto 

social é assumir um papel político à medida que entrega a sociedade uma parte 

importante de seu funcionamento pleno. 

Mais uma vez a questão da diferenciação entre objetivos dos cursos de Direito e 

objetivos do ensino do direito entra na discussão. É importante sempre ter essa dualidade 

em mente se queremos desenvolver uma discussão bem construída a propósito do ensino 

do direito. Tendo essa questão em mente é possível questionarmos se uma leitura afinada 

entre esses quatro textos não é possível. A medida que José Ghirardi fala de escolhas, 

José Eduardo Faria afirma que a função dos cursos de Direito é entregar um profissional 

pronto para realizar sua função social, Duncan Kennedy nos lembra que a questão da 

política não poder ser negligenciada dentro de um curso de Direito e Chris Langdell 

determina que a função social do advogado é trazer a mudança social por meio do 

sistema adversarial (nos Estados Unidos). Nesse sentido, podemos afirmar que esses 

autores estão afinados a medida que dentro de uma escala começamos por uma discussão 

abrangente sobre escolhas, nos especificamos nas escolhas de um curso de Direito e do 

ensino nesse curso, falamos dos objetivos do curso e agora dos objetivos do ensino do 

Direito. São todas peças que nos ajudarão a montar um grande quebra-cabeças sobre qual 

da visão da literatura a respeito do ensino do Direito. 
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Em um artigo de Gregory S. Munro, escrito em 1991, o autor nos relata uma 

experiência real acontecida no curso de direito da Universidade de Montana nos Estados 

Unidos. Nesse relato, Gregory S. Munro nos conta sobre o momento da implementação 

de um novo currículo baseado em competências. 

Após a realização de pesquisas referentes à expectativa do mercado de trabalho e 

a forma como os alunos estavam respondendo a estas expectativas, a Montana School of 

Law determinou como sendo seu objetivo a formação de alunos que, quando concluído o 

curso, tivessem “entry level professional competence”. (MUNRO, 1991, p. 352). 

Perante esse objetivo, o corpo docente se reuniu a fim de determinar quais seriam 

as competências que deveriam ser desenvolvidas para que se assegurasse a formação 

desse tipo de profissional. Gregory Munro define competência como sendo o 

desenvolvimento de uma proficiência específica. Segundo o autor, existem diversos 

benefícios para um curso de Direito no processo da definição de competências a serem 

desenvolvidas nos alunos, entre eles: a necessidade da consideração a respeito da 

natureza da atuação que os alunos irão enfrentar quando formados, a reflexão a respeito 

da missão e dos valores da escola, a determinação sobre a pedagogia e os recursos a 

serem utilizados. (MUNRO, 1991, p. 353). 

Além disso, a definição de uma moldura sobre a qual a evolução curricular pode 

acontecer é de grande valia, pois assegura que a mudança e a tradição sejam combinadas, 

possibilitando uma continuidade no programa do curso. Isso também permite que os 

professores tenham referências claras a propósito daquilo que eles devem valorizar em 

suas disciplinas. 

Outra questão relevante é que, ao definir competências, é estabelecido um 

parâmetro claro e objetivo que possibilita a realização de autoavaliação pelo curso da 

disciplina que está propondo em relação aos alunos que estão se formando. 

Gregory Munro também nos aponta dificuldades vivenciadas pela Montana 

School of Law na definição das competências que guiariam sua atuação. Entre elas as 

principais teriam sido: os termos em que as competências seriam definidas 

(conhecimento, performance ou habilidade, valores?), em que âmbito (geral – para todas 

as matérias – ou específico – para cada matéria em especial?) e se ao defini-las os 

responsáveis deveriam preocupar-se com sua implementação ou não. 
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Uma consideração relevante de Gregory Munro é: 
At any rate, competencies should be stated without regard to teaching method. 
The process of stating that which an entry-level practitioner should be capable 
of performing becomes confused if the drafters focus on how a competency will 
be taught, which is a different issue. Teaching method should be left to the 
faculty either individually or in coordination with each other. (MUNRO, 1991, 
p. 357). 

 
Tendo em vista essa reflexão e a exposição de parte do processo de realização de 

um novo currículo fica clara novamente a questão da diferenciação central na discussão 

do ensino do Direito de estabelecimento de objetivos para o curso e para o ensino em si.  

Gregory S. Munro nos coloca explicitamente a questão do enquadramento dos objetivos 

do ensino do Direito pelos objetivos do curso em si e nos lembra que um processo afeta o 

outro, mas isso não significa que os docentes não devam ter liberdade na forma como 

escolherão perseguir objetivos. Nesse ponto, o autor sublinha a questão da metodologia. 

Considerando os textos discutidos acima é possível estender essa liberdade também ao 

conteúdo, o que não necessariamente faz com que haja inobservância dos objetivos do 

curso. 

 

Com essa discussão de objetivos em mente, realizaremos uma breve análise de 

três textos que fazem reflexões um pouco mais específicas. 

O primeiro deles se relaciona à questão da especialização exacerbada dos cursos 

de Direito, nos Estados Unidos. Apesar de estarmos tratando dos Estados Unidos, no caso 

brasileiro existe uma valorização de um profissional específico, vide, por exemplo, os 

rankings da OAB e o quanto que isso afeta a escolha do vestibulando. Seu autor, George 

Gardner, parte da analogia que coloca o Judiciário como um cérebro e o resto da 

comunidade jurídica como um corpo. Nessa analogia, o papel dos advogados seria fazer a 

ligação entre as partes, podendo ser comparados aos nervos. Dentro deste cenário, a 

função do ensino do Direito seria educar os jovens advogados para ocuparem posição de 

subordinação no sistema jurídico e cultivar nesses jovens habilidades que os 

possibilitarão ocupar posições de responsabilidade crescente no controle desse sistema 

(judiciário, incluindo-se aqui a Associação de Advogados norte-americana – o BAR). 

Com isso em mente, existiriam cinco “equipamentos intelectuais” que muniriam 

os jovens para atuar no sistema jurídico. O primeiro deles seria as teorias gerais que 
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regulam as relações dos homens com seus concidadãos e com o governo; o segundo seria 

a capacidade de comunicação – ouvindo e retransmitindo demandas do corpo para o 

cérebro e vice-versa; o terceiro é a compreensão do processo (os métodos e as condições 

sob os quais o judiciário opera); o quarto é compreender os problemas industriais, sociais 

e administrativos com os quais o homem comum deve lidar em seu dia-a-dia a fim de 

entender melhor os problemas que lhe são apresentados; o quinto e último, relativo à 

possibilidade de atingir a liderança, está relacionado à compreensão da filosofia da 

sociedade humana e da vida. 

Considerando esses “equipamentos” a crítica de George Gardner se relaciona ao 

fato de que o currículo dos cursos de Direito implica numa especialização exacerbada e 

desnecessária que não contribui para a atuação do bacharel em Direito no que diz respeito 

à sua função social. 

Apesar de ser possível realizar um questionamento sobre a função social do 

advogado da forma como ela é idealizada por George Gardner, depreende-se dessa 

reflexão a importância de compreender em que realidade um profissional irá atuar a fim 

de formá-lo de maneira apropriada. Essa questão se relaciona ao que José Eduardo Faria 

nos fala em seu texto sobre a reforma do ensino jurídico, no Brasil, durante a década de 

1980, pois retoma a importância da discussão sobre a função social do advogado e sobre 

a necessidade da existência de cursos de Direito voltados à formação de profissionais que 

cumpram essa função. 

É importante realizarmos uma reflexão antes de prosseguirmos para o próximo 

autor acerca de algumas diferenças e semelhanças entre sistema brasileiro e norte-

americano a fim de que a discussão sobre especialização não fique caracterizada 

erroneamente. É sabido que o curso de direito nos Estados Unidos ocorre em nível de 

pós-graduação, ao passo que no Brasil ele é uma graduação. Sendo assim, é possível 

argumentar que a especialização faz sentido numa pós-graduação ao passo que a 

graduação em si ainda tem um aspecto formador de conhecimento geral do aluno, sendo a 

especialização excessiva algo ruim. Ainda assim, existe a questão do tempo que um aluno 

de direito normalmente leva para se formar no Brasil (cinco anos). Talvez seja 

interessante questionarmos, como de alguma maneira o currículo da Direito GV da forma 

como é organizado já vem realizando (três primeiros anos integrais com matérias 
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obrigatórias e últimos dois anos meio período com a possibilidade de o aluno montar sua 

grade livremente, respeitando-se um mínimo de créditos a ser cumprido), se não é 

possível haver uma certa especialização nos cursos de direito no Brasil que conviva com 

a formação geral, ou mesmo se essa diferenciação faz sentido. O importante aqui é 

perceber que não temos uma verdade absoluta que deve ser seguida em relação à 

especialização no currículo. Ela também é algo a ser discutido pelos responsáveis pelos 

cursos de direito e mesmo pelo professor no momento em que organiza sua aula. 

 

Uma outra visão relativa à função do advogado e à forma de ensino que é 

idealizada a partir da definição dessa função é a apresentada por Jerome Frank em “A 

Plea for Lawyer-Schools”. Mesmo se tratando de um texto escrito na primeira metade do 

século passado, a afirmação “Our leading schools are still library-law schools, book-law 

schools. They are not, as they should be, lawyer-schools” (FRANK, 1947, p. 1312), que 

representa a ideia básica estruturada pelo autor sobre a forma como os cursos de Direito 

deveriam ensinar o direito, ainda serve para avaliar o ensino jurídico atual, ainda mais 

quando falamos do ensino de Direito de massa, como acontece no Brasil, desde o início 

da última década. 

Em seu texto, Jerome Frank apresenta uma crítica ao modelo educacional 

idealizado por Chris Langdell a partir de 1918, em que a formação do estudante de 

Direito é reduzida ao estudo dentro do prédio da faculdade, especialmente na biblioteca, 

por meio de livros. Jerome Frank constrói seus argumentos sobre a ideia de que o aluno 

de Direito, formado sob os preceitos de Chris Langdell terá a função exclusiva de 

advogado litigioso. 

Mais especificamente, Jerome Frank critica os casos que são estudados nos cursos 

de Direito.  Segundo ele, o estudo de decisões das cortes de apelação, como estaria sendo 

feito nos cursos de Direito, a partir do modelo de Langdell, seria inadequado em dois 

aspectos: i) a maior parte das decisões de primeiro grau não são apeladas; ii) as cortes de 

apelação, cujas decisões são utilizadas nos cursos de Direito não realizam a análise de 

fatos. Dessa forma, o estudante de Direito não teria condições nem mesmo de aconselhar 

o seu cliente de maneira apropriada e não estaria se preparando para o processo de 
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descobrimento e análise de fatos que se dá no início de qualquer litígio nas cortes de 

primeiro grau. 

Nesse sentido, Jerome Frank afirma que: 
In advising a client of his rights and duties, a lawyer is attempting to predict, to 
guess, what decision will be rendered in a specif bit of litigation. Often that 
requires him, before any suit is begun or even threatened, to guess whether, 
shold litigation arise, there will be a dispute about facts, and, if so, whether 
conflicting testimony will be introduced at the trial and what trial judge or jury 
will try the case and what will be the reaction of that as yet unknown trial judge 
or jury to that as yet unknown testimony. (FRANK, 1947, p. 1310) 

 
Segundo Jerome Frank, as divergências que se apresentam em um processo, 

normalmente não estão relacionadas à interpretação de uma regra, mas sim aos fatos do 

caso. Se as cortes de apelação não discutem os fatos, sua utilização como material de 

ensino não serve para a formação de advogados. Para ele, a melhor maneira de fazer o 

sistema jurídico melhorar seria a imersão dos alunos nos tribunais cortes e a aproximação 

com advogados atuantes. O curso de Direito, para Frank,  perdeu muito da sua função 

quando deixou de utilizar o sistema de aprendiz, a partir do qual o ensino do Direito 

norte-americano se baseou. Apesar de não defender o retorno a esta metodologia de 

ensino, o autor acredita que algumas modificações sejam necessárias a fim de que um 

aluno mais preparado para a prática seja formado pelos cursos de Direito. (FRANK, 

1947, p. 1313). 

Assim, suas sugestões ao ensino do Direito têm relação à reintrodução da prática 

por meio de professores com experiência prévia, análise de casos mais bem selecionados, 

possibilidade de os alunos assistirem a atuação dos profissionais etc. Para Jerome Frank, 

a utilização desses métodos é uma forma de fazer com que os alunos não aprendam o 

Direito somente por meio de livros, mas também na prática. 

Um outro ponto que também chama a atenção no texto de Jerome Frank é a 

relação entre realismo e o ensino do Direito. De acordo com o autor, não é possível 

separar as ideias daquele que ensina o Direito, do seu ensino do Direito.  Nesse sentido, 

da mesma forma como propõe José Ghirardi em seu texto, todas as escolhas no ensino do 

Direito, do conteúdo ao método de avaliação possuem uma carga ideológica que não deve 

ser desprezada. Para Jerome Frank essa conexão identificada na sua prática docente, faz 

com que ele se auto determine um “legal realist” (FRANK, 1947, p. 1321). 
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Apresentando a crítica central aos realistas, a de que estes ignorariam os 

princípios sobre os quais a teoria se constrói, Frank a rebate dizendo que o grupo ao qual 

pertence não consegue conceber a mudança desinformada de um sistema. É por isso que 

o estudo apurado daquilo que realmente está acontecendo é necessário para que se realize 

uma reforma. Segundo o autor, os realistas apesar de acreditarem que as reformas devem 

ser feitas levando em consideração os “ideias”, as “ilusões” impedem que as 

transformações sejam realizadas. 

Em relação às regras que regem o direito, o autor afirma: “No matter how well 

made the rule, no matter how significant the social policy it articulates, that rule and that 

policy are, in truth, not judicially effective unless, in specific cases, the rule is applied to 

the actual facts, not to erroneously conceived facts”. (FRANK, 1947, p. 1324). 

Considerando então que os valores contidos em uma regra podem ser frustrados 

pela forma como os fatos são apresentados e interpretados pelos juízes de primeiro grau, 

é importante ensinar aos alunos de Direito a melhor forma de apresentar os fatos nos 

tribunais de primeiro grau, a fim de que se reduza a possibilidade de deturpação da 

aplicação dos valores contidos nas regras aos casos reais. 

Dentro desse contexto, o aluno estaria sendo ensinado dentro do quadro valorativo 

relevante ao mesmo tempo que dominaria as técnicas para reduzir uma interpretação 

errônea dos juízes de primeiro grau que pode colocar esses valores em risco na prática do 

Direito. 

Este cenário também contribui para a perseguição do valor central do sistema 

jurídico em uma democracia: o acesso à justiça. À medida que possibilita um acesso à 

justiça não apenas formal mas também de qualidade, ensinar aos alunos essas técnicas de 

apresentação, tendo por base o que vem acontecendo nos tribunais de primeiro grau, 

significa, de acordo com Jorge Frank consagrar esse valor central. (FRANK, 1947, 1325). 

Ainda considerando o parâmetro realista, o autor também destaca a importância 

das clínicas, como metodologia de ensino, já que elas contribuem para que o aluno se 

depare com casos reais a partir dos quais deverá escolher sobre a forma como apresentará 

os fatos a um juiz. Jorge Frank também apresenta em seu trabalho a importância da 

aproximação entre os cursos de Direito e os escritórios de advocacia, já que estes são o 
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ambiente em que o aluno tem a oportunidade de observar a relação entre “seus estudos 

teóricos e a realidade da vida de um advogado na prática” (FRANK, 1947, p. 1329). 

É interessante observar que apesar de os textos de Jerome Frank, Chris Langdell, 

Duncan Kennedy e Gregory S. Munro terem sido escritos em momentos muito diferentes, 

todos eles dizem respeito a um modelo de curso de direito. Mais especificamente, todos 

eles dizem respeito ao perfil do profissional egresso de um curso de direito. Essa questão 

diz respeito ao conteúdo, a habilidades e a competências ensinadas pelos cursos de direito 

e às escolhas que esses cursos vem realizando em cada uma dessas instâncias. 

 

Dentro da literatura que trata do ensino do Direito e que foi selecionada para a 

realização desse trabalho, a última perspectiva a ser apresentada diz respeito aos 

objetivos do ensino do Direito sob a ótica de Bryant Garth em seu artigo “Legal 

education and large law firms: delivering legality or solving problems”, de 1989. 

Nesse artigo, o ponto de partida de Bryant Garth é a crescente importância dos 

grandes escritórios de Direito na economia contemporânea. Dentro desse contexto, 

segundo o autor, existiriam os problemas relacionados à construção dos currículo e às 

formas de ensinar nos cursos de Direito. 

A partir da pesquisa conduzida por Bryant Garth, é possível identificar dois perfis 

de advogados, identificados por dois diferentes advogados norte-americanos: Bryant 

Danner e James Fitzpatrick. Bryant Danner, quando perguntado sobre o papel dos cursos 

de Direito para preparar os alunos para o mercado de trabalho representado pelos grandes 

escritórios de advocacia, enfatizou a importância do desenvolvimento de competências 

relacionadas à análise de casos e à fundamentação legal. Já James Fitzpatrick, diante da 

mesma pergunta, apontou para a necessidade de formar um solucionador de problemas, 

relacionando essa habilidade ao método de ensino utilizado pelas escolas de 

administração de empresas. (GARTH 1989, p. 434). 

De acordo com Bryant Garth, essas duas formas de ensino estão relacionadas à 

duas concepções sobre a prática do Direito. A concepção de Bryant Danner é chamada 

por Bryant Garth de “delivering legality”, enquanto a concepção de James Fitzpatrick 

seria a “delivering solutions”. A diferença, segundo Bryant Garth, está nos valores que 

cada um deles persegue ao aconselhar seus clientes. Assim, a questão que o autor 
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pretende discutir não é o que traz sucesso às grandes firmas, mas sim como um certo tipo 

de sucesso estrutura os valores profissionais relacionados à advocacia. (GARTH 1989, p. 

435). 

A estrutura da abordagem do “delivering legality” tem relação com a ideia de que 

o mérito profissional do advogado está ligado à capacidade de entender e de aplicar um 

sistema de princípios e de objetivos neutros. Nesse sentido, todo o processo de 

aconselhamento do cliente e de negociação fica relacionado à observância da lei. 

(GARTH 1989, p. 435). 

Por outro lado, a estrutura do “delivering solutions” está relacionada a atingir os 

resultados esperados pelo cliente. Nesse sentido, a regulação não aparece como um 

parâmetro para a condução do caso, mas sim como um obstáculo a ser ultrapassado, 

contornado ou mesmo utilizado, desde que o seja para atingir o objetivo esperado. As 

consequências de uma ação são consideradas, sem que se leve em conta a política 

regulatória. (GARTH, 1989, pp. 436-437). 

Perante essas duas abordagens da profissão de advogado, os cursos de Direito 

enfrentam questões centrais, segundo Bryant Garth. Em primeiro lugar, perante à ideia de 

desregulação, talvez seja necessária uma modificação na tradição dos cursos de Direito 

na direção de uma orientação mais próxima aos cursos de administração de empresas. 

Dentro dessa tradição, o advogado tem o papel de “quarterback”, ou seja, daquele que 

encontra a forma de fazer a “jogada do cliente” funcionar. A preocupação com a 

legalidade nesse cenário é colocada de lado e é vista como um obstáculo para o sucesso 

na formação dos alunos. Isso se dá por dois motivos: a Era desregulatória, pela qual passa 

o mundo contemporâneo ocidental e a concepção de que a legalidade não possui 

delimitações claras. (GARTH, 1989, p. 437). 

Em segundo lugar, como alternativa a essa ideia apareceria a definição de valores 

centrais para a profissão da advocacia a fim de que os valores que orientam essa atuação 

sejam abordados de modo claro, mas sem entrar em conflito com a forma como a 

profissão e o Direito vem se desenvolvendo atualmente. Nesse sentido, Bryant Garth se 

posiciona a respeito de dois princípios que devem orientar a formação dos futuros 

advogados: o dever de prover aconselhamento para aqueles que não podem arcar com 

seus custos e o dever de não oferecer ao cliente maneiras de se burlar a lei. O autor 
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assume que algumas vezes este último dever cria consequências que economicamente são 

menos benéficas, contudo ele acredita que ainda assim o advogado deve respeitar esse 

dever. (GARTH, 1989, pp. 437-438). 

Nesse sentido, segundo o autor, o bom professor de Direito pode conservar os 

valores profissionais de duas maneiras. A primeira seria mostrando como é que a atuação 

jurídica deve lidar com a realidade do cliente e a segunda é estabelecer que ao aconselhar 

um cliente é importante levar em consideração suas concepções à respeito da moralidade 

e da política pública. (GARTH 1989, p. 442).  

Além disso, Bryant Garth sublinha que os cursos de Direito não são apenas um 

instrumento para a formação de advogados que atuem dentro de um sistema de grandes 

escritórios de advocacia. A forma como os cursos de Direito se posicionam determina em 

grande parte a maneira como o público vê a profissão do advogado. Nesse sentido, ao 

mesmo tempo que o curso de Direito é definido pelas expectativas da profissão, ele os 

define. 

 

Considerando todos os autores estudados até então podemos perceber que existe 

um consenso na literatura a respeito da necessidade dos cursos de Direito terem uma 

preocupação a respeito da função social do advogado. Para isso, é preciso que o corpo 

docente atente para o que está acontecendo dentro da comunidade, quais são suas 

necessidades e como funciona o seu sistema jurídico. O curso de Direito e o ensino do 

Direito nesse sentido, só serão adequados à medida que olhem para a realidade à sua 

volta e reajam a ela. 

Além disso, fica claro que a posição do ensino do Direito não é necessariamente 

passiva perante a sociedade. A observância do contexto social em que a profissão se 

insere pode gerar duas reações: a de continuidade ou a de quebra. Sendo que ambas são 

escolhas. 

 

2.2 Métodos de Ensino Participativo: objetivos de ensino concretizados. 

 

 O ensino do direito no país é de forma geral feito por meio de aulas expositivas. 

Seja nos cursos que foram abertas nos últimos dez anos, num movimento de massificação 
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do ensino do direito, seja nos cursos mais tradicionais, são raras as experiências com 

ensino participativo. Uma dessas experiências é a da Direito GV. A partir dessa 

experiência, apresento neste item alguns dos métodos participativos que são aplicados 

dentro da Direito GV. A minha principal fonte de pesquisa é o livro Métodos de Ensino 

de Direito. 

Perante esse contexto doutrinário, faz sentido a pergunta em relação à 

metodologia. José Eduardo Faria levanta em seu texto “A Reforma do Ensino Jurídico” a 

questão de a aula expositiva ter sido vista por muito tempo como a única alternativa ao 

ensino nos cursos de Direito vem tomando conta da discussão à respeito do ensino 

jurídico nos últimos anos. 

A grande questão, porém, encontra-se na percepção de que o professor deve se 

questionar a respeito de qual método será utilizado. É importante que se perceba que não 

existe uma única opção e que, novamente, a escolha de se continuar aquilo que tem sido 

feito – no nosso caso a aula expositiva – também é uma escolha, e não uma não escolha. 

Em um momento em que discutimos os rumos do ensino do direito, faz sentido que sua 

mudança defina também uma nova orientação de metodologia, ou ao menos uma 

reconsideração a respeito de qual metodologia se está utilizando. (GHIRARDI 2012) 

A partir das experiências desenvolvidas na DIREITO GV, que tiveram inspiração 

nos modelos de ensino de Direito norte-americanos, serão brevemente apresentadas seis 

metodologias de ensino possíveis de serem aplicados ao ensino do Direito, quais sejam: 

role play, diálogo socrático, seminário, método baseado em problemas, método do caso e 

clínica. O objetivo dessa parte do trabalho é de apresentar os instrumentos variados que 

vem sendo colocados à disposição do professor quando se discute métodos de ensino do 

Direito. 

 

 O primeiro método de ensino corresponde ao role play que, segundo Daniela 

Gabbay e Ligia Sica é uma atividade que pode ser desenvolvida em uma única aula ou 

em um conjunto de aulas, onde o aluno se depara com o desafio de assumir um papel 

dentro de um problema que lhe é apresentado, a fim de que ele desenvolva uma atividade 

dinâmica em relação à esse papel (GABBAY; SICA 2009). A escolha do role play como 
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método de ensino tem como objetivo o desenvolvimento, segundo Daniela Gabbay e 

Ligia Sica, de uma série de habilidades, tais como:  
(...) trabalho em equipe; técnicas de negociação, contato, triagem e priorização 
dos interesses daqueles que exercem o papel de clientes; seleção de informações 
pertinentes à solução do problema apresentado; redação contratual, legislativa e 
processual; apresentação oral dos argumentos; pesquisa seletiva de materiais; 
atuação estratégica; dentre outras. (GABBAY; SICA, 2009, p. 77) 

 
 Um cuidado em relação ao role play é a forma como o professor se posiciona ao 

longo da atividade. Ao mesmo tempo que é necessário que ele auxilie os alunos ao 

mostrá-los o caminho que deve ser percorrido, é importante que se tome cuidado a fim de 

que não haja uma centralização por parte do professor, pois a única maneira de que os 

alunos desenvolvam de maneira satisfatória as habilidades almejadas é se eles realizarem 

o trabalho, de forma independente e sem a participação do professor. (GABAY; SICA 

2009) 

 

 O segundo método de ensino do Direito que pode ser utilizado é o diálogo 

socrático. Esse método se caracteriza pela desconstrução do professor como sendo o 

parâmetro daquilo que é certo e errado dentro da sala de aula (CARVALHO, 2009). De 

acordo com Leonardo Carvalho, o objetivo é a compreensão de um determinado tema, 

escolhido pelo professor, por meio de um conjunto organizado e sistemático de 

perguntas. 

 É pressuposto do diálogo socrático que os alunos se engajem na discussão, 

expondo suas crenças. Ao mesmo tempo, essas crenças serão desafiadas dentro de sala de 

aula, gerando no aluno o que chama-se de “desconforto produtivo” (CARVALHO, 2009). 

Isso porque, ainda de acordo com Leonardo Carvalho, muitas das perguntas feitas durante 

a sua aplicação não serão respondidas ao final da aula. Nesse sentido, o verdadeiro 

diálogo socrático é aquele em que a aula não possui um final definido, mas sim um final 

aberto (CARVALHO, 2009). 

O docente, dentro desse cenário, tem o papel de participar da discussão, 

engajando suas crenças e estando exposto ao aprendizado. Além disso, o docente deve 

estar devidamente informado sobre as características dos alunos que serão expostos a esse 

método e preparado para lidar com diversidades. 
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No ensino do direito o Diálogo Socrático exige algumas ações. Estas geralmente 
são atribuídas aos docentes, assim: i) saber o nome dos discentes; ii) indicar que 
a participação permanente é necessária e baseada em argumentos viscerais; iii) 
aceitar o silêncio como resposta; iv) buscar produzir o desconforto; v) usar 
perguntas contínuas e incentivar o auto-esclarecimento; vi) fazer perguntas 
desafiadoras; vii) estar pronto para responder que “não sabe” ou “Não conhece”; 
viii) aceitar as idéias completamente “inovadoras” – mas não burlescas; ix) 
intervir de foram breve e curta – uma opinião geral sobre o objeto estudado é 
geralmente desnecessária se a técnica foi bem desenvolvida; x) evitar as 
condescendentes e respeitosas referências a autoridades – seja do professor ou 
de terceiro; xi) encorajar a interação na classe; xii) usar a atividade com 
pequenos grupos; xiii) questionar a utilidade permanente da técnica; xiv) 
verificar se o DS tem utilidade para aquilo que se pretende ensinar; xv) perceber 
a relativização no uso do tempo para preparo e aplicação de dinâmicas 
participativas. (Carvalho, 2009, p. 35) 

  
É importante ressaltar que o sucesso da aplicação do diálogo socrático conta com 

a preparação dos alunos. Isso significa que uma consideração importante quando se 

decide pela aplicação desse método é o tempo extraclasse disponível que os alunos 

possuem para realizar tal preparação. 

 

O terceiro método de ensino que pode ser utilizado no ensino do Direito é o 

seminário. Esse método de ensino tem como protagonista o aluno e pretende desenvolver 

a reflexão aprofundada, o julgamento e a crítica sobre determinado tema ou texto. Por 

meio do seminário, ao mesmo tempo que se possibilita o maior engajamento do aluno na 

atividade, se rompe com a dinâmica da aula expositiva. (MACHADO; BARBIERI 2009). 

É importante destacar que esse método não se trata de uma aula expositiva dada por 

alunos para alunos, mas sim de um momento de discussão entre os alunos (MACHADO; 

BARBIERI 2009).  

Diferentemente do que acontece no diálogo socrático, o seminário pode ser 

caracterizado por uma atividade que possui três fases distintas: a preparação, a 

apresentação e a avaliação. (VEIGA, 1991, P. 111-112 IN MACHADO; BARBIERI 

2009). Sendo que o que faz com que esse método se torne único é a função de investigar 

ou de ensinar a investigar (MACHADO; BARBIERI 2009). Além de auxiliar na 

preparação dos alunos – definindo o objeto do trabalho, como por exemplo um texto, 

como esse texto será trabalhado e com que objetivo, ao professor é atribuída a função de 

organizar a discussão sobre o texto dentro da sala de aula. Outro ponto importante é que a 
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matriz avaliativa é central na definição de parâmetros sobre os quais os alunos 

desenvolverão a atividade (MACHADO; BARBIERI 2009). 

 

O próximo método, o método baseado em problemas, ou PBL (Problem Based 

Learning), tem como característica principal a utilização de um caso, fictício ou real, em 

que o leitor é convidado a se colocar na posição do tomador de decisões. A sua utilização 

é realizada em três momentos diferentes, preparação, discussão em pequenos grupos e 

discussão em classe (LEENDERS et. al, 2001). 

O propósito principal do PBL (problem-based method) é desenvolver no aluno 

habilidades práticas que ele utilizará no seu meio de trabalho quando se confrontar com 

decisões reais sendo benéfico pois proporciona uma experiência prática sem que o aluno 

se exponha aos riscos pessoais e corporativos envolvidos em casos reais (LEENDERS et. 

al, 2001). “Cases are to management students what cadavers are to medical students”. 

Esse método é completamente dependente da capacidade do aluno de se engajar 

na atividade e de se esforçar em se identificar com o tomador de decisão, colocando-se 

em seu papel. (LEENDERS et. al, 2001). 

O professor, no PBL, tem a responsabilidade de selecionar o material a ser 

analisado pelo estudante (no caso de se estar utilizando um caso já pronto, trata-se da 

seleção do caso, por outro lado, no caso de se estar escrevendo um novo caso, existe toda 

a preparação do material que construirá o caso final). (LEENDERS et. al, 2001). Ao 

mesmo tempo, não podemos esquecer da função do professor em sala de aula, nos dois 

momentos posteriores, discussão em pequenos grupos e discussão em classe. 

 

O método do caso tem sua origem nas aulas de Harvard do professor Langdell. 

Esse método é caracterizado como ensino participativo pois exige dos alunos um 

engajamento na análise crítica de decisões judiciais. A ideia por trás desse método é a de 

que a análise do direito deve ser realizada como uma análise científica. Nela, os casos são 

os espécimes que devem ser dissecados cuidadosamente. A partir da análise cuidadosa 

dos casos são depreendidos os princípios gerais do direito. (GHIRARDI, 2012). 

É importante perceber porém que a mera ilustração de conceitos por meio de 

casos não é suficiente para que o método do caso se configure. É necessária a postura 
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ativa dos alunos em analisar um caso, e não meramente a postura ativa do professor em 

apresentar um caso, para que o método exista. Dessa maneira, o aluno desenvolve uma 

capacidade crítica do sistema judicial e da forma como conceitos chave para o direito 

vem sendo entendidos. (GHIRARDI, 2012). 

 

Por fim, apresentamos as clínicas como método de ensino participativo. Sabemos 

que o espaço das clínicas é utilizado como um escritório modelo, em que o professor 

funciona como um Sócio de um escritório de advocacia que dirige os alunos no 

desenvolvimento de atividades de aconselhamento de clientes reais. Além disso, as 

clínicas podem ser realizadas nas mais diversas áreas: direito tributário, direito dos 

negócios, negociação, etc. 

Joanne Martin e Bryant Garth discutem a questão das clínicas em seu artigo 

“Clinical education as a bridge between Law School and Practice: mitigating misery”. De 

acordo com esses autores o objetivo principal das clínicas é o desenvolvimento de 

habilidades que não vinham sendo bem trabalhadas pelo curso de direito regular. Nesse 

artigo é apresentada uma pesquisa realizada entre ex-alunos que trabalham em Chicago, 

nos Estados Unidos. A pesquisa mostra que os cursos de Direito eram mais bem 

sucedidos em desenvolver habilidades relacionadas à análise e à fundamentação jurídica, 

ao conhecimento legal, às preocupações éticas e à pesquisa jurídica. (MARTIN; GARTH, 

1994). 

Por outro lado, as habilidades destacadas como não sendo ensinadas 

suficientemente são: incitação de confiança, redação de peças, organização e 

administração do trabalho jurídico e aconselhamento jurídico. (MARTIN; GARTH, 

1994). 

Nesse sentido, as clínicas jurídicas, como método de ensino, seriam relevantes à 

medida que ensinam aos alunos habilidades complementares que não são ensinados por 

métodos tradicionais nos cursos normais dos cursos de direito e que são centrais para o 

desenvolvimento profissional completo do estudante seu sucesso profissional. 
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Tendo em vista todos esses métodos de ensino e o cenário geral da discussão 

sobre o ensino do direito em que eles se inserem, passamos agora para uma breve 

discussão sobre avaliação a fim de que o ciclo de análise da doutrina se feche. 

 

2.3 A avaliação dentro do contexto da participação do aluno em seu 

desenvolvimento e da definição clara de objetivos de ensino 

 

Para além das escolhas de conteúdo e de método de ensino, uma terceira questão 

que aparece na literatura é a da avaliação. A avaliação será discutida por meio de dois 

textos. O primeiro deles é o de Domingos Fernandes, “Para uma teoria de avaliação no 

domínio das aprendizagens”, publicado em 2008. Nesse texto o autor confronta duas 

tradições avaliativas: a francesa e a anglo-saxã. A primeira está ligada com a ideia de 

regulação, a segunda com a de feedback. O autor afirma que sua preocupação ao analisar 

ambas as tradições é a de entender como é que os alunos aprendem, pois o objetivo final 

do seu texto é apresentar a “avaliação formativa alternativa”, que se diferencia das 

demais formas de avaliação, uma vez que auxilia os alunos a auto regular sua 

aprendizagem. (FERNANDES, 2008). 

A ideia da tradição francófona é a de permitir a aprendizagem por meio da auto 

avaliação e do conhecimento das finalidades que o aluno deve atingir. (FERNANDES, 

2008). Por outro lado, os anglo-saxões ao proporem o feedback idealizam uma 

participação mais ativa do professor comunicando ao aluno os diversos estágios do seu 

aprendizado e oferecendo-lhes parâmetros que auxiliam na correção de eventuais 

dificuldades. Para que isso ocorra de maneira adequada é necessário que os alunos 

entendam bem quais são os objetivos curriculares a fim de que ao receberem o feedback 

tenham em vista qual é o “local ideal” que eles devem chegar. (FERNANDES, 2008). 

Uma questão central apresentada pelo modelo anglo-saxão é a de que é necessário 

que haja uma interação constante entre aluno e professor a fim de que o modelo do 

feedback se desenvolva da melhor maneira possível. (FERNANDES, 2008). 

A ideia de “avaliação formativa alternativa” está relacionada à avaliação que não 

se reduz ao teste de papel e lápis. Essa avaliação se caracteriza principalmente por 
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valorizar a melhoria na aprendizagem do aluno, tendo o ensino como foco e incentivando 

os alunos a participar ativamente. O foco se dá no processo e não no resultado final, 

possibilitando que os alunos entendam ao longo de sua aprendizagem quais são os pontos 

que têm que dar mais atenção para que atinjam o objetivo final. O aluno não tem seu 

desenvolvimento comparado a uma norma, mas sim a critérios, além disso, a referência 

avaliativa é o próprio aluno, não um terceiro. (FERNANDES, 2008). 

Utilizando-se das heranças das tradições francesa e anglo-saxã, a avaliação 

formativa avaliativa se desenvolve sobre sete questões centrais: a) utilização de um 

feedback constante e inteligente que tem como objetivo final a orientação e o apoio do 

aluno no processo de aprendizagem; b) o feedback é utilizado para melhorar a motivação 

e a autoestima do aluno; c) a interação entre professor e aluno é central pois é por meio 

da avaliação que o primeiro entende o mundo do segundo para ajudá-lo da melhor forma 

possível em seu desenvolvimento; d) os alunos são largamente envolvidos no processo de 

aprendizagem; e) as tarefas avaliativas propostas aos alunos refletem os pontos centrais 

do currículo e os processos complexos do conhecimento; f) diálogo entre didática da 

disciplina e avaliação utilizada; e g) cultura de que todos os alunos têm a capacidade de 

aprender. (FERNANDES, 2008). 

Em oposição à avaliação formativa temos a avaliação sumativa que compreende a 

avaliação de um momento estático que, muitas vezes, tem função classificatória, 

comparando os alunos entre si. (FERNANDES, 2008). 

Contextualizando a discussão sobre a avaliação dentro das questões sobre o 

ensino do Direito e sobre métodos participativos devemos nos lembrar da tradição dos 

cursos de Direito no Brasil. A forma avaliativa há muito, assim como a técnica de ensino, 

se reduz à avaliação de lápis e papel. Tendo em vista as discussões sobre a formação de 

um novo currículo e as necessidades sociais complexas que devem ser enfrentadas pelo 

ensino do Direito é interessante pensarmos se essa avaliação ainda é a melhor tendo em 

vista os objetivos colocados aos cursos de Direito, nos dias de hoje. Faz sentido esperar 

até o fim do semestre ou ano letivo para dizer ao aluno que ele não atingiu o nível 

esperado? Mais do que isso, este tipo de avaliação permite o desenvolvimento das 

competências e habilidades que identificamos como sendo importantes na formação de 

um advogado? 
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Outro documento importante para pensarmos a questão da avaliação é a 

newsletter divulgada pelo Centro de Ensino e Aprendizado da Universidade de Stanford, 

dos Estados Unidos, no outono de 1992 que discute questões relacionadas à aplicação de 

provas e à atribuição de notas pelos professores. Nela, Benjamin Bloom publica seu 

artigo “Speaking of Teaching”. O argumento central é que os alunos estudam para as 

provas de acordo com aquilo que eles esperam ser testados. Sendo assim, as provas 

devem cobrir o amplo leque de objetivos de ensino que um curso apresenta. A primeira 

coisa importante a ser realizada para que isso seja possível é a identificação clara de 

objetivos do curso. 

Para tornar essa tarefa mais fácil, nos é apresentado uma categorização de níveis 

de aprendizado desenvolvida por Benjamin Bloom. São seis os níveis propostos: 

conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. De acordo com as 

habilidades estabelecidas no plano de curso, deve ser definido o tempo em sala de aula 

que será destinado a seu desenvolvimento. Além disso, as habilidades que foram 

trabalhadas e valorizadas em sala de aula são as que devem ser testadas nos exames. 

(BLOOM 1992) 

Ao mesmo tempo em que a prova deve ser preparada de acordo com o que foi 

valorizado em sala de aula, é interessante destinar uma parte do tempo em sala para 

explicar aos alunos o formato do exame e a forma como se espera que os alunos estudem. 

Essa estratégia economiza tempo de feedback posterior ao exame. Contudo, isso não 

exclui a necessidade do feedback, pois é importante que os alunos entendam, ainda assim, 

não apenas o que fizeram de errado mas também porque o fizeram. (BLOOM, 1992) 

A importância central desse texto para a discussão sobre o ensino do Direito é a 

de sublinhar aos professores a necessidade de se confrontar com seu curso, do começo ao 

fim, no período anterior ao início do semestre. A fim de que o curso faça sentido não 

apenas quanto objetivos do curso, mas também aos objetivos do professor e ao método de 

ensino escolhido, a avaliação também deve estar em consonância com todas essas 

escolhas. Ainda mais importante é que a compreensão dos alunos sobre por que estão 

presentes em sala de aula, o que estão tentando desenvolver e aonde é que devem focar 
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para no fim da universidade serem não apenas alunos, mas profissionais da melhor 

qualidade possível. 
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3. O ponto de vista do Ministério da Educação 
 

 Seguindo com o desejo de compreender como é que o Ensino Jurídico é 

idealizado pela teoria e implementado na prática, é necessário que voltemos os olhos ao 

Ministério da Educação e a forma como ele vem entendendo e regulando. Isto porque as 

diretrizes curriculares nacionais do MEC, além de seu peso regulatório, revelam, em seu 

conjunto, a visão do governo brasileiro sobre os cursos jurídicos e sua função dentro da 

sociedade. 

 Nesse sentido serão destacados seis atos regulatórios: os Pareceres MEC n. 

146/2002 e n. 67/2003, que determinam os referenciais para as diretrizes curriculares 

nacionais do curso de Direito e de mais alguns outros; os Pareceres MEC n. 55/2004 e n. 

211/2004; e a Resolução MEC n. 9/2004, que determina especificamente as diretrizes 

curriculares nacionais do curso de Direito. 

 Para fins de contextualização, é importante observar o contexto histórico 

ressaltado pelos Pareceres MEC n. 146/2002 e 67/2003. Esses documentos nos 

apresentam um panorama sobre a evolução das ideias de currículo mínimo obrigatório e 

de diretrizes curriculares nacionais. 

 Ambos os pareceres MEC iniciam explicitando quais eram as intenções por trás 

dos currículos mínimos dos cursos de graduação conforme definidos na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional e na Lei de Reforma Universitária. Entre elas encontram-

se a facilitação nas transferências de alunos entre instituições, o fornecimento do diploma 

profissional, a garantia da uniformidade mínima profissionalizante, a uniformização da 

qualidade e a igualdade entre estudantes em todo o território nacional. 

 Deve ser ressaltado aqui que o Parecer MEC n. 146/2002 foi revogado pelo 

Parecer MEC n. 67/2003. Contudo, o Parecer MEC n. 146/2002 contém uma 

contextualização histórica interessante além de oferecer uma discussão entre currículo 

mínimo e diretrizes que é relevante para o propósito deste trabalho no sentido da 

liberdade que os cursos de Direito possuem para discutir e implementar um currículo. 
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Sendo assim, não utilizaremos as regulações em si do Parecer MEC n. 146/2002, porém 

continuaremos analisando-o tendo em vista seu teor histórico. 

 Esses currículos mínimos implicavam não apenas a definição da carga horária dos 

currículos universitários, como também a determinação de matérias específicas a serem 

ministradas (Lei 4024/61, art. 9 e Lei 5540/68, art. 26). Essas determinações pontuais 

significavam o tolhimento da possibilidade de inovação pedagógica por parte das 

universidades. Dessa maneira, a adequação regional e a adoção de filosofias distintas 

entre os centros universitários tornavam-se quase impossíveis. A essas limitações 

juntava-se também o engessamento temporal do currículo, o que impedia sua 

adaptabilidade de acordo com as mudanças que ocorriam na realidade social, tecnológica, 

etc.  

 Em 1995 é publicada a Lei n. 9131/95 que conferiu à Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação a competência para elaborar Diretrizes 

Curriculares Nacionais. A finalidade dessas diretrizes seria orientar os cursos de 

graduação de modo que sua atuação pudesse resultar em um ensino de melhor qualidade. 

O Parecer MEC n. 776/1997 estabeleceu às diretrizes o caráter de orientações que 

deveriam ser seguidas por todas as Instituições de Ensino Superior (IES), ao mesmo 

tempo que garantiam a flexibilidade e a qualidade dos cursos de graduação. Nesse 

sentido, o parecer estabelece: “As diretrizes curriculares constituem no entender do 

CNE/CES, orientações para a elaboração dos currículos que devem ser necessariamente 

respeitadas por todas as Instituições de Ensino Superior.” (Parecer MEC n. 776/1997, 

p.2). 

 A nova regulamentação que tem suas diretrizes estabelecidas pelo Parecer 

supracitado representa uma mudança na perspectiva da forma como o ensino superior 

deveria ser organizado. Se o currículo mínimo tinha como preocupação central a 

uniformidade e a homogeneidade, os princípios que guiam a formulação das diretrizes 

mostram um cuidado especial em relação à preservação da flexibilidade e ao respeito das 

particularidades regionais. Esta mudança de perspectiva dialoga intimamente com a 

mudança política mais ampla que a sociedade brasileira enfrentava nesse momento. 

O pano de fundo das questões de currículo mínimo versus diretrizes é a 

Constituição Federal de 1988 (artigos 205 e 211) e a Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional (especialmente nos artigos 43 e seguintes) que conferem uma função 

social à educação e engajam a sociedade a participar no projeto da educação, 

incentivando a criatividade e inventividade no sistema de ensino brasileiro. 

 É importante ressaltar que o processo de redação das diretrizes contou com a 

participação das IES como também de órgãos da classe como a OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil) e a ABEDi (Associação Brasileira de Ensino de Direito). A 

participação dessas entidades aponta para a ideia central de que a construção de uma 

educação superior de qualidade é de responsabilidade também da sociedade civil. 

 Alguns dos objetivos das Diretrizes Curriculares Nacionais eram permitir a 

definição de múltiplos perfis profissionais dentro das variadas IES, a maior diversidade 

dentro das carreiras, a integração da graduação com a pós-graduação e a possibilidade de 

integração da heterogeneidade das demandas sociais (tanto dentro de uma mesma região 

quanto em regiões diversas) nos currículos. 

 Os pareceres enumeram algumas diferenças principais entre Currículo Mínimo e 

Diretrizes Curriculares Nacionais:  

1) os currículos mínimos ficavam comprometidos à emissão de diplomas para o 

exercício profissional enquanto as diretrizes não se vinculavam à eles, 

constituindo os diplomas uma prova da formação recebida; 

2) os currículos mínimos engessavam a concepção de uma profissão às matérias 

previamente definidas por eles enquanto as diretrizes davam uma compreensão de 

continuidade, autonomia e permanência ao desenvolvimento profissional; 

3) os currículos mínimos tolhiam a liberdade das IES enquanto as diretrizes 

estimulam-na e ampliam-na; 

4) os currículos mínimos concentravam-se em transmissões de conhecimento e 

informações, limitando o formando à competência de lidar com a realidade 

específica para a qual foi preparado, enquanto as diretrizes apostam na formação 

básica que prepara o aluno para lidar com as rápidas transformações sociais; 

5) os currículos mínimos se propunham a mensurar desempenhos profissionais no 

final do curso, enquanto as diretrizes definiam um referencial de formação que 

garantia a autonomia profissional e intelectual; 
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6) os currículos mínimos garantiam a preparação de um profissional determinado 

enquanto as diretrizes permitiam a formação de profissionais variados. 

 

O Parecer MEC n. 67/2003 fornece uma crítica interessante aos currículos 

mínimos, na medida em que ressalta o viés de homogenização dos mesmos:  

 
Esse caráter universal dos currículos mínimos para todas as instituições, constituíam-se 
eles numa exigência para uma suposta igualdade entre os profissionais de diferentes 
instituições, quando obtivessem os seus respectivos diplomas, com direito de exercer a 
profissão, por isto que se caracterizavam pela rigidez na sua configuração formal, 
verdadeira “grade curricular”, dentro da qual os alunos deveriam estar aprisionados, 
submetidos, não raro até aos mesmos conteúdos, prévia e obrigatoriamente repassados, 
independentemente de contextualização, com a visível redução da liberdade de as 
instituições organizarem seus cursos de acordo com o projeto pedagógico específico ou 
de mudarem atividades curriculares e conteúdos, segundo as novas exigências da ciência, 
da tecnologia e do meio. (Parecer MEC n. 67/2003, p. 2) 

 
O Parecer MEC n. 583/2001 definiu que as diretrizes deveriam contemplar: “a) 

perfil do formando/egresso/profissional (...), b) competências/habilidades/atitudes, c) 

habilitações e ênfase, d) conteúdos curriculares, e) organização do curso, f) estágios e 

atividades complementares, g) acompanhamento e avaliação.” (Parecer MEC n. 583/2001 

pp. 2-3). 

Tendo a questão da formulação de diretrizes para a Educação num âmbito geral 

como ponto de partida, é necessário passar para a análise dos Pareceres MEC n. 55/2004 

e n. 211/2004 e da Resolução MEC n. 9/2004. Esses documentos se ocupam, de modo 

importante, dessa formação geral. 

Considerando toda a regulação referente à formulação das diretrizes, o Parecer 

MEC n. 55/2004 determinou que na formulação de diretrizes para o curso de Direito era 

necessário que se levasse em conta especialmente a questão da evolução da sociedade e 

da tecnologia no tempo, a fim de que as diretrizes não engessassem a possibilidade de os 

cursos de direito acompanharem essas mudanças e que possibilitassem a revisão contínua 

do projeto pedagógico dos cursos jurídicos. 

Esse mesmo parecer oferece um panorama histórico dos cursos jurídicos, 

confrontando-no com a questão dos currículos mínimos obrigatórios apresentada nos 

pareceres expostos acima.  
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O parecer inicia lembrando que, em um primeiro momento o que existe é o 

currículo único nacional (Parecer MEC n. 55/2004, p. 3). Este currículo é iniciado no 

império em 1827. Até a proclamação da República o currículo nacional possui uma 

inclinação ao Direito Natural e ao Direito Público Eclesiástico, possuindo nove cadeiras e 

devendo ser cumprido em cinco anos. Com a proclamação da República, em 1889, há 

uma modificação na orientação do currículo dos cursos de direito, especialmente em 

relação ao direito eclesiástico, em decorrência da separação entre estado e igreja. Ainda 

assim, o currículo continua sendo único para todas as escolas de direito do Brasil. 

(Parecer MEC n. 55/2004, p. 3) 

O segundo momento apontado como crucial pelo parecer é o ano de 1961, em que 

entra em vigor a LDB (lei 4024/1961). (Parecer MEC n. 55/2004, p. 4). Em seu histórico 

legislativo, um fato importante é o veto do parágrafo único do artigo 70 que determinava 

que a modificação do currículo e da duração dos cursos de graduação dependiam da 

aprovação prévia do Conselho Federal da Educação. As razões do veto explicitam que o 

fato de o caput do artigo 70 já definir limitações em relação a um currículo mínimo e a 

duração dos cursos já constituem restrições suficientes à autonomia universitária, não 

devendo haver nenhuma adição à elas. Isto porque, a experiência mostrou que a 

regulamentação rígida do ensino superior não trazia nada além do rigorismo formal no 

atendimento das exigências da lei o que não necessariamente contribui para a qualidade 

do ensino. (Parecer MEC n. 55/2004, pp. 6-7) 

É em 1962 que o currículo único é substituído pelo conceito de currículo mínimo 

para todos os cursos de graduação, incluindo o curso de direito (Parecer MEC n. 55/2004, 

p. 5). Esse novo modelo, ao mesmo tempo que mantinha uma uniformidade nacional 

instituía junto ao currículo mínimo o que foi chamado de currículo pleno. Este era uma 

maneira de se garantir a adaptação das IES às condições regionais nas quais se inseriam. 

A duração do curso de Direito foi mantida. Em relação a esse período os relatores 

Almeida da Silva e Zimmer colocam que: 
 

Apesar do estímulo que se continha no novo modelo, para que as instituições de ensino 
superior tivessem mais liberdade, porque a elas incumbia a formalização e a 
operacionalização do seu “currículo pleno”, ainda assim o currículo de Direito se 
manteve rígido, com ênfase bastante tecnicista, sem a preocupação maior com a formação 
da consciência e do fenômeno jurídicos, não se preocupando com os aspectos humanistas, 
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políticos, culturais e sociais, mantendo-se, assim, o citado tecnicismo, próprio do início e 
de boa parte do período republicano anterior. (Parecer MEC n. 55/2004, p. 6) 

 
Em 1972 é alterado o currículo mínimo fixado em 1962 (Parecer MEC, n. 

55/2004, p. 9). Esta alteração diferenciava o currículo mínimo entre matérias básicas e 

matérias profissionais e reduzia o tempo mínimo do curso para quatro anos e o máximo 

para sete. Em 1980 é constituída uma Comissão de especialistas de Ensino Jurídico a fim 

de que se refletisse a fundo sobre o currículo do curso de Direito. Isto ocorreu porque 

ficou claro, no intervalo de oito anos entre a modificação curricular e a instauração da 

comissão, que as mudanças realizadas no currículo não modificavam seu caráter 

tecnicista e legalista e não capacitavam o profissional do Direito a lidar com as mudanças 

sociais pelas quais a realidade brasileira estava passando. O resultado dessa comissão foi 

uma proposta de currículo mínimo baseado em três grupos de matérias, sendo que o 

primeiro era pré-requisito para os subsequentes: matérias básicas, matérias de formação 

geral, matérias de formação profissional e matérias direcionadas a habilitações 

específicas. O último grupo de matérias era direcionado a disciplinas que atendessem “à 

realidade regional, às possibilidades de cada curso, à capacitação do quadro docente e às 

aptidões dos alunos”. (Parecer MEC n. 55/2004, p. 11) Nesse grupo estava também 

previsto o “Laboratório Jurídico” que substituía o estágio curricular supervisionado e o 

extracurricular. 

Esta proposta não foi levada a deliberação e o sistema desenhado em 1972 

continuou vigente. 

Em 1994 é implantada a Portaria 1886/94 que traz a organização de “diretrizes 

curriculares e conteúdo mínimo do curso jurídico” (Parecer MEC n. 55/2004, p. 11). Esta 

portaria traz avanços principalmente no que diz respeito à inserção social do currículo e à 

flexibilização do mesmo. Essa portaria também aumentava a carga de horas e atividades 

do curso de direito e permitia que ele fosse realizado num período mínimo de cinco anos 

e máximo de oito anos. Essa portaria estabelecia algumas matérias (fundamentais e 

profissionalizantes – art. 6o) como sendo o conteúdo mínimo do curso de direito. Além 

disso, permitiu que o curso, a partir do quarto ano, desde que cumprido o conteúdo 

mínimo, se direcionasse para uma área de especialização “segundo as vocações e 

demandas sociais e do mercado de trabalho” (art. 8o). Sendo assim, ao mesmo tempo em 
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que existe uma flexibilização do currículo (“segundo as vocações”), esta deve coexistir 

com sua rigidez (“desde que cumprido o conteúdo mínimo”) para que possa ser realizada. 

É nesse contexto da portaria que é realizado o Parecer MEC n. 776/97. Ele é 

importante pois determina a função das diretrizes curriculares nacionais, qual seja dar 

liberdade às IES ao invés de estabelecer disciplinas e cargas horárias definidas. Nesse 

contexto, a Portaria supracitada se apresenta como um meio termo pois não abandona 

completamente a rigidez do currículo mínimo ao mesmo tempo que não realiza 

plenamente a flexibilização contida na ideia de diretrizes curriculares. É nesse momento 

que um movimento para a sua revogação é iniciado a fim de que o curso de direito tenha 

a oportunidade de ser reconstruído em um contexto de Diretrizes Curriculares Nacionais 

e não mais de Currículo Mínimo Obrigatório. 

Naquele momento, a ABEDi se pronuncia colocando que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais só serão efetivas caso haja um compromisso do corpo docente e 

das administrações das IES de observar as novas concepções jurídicas, as necessidades 

locais, regionais, nacionais e internacionais que vem exigindo uma diversificação 

curricular dos cursos de direito. (Parecer MEC n. 55/2004, p. 14). Dentro desse novo 

sistema de diretrizes as IES teriam a oportunidade de se retirar de sua postura cômoda e 

reassumir uma posição na sociedade de “controle, construção e garantia do 

desenvolvimento da sociedade” (Parecer MEC n. 55/2004, p. 15), tendo a oportunidade 

não mais de apenas cumprir currículos mínimos, mas pensar qual a sua função social e 

como o seu currículo pode persegui-la. 

Também no parecer 55 de 2004, Almeida da Silva e Zimmer observam que: 
 

Não raro, também, matérias e disciplinas se justificam tão somente pela satisfação 
tecnicista, dogmática e personalista do grande contingente dos que atuam nos cursos 
jurídicos, sem o indispensável comprometimento com a nova ordem política, econômica, 
social, e com seus pluralismos políticos, jurídicos, regionais e axiológicos que 
caracterizam a contemporaneidade brasileira e a comunidade das nações. (Parecer MEC 
n. 55/2004, p. 15) 

 
Tendo em vista todo o histórico percorrido e a questão da possibilidade das IES 

de construírem um currículo que se preocupa com a realidade social, sua constante 

modificação e com a possibilidade de assumirem um posicionamento em relação aos 

profissionais que irão inserir no mercado de trabalho e não mais meramente reproduzir 

currículos pré-determinados, as diretrizes curriculares nacionais não tem a função de ser 
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currículos mínimos obrigatórios para os cursos de direito. Elas tem a função de orientar o 

desenvolvimento do curso de direito, sem que se refiram a uma situação fatual estática. 

Considerando as categorias estabelecidas pelo Parecer MEC n. 583/2001 que 

devem estar contidas nas diretrizes, foi produzida a Resolução MEC n. 9/2004 que tem a 

função de “instituir as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 

direito”. O Parecer MEC n. 211/2004, que percorre cada uma das categorias estabelecidas 

na resolução com detalhamento, merece, por isso, exame mais detalhado 

As categorias são: a) organização do curso, b) projeto pedagógico, c) perfil 

desejado do formando, d) competências e habilidades, e) conteúdos curriculares, f) 

organização curricular, g) estágio curricular supervisionado, h) atividades 

complementares, i) acompanhamento e avaliação e j) trabalho de curso. 

É importante perceber que as diretrizes, diferentemente do currículo mínimo 

obrigatório, não determinam o currículo das escolas de direito. Pelo contrário, o que é 

estabelecido por elas são elementos mais administrativos e de organização que irão 

auxiliar a universidade na construção de seu currículo próprio. Ao longo da explicitação 

referente aos tópicos específicos essa questão ficará mais clara. 

A primeira categoria abordada pelo Parecer MEC n. 211/2004 é relativa à 

Organização do Curso de Direito. É estabelecido que a IES deverá indicar “... os 

componentes curriculares, abrangendo o perfil do formando, as competências e 

habilidades, os conteúdos curriculares e a duração do curso, o regime de oferta, as 

atividades complementares, o sistema de avaliação, o estágio supervisionado e o trabalho 

de curso, ambos componentes obrigatórios da Instituição, ...”. (Parecer MEC n. 211/2004, 

p. 17). Desta maneira, aqui não existe um conteúdo curricular obrigatório, mas sim a 

obrigação de explicitar qual será o currículo desenvolvido pela Instituição. 

A segunda categoria é referente ao Projeto Pedagógico. Aqui é colocada à IES a 

necessidade de definir os “elementos de concepção do curso”, o “currículo pleno”, 

destacando-se a forma que será operacionalizado e seus elementos de avaliação. (Parecer 

MEC n. 211/2004, p. 18). O parecer enumera alguns elementos estruturais que devem 

estar presentes no conteúdo do projeto sublinhando que eles não prejudicam a utilização 

de outros. São eles:  
concepções e objetivos gerais do curso (...), condições objetivas de oferta e vocação do 
curso (...), cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso, formas de 



 51 

realização da interdisciplinaridade, modos de integração entre teoria e prática, formas de 
avaliação do ensino e da aprendizagem, modos de integração entre graduação e pós-
graduação (...), atividades de pesquisa e extensão (...), regulamentação das atividades 
relacionadas com trabalho de curso, de inclusão obrigatória6, concepção e composição 
das atividades de estágio supervisionado, de caráter obrigatório (...), concepção e 
modalidades das atividades complementares. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 18). 

 
A terceira categoria enumerada pelo parecer é o Perfil desejado do Formando. 

Aqui estabelecem-se as qualidades que os cursos de Direito devem privilegiar no 

desenvolvimento do formando. Entre elas estão “a formação geral, humanística e 

axiológica, a capacidade de análise, o domínio de conceitos, o domínio da terminologia 

jurídica, a capacidade de argumentação, a condição de interpretar e valorar fenômenos 

jurídicos e sociais, a valorização do desenvolvimento do aprendizado autônomo e 

dinâmico”. (Parecer MEC n. 211/2004, pp. 18). Mais uma vez, é importante perceber 

que, ainda que exista uma definição de perfil geral do aluno de Direito, não existe uma 

limitação ostensiva em relação à forma como elas devem ser desenvolvidas, ficando esta 

decisão a cargo de cada IES. 

Competência e habilidade é a categoria que segue o perfil desejado do formando. 

Neste tópico os pareceristas enumeraram oito competência e habilidades que julgam ser 

mínimas aos profissional do direito. São elas: 
I – leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 
normativos, com a devida utilização de normas técnico-jurídicas; 
II – interpretação e aplicação do direito; 
III – pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes 
do direito; 
IV – adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 
judiciais com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 
V – correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

                                                        
6 A questão da obrigatoriedade do trabalho de curso foi um dos motivos da produção do Parecer MEC n. 
211/2004. O Parecer MEC n. 55/2004 já tinha produzido uma versão das categorias discutidas aqui que é 
muito próxima da versão final apresentada pelo Parecer MEC n. 211/2004. Contudo, a ABEDi encaminhou 
ao MEC um pedido de reconsideração do Parecer MEC n. 55/2004. Este pedido de reconsideração foi 
apresentado por dois motivos: o primeiro é que a ABEDi acreditava que o Trabalho de Curso deveria ter 
caráter obrigatório, ainda que a forma como ele deveria ser desenvolvido fosse de opção da IES. A ABEDi 
mantinha essa posição pois identificava no Trabalho de curso uma oportunidade importante para o aluno 
exercitar academicamente as competências e habilidades adquiridas ao longo de sua formação. Outro ponto 
levantado pela ABEDi em seu pedido de reconsideração é a questão do Estágio Supervisionado. A ABEDi 
acreditava que não deveria ser permitido ao aluno realizá-lo fora dos Núcleos de Prática Jurídica porque 
isso o transformaria em algo de mais próximo ao Estágio Profissional. Os pareceristas decidiram 
reconsiderar a questão do Trabalho de Curso e sua obrigatoriedade, porém, mantiveram a possibilidade de 
realização do Estágio Supervisionado fora dos Núcleos, desde que as IES supervisionem-no. No parecer é 
sublinhada a importância da participação da ABEDi ao longo do processo de formulação do Parecer MEC 
n. 211/2004, Parecer MEC n. 55/2004 e da Resolução MEC n. 9/2004, pois ela demonstra o engajamento 
de diferentes grupos na reflexão acerca das diretrizes curriculares nacionais. 
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VI – utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 
crítica; 
VII – julgamento e tomada de decisões; e  
VIII – domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 
direito. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 18-19) 

 
 Seguindo a enumeração de competências e habilidades, a próxima categoria a ser 

abordada é a dos Conteúdos Curriculares. É aqui que o MEC define os conteúdos que as 

IES devem privilegiar na construção de seu currículo. Esses conteúdos são definidos por 

“eixos”. É determinado que as IES devem selecionar seus conteúdos curriculares 

atendendo esses eixos de formação e também selecionando conteúdos que revelem inter-

relações com a realidade nacional e internacional considerando também a perspectiva 

histórica dos fenômenos. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 19). São três eixos de formação 

os definidos pelo MEC: eixo de formação fundamental, eixo de formação profissional e 

eixo de formação prática. O primeiro eixo tem por objetivo introduzir o aluno à ciência 

do Direito. Aqui é o momento em que se deve privilegiar a demonstração da relação entre 

Direito e outras áreas do saber, tais quais: Antropologia, Ciência Política, Economia, 

Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. O segundo eixo, de formação 

profissional, abrange a aplicação da ciência jurídica. Nesse estudo, o MEC determina a 

separação em diferentes ramos do direito, a consideração das suas evoluções históricas e 

a aplicação dos conceitos às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil 

e suas relações internacionais. O MEC determina aqui que o projeto pedagógico deve 

contemplar conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, 

Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, 

Direito Internacional e Direito Processual. Por fim, o terceiro eixo, de formação prática, 

que pretende integrar prática e conteúdos previamente estudados, tem relação a três 

atividades principais: o estágio supervisionado, as atividades complementares e o 

trabalho de curso de caráter obrigatório. 

 A próxima categoria abordada pelo parecer é a Organização Curricular. Esta é a 

sessão em que mais se observa a flexibilidade das diretrizes. O MEC estabelece que aqui 

a IES deve exercitar sua capacidade criativa e inovadora. Ela deve apresentar, nesse 

momento os requisitos que deverão ser completados pelos alunos para a efetiva conclusão 

do curso. Além disso, a IES deverá fazer a opção entre um dos três regimes acadêmicos: 
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seriado anual, seriado semestral ou sistema de créditos com matrícula por disciplina ou 

por módulos acadêmicos. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 19). 

 A próxima categoria a ser abordada pelo parecer é o Estágio Curricular 

Supervisionado. A primeira diferenciação estabelecida pelo MEC é entre Estágio 

Curricular Supervisionado e Estágio Profissional. O que se determina como obrigatório 

aqui é o primeiro e não o segundo. Em um comentário no Parecer, o MEC diferencia um 

do outro estabelecendo que o Estágio Profissional é aquele que mais se assemelha a uma 

prestação de serviços, distanciado da finalidade do estágio supervisionado que é central 

para a formação do aluno. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 20). Uma das características que 

o MEC atribui ao estágio supervisionado é o acompanhamento constante da IES da 

evolução do formando e o incentivo para que este realize uma interpretação crítica de 

seus resultados no estágio pensando quais são suas falhas de aprendizagem e em que 

pontos deve trabalhar. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 20). Cada instituição poderá aprovar 

seu regulamento próprio desde que o estágio supervisionado esteja presente no currículo, 

sendo portanto um componente obrigatório. É privilegiada a realização do estágio dentro 

da própria instituição de ensino no Núcleo de Prática Jurídica, desde que este esteja 

regulamentado pela instituição, porém poderá ser realizado também em convênios com 

outras entidades ou instituições e escritórios de advocacia, em serviços de assistência 

judiciária implantados na instituições, nos órgão do poder público ou em departamentos 

jurídicos oficiais. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 20). 

 A categoria que segue a do Estágio Supervisionado é a das Atividades 

Complementares. O parecer coloca que aqui serão reconhecidas, por meio de avaliação, 

as habilidades, atitudes, conhecimentos e competências adquiridas pelo aluno, inclusive 

aquelas adquiridas fora do ambiente acadêmico. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 20). 

Incentivam-se aqui os estudos independentes de interdisciplinaridade, principalmente 

aqueles que se relacionam ao mundo de trabalho e às diferentes correntes do pensamento 

jurídico. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 20). Elas devem ser realizadas ao longo do curso 

sob modalidades diversas e devem estar atentas às peculiaridades regionais e culturais. 

Aqui se encontram também as atividades de extensão. O parecer resume as Atividades 

Complementares da seguinte maneira: “Em resumo, as atividades complementares são 

componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 
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habilidades, conhecimentos e competências do aluno, mesmo que adquiridas fora do 

ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho 

e com as ações de extensão junto à comunidade.” (Parecer MEC n. 211/2004, p. 20). 

 A penúltima categoria é Acompanhamento e Avaliação. Nesta categoria 

determina-se que as IES poderão adotar formas de avaliação específicas e alternativas, 

internas e externas e que estas devem envolver todo os que se envolvem no processo 

institucional e do curso. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 21). Um ponto importante aqui é o 

incentivo que o MEC dá à publicação de trabalhos pela IES. É estabelecido que apesar de 

não obrigatória, o ministério recomenda fortemente que as IES a realizem pois esses 

trabalhos contribuem para a evolução da sociedade. Sendo assim, a publicação será 

avaliada positivamente pelo MEC. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 21). Outra questão 

essencial é que fica determinado que os tipos de avaliação a que os alunos serão 

submetidos devem estar disponíveis a eles nos planos de ensino antes do início do 

período letivo. (Parecer MEC n. 211/2004, p. 21). 

Por fim, a última categoria estabelecida é o Trabalho de Curso. Este tem a 

finalidade de permitir ao aluno revelar sua apropriação da linguagem científica ao longo 

do curso. A modalidade em que o Trabalho de Curso deve ser desenvolvida não é pré-

definida pelo MEC, porém fica estabelecido que ele é um componente obrigatório para os 

cursos de direito. 

O resultado dessas categorias estabelecidas pelos Pareceres MEC n. 55/2004 e n. 

211/2004 é a Resolução MEC n. 9/2004. Essa resolução é o resultado legislativo das 

diretrizes estabelecidas nas diferentes categorias discutidas acima. 
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4. A literatura e a Resolução MEC n. 9/2004: contradição ou 
complementação? 
 
 Uma vez apresentadas as perspectivas da literatura e do MEC, analisadas na 

primeira e na segunda parte do trabalho, cumpre agora avaliar o quanto de convergência e 

de divergência há entre elas, disto é, verificar se a ponderação teórica realizada pela 

academia se traduz, em alguma medida, em políticas públicas por meio da ação do MEC. 

Dito de outra forma, regulação e literatura se contradizem ou se complementam no ensino 

do Direito Brasileiro? 

 A fim de organizar melhor a discussão final, será realizada uma divisão próxima 

àquela que se propôs na primeira parte do trabalho. Em um primeiro momento 

discutiremos os objetivos dos cursos e do ensino do Direito. Em um segundo momento, 

falaremos sobre métodos de ensino. Por fim, voltaremos o olhar à avaliação. Dentro de 

cada categoria serão propostas diferentes subcategorias desenvolvidas a partir da leitura 

crítica dos textos da literatura e da regulação do MEC. 

 

4.1 Objetivos dos cursos de Direito e do ensino do Direito. 

 

 A análise da regulação do MEC em sua relação com a doutrina nos permite a 

identificação de posicionamentos relativos a diferentes questões relacionadas, em 

primeiro lugar, aos objetivos do curso. A partir dessas variadas perspectivas 

identificamos cinco categorias importantes para análise deste item: homogeneização 

versus flexibilização, formação individualizada versus formação padronizada, formação 

social versus formação profissional, interdisciplinaridade e escolhas do professor. 

 

4.1.1 Homogeneização versus flexibilização 
 

 A regulação do MEC parte do pressuposto importante de que é necessário 

flexibilizar a regulação sobre a qual os cursos de Direito operam a fim de que a qualidade 
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da discussão dentro das Instituições de Ensino Superior (IES) acerca do Ensino seja 

elevada. Como foi mencionado na segunda parte deste trabalho, a regulação atual sobre 

os cursos de Direito tem a função de estabelecer diretrizes relacionadas muito mais à 

organização e administração dos cursos que à sua substância, especificamente. Nesse 

sentido, o MEC se posiciona contra a homogeneização dos currículos dos cursos de 

Direito no Brasil. Essa escolha política do MEC está relacionada, de acordo com o 

afirmado no Parecer MEC n. 211/2004, à constatação de que o currículo mínimo estava 

agindo mais contra que a favor da elevação da qualidade dos cursos de Direito e também 

à possibilidade de que um curso de Direito se relacione mais intimamente com a 

realidade social em que ele se insere (Parecer MEC n. 211/2004). 

 Cabem aqui três reflexões importantes. A primeira delas é que com isso o diploma 

de um graduado em Direito não é mais genérico. Isso é, bacharéis provenientes de 

diferentes cursos de Direito não necessariamente apresentarão o mesmo background. Pelo 

contrário, de acordo com o MEC o correto é que esse background varie de acordo com o 

curso da qual o bacharel é proveniente. 

Em segundo lugar, a possibilidade de adaptação de acordo com a realidade social 

em que o curso de Direito se insere apresenta uma constatação importantíssima do MEC: 

o advogado tem uma função social. A fim de que essa função social seja bem realizada é 

necessário que se estimule uma análise do contexto em que o bacharel irá atuar e que se 

possibilite a construção de um currículo que prepare o bacharel para aquela realidade. As 

diferentes regiões do país, ou mesmo as diferentes cidades, apresentam realidades 

diversas. Dentro dessas realidades o profissional deverá atuar de uma maneira específica 

dependendo de onde pretenda advogar. Não é correto afirmar que um advogado que irá 

atuar na cidade de São Paulo enfrentará necessariamente, nem com igual frequência, os 

mesmo problemas jurídicos que um advogado que irá lidar com casos no sertão da Bahia. 

A sociedade é diferente em cada um desses lugares. Os problemas jurídicos têm sua fonte 

em problemas que nascem na sociedade e nas relações sociais. É impossível que as 

soluções jurídicas sejam as mesmas, o que torna impossível que um currículo genérico 

para uma faculdade de direito opere propriamente. Estas especificidades não excluem, é 

claro, uma possibilidade de formação de base que permita a atuação em âmbito nacional. 
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Por fim, é importante percebermos que o MEC está abrindo o espaço para as IES 

de discutirem o que consideram importante em um curso de Direito. Isso pode parecer 

secundário, mas é de extrema importância porque incentiva a reconstrução do espaço 

universitário que ficou esvaziado com o currículo mínimo e com os anos do governo 

militar no Brasil. Ao mesmo tempo o MEC possibilita a diversidade das IES o que, se 

realizado com cuidado, cria um ambiente favorável ao aumento da qualidade, tendo em 

vista a especialização da formação de um tipo de profissional e a competição que 

possivelmente será criada entre cursos de Direito – que apesar de já existir é pobre, pois 

considera todos os cursos como sendo o mesmo. 

É preciso que nos debrucemos novamente aqui às ideias apresentadas por José 

Ghirardi e José Eduardo Faria. José Ghirardi nos fala sobre escolhas, mais propriamente 

escolhas políticas. A possibilidade de flexibilização no currículo dos cursos de Direito do 

Brasil permite que as IES considerem, no momento em que estão discutindo a forma 

como os cursos de Direito irão se estruturar, o público-alvo para o qual o curso será 

oferecido, a sociedade em que esse curso será oferecido, o posicionamento político que o 

curso pretende adotar, etc. Devemos nos perguntar porém se existe a consciência a 

respeito dessas escolhas quando um curso de Direito é idealizado. Será que as IES vem 

realizando essas considerações? Nesse momento de massificação do ensino jurídico, o 

que estamos enfrentando não seria ainda uma reprodução daquele currículo mínimo que o 

MEC queria evitar? A possibilidade de flexibilização é uma constatação de que as IES 

têm maturidade suficiente de realizar essas escolhas. Contudo, é importante lembrar que a 

maturidade também traz responsabilidades. O MEC se absteve de realizar escolhas 

políticas. As IES tem a responsabilidade de realizá-las sob pena de esvaziamento do 

curso de Direito. O MEC, a partir do posicionamento adotado na Resolução MEC n. 

9/2004 rejeita a possibilidade de um curso de Direito genérico. Prova disso é a obrigação 

estabelecida à IES de exercitar sua capacidade criativa e inovadora na construção do 

currículo. 

Em relação ao ponto de vista apresentado por José Eduardo Faria, podemos 

afirmar que os dois principais incômodos que ele apresenta ao escrever seu texto é não 

haver uma preocupação dos cursos de Direito com a função social do profissional que se 

está formando e o esvaziamento do espaço universitário. Fica claro portanto que a ideia 



 58 

de José Eduardo Faria sobre a necessidade de o profissional ser formado para uma 

realidade específica foi abraçada pela Resolução MEC n. 9/2004. Além disso, conforme 

mencionado acima, a possibilidade de criação e de inovação dentro da construção de um 

currículo incentivam a reconstrução do espaço universitário. 

Cabe um olhar mais atento também às ideias apresentadas por Gregory S. Munro 

em seu artigo que nos apresenta o processo de transformação pelo qual passou o currículo 

do curso de Direito da Universidade de Montana. Nele, Gregory Munro nos explica que 

foram realizadas pesquisas referentes à expectativa do mercado de trabalho na região em 

que o curso de Direito da Universidade de Montana é lecionado. A partir dessas 

pesquisas discutiram-se quais as competências e habilidades que seriam importantes 

desenvolver nos alunos de Direito da universidade e aí então desenvolveu-se o currículo. 

Essa experiência se relaciona com os três pontos levantados aqui. Em primeiro lugar 

porque obviamente o currículo desse curso de Direito não é genérico. Pelo contrário, ele 

se destina a atender uma demanda muito específica. O aluno proveniente do curso de 

Direito da Universidade de Montana tem um perfil e um background específicos. Nesse 

sentido, considerando que as pesquisas foram realizadas com advogados que praticam na 

área em que se localiza esse curso de Direito, é claro que as competências e habilidades 

privilegiadas são aquelas que são importantes nas relações jurídicas daquela área. Por 

fim, esse curso de Direito se diferencia de outros cursos de Direito pois pretende formar 

um profissional específico. 

No artigo de Gregory S. Munro fica claro também que o processo de 

transformação do currículo do curso de Direito da Universidade de Montana incentivou a 

discussão dentro do espaço universitário. O debate de ideias, que é uma das funções 

primordiais das IES, ocorreu porque um currículo precisava ser construído. 

Essa experiência é importante para os cursos de Direito no Brasil, porque mostra 

uma possibilidade. Não realizamos aqui um juízo de valor determinando que a forma 

como o curso de Direito da Universidade de Montana reconstruiu seu currículo é o 

melhor, ou o único. Contudo, é uma alternativa. Além disso, a razão pela qual estimulou-

se a realização dessa mudança de currículo foi uma constatação acerca da qualidade do 

aluno que o curso de Direito estava entregando ao mercado de trabalho. A consideração 

do mercado de trabalho aqui é uma consideração da realidade social em que se insere o 
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curso de Direito. Apesar de o mercado de trabalho não ser a única fonte pela qual 

podemos encontrar informações acerca da realidade social em que o direito está 

operando, ele ainda é o local que absorve as demandas sociais e as transforma em 

demandas jurídicas. Quando um cliente vai a um escritório de Direito ele ainda não tem 

uma demanda propriamente jurídica. Ele apresenta um problema ao profissional que a 

partir daí encontrará diversas possibilidades jurídicas e selecionará a que considera mais 

benéfica ao seu cliente. Sendo assim, o mercado de trabalho é uma fonte possível para 

que se determine quais as características e as demandas de uma sociedade específica. É 

possível que um curso de Direito no Brasil utilize os mesmos métodos e fases de 

construção de um currículo desenvolvidos pelo curso de Direito da Universidade de 

Montana nessa experiência. Mais que isso: a experiência de Montana mostra aos cursos 

de Direito brasileiros que há uma necessidade em se considerar a realidade em que se 

leciona. 

4.1.2 Formação individualizada versus formação padronizada 

 

 A Resolução MEC n. 9/2004 apesar de não rejeitar a possibilidade de que um 

curso de Direito realize uma formação voltada à conteúdos jurídicos mais gerais, 

incentiva as IES a não o fazer. Isso porque, de acordo com o desenvolvido acima, o MEC 

estimula uma diferenciação no currículo dos diferentes cursos de Direito e coloca à IES a 

obrigação de exercer sua capacidade de criação e de inovação. 

 Devemos fazer uma leitura crítica do texto da Resolução MEC n. 9/2004 do 

MEC. Apesar de a Resolução rejeitar a ideia de currículo mínimo da forma como ela era 

abordada até então, dando uma liberdade extremamente reduzida a IES para a construção 

do currículo do curso de Direito, a Resolução enumera conteúdos obrigatórios que devem 

ser abordados pelos cursos de Direito. Uma forma de ler essa questão é a de que na 

realidade o MEC está dando continuidade ao modelo do currículo mínimo, meramente 

reduzindo-o. Por outro lado, podemos entender esse aspecto da Resolução como sendo 

uma rejeição à formação padronizada (aquela que tem por norte os currículos dos cursos 

de Direito mais tradicionais). Isso porque, ao mesmo tempo em que o MEC determina 

que existem conteúdos mínimos que devem ser abordados, não apenas não se determinam 

os tópicos ou a maneira pela qual essas conteúdos devem ser abordados como também se 
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estabelece que a IES deve ir além desses conteúdos. Nesse sentido, a parte geral dos 

conteúdos já é determinada pelo MEC cabendo à IES estabelecer qual é o currículo 

específico que será desenvolvido dentro de seu curso de Direito. 

 Devemos ter cuidado, porém, para não estabelecermos uma ponte entre 

individualização da formação (no sentido de inovação em relação aos currículos dos 

cursos de Direito mais tradicionais) e especialização da formação. 

 Sobre essa questão da especialização, é importante nos lembrarmos da crítica que 

George Gardner realiza ao sistema norte-americano de especialização excessiva. O autor 

acredita que a forma como o ensino do Direito vem sendo realizado nos Estados Unidos 

ensina aos alunos competências e habilidades que são dispensáveis à prática do direito 

tendo em vista a função social que ele identifica ao profissional do direito – a de realizar 

a ligação entre o Judiciário e as diferentes partes do sistema jurídico. Aqui não temos 

porém uma contradição com o texto do MEC. A crítica de George Gardner, apesar de 

muito específica a uma realidade social, tem seu valor no sentido que alerta os cursos de 

Direito para a necessidade de desenvolver habilidades e competências específicas à 

medida que elas façam sentido para a função social que o aluno irá ocupar quando se 

formar bacharel. Esse alerta é relevante para essa realidade que os cursos de Direito 

devem enfrentar a partir de 2004 com a Resolução do MEC. Não é de serventia alguma 

realizar um currículo que pretende desenvolver habilidades e competências super 

específicas, com uma formação individualizada (aquela que inova em relação aos cursos 

de Direito tradicionais), se elas não servem ao aluno no futuro em sua profissão. 

 Ainda em relação à especialização no contexto brasileiro, cabe aqui uma reflexão 

mais abrangente que tem relação com o Direito ser um curso de graduação no sistema de 

ensino brasileiro. Até que ponto a especialização não deveria ser deixada para uma pós-

graduação? Por outro lado, ainda é verdade que no Brasil a pós-graduação tem uma maior 

importância para os bacharéis que pretendem atuar no campo acadêmico. Nesse sentido, 

considerando as exigências do mercado de trabalho e a forma como a pós-graduação não 

é um pré-requisito (como ocorre nos Estados Unidos) para o exercício da profissão da 

advocacia, a especialização na graduação de Direito não tem um caráter completamente 

descabido. 
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Mais uma vez aqui nos lembramos sobre a responsabilidade das IES nesse 

contexto de diretrizes curriculares nacionais. As escolhas ressaltadas por José Ghirardi 

fazem sentido novamente pois não é possível que a formação específica seja definida de 

modo qualitativo caso as IES não realizem a escolha de modo consciente e responsável. 

4.1.3 Função Social versus Função meramente Profissional 

 

 O Parecer MEC n. 211/2004 do MEC ressalta diversas vezes a necessidade da 

formação no curso de Direito ser voltada para a função social do advogado e também 

para a questão da IES dever construir seu currículo estando sempre preocupada com a 

realidade social em que o profissional atuará. Incomoda, porém, o fato de que o texto da 

Resolução em si não apresenta uma grande quantidade de obrigações relacionadas ao 

caráter social quanto o Parecer. Os três momentos em que identificamos a questão na 

Resolução são em perfil do formando (em que se determina que deverá ser desenvolvida 

a condição de interpretação e valoração de fenômenos sociais nos alunos), em conteúdos 

curriculares (colocando-se a obrigação dos conteúdos considerarem as inter-relações com 

a realidade nacional e internacional, além das perspectivas históricas dos fenômenos) e 

em atividades complementares (pois sua realização deve estar atenta às peculiaridades 

regionais e culturais). 

 Tendo em vista o texto de José Eduardo Faria em que se sublinha a necessidade 

de um novo curso de Direito estar preocupado em formar um aluno de Direito tendo em 

vista a função social que ele terá na sociedade a Resolução do MEC frustra nesse sentido. 

Não é suficiente que o Parecer fale repetidas vezes sobre a importância de as IES estarem 

preocupadas com a função social do profissional de Direito. 

 Exigir de maneira mais enfática que a função social do profissional fosse 

abordada desrespeita a ideia de diretrizes curriculares nacionais? A nosso ver não. A 

função social é algo que varia de acordo com a realidade em que o profissional se insere. 

Determinar que uma IES considere a função social do profissional não significa fazer 

uma escolha política no lugar da IES, mas sim enfatizar que é necessário haver um 

posicionamento não meramente conteudístico, mas também político. Não apenas a 

liberdade aqui é preservada como também incentivada.  
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 Da forma como foi redigida a Resolução, há espaço para que as IES não 

considerem a função social do profissional, uma vez que não há nenhuma obrigação que 

determine o contrário. Contudo, uma das falhas apontadas ao ensino do Direito da forma 

como ele é feito atualmente por José Ghirardi é a questão da quase inexistência com a 

preocupação relativa à consideração da realidade em que o profissional se insere. Sendo 

assim, se queremos que a preocupação com a qualidade do ensino esteja presente na 

construção dos currículos dos cursos de Direito pelas IES é necessário que a função 

social seja obrigatoriamente considerada. 

 É interessante observar que o MEC ao enumerar competências e habilidades que 

devem ser perseguidas na formação dos alunos nos cursos de Direito coloca apenas 

características relacionadas à função profissional. Apesar de a função social normalmente 

não estar ligada à competências e habilidades facilmente identificadas, seria interessante 

que na sessão relacionada a este tópico tivesse havido uma reflexão maior do MEC no 

sentido daquilo que é importante ser desenvolvido no aluno tendo em vista a função 

social que como profissional do Direito ele irá operar na sociedade. 

4.1.4 Interdisciplinaridade 

 

 Essa é uma categoria com a qual a Resolução do MEC se mostra especialmente 

preocupado. Isso se mostra claro quando a Resolução coloca que o projeto pedagógico do 

curso de Direito deverá apesentar as formas pelas quais pretende desenvolver a 

interdisciplinaridade. Aqui se mostra um exemplo perfeito de uma obrigação estabelecida 

à IES que respeita a liberdade que se pretendia estabelecer com as diretrizes curriculares 

nacionais. O MEC não determina as formas como a interdisciplinaridade deverá ocorrer, 

mas deixa claro que é necessário que ela ocorra e que a IES explicite a forma como 

pretende realizá-la. 

 A preocupação acerca da interdisciplinaridade vem explicitada especialmente por 

José Eduardo Faria. Esse autor nos lembra que a interdisciplinaridade não é importante 

apenas para aumentar a qualidade do ensino do Direito em si, mas também para que o 

profissional do Direito esteja mais apto a desenvolver sua função social. (FARIA, 1987, 

p. 40). Essas questões tem relação com o fato de um problema jurídico real não ter um 

aspecto 1) que envolve apenas uma área do direito; e 2) que envolve apenas o direito, 
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puro e simples. Nesse sentido, um profissional formado num contexto de 

interdisciplinaridade tem maior condições de enfrentar a realidade social e de perceber a 

complexidade dos problemas com os quais terá que lidar na sua profissão. 

 Mas será que a forma como foi estabelecida pelo MEC a obrigação de se 

considerar a interdisciplinaridade na construção de um currículo de um curso de Direito 

aborda toda a complexidade da interdisciplinaridade da maneira como José Eduardo Faria 

a coloca. A resposta para essa pergunta é não porque o ministério não vincula a 

interdisciplinaridade à uma finalidade da forma como José Eduardo Faria o faz. Contudo, 

isso não é um problema. Pelo contrário. É uma demonstração da ideia das diretrizes 

curriculares. As IES tem a possibilidade de enfrentar a questão da interdisciplinaridade de 

modo raso, essa é mais uma das escolhas políticas que José Ghirardi nos fala. Mais do 

que isso, podemos avançar pensando que os alunos tem a possibilidade de escolher entre 

cursos de Direito que tem projetos melhores ou piores de interdisciplinaridade. O Parecer 

do MEC não proíbe uma IES de ter um projeto de ensino ruim que não funciona. As 

diretrizes curriculares nacionais são boas pois permitem a liberdade da escolha política 

das IES. Contudo, elas pressupõe um sistema maduro, um sistema no qual todos levam a 

sério as obrigações que lhes são impostas. Talvez nem todas as IES tenham maturidade 

suficiente para encarar a questão da interdisciplinaridade da maneira como seria ideal. 

Ainda assim, elas são consideradas IES no Brasil e também cumprem uma função social 

importante. Na discussão sobre ensino do Direito é importante sempre nos lembrarmos 

que IES como Fundação Getúlio Vargas, USP, Mackenzie, PUC, etc. são a minoria, não a 

regra. Caso contrário corremos o risco de projetar uma regulação que consegue dialogar 

apenas com parte do sistema educacional uma vez que estabelecer requisitos muito 

qualificados em alguns sentidos pode acabar por excluir algumas IES do sistema não por 

falta de qualidade, mas por falta de tamanho, tradição, ou algo nesse sentido. 

4.1.5 Escolhas do professor 

 

 A Resolução do MEC não menciona nada a propósito das escolhas pessoais dos 

professores no desenvolvimento de seus planos de aula. O mais próximo disso é a 

obrigação imposta à IES de realizar um projeto pedagógico. Contudo, não consideramos 

que isso seja o mesmo que o plano de aula. É interessante refletirmos por um instante a 
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respeito da questão de se a Resolução deveria ou não trazer algo nesse sentido. Mais uma 

vez devemos lembrar que a ideia por trás das diretrizes curriculares nacionais não é de 

determinar regras fechadas dentro das quais os cursos de Direito devem operar, mas sim 

pontos de partida sobre os quais um projeto de ensino possa se desenvolver. 

 Sendo assim, não faz sentido impor obrigações extensas aos professores. Mesmo 

porque isso iria contra a questão da realidade regional de cada uma das IES. Por outro 

lado, a possibilidade de se indicar a necessidade da realização de um plano de aula seria 

algo no sentido daquilo que foi realizado com maestria a respeito da interdisciplinaridade. 

 José Ghirardi vai além da obrigação do plano de ensino por si só. O autor nos 

lembra que cada uma das opções realizadas por um professor ao longo do curso, e nos 

momentos anteriores e posteriores ao curso, são escolhas, todas elas com uma carga 

política. Ainda que possa parecer aos professores jovens ou mesmo aqueles que fazem 

parte de uma grande instituição que suas opções não dizem nada a respeito daquilo que 

eles acreditam, diz José Ghirardi, isso não é verdade. 

 Acreditamos que essa é uma sinalização importante que deveria ser realizada pelo 

MEC em sua Resolução. A indicação de que não apenas a IES mas também o professor 

individualmente e em grupo com outros professores realizam escolhas políticas 

diariamente que desenham o curdo de Direito é central para o desenvolvimento de um 

curso de qualidade e com um corpo administrativo e um corpo docente conscientes. Além 

disso, essa indicação por parte do MEC poderia trazer grandes contribuições para que 

professores que se encontram em um cenário menos favorável à tomada de 

autoconsciência a propósito de suas escolhas, se tornassem mais conscientes. 

 Tendo isso em vista, acreditamos que seja possível uma diretriz acadêmica no 

sentido de indicar a necessidade da realização de escolhas por parte dos professores e de 

demonstrar a função do professor no desenvolvimento do curso de Direito. 

4.2 Métodos de Ensino 

 

 O MEC não realiza indicação alguma especificamente em relação aos métodos de 

ensino. Sejam eles tradicionais ou métodos de ensino participativo. Contudo, a Resolução 

realiza dois grupos de determinações importantes para os métodos de ensino. 
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 Em primeiro lugar, existe uma enumeração de competências e habilidades que 

devem ser desenvolvidas pelo aluno ao longo do curso de Direito. Conforme 

mencionados na parte dois desse trabalho são eles: “I – leitura, compreensão e elaboração 

de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização de normas 

técnico-jurídicas; II – interpretação e aplicação do direito; III – pesquisa e utilização da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do direito; IV – adequada 

atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais com a 

devida utilização de processos, atos e procedimentos; V – correta utilização da 

terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; VI – utilização de raciocínio jurídico, de 

argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; VII – julgamento e tomada de decisões; 

e  VIII – domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 

direito.”. 

 Caminhando pelas habilidades e competências definidas pelo MEC é possível 

constatar que muitas delas podem ser manejadas pelo professor por meio do método 

tradicional. É possível que um professor opte por realizar um curso somente por meio de 

aulas expositivas e avaliar os alunos utilizando redação de peças processuais, por 

exemplo. Essa alternativa possibilitaria a análise de quase todas as habilidades e 

competências enumeradas pelo MEC na Resolução. Ao mesmo tempo, porém, o fato de a 

Resolução enumerar essas competências e habilidades mínimas faz com que a IES e o 

professor tenham que parar por um instante e refletir de que maneira eles pretendem 

atingir esses objetivos enumerados pelo MEC desenvolvendo todas essas habilidades e 

competências nos alunos. 

 Ainda que o MEC não mencione métodos de ensino, a janela para a reflexão a 

propósito de como alcançar determinadas competências está aberta por meio dessa 

determinação. 

 Além disso, o MEC faz algo importante ao definir a necessidade da existência de 

Núcleos de Prática Jurídica e da questão da preferência do estágio curricular 

supervisionado ser desenvolvido dentro desses núcleos. É dentro desses núcleos que as 

clínicas de direito encontram espaço para se desenvolverem. Considerando o discutido na 

parte um do trabalho a respeito das clínicas, fica claro que elas não apenas constituem um 

método de ensino alternativo ao método tradicional como também que elas têm se 
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apresentado um espaço importantíssimo para o desenvolvimento de habilidades e 

competências práticas da advocacia. Além disso, as clínicas possibilitam um espaço para 

o desenvolvimento do estágio supervisionado. Nesse sentido a Resolução do MEC 

contribui indiretamente para o desenvolvimento das clínicas ao exigir um núcleo de 

prática jurídica e ao estimular que o estágio seja realizado dentro desse núcleo. 

 Ainda que a Resolução não toque explicitamente no ponto dos métodos de ensino 

acreditamos que essa é uma questão que não deveria fazer parte da Resolução de modo a 

vincular um professor a um método ou outro. Cada docente deve ser responsável por 

determinar os meios através dos quais pretende desenvolver as competências e 

habilidades dentro de sua sala de aula. O importante é que ele tenha consciência, como 

nos aponta José Ghirardi, de que está realizando uma escolha ao fazê-lo. 

 

4.3 Avaliação 

 

 É importante ressaltar que a Resolução do MEC determina a obrigação da 

realização de um tipo de avaliação de que não tratamos nesse trabalho: a avaliação 

institucional. A única questão relacionada à avaliação a que os alunos serão submetidos 

que a Resolução explicita é o direito dos alunos de saberem como serão avaliados nos 

planos de ensino das aulas divulgados no início do semestre. 

 Considerando as discussões apresentadas acerca da avaliação do discente que 

foram apresentadas no primeiro capítulo, consideramos que seria interessante a realização 

de dois apontamentos por parte do MEC nessa Resolução. Em primeiro lugar, seria 

interessante o incentivo do engajamento do aluno em sua avaliação e na compreensão do 

seu significado. A Resolução MEC n. 9/2004 incentiva uma independência por parte do 

aluno que seria ainda mais incentivada caso esse fosse estimulado a engajar na sua 

avaliação da forma como nos sugere Domingos Fernandes em sua “avaliação formativa 

alternativa”. 

 Em segundo lugar, considerando que o Parecer oferece uma base de habilidades e 

competências que devem ser perseguidas pela IES seria interessante que a Resolução 

mencionasse aquilo que nos sublinha Benjamin Bloom a respeito da avaliação dever 
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refletir aquilo que o curso pretendeu formar. Acreditamos que a Resolução não teria 

ultrapassado os limites das diretrizes caso fizesse indicações nesse sentido. 

 

4.4 Estamos no caminho para um Ensino do Direito de maior qualidade? 

 

 Este trabalho teve como objetivo mostrar algumas perspectivas a respeito do 

ensino do Direito e a forma como os cursos de Direito vem sendo regulados pelo MEC. 

Num terceiro momento o objetivo foi realizar um confronto entre essas duas perspectivas 

acerca do ensino do Direito. 

 A maior conclusão que tiramos da literatura analisada é a de que é necessária uma 

conscientização a propósito do fato de que ensinar direito constitui-se em uma série de 

escolhas. O livro de José Ghirardi nos fala disso mais explicitamente, porém todos os 

textos percorridos tocam no mesmo ponto: José Eduardo Faria fala sobre a necessidade 

de preenchimento do espaço do curso de Direito, discutindo a função social do 

profissional e as escolhas de currículo que foram retiradas das mãos das IES no período 

da ditadura militar; Duncan Kennedy nos lembra das significações políticas das matérias 

que são lembradas como tradicionais e das mais novas, que nasceram no século XX na 

era pós capitalismo laissez faire; Cris Langdell fala sobre a opção que o Ensino do 

Direito deve fazer, que é a de treinar advogados; Gregory S. Munro relata a experiência 

do momento de realizar escolhas e da forma como elas foram feitas realizada no curso de 

Direito da universidade de Montana, nos Estados Unidos; George Gardner nos fala sobre 

a função social do advogado e da necessidade do curso de Direito de treinar advogados 

que desempenhem essa função; Jerome Frank também nesse sentido fala sobre o realismo 

jurídico, nos lembrando que todas as escolhas têm carga decisória, e propondo que o 

curso de Direito deveria estar treinando advogados capacitados a apresentar fatos aos 

juízes de primeira instância; por fim, Bryan Garth discute o papel dos cursos de Direito 

em mostrar aos alunos que devem atuar com ética em sua profissão. 

 Ao mesmo tempo, podemos dizer que o MEC estimula a IES a realizar escolhas. 

A partir do momento em que o currículo mínimo deu lugar às diretrizes curriculares 

nacionais observamos um desejo por parte do MEC de que o curso de Direito fosse 

flexibilizado, no sentido de que as IES pudessem realizar suas próprias opções a respeito 
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do direito que desejavam ensinar, dos profissionais que desejam formar e da missão que 

pretendiam seguir na sociedade. Talvez o maior mérito da Resolução do MEC seja a 

porta que foi aberta para a toma de autoconsciência por parte das IES brasileiras. 

 Vivemos um momento de massificação dos cursos de Direito. Com ele, é mais 

fácil tornar o ensino do Direito algo automático e não pensado. Contudo, o ensino do 

Direito sempre será terá uma carga política uma vez que o Direito e sua prática ocupam 

um lugar central no funcionamento social (alguns diriam modificativo, outros não, mas 

essa discussão não cabe aqui). A medida que literatura e Resolução vem estimulando a 

conscientização de instituições e professores acerca da sua função social, percebemos que 

ambos vem cumprindo um papel importante nesse processo de massificação: o de 

informar e educar, o que pode com o tempo ser a maior arma contra um ensino genérico 

que vem ocupando os cursos de Direito contemporâneos. 
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