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INTRODUÇÃO

Marina Feferbaum
José Garcez Ghirardi 

A globalização corporativo-financeira é, em larga medida, produto de 
um amplo movimento de ressignificação do Direito, de seus atores 
e de sua dinâmica. A crescente “interdependência entre mercados e 

produção em diferentes países devido às dinâmicas de comércio de bens e 
serviços e aos fluxos de capital e de tecnologia” (BONTURI e KIICHIRO, 
1993, p. 146)1 que ela representa não se poderia realizar sem a criação de 
instrumentos e arranjos normativos capazes de dar segurança jurídica às 
novas dinâmicas econômicas.

Essa ligação estreita entre formas jurídicas e formas de produção e acu-
mulação de capital faz com que as controvérsias sobre o sentido político e 
social da globalização se manifestem também no campo do Direito. Visões 
mais otimistas sobre o processo de globalização entendem que os juristas 
devem buscar contribuir para o aperfeiçoar. Elas frequentemente valorizam os 
ganhos que podem advir de uma renovação dos sistemas jurídicos nacionais 
e de sua articulação harmoniosa com um emergente direito global. Esse novo 
direito seria capaz de fazer com que crescimento econômico, respeito ao rule 
of law, inclusão social e ampliação de direitos se reforçassem mutuamente 
(BHAGWATI, 2007).

Visões mais pessimistas entendem que as novas formas de regulação (e 
os profissionais do Direito que as desenham) têm sido instrumentais para o 
aumento da desigualdade ao redor do globo (PISTOR, 2020). Elas entendem 
que o movimento contemporâneo de passagem do governo à governança 

1 No original: “[…] the process of globalisation, by which is meant the increasing inter-
dependence of markets and production in different countries through trade in goods and 
services, cross-border flows of capital, and exchanges of technology”.
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e da lei à regulação (OST e KERCHOVE, 2010) tem contribuído para a 
precarização da rede de seguridade social e penalizado os mais vulneráveis. 
Alguns críticos sustentam que mesmo a ideia de rule of law pode ser – e tem 
sido – pervertida para beneficiar os mais abastados e mesmo para perverter 
a democracia (TAMANAHA, 2008).

Celebratórias ou críticas ao processo de globalização, essas narrativas 
convergem, entretanto, no reconhecimento da centralidade do Direito para 
a constituição desse fenômeno, bem como do caráter estratégico da atuação 
dos juristas nesse cenário. Esse reconhecimento torna mais relevante, e mais 
intricado, o debate sobre o sentido do Direito nas sociedades contemporâ-
neas. Posições diversas sobre o sistema jurídico e seus atores, assim como 
diagnósticos divergentes sobre sua qualidade e legitimidade, ou sobre as 
melhores formas de normatizar a vida em comum radicam, frequentemente, 
em matrizes ideológicas diferentes.

As faculdades de Direito ocupam um lugar central para a constituição 
desse debate e para a construção das soluções práticas que dele decorrem. Os 
cursos jurídicos são o loci nos quais são gestados, moldados e normalizados 
modos específicos de pensar o Direito e sua função social. Agentes centrais 
para a reprodução simbólica (pela teorização, pela seleção de autores canôni-
cos, pela definição dos currículos, pela seleção de temas a serem pesquisados, 
etc.) e material da sociedade (pela capacitação profissional, pela transmissão 
e certificação dos saberes, etos e práticas constitutivos do profissional de 
Direito, etc.), os cursos jurídicos participam, necessariamente, do processo 
de globalização e de suas múltiplas consequências. Eles veem-se, assim, 
desafiados a posicionar-se ante esse fenômeno.

É possível sugerir que, no Brasil, as profundas e complexas transforma-
ções no ensino e na pesquisa em Direito que vêm sendo observadas com mais 
nitidez desde o início do presente século podem ser vistas como tentativas de 
responder a esse desafio. O notável impulso que receberam, nessas últimas 
décadas, os debates acadêmicos sobre o ensino jurídico – com ricos embates 
sobre metodologias, matérias e objetivos – e sobre a pesquisa na área – com 
igualmente produtivas divergências sobre métodos, objetos e objetivos – 
testemunha o esforço de a comunidade acadêmica reconfigurar os modos de 
se conceber, teorizar e implementar o Direito e suas instituições. 
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No centro dessas tentativas de respostas, figura, de modo inevitável, mas 
nem sempre explícito, uma leitura do processo de globalização e de suas 
ambiguidades. Há, também, formulações específicas sobre o significado 
social do Direito e do Estado, sobre as condições de sua legitimidade em 
sociedades democráticas e sobre o desenho ideal para suas instituições. 

Assim, sustenta-se aqui que postular modos diversos de se ensinar e 
pesquisar o Direito não é propor maneiras variadas de se tratar um mesmo 
objeto, mas sustentar um modo determinado de se constituir o objeto jurídico. 
Construí-lo de um ou outro modo tem, nem é preciso lembrar, implicações 
práticas de enorme relevância. O ensino e a pesquisa, dentro da universidade, 
têm uma incontornável dimensão política.

Pensar as conexões entre educação jurídica, globalização e desigualdade 
torna-se, portanto, tarefa indispensável para os acadêmicos e profissionais 
do Direito. Essas conexões manifestam-se em todas as áreas do Direito: do 
tributário ao trabalhista, da teoria do Estado ao direito processual, do direito 
empresarial ao direito ambiental, dos direitos humanos ao direito financeiro, 
não há aspecto da atividade dos juristas em que essa complexa ambivalência 
da globalização não se insinue. 

Ela convida docentes, pesquisadores e operadores a pensarem, em profun-
didade, o sentido de suas escolhas. Nas instituições voltadas para a formação 
de juristas, as decisões tomadas cotidianamente implicam necessariamente 
– por suas inclusões e exclusões, suas hierarquias implícitas e explícitas, 
suas ênfases e seus silenciamentos – uma percepção específica das relações 
entre esses três termos.

Este volume busca contribuir para a construção e o desenvolvimento, 
como objeto de reflexão acadêmica, das relações entre globalização, educa-
ção jurídica e desigualdade. Ele reúne contribuições que mostram estratégias 
diversas para se pensar o modo como as faculdades de Direito refletem e 
teorizam as múltiplas imbricações entre o econômico, o político, o social e 
o jurídico.
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CAPÍTULO 1
CAPITALISMO FINANCEIRO, EDUCAÇÃO JURÍDICA 
EM MASSA E DESIGUALDADE ENTRE PARES

Oton de Albuquerque Vasconcelos Filho
Letícia Roberta Medeiros Pirangy de Souza

Yuri Ribeiro de Oliveira

inTRODUçãO

O tecido social sofreu transformações geradas pelo processo de globalização. 
As tecnologias da informação e comunicação viabilizaram o estabelecimento 
desse cenário, rompendo as bases da forma capitalista então vigente. Com a 
expansão do mercado financeiro, os bancos passaram a ser os maiores finan-
ciadores de empresas, por meio de empréstimos ou investimentos diretos, e 
o principal marco desse fenômeno é a bolsa de valores (COLMENARES e 
PARDO, 2017).

De acordo com Chiarini, Mafra e Rapini (2017), quando uma revolução 
tecnológica se inicia tem-se uma irrupção, havendo desemprego e declínio 
da estrutura industrial dominante, algo que se relaciona à situação econômica 
do momento de início da difusão do novo paradigma. Assim, tem-se uma 
expansão acelerada do crescimento vinculado à nova tecnologia, momento 
de especulação acerca do novo, de descolamento do valor real dos ativos, das 
novidades que podem surgir com a inovação nascente, período de instalação 
dominado pelo capital financeiro/especulativo em sua estrutura.

Essa ruptura ocasionou modificações de diversos matizes. No contexto da 
educação superior surgiram grupos empresariais, nacionais e internacionais, 
que viabilizaram a educação em massa e deram início ao processo de mer-
cantilização do ensino. Segundo Bielschowsky (2020), o setor privado tem 
mudado bastante, principalmente devido a três fatores: crescente concentra-
ção de matrículas em poucos grupos empresariais do ramo da educação, cres-
cimento de matrículas em instituições de ensino superior (IES) particulares 
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com fins lucrativos e maior participação percentual de alunos na modalidade 
ensino a distância (EaD). O crescimento das IES foi desproporcional à real 
necessidade do mercado em nome do acesso à educação para todos. 

No âmbito do ensino jurídico, notadamente no contexto do aprendizado 
em massa, percebe-se que a construção do conhecimento não atende às pre-
missas dispostas na carta constitucional. Os índices alarmantes de reprova-
ção no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) constituem uma 
evidência analítica que comprova tal fato. 

Diante desse cenário, indaga-se: em que medida a flexibilização para 
a abertura de cursos de Direito, presenciais ou na modalidade EaD, tem 
se harmonizado com o direito a uma educação de qualidade e ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho? O método de investigação utilizado foi o hipo-
tético-dedutivo, porque na tomada de decisão para abertura e manutenção de 
cursos jurídicos será necessário observar a existência de necessidade regional/
padrão de qualidade, a fim de que o resultado seja o pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. A pesquisa é qualitativa quanto à abordagem, exploratória 
quanto aos objetivos, bibliográfica e documental quanto aos procedimentos 
(MARCONI e LAKATOS, 2021). 

A estrutura interna do texto deu-se, de início, com a análise do capita-
lismo financeiro e de suas repercussões nas instituições de ensino superior 
para logo após versar sobre a educação em massa e suas consequências na 
formação superior, especialmente no caso do ensino jurídico no Brasil e da 
dicotomia entre o direito à educação jurídica de qualidade e as grandes cor-
porações. Por fim, houve análise de direitos fundamentais, ensino jurídico 
em massa e sua (in)sustentabilidade.

Para os autores do presente trabalho, o conceito de sustentabilidade ali-
nha-se ao pensamento de Feil e Schreiber (2017), que a consubstanciam na 
preocupação com a qualidade de um sistema que integra indissociavelmente 
o ambiental e o humano, avaliando propriedades e características, abrangendo 
aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

A pesquisa revelou-se justificada, promovendo benefícios para a comu-
nidade científica na discussão dessa matéria, contribuindo para o estabeleci-
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mento de uma reflexão crítica que busca promover uma tomada de decisão 
a respeito da necessidade de se estabelecer critérios mais rígidos para a 
abertura e a manutenção dos cursos jurídicos, com o fito de garantir o direito 
à educação de qualidade.

1. O caPiTalismO financeiRO e sUas RePeRcUssões 
nas insTiTUições De ensinO sUPeRiOR

O capitalismo financeiro/monopolista é a fase do sistema capitalista que teve 
origem gradativa ao longo do final do século XIX e início do século XX e 
caracteriza-se pela especulação financeira em torno de ações de empresas, 
juros, títulos de dívidas e outras formas de crédito que são comercializadas 
tal como mercadorias (COLMENARES e PARDO, 2017).

Com a expansão do mercado financeiro, os bancos passaram a ser os 
maiores financiadores de empresas, por meio de empréstimos ou investi-
mentos diretos, e o principal marco desse fenômeno é a bolsa de valores, 
grande símbolo do capitalismo financeiro e local na qual se negociam ações 
e investimentos de companhias, especulando-se lucros futuros, em um ver-
dadeiro mercado de risco (COLMENARES e PARDO, 2017).

Ainda segundo Colmenares e Pardo (2017), essa fase do capitalismo é 
também chamada de “monopolista”, por conta da concentração de capitais e 
de mercado nas mãos de poucas e pujantes empresas, as quais, com a comer-
cialização de direitos e ações sobre indústrias e instituições, terminam por 
adquirir as demais, até que passem a controlar boa parte do mercado, criando 
oligopólios, monopólios e/ou holdings. Tal fenômeno de concentração tem 
se verificado no setor de ensino público superior com as consequências que 
serão apontadas adiante.

Chiarini, Mafra e Rapini (2017) chamam atenção para o fato de que, 
quando uma revolução tecnológica se inicia, tem-se uma irrupção, havendo 
muito desemprego e um declínio da estrutura industrial dominante, algo 
que se relaciona à situação econômica do momento de início da difusão do 
novo paradigma. A partir daí tem-se uma expansão acelerada do crescimento 
vinculado à nova tecnologia, momento de especulação acerca do novo, do 
descolamento do valor real dos ativos, das novidades que podem surgir com 
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a inovação nascente, período de instalação dominado pelo capital financeiro/
especulativo em sua estrutura.

Consoante Bielschowsky (2020), o setor privado passou por diversas 
mudanças nos últimos dez anos, principalmente devido à concentração de 
matrículas em grupos de educação específicos, de natureza particular e com 
fins lucrativos, bem como a uma adesão maior à modalidade de ensino a 
distância. 

No ano de 2018, apenas dez grupos empresariais, nove dos quais com 
fins lucrativos (podem distribuir lucros entre proprietários e acionistas e ser 
comandados por grupos com ações na bolsa de valores), detinham 48% dos 
ingressos nas IES particulares e 60% das novas matrículas (INEP, 2018). 

Ainda de acordo com Bielschowsky (2020, p. 249):

Em 2018, 45,7% dos alunos que ingressaram no ensino supe-
rior o fizeram em cursos de EaD, fenômeno fortemente lide-
rado pelos dez maiores grupos empresariais, cujo percentual 
de ingressantes em EaD naquele ano foi de 62,4%, enquanto 
no restante das IES esse percentual foi de 21,2%.

Dessa forma, mantida a tendência atual, em que o ensino superior pri-
vado no Brasil tem tido alta concentração de matrículas nos grandes grupos 
empresariais, que oferecem serviços de EaD, tem-se um cenário desolador, 
visto que essas empresas conseguem atrair os estudantes com preços baixos, 
devendo, para tanto, comprimir seus custos. 

A lógica citada sacrifica a quantidade de professores e tutores por aluno, 
estando em desarmonia com os comandos constitucionais inseridos nos arts. 
205 e 206, VII, um quadro que compromete a qualidade do ensino.

Por outro lado, embora a organização do setor privado se relacione a um 
expressivo aumento no número de matrículas, supostamente benéfico por 
democratizar o acesso ao ensino superior, a considerar-se as elevadas taxas 
de evasão nos anos iniciais nas IES com maior número de estudantes e a 
baixa qualidade no ensino, o efeito final no número de diplomados tende a 
se mostrar baixo. 
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2. eDUcaçãO em massa e sUas cOnseqUências na 
fORmaçãO sUPeRiOR: O ensinO JURÍDicO nO BRasil 
e a DicOTOmia enTRe O DiReiTO à eDUcaçãO JURÍDica 
De qUaliDaDe e as gRanDes cORPORações 

A educação, de acordo com o conceito estabelecido nos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS, 2013), “[...] é a aquisição do conhecimento como 
resultado de instrução em um curso formal de estudo”. Por ser um serviço, 
a educação deve se adequar aos padrões em que vive a sociedade, passando 
por diversas transformações ao longo do tempo. Conforme os preceitos de 
Valente (1999), a necessidade de educar mais pessoas surgiu à medida que 
emergiram os sistemas produtivos urbanos mais complexos, como as fábricas 
e empresas. Isso fez com que se adotasse o modelo de produção em massa, 
aplicando as ideias do fordismo à educação.

Ao aplicar os moldes do fordismo à educação, Valente (1999) explica 
que o ambiente de aprendizado pode ser visto como uma linha de monta-
gem na qual o aluno é o produto que está sendo “montado” (educado) e os 
professores são os “montadores”, responsáveis por nutrir de informação 
esses produtos. 

Todavia, a educação fundada nos padrões da produção em massa sofre 
severas críticas e não se sustenta ao longo do tempo. Inicialmente, cum-
pre destacar que esse modelo de educação desperdiça a capacidade do ser 
humano de criar e pensar. Conforme Freire (1996), ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar caminhos para a sua própria produção ou a sua 
construção, algo que o ensino massificado não consegue atender. Não há 
um investimento no corpo docente que agregue valor ao “produto que está 
sendo montado” e, por fim, há o desperdício de tempo e recursos quando se 
tenta jogar na sociedade um produto que não é exatamente o que se deseja, 
ou seja, alunos que adquiriam ensino de baixa qualidade ao longo do curso 
(VALENTE, 1999).

A educação em massa pode ser definida como a forma de aquisição de 
conhecimento como resultado de instrução em um curso formal de estudo 
baseado no paradigma fordista de produção. Apesar de essa forma de cons-
trução do conhecimento ter tido grande importância na transição de um 
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modelo de educação artesanal (como o ensino aplicado em casa) para um 
modelo que alcança mais pessoas, há críticas no tocante à eficiência porque 
são colocadas no mercado profissional pessoas que receberam ensino de 
baixa qualidade, sendo incapazes de sobreviver na sociedade do conheci-
mento (VALENTE, 1999) na contramão do pensamento emancipatório de 
Freire (1996).

Considera-se, quanto a essa temática, a existência de uma dicotomia 
entre a educação superior que é assegurada pelos instrumentos legais per-
tinentes e a mercantilização desse ensino em prol da ação do capitalismo, 
sobretudo no setor privado. Em outras palavras: por mais que o teor tanto 
da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) como da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) preconize a necessidade de uma 
política educacional nas três esferas de poder (federal, estadual e municipal), 
nota-se a flagrante precarização do ensino superior em benefício de grandes 
corporações empresariais e de suas instituições privadas. 

Pode-se dizer que o processo de mercantilização do ensino superior 
brasileiro é resultante de políticas neoliberais que passaram a ser pratica-
das no Brasil de forma mais enfática após a Reforma do Estado, ocorrida 
na década de 1990. Sob forte influência do Banco Mundial, o desmonte 
da oferta do ensino público superior de qualidade passou a ser mais evi-
dente. O afã em materializar esse processo, alinhado à reestruturação das 
relações produtivas, fez com que o Banco Mundial promovesse diversas 
mudanças em seu campo relacional, algumas até paradoxais. Entre elas, 
destacam-se: a) trabalho docente em condições precárias; b) realização de 
aportes financeiros de ordem pública no ensino privado; e c) acesso a alunos 
nas universidades diante do cumprimento de parâmetros predeterminados 
(MELLO, 2019).

No contexto legal, a CRFB, em seu art. 205, expressa que: 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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Já no art. 206, que trata da principiologia do ensino, destaca, em seu 
inciso VII, que o ensino será ministrado com base na garantia de padrão de 
qualidade (BRASIL, 1988).

Segundo a Carta Magna, a educação é um direito (BRASIL, 1988). Esse 
verbete remete à ideia de algo que deve ser usufruído pelo cidadão e garantido 
pelo Estado. Além de ser um direito, a educação no sentido constitucional 
possui a finalidade de desenvolver o indivíduo, a fim de que possa alcançar 
sua emancipação. Assim, a perspectiva da oferta de uma educação de quali-
dade é a de formar cidadãos trabalhadores, sendo o ensino superior uma das 
etapas necessárias para o êxito no cumprimento da trajetória escolar (DINIZ 
e GOERGEN, 2019).

Ainda no campo da legislação sobre a educação, encontra-se explícito 
na LDB, precisamente em seu art. 1o, que 

a educação abrange os processos formativos que se desenvol-
vem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
(BRASIL, 1996)

Como se pode observar, a concepção de educação presente na legislação 
que define as diretrizes educacionais brasileiras foi formulada sob a égide 
da pluralidade. Isso é percebido no trecho que cita os processos de formação 
que acontecem não somente nas instituições universitárias, mas também 
em ações culturais promovidas pelos movimentos sociais. Portanto, esses 
espaços em que a educação pode se manifestar encontram-se presentes na 
LDB (BRASIL, 1996).

Pode-se dizer que, nesse campo de lutas, os interesses de grandes grupos 
educacionais atuantes no ensino superior têm sido atendidos e representam 
a consolidação do quadro social formado por uma diminuta porcentagem da 
população, a qual detém o capital e os meios de produção, em detrimento da 
massa trabalhadora, que precisa da educação para galgar cargos estratégicos 
(FREITAS, 2018).
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No caso do Brasil, mais especificamente na década de 1990, a chamada 
Reforma do Estado fez com que o projeto neoliberal se mostrasse de forma 
mais presente nas políticas de educação, em especial no ensino superior, com 
o intuito de atender às recomendações de órgãos como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Banco 
Mundial (BM) (MIRANDA, 2016).

A partir desse contexto, mais precisamente durante o mandato pre-
sidencial de Fernando Henrique Cardoso, a expansão do ensino superior 
privado começa a acontecer no Brasil. É nessa mesma época que surgem os 
conglomerados empresariais, criados por meio da fusão de grandes orga-
nizações. Com isso, verdadeiros oligopólios educacionais foram formados 
e subverteram a lógica do acesso à educação. Concomitantemente, nessa 
mesma época a educação pública passa a enfrentar duros cortes orçamen-
tários, o que contribuiu para a sua precarização (CRUZ e PAULA, 2018).

Nos últimos anos, observa-se o sucateamento da educação pública, 
devido ao recrudescimento das políticas neoliberais em nível global e, por 
conseguinte, no Brasil (LOPES, SASSAKI e VALLINA, 2018). De maneira 
contrária ao que consta nas legislações pertinentes (BRASIL, 1988 e 1996), 
a educação (mais precisamente o ensino superior) tornou-se mercadoria 
disponível a quem possui poder de compra para a “adquirir”.1 

De acordo com Sguissardi (2015), a transformação desse ensino superior 
em mercadoria é caracterizada por um processo de massificação mercantiliza-
dora, impedindo a democratização dessa modalidade de educação. Ademais, o 
autor argumenta que, para não haver a caracterização do processo de massifi-
cação, o ensino superior deve oferecer aos alunos igualdade em condições de 
acesso, garantindo permanência (sustentabilidade) e êxito ao longo do tempo. 

A forma de tentar impedir a massificação do ensino de baixa qualidade 
e garantir êxito e permanência pode ser consubstanciada na tese defendida 
por Adorno (1995), na qual ele afirma que o campo educacional deve ser de 
resistência às tendências regressivas presentes na sociedade.

1 Na realidade, não há que se falar em aquisição da educação em seu sentido estrito, haja 
vista a latente precariedade na qualidade do ensino ofertado. 
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É acertado mencionar que por mais que as legislações pertinentes às 
questões educacionais se notabilizem por assegurar o acesso e o caráter 
humanista e pluralista do ensino, nota-se que, na prática, somente a existência 
dessas legislações não se mostra suficiente para garantir que se faça o que 
nelas é preconizado (FREITAS, 2018).

Sob a égide da privatização, as universidades particulares veem-se 
fortalecidas em seu campo de atuação, principalmente quando seu modus 
operandi se mostra congruente com os critérios de avaliação de graduação 
(INEP, 2017a e 2017b). Os resultados positivos nas avaliações periódicas 
a que essas instituições são submetidas são costumeiramente utilizados em 
ações de marketing para reforçar a ideia de qualidade e eficiência do ensino 
ofertado nas faculdades privadas. Isso é feito pelos centros universitários e 
faculdades privadas com a intenção de atrair mais alunos (leia-se clientes) e, 
assim, aumentar seu fluxo de caixa, sem atenção às premissas constitucionais 
no tocante à educação.

Percebe-se que esse cenário se acentuará à medida que a aprovação de 
cursos jurídicos na modalidade de ensino a distância se consolidar. 

A mencionada mercantilização da educação superior no Brasil é um 
fenômeno que acontece de forma concomitante à elevação do papel da edu-
cação, com vistas à construção de uma sociedade balizada nos princípios do 
desenvolvimento sustentável. Assim, a garantia de que as gerações futuras 
possam usufruir dos mesmos recursos que já são utilizados atualmente passa 
de forma mandatória pela formação de cidadãos, os quais são cientes de que 
suas ações no presente inevitavelmente terão efeitos no futuro (FARIAS, 
COELHO e COELHO, 2019). 

Esse é um processo de formação que abarca também a educação superior 
e por isso mesmo não pode ser realizado de forma equivocada. Muito além 
da compreensão de conceitos, é preciso despertar nos alunos a consciência 
sobre a necessidade de equilibrar o atendimento às demandas econômicas, 
sociais e ambientais (FARIAS, COELHO e COELHO, 2019).

Nota-se, aqui, a existência de um contrassenso, visto que no Brasil há 
uma fragilização da educação pública e, por conseguinte, um robusteci-
mento do ensino superior privado. A qualidade do ensino superior no Brasil, 
tanto público como privado, é embasada principalmente em aspectos de 
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governança,2 sendo avaliados itens relacionados à organização didática e 
pedagógica, ao corpo docente e tutorial e à infraestrutura das instituições 
(INEP, 2017a e 2017b).

Algumas das corporações privadas que atuam no ensino superior, como 
a Anhanguera Educacional, têm capital aberto na bolsa de valores. Isso 
fez com que essa mesma situação acontecesse com outras organizações, 
como o grupo Kroton, o grupo de faculdades Estácio e o grupo Sistema 
Educacional Brasileiro S.A. (SEB). Como efeitos da mercantilização da 
educação superior, destacam-se o notável crescimento da oferta de vagas 
no ensino superior privado e a formação de um substancial contingente de 
novos profissionais sendo diplomados a cada semestre no Brasil (CRUZ 
e PAULA, 2018).

Ao analisar a evolução do número de cursos de Direito no Brasil até o 
ano de 2017, percebe-se a crescente expansão da oferta de cursos e vagas de 
graduações jurídicas, acompanhando o movimento de ampliação do acesso 
ao ensino superior. É o que se depreende no Gráfico 1, elaborado pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) em 2020.

Gráfico 1 – Evolução do número de cursos de Direito no Brasil

Fonte: FGV (2020).

2 Governança significa uma mudança no significado de governo, referindo-se a um novo 
processo de governar ou a uma condição modificada da regra estabelecida, ou, ainda, a 
um novo método pelo qual a sociedade é governada (RHODES, 1997). 
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De acordo com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
(2020), a expansão das instituições de ensino privadas é extremamente preo-
cupante para o ensino superior do país. O número cada vez maior de cursos 
contribui para um verdadeiro nivelamento por baixo (race to the bottom), 
em que as instituições de ensino superior gradualmente relaxam os critérios 
de admissão e fornecem rotas educacionais instáveis. A ampliação do acesso 
desconsidera a garantia do padrão de qualidade educacional necessário e 
precariza o ensino superior para os alunos.

Consoante os dados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (2020), em julho de 2019 já se contabilizavam 1.682 (mil seiscentos 
e oitenta e dois) cursos de graduação em Direito. Tal aumento descontrolado 
favorece apenas os grandes grupos educacionais, posto que a atividade é 
lucrativa e tende à formação dos oligopólios. 

O ensino jurídico exige um nível de qualidade que vai de encontro ao 
ensino massificado e mercantilizado. Tendo em conta o envolvimento de 
interesses econômicos nesse mercado, cabe ao poder público criar políticas 
que possam selecionar de forma criteriosa e rígida apenas as instituições que 
atendam a padrões de excelência preestabelecidos. 

3. DiReiTOs fUnDamenTais, ensinO JURÍDicO em massa 
e sUa (in)sUsTenTaBiliDaDe: a PRecaRizaçãO De 
TRaBalhOs PRivaTivOs De BachaRéis em DiReiTO

Segundo Piovesan (2017), os direitos humanos não são estáticos, justa-
mente por derivarem de um longo processo de lutas, violações, afirmações e 
mudanças sociais, culturais e tecnológicas. Ainda nas palavras da autora, “os 
direitos humanos refletem um construído axiológico, a partir de um espaço 
simbólico de luta e ação social” (PIOVESAN, 2017). Siqueira e Mezacasa 
(2019) enfatizam que a garantia dos direitos humanos é considerada funda-
mental para o desenvolvimento pleno dos sujeitos. 

Em uma visão análoga, assim como a água e o ar são elementos indis-
pensáveis para a sobrevivência humana, a efetividade dos direitos humanos 
é essencial para o indivíduo enquanto sujeito de direito. Nessa interpretação, 
pode-se atestar que sem que haja a existência dos direitos humanos, o cidadão 
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não possui as condições mínimas necessárias para viver uma vida digna, e 
assim construir de maneira honesta o seu futuro.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 1948) preconiza, 
em seu art. 26, o seguinte: 

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser 
gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar 
fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino téc-
nico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos 
superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em 
função do seu mérito. 
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade 
humana e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades 
fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e 
a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou 
religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das 
Nações Unidas para a manutenção da paz. (DUDH, 1948)

Já o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC, 1966), assevera em seu art. 13: 

§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de 
toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá 
visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
sentido de sua dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos 
humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda que a 
educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efeti-
vamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os 
grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades 
das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 
§2. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem que, com 
o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito: 
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3. A educação de nível superior deverá igualmente tornar-se 
acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por 
todos os meios apropriados e, principalmente, pela implemen-
tação progressiva do ensino gratuito. (PIDESC, 1966)

Em 6 de julho de 1992, o Brasil, signatário do Pacto anteriormente citado, 
aprovou o Decreto n. 591, incorporando o referido diploma internacional ao 
ordenamento brasileiro (BRASIL, 1992).

O art. 205 da CRFB, já citado neste estudo, preconiza que, além de com-
por um mecanismo de desenvolvimento pessoal e profissional, a garantia 
à educação de qualidade está relacionada ao cumprimento de princípios e 
objetivos fundamentais da República, tais como a promoção da cidadania, 
o pluralismo político e o desenvolvimento nacional. Entretanto, não há que 
se falar em promoção do acesso à educação sem um padrão de qualidade no 
ensino. O art. 206 da Carta Magna é imperioso ao destacar que o ensino será 
ministrado com base no princípio da garantia de um padrão de qualidade 
(BRASIL, 1988).

Os diplomas citados afirmam que a educação é um direito de todos. Um 
direito fundamental. Sem uma educação de qualidade, não há desenvolvi-
mento humano pleno. A educação faz-se necessária justamente para formar 
pessoas que sejam capazes de participar ativamente da sociedade. Assim, a 
maculação ao direito a uma educação de qualidade viola os direitos humanos 
em sua totalidade.

O ensino superior brasileiro, como já tratado em tópicos anteriores, pas-
sou e ainda passa por um processo de mercantilização, tornando a educação 
um produto e os alunos seus respectivos clientes. As grandes corporações 
de ensino privado trazem facilidade de ingresso no sistema educacional, 
aspirando predominantemente ao lucro, sem a contrapartida da garantia 
fundamental de um ensino de qualidade.

O ensino jurídico enquadra-se nesse aspecto, posto que um ensino de 
baixa qualidade não forma profissionais aptos e acaba precarizando algumas 
profissões. Há uma abertura desordenada de instituições e oferecimento de 
cursos e vagas sem a devida estrutura e o efetivo controle de qualidade. 
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Algumas particularidades associadas ao ensino jurídico fazem com 
que a expansão dos cursos oferecidos sem o devido crivo de qualidade seja 
deveras gravoso, considerando o tipo de atuação profissional desempenhada 
pelos graduandos em Direito e seus impactos na sociedade. A Resolução 
CNE/CES n. 5, de 17 de dezembro de 2018, em seu art. 3º, expõe o seguinte: 

Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, 
no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística, 
capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia 
jurídica, capacidade de argumentação, interpretação e valori-
zação dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio das 
formas consensuais de composição de conflitos, aliado a uma 
postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade 
e a aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indis-
pensável ao exercício do Direito, à prestação da justiça e ao 
desenvolvimento da cidadania.
Parágrafo único. Os planos de ensino do curso devem demons-
trar como contribuirão para a adequada formação do graduando 
em face do perfil almejado pelo curso. (CNE, 2018)

Apesar da inegável relevância dos profissionais da advocacia, hoje a 
carreira jurídica, outrora considerada um ofício revestido de garbo, sofre um 
notório processo de precarização. Isso é percebido na própria estrutura fun-
cional dos escritórios jurídicos, principalmente aqueles que são detentores de 
grandes volumes de recursos. Com a necessidade de defender as causas das 
corporações, os escritórios de maior poderio econômico precisam contratar 
profissionais do Direito para atender às suas frentes, não sendo incomum 
haver exploração entre os próprios pares (OLIVEIRA, 2018).

É possível afirmar que o mercado de trabalho dos advogados é divi-
dido de maneira básica em dois campos de atuação. O primeiro deles é o 
ambiente de trabalho privado e o segundo é o público, no qual o profissio-
nal de Direito pode atuar nos poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário 
(PEREIRA, 2019).
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Com relação à atuação profissional em escritórios, os proprietários podem 
contratar advogados no regime celetista, além de sócios e de associados com 
seus respectivos advogados. A opção da contratação de associados tem sido 
a mais frequente no campo do Direito. Há também a contratação de auxilia-
res jurídicos, uma forma de empregar estagiários que porventura ainda não 
tenham obtido seu registro na OAB. 

Os impactos da lógica descrita no parágrafo anterior refletem uma des-
proporção entre os entrantes e os que se aposentam, assim como não guarda 
relação com a população existente. Esse cenário tem como consequência o 
exercício da advocacia de forma precarizada, em que nem todos usufruem 
de boas condições de trabalho ou remuneração equivalente ao seu campo de 
formação (PEREIRA, 2019).

A partir do processo de expansão universitária, ocorrido com a Reforma 
do Estado, na década de 1990, percebeu-se o estabelecimento de grupos 
empresariais atuantes na educação superior, os quais se fortaleceram por 
meio da política de fusões. Dessa forma, começam a ocorrer de forma 
frequente processos de compra e venda de faculdades, nos quais grandes 
conglomerados financiados por fundos vultuosos (alguns deles originados 
de empresas multinacionais, por exemplo, a fábrica de veículos Ford) 
passam a adquirir centros universitários de menor expressão (CRUZ e 
PAULA, 2018). 

Consoante a LDB, o poder público é responsável por determinar os 
critérios de avaliação e as metodologias de fiscalização do ensino superior 
prestado pela iniciativa privada. É o que se depreende dos arts. 9º e 46: 

Art. 9º. A União incumbir-se-á de:
VII – baixar normas gerais sobre cursos de graduação e 
pós-graduação;
VIII – assegurar processo nacional de avaliação das institui-
ções de educação superior, com a cooperação dos sistemas que 
tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino;
Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como 
o credenciamento de instituições de educação superior, terão 
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prazos limitados, sendo renovados periodicamente, após pro-
cesso regular de avaliação. (LDB, 1996)

Por outro lado, o Decreto n. 9.235, publicado em 15 de dezembro de 
2017, dispõe sobre a regulação das avaliações de IES (BRASIL, 2017b).

A avaliação dos cursos realizada pelo poder público “[...] é instruída com 
análise documental, avaliação externa in loco realizada pelo INEP bem como 
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do 
Ministério da Educação” (BRASIL, 2017b).

O mesmo diploma assevera que as avaliações são conduzidas pelo Sis-
tema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), nos termos 
da Lei n. 10.861, de 2004, e possui o seguinte método de avaliação:

Art. 80. O Sinaes, a fim de cumprir seus objetivos e atender a 
suas finalidades constitucionais e legais, compreende os seguin-
tes processos de avaliação:
I – avaliação interna das IES;
II – avaliação externa in loco das IES, realizada pelo Inep;
III – avaliação dos cursos de graduação; e
IV – avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes de 
cursos de graduação por meio do Enade. (BRASIL, 2017b)

Conforme dados da própria OAB, em parceria com a FGV, desde a 
edição VIII até a edição XXIX, 94% dos inscritos no Exame da OAB são 
oriundos de instituições particulares. Apesar de a maioria absoluta dos 
examinandos ser da rede privada de ensino superior, a taxa de aprovação 
dos inscritos na rede pública é de 39%, enquanto essa mesma taxa é de 
17% para examinandos da rede privada (FGV, 2020). O Gráfico 2, a seguir, 
demonstra essa diferença.



36 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

Gráfico 2 – Participação e desempenho nos exames de acordo com a 
proveniência do examinado – entre o VII e o XXIX Exame de Ordem

Fonte: FGV (2020). 

Esses dados evidenciam que o ensino mercantilizado, caracterizado pelo 
“aprendizado em massa”, especificamente o jurídico, não se sustenta no 
tempo. Ou seja, por mais que haja um grande volume de instituições de ensino 
jurídico sendo abertas, garantindo acesso à educação, não se pode dizer que 
é uma educação de qualidade. Portanto, não segue os ditames constitucionais 
de ensino para exercício da cidadania e qualificação para o mercado.

Ainda que haja um sistema robusto de legislação com o objetivo de reali-
zar fiscalização e avaliação dos cursos oferecidos pelas IES, os resultados não 
são satisfatórios, o que se depreende do desempenho dos alunos reprovados 
no Exame da OAB, advindos, em sua maioria, de instituições privadas.

Não há um consenso na literatura científica acerca do conceito de sus-
tentabilidade. Entretanto, para os autores do presente trabalho, o conceito 
alinha-se ao pensamento de Feil e Schreiber (2017), em que a sustentabili-
dade se consubstancia na preocupação com a qualidade de um sistema que 
integra indissociavelmente o ambiental e o humano, avaliando propriedades 
e características, abrangendo aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

A Comissão de Brundtland (WCED, 1987), ao tratar da sustentabilidade 
no contexto de desenvolvimento, afirma que uma sociedade, para ser tida 
como sustentável, deve satisfazer suas necessidades sem comprometer as 
chances de sobrevivência das gerações futuras. Isso comprova que um de 
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seus princípios basilares é assegurar os interesses da presente e das futuras 
gerações. 

Desse modo, ao observar a atual conjuntura da qualidade do ensino 
superior jurídico, nota-se que ele não satisfaz as necessidades da geração 
presente e prejudica as gerações futuras, tanto pelo desrespeito ao direito 
fundamental à educação de qualidade quanto pelo reflexo de uma mão de 
obra desqualificada. 

cOnclUsãO

A evolução do sistema capitalista, anteriormente pautado no chamado capital 
produtivo, eminentemente voltado à produção industrial e ao comércio de 
bens e serviços, sofreu uma transformação, conferindo uma nova natureza: 
a especulativa. Essa é marcada pela expansão acelerada da economia, em 
razão dos avanços da tecnologia, e observa-se o descolamento do valor real 
dos ativos e a expansão do mercado financeiro embasado no risco.

Nesse cenário, o setor privado de ensino superior alcançou grande expan-
são calcada nos seguintes fatores: crescente concentração de matrículas em 
poucos grupos empresariais com fins lucrativos ligados à educação e maior 
participação percentual de alunos na modalidade EaD. Esse é um fator que 
tem levado esses grandes grupos a focarem predominantemente na lucrati-
vidade, sem considerar a qualidade do ensino, conforme os ditames cons-
titucionais, o que tem refletido em elevadas taxas de evasão dos estudantes 
já nos anos iniciais. 

A necessidade de educar a maior quantidade de pessoas possível adveio 
da emergência de sistemas produtivos urbanos complexos, o que levou à 
aplicação das ideias do fordismo à educação, modelo de padronização que 
serve apenas ao propósito de desperdiçar a capacidade humana de criar e 
pensar. O ensino exige um nível de qualidade incompatível com a mas-
sificação e a mercantilização, de forma que, tendo em vista os interesses 
econômicos envolvidos, compete ao poder público conduzir políticas que 
almejam padrões de excelência.

O direito à educação de qualidade está relacionado ao cumprimento de 
princípios objetivos fundamentais da República, constituindo-se em impor-
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tante expressão dos direitos humanos. Nessa medida, a flexibilização para 
abertura de cursos superiores, em especial os jurídicos, tem levado ao ofere-
cimento de vagas sem a estrutura devida e o controle de qualidade necessário, 
o que leva à precarização de algumas profissões.
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CAPÍTULO 2
GLOBALIZAÇÃO E DIREITOS: O QUE O ENSINO 
JURÍDICO TEM A VER COM ISSO?

Marina Feferbaum
Denise Almeida de Andrade 

inTRODUçãO

As transformações advindas do processo de globalização impactam de diver-
sas formas a sociedade, principalmente nosso modo de agir e de nos organizar. 
Consequentemente, o ordenamento jurídico e sua operação também vêm 
sofrendo grandes mudanças, não apenas na maneira como compreendemos 
o Direito, mas também como manejamos esse conhecimento em meio às 
relações sociais.

Todas as novas configurações (sociais, econômicas, culturais, etc.) exi-
gem uma maneira diferente de se encarar o conhecimento jurídico e de se 
compreender enquanto profissional nesse processo. Logo, além de adotar uma 
nova postura perante o Direito, é imprescindível considerar as habilidades 
e competências dos profissionais jurídicos para que estejam aptos a operar 
em um mundo cada vez mais complexo e conectado.

Novas pautas sociais e políticas integram as agendas internacionais, 
como a inclusão de pessoas com deficiência e a igualdade de gênero, e são 
problematizadas, debatidas e consideradas nas relações de trabalho. Por con-
seguinte, pressupõe-se que referidas temáticas deveriam integrar a formação 
dos profissionais, estimuladas pela discussão e reflexão crítica.

Portanto, os desafios que orbitam o ensino jurídico no século XXI têm 
sido acentuados não apenas por fatores tecnológicos, como automatização 
de tarefas e uso de inteligência artificial – este último bastante discutido no 
meio educacional na última década –, mas também por uma conjuntura que 
ganhou complexidade, especialmente nas últimas cinco décadas.
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O contexto contemporâneo da educação1 tem provocado diversos deba-
tes acerca do ensino jurídico: é preciso inovar, a afirmação é unânime; mas 
como? Aqui vamos refletir sobre os cursos de Direito e o perfil de estudantes 
nesse cenário da globalização: qual a finalidade da universidade? E, ainda 
mais, de um curso jurídico? Em qual ambiente educativo estamos atuando? 
Quais são os objetivos principais de ensinar Direito? Quais são as implicações 
dessas escolhas para o ensino jurídico no Brasil?

1. glOBalizaçãO e DiReiTO

O fenômeno da globalização afeta a economia, os negócios, a política e a 
segurança dos Estados. Empresas e governos precisam adequar ou construir 
novas práticas diante da intensificação da integração econômica, social, cul-
tural e política internacional. Neste texto, nossa reflexão irá se circunscrever 
ao Brasil, sem nos descuidarmos do fato de que estamos inseridos em um 
panorama maior, de relações complexas, hiperconectadas e que interferem 
nas nossas escolhas e nos nossos resultados.

[...] se verifica que a forma de definir Globalização varia de 
autor para autor [...]. Algumas definições acentuam o carác-
ter multidimensional do processo; outras focalizam-se mais 
na dimensão económica da Globalização e, em certos casos, 
associam o processo de Globalização ao sistema econômico 

1 Nas palavras de Cristina Maria Costa Leite (2011, p. 1): “A Educação contemporânea as-
sume a responsabilidade de habilitar o indivíduo a efetuar uma leitura original do global, 
no sentido de promover uma negociação entre conhecimento e as práticas locais, a fim 
gerar uma reflexão que se traduza em ações concretas e benéficas à sociedade onde se 
encontra. Nesse sentido expressa um papel resistência ao processo homogeneizador de 
condutas, estabelecidas e por muitas vezes impostas, por determinantes de ordem global, 
muito além do território local. Tal função atesta uma nova dimensão, que incorpora a 
responsabilidade de promover a reflexão sobre o que é ou não adequado a um determi-
nado local [...]”.
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capitalista e à ideologia neoliberal; noutros casos, as dimensões 
política ou cultural são particularmente sublinhadas; outras 
ainda sublinham que se trata de um processo conduzido pelos 
homens, enquanto algumas se referem à Globalização enquanto 
motor de um processo civilizacional, deixando implícita a sua 
naturalidade e inevitabilidade. Embora sejam múltiplas as abor-
dagens e definições de Globalização [...] vale a pena sublinhar 
alguns aspectos comuns: trata-se de um processo à escala mun-
dial, ou seja, transversal ao conjunto dos Estados-Nação que 
compõem o mundo; uma dimensão essencial da globalização é 
a crescente interligação e interdependência entre Estados, orga-
nizações e indivíduos do mundo inteiro, não só na esfera das 
relações económicas, mas também ao nível da interacção social 
e política. Ou seja, acontecimentos, decisões e actividades em 
determinada região do mundo têm significado e consequências 
em regiões muito distintas do globo. Uma característica da Glo-
balização é a desterritorialização, ou seja, as relações entre os 
homens e entre instituições, sejam elas de natureza económica, 
política ou cultural, tendem a desvincular-se das contingências 
do espaço; os desenvolvimentos tecnológicos que facilitam a 
comunicação entre pessoas e entre instituições e que facili-
tam a circulação de pessoas, bens e serviços, constituem um 
importante centro nevrálgico da Globalização. (CAMPOS e 
CANAVEZES, 2007, p. 9-10)

Estamos inseridos em um contexto no qual as transformações ocorrem 
em escala global, o que nos leva à sensação de que o mundo ficou menor, 
uma vez que decisões tomadas por um governo do outro lado do globo 
podem impactar as decisões nacionais, em razão de horas ou até minutos. 
Sim, estamos todos conectados.

We stand on the brink of a technological revolution that will 
fundamentally alter the way we live, work, and relate to one 
another. In its scale, scope, and complexity, the transformation 
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will be unlike anything humankind has experienced before. 
We do not yet know just how it will unfold, but one thing is 
clear: the response to it must be integrated and comprehensive, 
involving all stakeholders of the global polity, from the public 
and private sectors to academia and civil society. (SCHWAB, 
2015, on-line)2

Compreendermos, minimamente, algumas mudanças estruturais, posi-
tivas ou não, que beneficiam as elites econômicas ou políticas, ou ainda, as 
populações mais pobres do mundo, é fundamental para uma vivência em 
sociedade e, em um espectro mais reduzido, para avaliarmos a relevância e 
o papel das profissões jurídicas.

Em uma sociedade democrática, plural, signatária dos direitos 
humanos, acredita-se que as pessoas precisam de conhecimen-
tos que as garantam entender e, assim, participar das escolhas 
políticas, dos movimentos sociais e culturais, que as assegu-
rem compreender as linguagens, os avanços tecnológicos, os 
arranjos institucionais, e são esses ensinamentos que irão dar 
autonomia ao indivíduo para exercer, como melhor entender, 
sua interação social. (MACHADO, 2019, p. 46)

Como regular esse cenário composto por conflitos envolvendo diversos 
países e inúmeras variáveis? Como o Direito pode dar uma resposta criativa 
a problemas inéditos e compostos por múltiplos fatores? Aliás, o Direito 
deve/consegue fazer isso? São todas questões que aguardam resposta.

2 Em tradução livre: “Estamos no início de uma revolução tecnológica que alterará funda-
mentalmente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. A escala, o es-
copo e a complexidade da referida transformação serão diferentes de tudo o que a huma-
nidade já experimentou. Ainda não sabemos como isso vai se desenrolar, mas uma coisa 
é clara: a resposta deve ser integrada e abrangente, e envolver todos os participantes da 
política global, o setor público, a esfera privada, a academia e a sociedade civil”.
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Vivendo a era da 4ª Revolução Industrial,3 com avanços tecnológicos e 
disruptivos, buscamos meios para lidar com essa nova realidade, meios de 
nos mantermos economicamente produtivos, socialmente ligados, ainda que 
em distanciamento social, comprometidos com a não supressão de direitos, 
solidários aos grupos vulnerabilizados, atentos ao que o Direito pode fazer 
para a melhoria das relações (SCHWAB, 2015).

Há também uma demanda, cada vez mais significativa, por trabalhadores 
altamente qualificados; a competitividade tem sido o compasso do mercado 
de trabalho e tem estagnado as classes sociais mais baixas. Por mais que a 
tecnologia esteja intensificando a união entre os países em termos de comu-
nicação, economia, algoritmos e inteligência artificial, o acesso a direitos 
está muito longe de ser homogêneo.

Robôs e algoritmos cada vez mais substituem o trabalho pelo 
capital [...]. Os mercados de trabalho [...] estão ficando envie-
sados para um conjunto limitado de competências técnicas, e 
as plataformas digitais e mercados mundialmente conectados 
têm concedido recompensas descomunais para um pequeno 
grupo de “estrelas”. Na esteira dessas tendências, os vencedores 
serão aqueles capazes de participar plenamente de ecossistemas 
orientados para a inovação, oferecendo novas ideias, modelos 
de negócios, produtos e serviços, e não aquelas pessoas que 

3 “The First Industrial Revolution used water and steam power to mechanize production. 
The Second used electric power to create mass production. The Third used electronics 
and information technology to automate production. Now a Fourth Industrial Revolution 
is building on the Third, the digital revolution that has been occurring since the middle 
of the last century” (SCHWAB, 2015, on-line). Em tradução livre: “A Primeira Revolu-
ção Industrial usou a água e a energia do vapor para mecanizar a produção. A Segunda 
[Revolução Industrial] usou a energia elétrica para criar a produção em massa. A Terceira 
[Revolucão Industrial] usou eletrônica e tecnologia da informação para automatizar a 
produção. Agora, uma Quarta Revolução Industrial está se construindo sobre a Terceira, 
a revolução digital, que vem ocorrendo desde meados do século passado”.
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podem apenas oferecer trabalho menos qualificados ou capital 
comum. (SCHWAB, 2016, p. 94) 

Ainda que tenhamos referido avanço tecnológico, nós ainda estamos 
incumbidos de tomar decisões, mesmo que sejam executadas por robôs, pois 
os valores, os dilemas morais e éticos permanecem na nossa esfera humana. 
Por isso, temos de enfrentar essas questões em todas as esferas. Do contrário, 
por mais riquezas que sejam geradas no mundo, a desigualdade social só 
será perpetuada, ainda que haja muitos avanços.

De acordo com o Relatório de 2015 sobre a Riqueza Mun-
dial do Credit Suisse, metade de todos os ativos do mundo é 
hoje controlada por 1% (os mais ricos) da população mundial, 
enquanto “a metade mais pobre da população mundial possui 
em conjunto menos de 1% da riqueza global”. A Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
informa que a renda média dos 10% mais ricos nos países da 
OCDE é aproximadamente nove vezes maior que a renda dos 
10% mais pobres. Além disso, na maioria dos países, a desi-
gualdade está aumentando, mesmo naqueles que já passaram 
por um rápido crescimento em todos os grupos de renda, e 
ocorre uma queda dramática do número de pessoas que vivem 
na pobreza. (SCHWAB, 2016, p. 95)

É preciso problematizar os fatores que envolvem a ordem mundial e ino-
var, tendo o Direito como ferramenta fundamental para se efetivar direitos e 
garantir a democracia. Isso também é atender à demanda do mercado – mas 
não cegamente.

Os reflexos das decisões e dos investimentos no passado em educação 
estão sendo aferidos agora. E é esse o horizonte que devemos ter em mente ao 
tratarmos da educação jurídica, sempre. O desafio do Direito é permanente: 
reinventar-se diante das mudanças no mundo e adotar práticas que atendam 
às necessidades da sociedade.
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Superar esse paradigma de desigualdade é, também, tarefa das ciên-
cias jurídicas, razão pela qual o Direito deve ser encarado como campo de 
conhecimento, para além de um conhecimento técnico. Então, qual seria a 
função social do Direito? Construir uma sociedade mais justa a todos, ainda 
que seja redundante dizer isso.

Por essa razão, afirmamos que formar profissionais para o mercado de 
trabalho é formar para a sociedade. Alinhar as expectativas da sociedade à 
legislação e à execução das normas é operar o Direito enquanto área de conhe-
cimento e fato social, muito mais do que somente dogmas isolados ou um 
arcabouço de leis a serem cumpridas.

2. ensinO JURÍDicO: aPROXimações sOBRe O Tema 

A partir dos anos 2000, intensificaram-se os discursos sobre quais seriam 
as habilidades essenciais aos profissionais no “novo milênio”. Pesquisas e 
textos dialogam desde então com essa inquietação, entre os quais destaca-
mos o relatório The Future of Jobs Report 2018, produzido e publicado pelo 
Fórum Econômico Mundial, que, ao comparar as demandas para o mercado 
de trabalho, no interregno 2018-2022 apresentou como as dez habilidades 
profissionais mais valorizadas: 

Analytical thinking and innovation; Active learning and learn-
ing strategies; Creativity, originality and initiative; Technology 
design and programming; Critical thinking and analysis; Com-
plex problem-solving; Leadership and social influence; Emo-
tional intelligence; Reasoning, problem-solving and ideation; 
Systems analysis and evaluation. (WEF, 2018, on-line, p. 12)4

4 Em tradução livre: “Pensamento analítico e inovação; aprendizagem ativa e estratégias de 
aprendizagem; criatividade, originalidade e iniciativa; tecnologia para desenvolvimento 
de sistemas e programação; pensamento crítico e análise; resolução de problemas com-
plexos; liderança e influência social; inteligência emocional; razoabilidade, resolução de 
problemas e ideação; análise e avaliação de sistemas”.
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Aferimos, sem muito esforço, que 80% das habilidades indicadas reme-
tem às chamadas soft skills, confirmando a perspectiva de que o conteúdo e 
o conhecimento técnico-científico são imprescindíveis e precisam dialogar 
com outras habilidades, a fim de que se tenha os resultados esperados, em 
um mundo de relações complexas e extrema rapidez no fluxo de informação.

Diante de novas situações, radicalmente distintas do que poderíamos ima-
ginar em exercícios de novos cenários, precisamos nos reinventar, e assim o 
fizemos, para enfrentar os desafios. E essa será uma marca do nosso futuro. 
Pessoas que apenas realizem ações previsíveis e repetitivas serão passíveis de 
substituição por algoritmos, que farão seu trabalho muito melhor, sem erros e a 
um custo menor. Sim, um algoritmo será mais eficiente do que um profissional 
mediano. O fazer repetitivo, acrítico, parametrizado em um modelo estanque 
de conduta, em tempos de inteligência artificial e algoritmos, não é difícil de 
ser substituído; por outro lado, o pensamento e o agir críticos, a empatia e a fle-
xibilidade mental não são substituíveis, pois são inerentes à condição humana.

Aliado a isso, deparamo-nos com a diversidade em sala de aula, diante 
do perfil de alunos vindos de contextos sociais e realidades bastante dis-
tintas, e muitas vezes de grupos vulneráveis e discriminados. Logo, não há 
como ignorar esse cenário e o docente precisa enfrentar essas questões. E 
isso é relevante não apenas para atender a alguma demanda individual, mas 
especialmente para a formação do profissional do Direito para o contexto 
atual e futuro.

Isso porque o aprendizado em um curso jurídico não se restringe ao 
conteúdo técnico, mas envolve também a interação (professor-aluno, aluno-
-professor, aluno-aluno), o discurso/a argumentação, a liberdade de expres-
são, as relações sociais, culturais, econômicas e políticas. E não há como 
separar o modo como ensinamos do modo como pensamos o Direito em si 
e a sociedade.

Na obra O instante do encontro, José Garcez Ghirardi (2012) coloca 
o curso jurídico como uma oportunidade privilegiada de contribuir para a 
formação dos alunos. Ainda, enfatiza que o impacto da nossa atuação como 
docentes na vida dos estudantes não se limita ao espaço da universidade, 
durante o curto período em que estarão como alunos, mas pode perdurar por 
toda a vida deles, a depender do que for vivenciado.
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Portanto, esses impactos devem ser considerados seriamente em um 
curso. A forma como serão conduzidas as relações, o espaço aberto ou não 
ao diálogo e à inclusão, a postura do docente no processo de ensino e apren-
dizagem dos alunos visando à formação de cidadãos de modo mais amplo e 
permanente, são todos fatores fundamentais para formar muito mais do que 
profissionais técnicos do Direito para um mercado de trabalho globalizado 
e cada vez mais exigente.

Estamos falando sobre formar cidadãos. O Direito, enquanto instrumento 
de produção e execução de políticas e normas públicas, a depender de sua 
interpretação e aplicação por profissionais do Direito, pode manter os padrões 
sociais ou promover alterações sociais e um desenvolvimento da sociedade 
direcionado ao cumprimento de direitos fundamentais. 

Na verdade, “o Estado [...] tem sido o responsável pelo desenvolvimento 
da educação das massas. Foram as estruturas estatais que construíram arca-
bouços teóricos, jurídicos e políticos capazes de desenvolver métodos de 
ensino para a população [...]” (MACHADO, 2019, p. 29), o que ratifica a 
importância de refletirmos sobre a educação superior, mais especificamente, 
o ensino jurídico. Nesse sentido, as palavras de Machado (2019, p. 31): 

A universidade que aflorou a partir da segunda metade do século 
XX buscava ser plural, inclusiva, preocupada com os institutos 
da democracia com a participação e diversos grupos sociais. 
O saber se tornou o norte do desenvolvimento econômico e 
social [...]. 

É nesse cenário que precisamos refletir sobre quem ocupa os bancos 
das universidades brasileiras atualmente? A diversidade e a inclusão são, de 
fato, uma preocupação objetiva e primordial das IES e de todos os atores 
envolvidos? Analisar a diversidade dos estudantes de Direito e as múltiplas 
realidades das quais eles provêm nos mostrará elementos fundamentais para 
realizar escolhas no planejamento do curso. Aqui ressaltaremos apenas um 
deles e de maneira não exaustiva: a (des)igualdade de gênero.
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3. a qUem inTeRessa a nãO DiscUssãO sOBRe 
(Des)igUalDaDe De gêneRO?

Historicamente, a mulher tem sua voz calada e seus direitos negados. Ao 
mesmo tempo, sabemos que o recorte de classe e de raça também são elemen-
tos que silenciam as vozes dos que não têm privilégios: “Enquanto a categoria 
de ‘classe’ está baseada na teoria complexa de Marx (e seus desenvolvimentos 
posteriores) da determinação econômica e da mudança histórica, as de ‘raça’ 
e de ‘gênero’ não veiculam tais associações” (SCOTT, 1989, p. 4). A análise 
conjunta desses fatores revela a estrutura de poder vigente, que geralmente é 
reproduzida em nossas relações sociais, incluindo a escolar e universitária. 

Todavia, por limitação de escopo, buscaremos trazer algumas contribuições 
no que se refere ao recorte de gênero. Destacamos que gênero é uma palavra 
polissêmica e foi apenas no decorrer dos anos de 1950 que o gênero se incorpo-
rou ao vocabulário dos Estados Unidos (GERMON, 2009) como um conceito 
aplicável ao contexto das relações pessoais e sociais (ANDRADE, 2017).

O gênero é uma categoria de análise da realidade mas não se 
resume a isso, uma vez que alberga componentes históricos 
de extrema relevância: “Gênero também diz respeito a uma 
categoria histórica, cuja investigação tem demandado muito 
investimento intelectual. Enquanto categoria histórica, o gênero 
pode ser concebido em várias instâncias: como aparelho semió-
tico; como símbolos culturais evocadores de representações, 
conceitos normativos como grade de interpretação de signifi-
cados, organizações e instituições sociais, identidade subjetiva; 
como divisões e atribuições assimétricas de características e 
potencialidades; como, numa certa instancia, uma gramatica 
sexual, regulando não apenas relações homem-mulher, mas 
também relações homem-homem e relações mulher-mulher 
etc. Cada feminista enfatiza determinado aspecto do gênero, 
havendo um campo, ainda que limitado, de consenso: o gênero 
é a construção social do masculino e do feminino”. (SAFFIOTI, 
2004, p. 45, grifos nossos)
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Ainda nesse sentido, é necessária a reflexão de Bourdieu (2011, p. 18):  

[...] a força da ordem masculina se evidencia no fato de que 
ela dispensa justificação: a visão androcêntrica impõe-se como 
neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos que 
visem a legitimá-la. A ordem social funciona como uma imensa 
máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina 
sobre a qual se alicerça.

A partir da percepção de que há desigualdades (e não diferenças, na 
medida em que estas não são, per si, ruins) na construção social do masculino 
e do feminino, faz-se importante olhar para esse dado quando analisamos e 
refletimos sobre o ensino superior, os seus objetivos e a sua possível contri-
buição para minimizar ou reforçar referido panorama.

A desigualdade de gênero capilariza-se em todas as áreas da sociedade 
e, no que se refere à educação, faz-se presente em todos os níveis e nichos. 

The imperial professions, law, medicine, and engineering were 
the initial field of study in higher education in Brazil. The title 
imperial was assigned because of the social and exchange value 
of these professions. As well, the professions require a college 
degree and do not involve manual labor or repetitive work. [...] 
Imperial professions were paths for the sons of wealthy indi-
viduals [...] The urban elite has recently become the center of 
Brazilian capital. However, agribusiness was and still is Brazil’s 
economy base; since imperial college professions were initi-
ated, students were male children of the landowners and civil 
servants. (HOWARD-BOSTIC, ANDRADE e SAPUCAIA, 
2020, p. 176)5

5 Em tradução livre: “As profissões imperiais, Direito, Medicina e Engenharia, foram as 
primeiras áreas abrangidas pelo ensino superior no Brasil. O título imperial foi atribuí-
do por causa do valor social dessas profissões. Além disso, essas profissões exigiam um 
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Desde as ciências da saúde, nas quais, por exemplo, a maioria dos profis-
sionais da Enfermagem são mulheres (profissão diretamente atrelada às ações 
de cuidado), passando pelas STEMs6, 7 e chegando às profissões jurídicas, 
temos dados e cenários que comprovam que a condição de ser mulher impõe 
algumas barreiras para entrada (especialmente nas STEMs), na ascensão da 
carreira e na ocupação de espaços de poder e de tomada de decisão.

No que tange, especificamente, às profissões jurídicas, é preciso des-
tacar que muitos autores têm utilizado a expressão feminização do Direito 
para tratar do fenômeno do aumento significativo do número de mulheres 
em quase todos os países ocidentais nas profissões jurídicas, o que dialoga 

diploma universitário e não envolviam trabalho braçal ou repetitivo. [...] As profissões 
imperiais eram opções para os filhos das famílias abastadas [...] A elite urbana tinha se 
tornado, recentemente, o centro da capital brasileira. No entanto, o agronegócio foi e 
ainda é a base da economia brasileira; desde o início dos cursos de graduação, os alunos 
eram os filhos do sexo masculino dos proprietários de terras e dos funcionários públicos”.

6 Sigla para Science, Technology, Engineering and Mathematics; em tradução livre: Ciên-
cia, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

7 “Today in Brazil, women make up the majority population of university students, includ-
ing professions that had onttce been considered male dominated professions such as legal 
and medical fields. Neverthess, in engineering fields, women are still a minority popula-
tion, accounting for slightly more than 20% of students (LOMBARDI & GONZALES, 
2016, p. 172) and 15% (CONFEA) of engineers, and women are practically nonexistent 
in more prominent engineering areas. Data shows minimal increases in female enroll-
ment in the Academy in Brazil (HOWARD-BOSTIC, ANDRADE & SAPUCAIA, 2020, 
p. 175)”. Em tradução livre: “Hoje, no Brasil, as mulheres são a maioria dos estudantes 
universitários, incluindo cursos que já foram considerados de profissões dominadas por 
homens, como Direito e Medicina. No entanto, nas engenharias as mulheres ainda são 
minoria, representando pouco mais de 20% dos estudantes (LOMBARDI e GONZALES, 
2016, p. 172) e 15% dos engenheiros (CONFEA), sendo a presença de mulheres quase 
inexistente em áreas proeminentes da Engenharia. Os dados monstram um incipiente au-
mento na participação das mulheres na academia no Brasil (HOWARD-BOSTIC, AN-
DRADE e SAPUCAIA, 2020, p. 175)”.
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diretamente com a quantidade de mulheres que ingressam e finalizam os 
cursos de Direito no Brasil (MACHADO, 2019).

Nas carreiras jurídicas, o Brasil, tem vivido, partir do final do 
século XX, uma massificação, tanto das faculdades de Direito 
como do trabalho do advogado/a. [...] A expansão dos cursos 
de direito fez com que o número de estudantes crescesse de 
forma impressionante, chegando, em 2013, a “cerca de 770 
mil alunos matriculados” [...] O Brasil vive na advocacia uma 
realidade sui generis. A [...] OAB, responsável por creditar o 
direito ao exercício da advocacia, conta com mais de um milhão 
de advogados. (MACHADO, 2019, p. 134-135)

A questão mais sensível nas carreiras jurídicas em relação à desigualdade 
em razão do gênero parece se colocar nos lugares ocupados pelas mulheres, 
uma vez que diversas pesquisas demonstram que as mulheres ocupam as 
bases, mas encontram dificuldades para ascender: esbarram no que chama-
mos de teto de vidro.

Atribui-se a escassa presença feminina nas cúpulas das empre-
sas à existência de um telhado (ou teto) de vidro, que impediria 
as mulheres de ultrapassar determinado patamar da hierar-
quia organizacional. Esse fenômeno também é verificado nas 
sociedades de advogados. Os homens se tornam sócios desses 
escritórios com mais frequência do que as mulheres e aquelas 
que chegam ao topo dessas organizações ainda são poucas e 
tidas como “excepcionais”. (BERTOLIN, 2017, p. 25)

Romper o paradigma do sexismo e da superioridade masculina é legiti-
mar a democracia e os direitos humanos, tornando o ambiente de aprendi-
zagem um lugar seguro para manifestações, debates e construção coletiva 
de conhecimentos e soluções para o mundo moderno. O contrário disso é 
apenas manter o status quo e legitimar espaços de exclusão e violência, ainda 
que simbólica.
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Quanto aos objetivos de ensino de dominar o conteúdo e assimilar a 
matéria dada, eles devem ser superados urgentemente, uma vez que a socie-
dade globalizada vem debatendo e impondo condições internacionais na 
atuação de empresas e governos. Portanto, os discentes devem saber refletir 
criticamente sobre a realidade na qual estão inseridos para conseguir, com 
seu conhecimento jurídico, apresentar soluções inovadoras, transformar a 
sociedade, tomando uma situação com suas variáveis jurídicas, mas também 
com seu aspecto humano e multidisciplinar, em uma busca por relações 
mais paritárias.

Analyzing public and private spaces that men and women 
occupy allows us to reflect upon how social and economic 
relations are forged. The 21st century has been a scene of 
civil wars and a pandemic, which have, not without reason, 
occupied academic reflections and official policies. Still, it 
is imperative that we not ignore the continuity of structural 
problems such as gender inequality. There are several nuances 
to be addressed. This article described reasons why women are 
remain as an underrepresented group in engineering, an area 
of knowledge considered of extreme importance during this 
century. We believe that when men and women are performing 
equitably in all relevant modes of decision making including 
determinants of large budgets, advancements in science, and 
solutions to current problems, society will be able to advance 
in material more effectively. (HOWARD-BOSTIC, ANDRADE 
e SAPUCAIA, 2020, p. 194)8

8 Em tradução livre: “Analisar como as esferas pública e privada são ocupadas por ho-
mens e mulheres autoriza-nos a refletir sobre como as relações sociais e econômicas são 
constituídas. O século XXI tem sido palco de guerras civis e de uma pandemia, e esta 
última tem ocupado a pauta, não sem razão, das reflexões acadêmicas e das políticas ofi-
ciais. Ainda assim, é imperativo que não ignoremos problemas estruturais remanescentes, 
como a desigualdade de gênero. Há inúmeras nuances a serem observadas. Este artigo 
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Ao enfatizar elementos “não tradicionais” nos currículos das ciências 
jurídicas – como a maior flexibilidade nos diálogos em sala de aula, o aumento 
de atenção às interrupções feitas às falas de discentes mulheres, o desestímulo 
às práticas e falas misóginas –, quisemos mostrar que é essencial não apenas 
ensinar conteúdos técnicos, mas também conhecer o perfil da turma de alunos 
e enfrentar questões que afetam as relações pessoais, sociais e profissionais. 

É uma realidade, como já afirmamos, que há um número maior de mulhe-
res cursando Direito do que homens – de acordo com o último Censo da 
Educação Superior de 2017 são 486.422 mulheres matriculadas em contra-
posição a 392.312 homens (MEC, 2018, p. 51) –, mas são estes os que, na 
grande maioria das vezes, assumem a maior parte das posições de liderança 
nos departamentos jurídicos, são destacados nos rankings de melhores advo-
gados, compõem sociedades de advogados e assumem cargos políticos. Nas 
palavras de Bertolin (2017, p. 25), discutindo dados obtidos em sua pesquisa 
de pós-doutoramento:

A incorporação das mulheres aos espaços do mercado de traba-
lho anteriormente dominados pelos homens vem subvertendo 
a lógica masculina com que tais espaços foram construídos. 
Muitas mulheres, com o objetivo de serem aceitas, assimilam 
o padrão masculino, nem sempre intencionalmente, mas até 
pela ausência de modelos femininos para se espelhar. Segundo 
Wajcman (1998), a incorporação do modelo masculino posicio-
naria a mulher como se estivesse “fora de lugar” e a construção 
da ideia de que a mulher é diferente do homem tem sido um dos 
mecanismos utilizados para a manutenção do poder masculino 

aponta motivos que explicam o porquê de as mulheres ainda serem sub-representadas em 
áreas como a Engenharia, um campo do conhecimento considerado de extrema relevância 
no corrente século. Nós acreditamos que quando homens e mulheres atuarem de maneira 
paritária em todos os espaços relevantes de tomada de decisão, como orçamentos vulto-
sos, ciência avançada e solução de problemas recorrentes, a sociedade conseguirá avançar 
de forma efetiva”.
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nos locais de trabalho. Essa dominação se reproduz tanto no 
âmbito material quanto no simbólico. As relações estão com-
pletamente impregnadas da identidade de gênero daquele que 
nos espaços exerce o poder. Isso se evidencia, por exemplo, 
nas roupas usadas pelas advogadas, que priorizam terninhos e 
tailleurs, inspirados na indumentária masculina.

Questionar-se e refletir junto com os/as discentes sobre a desigualdade 
de gênero e como podemos começar a enfrentá-la de maneira responsável, 
conjunta e contínua, de forma a não reproduzir em sala de aula padrões de 
dominação social masculinas é tarefa do docente. Afinal, como desenvolver 
a capacidade de liderança nos alunos se não for reconhecida e superada a 
questão do machismo no ambiente de trabalho?

Por vezes é mais fácil, ou até mesmo automático, individualizar ações e 
posturas – mulheres são mais tímidas, então falam menos em sala de aula; 
grupos sociais vulneráveis e menos privilegiados socioeconomicamente 
estudaram menos, por isso possuem menos conhecimento e expressam menos 
suas opiniões –, de forma a “desobrigar” as pessoas a cultivarem posturas 
críticas e ativas diante de situações de discriminação e de desrespeito.

Em recente pesquisa da Universidade de São Paulo (NEDER CERE-
ZETTI, 2019), tais características de gênero apontadas como “problemas” 
pessoais ou de personalidade foram descontruídas diante da postura mais 
empática do docente. A partir do momento em que se reconheceu a desi-
gualdade de gênero como um problema social relevante, foi possível conter 
atitudes sexistas em sua aula, a postura de alunas mulheres mudou, elas 
passaram a se sentir mais confortáveis e dispostas a participar das aulas, o 
que consequentemente aumentou o nível de aproveitamento do curso. 

A sala de aula deve ser encarada como o lugar da dúvida, do diálogo, 
da cooperação e da construção coletiva de conhecimento, deve incentivar a 
interlocução, a diversidade e a inclusão. Tal ensino não pode ter como enfoque 
apenas a transmissão de conteúdo, mas também visar à empatia e à reflexão 
crítica. E o docente é o grande maestro da turma, que ajudará a desconstruí-
-la e torná-la um espaço convidativo a todos, ou a reproduzir e perpetuar as 
relações desiguais e de poder, não inclusivas, existentes na sociedade.
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Portanto, a abordagem utilizada ao se ensinar Direito também é um 
posicionamento político, de responsabilidade da instituição de ensino e do 
docente. A metodologia eleita reflete a lente pela qual o docente vê o Direito. 
Ao optar por um ensino expositivo, estamos realmente inovando ao discursar 
unilateralmente sobre um tema inédito e atual, sem chance para que sejam 
ouvidas diferentes vozes e desenvolvidas habilidades, ou estamos simples-
mente reproduzindo a configuração das relações de poder existentes na 
sociedade, na qual a voz de certos grupos sociais não é considerada?

Por essa razão, acreditamos que as metodologias participativas permitem 
atingir os objetivos de aprendizagem, levando em conta a parte jurídica e o 
desenvolvimento de habilidades e competências, mantendo compromisso 
com o debate e o combate à desigualdade. O estudante, enquanto centro do 
processo de ensino e aprendizagem, é sujeito ativo, na mesma medida em 
que deve sê-lo na sociedade enquanto cidadão e profissional jurídico.

Reconhecemos que precisamos ir muito além do debate sobre desigual-
dade de gênero para garantirmos relações igualitárias e inclusivas no ensino 
jurídico e nas carreiras jurídicas. 

Por isso, mesmo com foco nessa temática, questionamos a prevalência 
dos professores de Direito do gênero masculino e branco (FGV DIREITO SP, 
2013), em uma sociedade de maioria negra: o Brasil é racista? Como lidar 
com esses espaços de poder na relação professor-aluno? Somente enfren-
tando abertamente essas questões é que poderemos coletivamente as superar, 
permitindo construir novos conhecimentos e desenvolver verdadeiramente 
competências e habilidades em profissionais mais humanos e empáticos 
com os problemas sociais que vivenciam e com os quais lidarão no ambiente 
profissional.

Assumir um compromisso com a inovação é – ou deveria ser – assumir 
um pacto com a sociedade, de construção coletiva de um projeto social pau-
tado na equidade e na inclusão.

cOnclUsãO

A globalização tornou ainda mais evidente – e urgente – a adequação dos 
objetivos de aprendizagem dos cursos jurídicos, além de trazer à tona, com 
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mais força, as temáticas da inclusão e da diversidade. Embora não seja uma 
discussão ou demanda recente, o fato é que as transformações pelas quais 
a sociedade está passando não permitem que continuemos a reproduzir em 
sala de aula a organização social vigente, anulando e calando a existência 
de certas práticas a determinados grupos sociais.

Além disso, os futuros profissionais de Direito serão demandados a se 
posicionarem diante dessas circunstâncias e darem respostas à sociedade, as 
quais abrangem várias áreas do Direito: Direitos Humanos, Direito Penal, 
Direito Civil, Direito Constitucional, entre outras. 

Todavia, só se pode oferecer aquilo que se possui; caso os estudantes 
não tenham desenvolvido competências e habilidades interpessoais para 
interpretar e manejar o repertório técnico jurídico, só poderão apresentar 
respostas já dadas, que muitas vezes podem não servir para um mundo que 
está em constante transformação.

Logo, essas mudanças dependem de uma nova postura, menos hierárquica 
e mais empática, dos formadores desses profissionais, para que consigam 
proporcionar o desenvolvimento sólido de competências e habilidades inter-
pessoais nos futuros profissionais jurídicos. Assim, os estudantes estão ver-
dadeiramente munidos de ferramentas para lidar melhor com essas questões, 
cada vez mais complexas e cuja solução exige grande sensibilidade humana.

Igualmente, os impactos da tecnologia na rotina jurídica somam-se aos 
fatores já mencionados. Esse contexto aponta-nos que o ensino jurídico deve 
se reinventar urgentemente diante das circunstâncias impostas pela globali-
zação, sem, no entanto, esquecer-se de considerar as necessidades regionais 
e da realidade de atuação dos operadores do Direito.

A responsabilidade de desenvolver habilidades e competências, para 
além da dogmática e de conteúdos técnicos basilares da ciência do Direito, 
é imprescindível para formar cidadãos e profissionais jurídicos com alto 
grau de análise crítica da realidade que os cerca. E mais que as considerar 
soft skills, encarar a capacidade de lidar com a diversidade humana de modo 
inclusivo como essencial para a atuação dos profissionais jurídicos é impe-
rativo em um curso de Direito.

Portanto, temos a responsabilidade de formar sujeitos pensantes para a 
nossa sociedade, capazes de ocupar um papel central como cidadãos e ope-
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radores do Direito, que participem da construção de um projeto de sociedade 
mais justa por meio dos conhecimentos jurídicos. O passo fundamental para 
essa concretização é reconhecer a pluralidade do ambiente de ensino e a 
complexa e desigual realidade social na qual vivemos, criando, assim, uma 
esfera mais inclusiva e aberta ao diálogo.
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CAPÍTULO 3
EDUCAÇÃO JURÍDICA GLOBALIZADA: INDÍCIOS 
A PARTIR DA ADVOCACIA BRASILEIRA

Amanda Mitsue Zuchieri
Luiza Nogueira Papy
Roberto Maluf Filho

inTRODUçãO

Ao estudar o fenômeno da globalização financeira, Katharina Pistor constatou 
o papel crucial que desempenham os operadores do Direito: a codificação do 
capital global. Todo ativo financeiro, argumenta ela, está sujeito a alguma 
regulação, seja ela de direito nacional, privado ou público, ou internacio-
nal. Tais instrumentos regulatórios passam invariavelmente pelas mãos de 
operadores do Direito. Para retomar sua ilustração, o fluxo global do capital 
estaria garantido por uma vasta tapeçaria entretecida por uma infinidade de 
juristas, advogados, juízes, árbitros e docentes, que, desde os primórdios 
do capitalismo, costuram a harmonização de institutos legais divergentes. 
Nesse processo de progressiva codificação, Pistor identificou um modelo ou 
tradição jurídica prevalente: a tradição anglo-saxã, resultante da combinação 
do common law britânico e das leis de direito privado do estado de Nova 
York, nos Estados Unidos. 

Essa tradição seria, portanto, a base do ordenamento jurídico global, 
o Global Law, e justificaria a distinção conceitual entre global lawyers e 
masters of the code elaborada por Pistor. Entre os operadores do Direito 
envolvidos nas operações internacionais de aplicação do capital global, 
haveria aqueles que, com desenvoltura, atuam nessa área do Direito como 
em qualquer outra (os global lawyers), e aqueles poucos que, com maestria, 
ditam a própria sistemática do “código do capital” (os masters of the code).

Com o olhar voltado para a realidade brasileira, esta pesquisa propôs-se 
a verificar em que medida essa alegada tradição jurídica prevalente esta-
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ria dominando a prática jurídica dos operadores do Direito, no Brasil. A 
abordagem adotada foi o estudo empírico de uma amostra de juristas bra-
sileiros, amparada no seguinte raciocínio: se houver, de fato, uma tradição 
jurídica especialmente relevante, então essa refletir-se-á, necessariamente, 
na formação dos(as) advogados(as) brasileiros(as) de elite. A formação 
acadêmica é uma consequência da educação jurídica disponível, e esta 
representa um ponto de intersecção das práticas passadas e vindouras. 
Em outras palavras, ao analisar-se a formação acadêmica de profissionais 
de destaque, é possível ponderar sobre as práticas passadas (as tradições) 
que embasaram sua formação, especialmente em nível de graduação, e as 
práticas vindouras (as tendências e evoluções), que os cursos em nível de 
pós-graduação procuram difundir.

Assim, a presente pesquisa dedicou-se à análise curricular de advogados(as) 
da elite profissional brasileira para explorar a relação entre educação jurídica 
e desigualdade epistêmica na formulação do Global Law, ou do processo 
de codificação do capital, reconhecido por Pistor. Procedeu-se, para tanto, à 
seleção de uma amostra de escritórios de advocacia brasileiros para verificar 
se na formação acadêmica de seu quadro de profissionais haveria indicativos 
de uma preferência pela alegada tradição prevalente.

O que se encontrou foram fortes indícios de que a elite da advocacia 
brasileira busca, sim, capacitar-se em Global Law por meio de cursos de 
pós-graduação dedicados ao tema. E que os profissionais que alcançam tal 
capacitação preferem a tradição anglo-saxã às tradições do Direito continental 
europeu e demais tradições.

Este capítulo organizou-se da seguinte forma: a primeira seção dedica-se 
à definição e à contextualização dos principais conceitos utilizados ao longo 
do texto; a segunda, à explanação do referencial teórico adotado; a terceira, à 
metodologia e à apresentação dos resultados obtidos; a quarta, à formulação 
de hipóteses explicativas e considerações sobre os resultados; e a conclusão 
recapitula os objetivos alcançados e faz sugestões de desdobramentos do 
presente trabalho.
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1. cOnceiTOs-chave e a cOnTeXTUalizaçãO 
DO RefeRencial TeóRicO

Antes de adentrar o referencial teórico em que a pesquisa se baseia, vale 
adiantar a definição de alguns conceitos que serão abordados permanen-
temente ao longo do texto, pois constituem a espinha dorsal do referencial 
teórico adotado. 

O primeiro conceito relevante do qual se vale a presente pesquisa é o de 
“mestres do código”, na tradução livre do que Pistor denomina de masters 
of the code. São eles os atores responsáveis por participar da codificação 
jurídica do capital global e por navegar entre outros sistemas domésticos 
instalando as estruturas que permitem o enriquecimento dos detentores de 
ativos.1 Esses juristas, em sua maioria advogados, implementavam suas 
técnicas de codificação legal para garantir aos donos de terras direitos de 
prioridade, enquanto os protegiam de credores indesejados, conferindo maior 
proteção e durabilidade aos ativos de seus clientes. 

Gradualmente, de negócio em negócio e de acordo em acordo, esses 
operadores do Direito foram construindo um império de alegações e con-
testações, direitos e restrições a esses direitos, como uma espécie de colcha 
fabricada a partir de inúmeros retalhos que somente eles sabiam costurar. 

Apesar de não explicitar em seu trabalho quem são os masters of the 
code, Pistor enfatiza que nessa categoria não se enquadram todos os advo-
gados, e que os verdadeiros mestres do código se diferenciam pela especi-
ficidade de seus serviços e por terem o costume de receber treinamento em 
instituições de ensino jurídico de elite. Posteriormente, são recrutados por 
escritórios de advocacia que ocupam o topo da cadeia, trabalham durante 
anos para aprender o ofício e fazer melhor uso das ferramentas jurídicas até 
ascenderem aos cargos de sócios. Para Ghirardi, autor de “Os mestres dos 

1 A autora cita exemplos de certos ativos – terras, promessas de pagamento no futuro, 
recursos reunidos de amigos e família para abertura de um negócio, habilidades indivi-
duais e know-how – que podem ser transformados em capital ao receberem um “verniz 
jurídico”.
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‘mestres do capital’: o papel da universidade no funcionamento do ‘código 
do capital’”, a academia desempenha papel fundamental na construção, 
legitimação e normatização do código do capital. As instituições de ensino 
jurídico e seus discentes e docentes contribuem em grande medida para 
a perpetuação do processo de codificação do capital teorizado por Pistor 
(GHIRARDI, 2020, p. 3).

Segundo Pistor, a maioria daqueles a quem ela reserva a classificação 
de masters vêm de um dos dois territórios com sistemas de common law, 
Inglaterra e o estado de Nova York, ou receberam treinamento jurídico adi-
cional nesses locais. Esse fato é demonstrado pela quantidade significativa 
de estudantes de programas de pós-graduação estrangeiros que recebem 
educação e treinamento jurídico em escolas de Direito no Reino Unido e nos 
Estados Unidos (PISTOR, 2019, p. 168).

A essa categoria de juristas provenientes de outros territórios, inclusive do 
Sul global, com treinamento nas instituições de ensino jurídico frequentadas 
pelos masters of the code, mas que não nasceram ou tiveram sua formação 
inicial nas mesmas instituições frequentadas pelos mestres do capital, cha-
maremos de global lawyers. 

Outro conceito importante para o presente capítulo está relacionado 
com a teoria de Yves Dezalay e Bryant Garth. Ela baseia-se em um modelo 
de difusão institucional sob condições existentes em um contexto de cen-
tro-periferia, no qual o desenvolvimento econômico e legal é determinado 
pela interação de conflitos dentro da elite da profissão jurídica e conflitos 
políticos em nível estatal, os quais os autores chamam de palace wars. Esses 
eventos ocorrem em um contexto global no qual fortes interesses centrais 
trabalham para envolver atores na periferia em mudanças políticas que irão 
beneficiar o capital global. Ao mesmo tempo, elites locais são capazes de 
resistir a algumas dessas pressões centrais, provocando a criação de solu-
ções híbridas. 

No cenário que surge dessa análise existem “agentes duplos”, no Norte 
e no Sul global, que trabalham juntos para preservar e aumentar a hege-
monia internacional. Por meio da construção de um mercado para novas 
modalidades legais e ideias econômicas, enquanto as adaptam às condições 
locais e aos interesses das elites locais, esses “agentes duplos” fortalecem a 
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hegemonia internacional e os sistemas domésticos de dominância (CUNHA 
et al., 2018, p. 3). 

Os autores empregam insights simples, porém contundentes, em sua 
análise para explicar a globalização do jurídico. O primeiro é a relação 
recíproca entre Direito e poder – o Direito cria poder, mas ao mesmo tempo 
depende do apoio dos detentores de poder, limitando o que as leis podem 
fazer ao que as instituições locais permitem. O segundo é que o Direito se 
desenvolve por meio de guerras palacianas locais e constantes disputas por 
poder entre os operadores do Direito e outras elites (MUNGER, 2012, p. 2). 

A pesquisa de Garth e Dezalay elabora esses insights a partir de entre-
vistas com os operadores do Direito mais proeminentes – advogados de elite, 
próximos ou integrantes do terreno político maior, no qual as elites competem 
para construir a força do Direito. Para os autores, não apenas a força legal é 
construída nas disputas das elites, mas o Direito possui pouca força até que os 
advogados de elite o construam (MUNGER, 2012, p. 3). Assim, os projetos 
de pesquisa de Garth e Dezalay, inclusive a obra The Internationalization 
of Palace Wars, exploram a construção de exportações jurídicas do Norte 
global e sua recepção e internalização por sociedades do Sul global. A partir 
de microbiografias de operadores do Direito, especialmente de advogados 
de elite, os autores demonstram que contendas políticas entre elites do Norte 
global, as chamadas “guerras palacianas”, são percebidas ora como debates 
domésticos sobre o papel do Direito ora como exportações jurídicas desti-
nadas ao Sul global. 

Os advogados são atores-chave, os quais, em muitos casos, em importan-
tes campos nacionais e internacionais de poder, servem e legitimam deten-
tores de poder, além de participarem da construção de instituições de poder 
como um produto do avanço de suas carreiras (MUNGER, 2012, p. 6). 
Dessa forma, esses “agentes duplos” mantêm a legitimidade dos seus clien-
tes enquanto representam a autoridade independente do Direito, reforçando 
sistemas hegemônicos internacionais e de dominância interna. 

Por fim, também é necessário destacar e contextualizar o que se entende 
por Norte e Sul global, expressões empregadas antes e que desempenharão 
papel relevante para a análise teórica e empírica das seções subsequen-
tes. Os termos Norte e Sul global remontam à década de 1970, quando o 
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pessimismo generalizado somado a um declínio da tensão entre Estados 
Unidos e União Soviética contribuiu para a adoção de uma nova termino-
logia que traduzisse melhor aquela dinâmica da comunidade internacional. 
Com ênfase na divisão espacial do mundo, assim como a noção do eixo 
Leste-Oeste, Norte global e Sul global trazem, implicitamente, a ideia de 
uma ruptura na comunidade internacional (SOLARZ, 2014). 

A polarização entre o Norte e o Sul global, ou seja, entre países centrais 
e países periféricos, denota uma relação de natureza hierárquica, na qual os 
países do Norte global exercem um domínio econômico, jurídico, cultural e 
epistêmico sobre os países do Sul global, em decorrência das relações capi-
talistas e coloniais que lhe são intrínsecas. Não é de se surpreender, portanto, 
que essa expressão tenha passado a ser empregada pelos países do Sul, que 
nela enxergaram maior potencial para a mobilização social com relação à 
distinção Leste Comunista/Oeste Liberal (BEDJAOUI, 1979). 

Formalmente, a delimitação do globo em Norte e Sul global ocorreu a 
partir da publicação do Relatório Brandt, que estabeleceu a Linha de Brandt, 
traçada acima da Linha do Equador com um grande desvio para incluir a 
Austrália no Hemisfério Norte e a China no Hemisfério Sul. A Linha de 
Brandt divide o planisfério entre países desenvolvidos e países em desen-
volvimento, com o objetivo de enfatizar a necessidade de cooperação entre 
ambos os lados da linha. Contudo, essa divisão cartográfica revelou-se uma 
verdadeira dicotomia que opõe, de um lado, um Norte global de matriz euro-
cêntrica, superior em termos de ciência e técnica, e de outro, um populoso 
Sul global, cuja ciência, técnica e saberes são desprezados. Além dessa linha, 
figura o que Boaventura de Sousa Santos denomina “pensamento abissal”, 
a divisão pela qual relações políticas e culturais inteiras são excluídas do 
sistema mundial contemporâneo.

2. O cóDigO DO caPiTal e a PeRPeTUaçãO 
De Uma TRaDiçãO JURÍDica

Uma vez definidos e contextualizados os principais conceitos que serão 
utilizados ao longo deste texto, passa-se a apresentar o referencial teórico 
selecionado, a partir de autores que dialogam com a principal hipótese desen-
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volvida na pesquisa: a de que existe uma tradição jurídica predominante no 
mundo como um todo, e que também estaria prevalecendo sobre a prática 
jurídica brasileira. 

Em sua obra The Code of Capital, Katharina Pistor apresenta o argu-
mento de que os advogados (lawyers), mais amplamente os juristas, ope-
radores do Direito, são responsáveis pela codificação do capital, estando 
o Direito a serviço da formação, consolidação, proteção e expansão do 
capital. Os detentores dos ativos, cujo enriquecimento é permitido por meio 
da atuação dos masters of the code – conforme exposto antes –, valem-se 
de legal modules para que seus ativos obtenham vantagem comparativa 
uns sobre os outros (PISTOR, 2019). Esses legal modules são os direitos 
contratuais, de propriedade, de garantias, dos fundos, direito corporativo e 
direito de falência, os quais conferem importantes atributos aos ativos, de 
modo a privilegiar seu portador. De tal maneira que, assim que um ativo 
é juridicamente codificado, ele está apto a gerar riqueza ao seu portador 
(PISTOR, 2019, p. 3).

Dessa forma, os detentores de ativos podem, com os melhores juristas a 
seu serviço, buscar seus interesses particulares com poucas restrições. Sua 
“liberdade contratual” é, na realidade, garantida por um Estado, mas este 
não necessariamente é seu Estado de origem. Essa interação é destacada por 
Pistor como elemento que contribui para a codificação jurídica do capital, 
ou seja, a garantia estatal. 

Porém, nem todo Estado acomoda igualmente a codificação do capital. 
Existem dois sistemas legais dominantes quando se trata do capital global: 
o sistema de common law inglês e as leis do estado de Nova York. Ambas as 
jurisdições abrigam os grandes centros financeiros globais, Londres e Nova 
York, e os grandes escritórios de advocacia. Essas são as localidades onde 
a maior parte do capital, especialmente o capital financeiro, intangível, é 
codificada atualmente (PISTOR, 2019, p. 8).

Para Pistor, o império da lei é o que confere a legitimidade a um sistema 
jurídico que reforça desigualdades, que carrega em sua programação a dire-
triz de beneficiar poucos em detrimento de muitos, de modo que tal sistema 
é legal, porque legítimo, e legítimo porque é legal. A autoridade normativa 
da lei, cujo bordão mais poderoso é “mas é legal” (but it is legal), sustenta o 
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império exercido por um ou diversos poderes. Assim como muitos impérios 
do passado, o império da lei é constituído de modo a assemelhar-se a uma 
colcha de retalhos. O império da lei não é formado por uma única lei ou 
legislação global, mas por diversas leis domésticas selecionadas e costuradas 
para garantir o reconhecimento e a aplicação dessas leis domésticas em outros 
lugares, assim como por tratados internacionais, o que demonstra a natureza 
descentralizada da legislação utilizada na codificação do capital global. Isso 
significa que o sistema global de comércio e finanças não depende de um 
Estado global ou ordenamento jurídico global para prosperar, e permite que 
os detentores do conhecimento (know-how) acerca desse sistema possam 
escolher as regras que melhor se adequem e atendam aos interesses de seus 
clientes detentores de ativos.

No decorrer de um século, um império da lei ainda mais impressionante 
toma forma, um que se estende muito além do território de um único Estado 
e tem caráter global, estruturando o comércio global e as finanças, campos 
altamente lucrativos para os advogados e seus clientes. A demanda por ser-
viços advocatícios, então, estava em alta (PISTOR, 2019, p. 159). 

O capital, assim, tornou-se móvel e não se restringe a fronteiras físi-
cas ou a um único sistema jurídico global capaz de regular o capitalismo 
global. A autora, então, questiona: “Se o capital está codificado no Direito, 
como o capitalismo global pode existir na ausência de um Estado global e 
de um sistema legal global?” (PISTOR, 2019, p. 132) (tradução livre).2 A 
resposta, segundo ela, seria simples: teoricamente, ao menos, o capitalismo 
global sustenta-se sobre um único sistema legal doméstico, reconhecido e 
aplicado por outros Estados. Na prática, o capitalismo global estrutura-se 
a partir de dois sistemas domésticos, o common law britânico e as leis do 
estado de Nova York. Alguns tratados internacionais e uma rede extensa 
de regimes bilaterais e de investimentos complementam o quebra-cabeça.

Como se sabe, a exportação de sistemas legais tem um longo histórico. 
Colonos e colonizadores ingleses, por exemplo, difundiam a aplicação do 

2 No original: “If Capital is coded in law, how can global capitalism exist in the absence of 
a global state and a global legal system?”.
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common law em toda a extensão do império e enviavam juízes para locali-
dades distantes para assegurar sua implementação. As tropas de Napoleão 
Bonaparte levavam consigo os códigos civis franceses para onde fossem, 
expandindo o alcance do Direito francês para a Polônia, no Leste, e para a 
Espanha, Portugal e o Egito no Sul. O imperialismo não se resumia apenas 
às conquistas militares, contemplava também a expansão do sistema legal 
dos Estados europeus para as colônias na África, Ásia e Américas. Por esse 
motivo, a maioria dos países no mundo possuem sistemas legais que per-
tencem a uma das três grandes “famílias jurídicas”: o common law inglês, 
o direito civil francês, e o direito civil alemão. Até mesmo os países que 
não foram colonizados sofreram pressões para incorporar leis ocidentais. O 
Japão é o exemplo mais evidente dessa difusão dos sistemas legais europeus 
para além de suas colônias (PISTOR, 2019, p. 133). Consoante à reflexão 
de Boaventura de Sousa Santos (2007, p. 6):

Assim, o imperialismo é constitutivo do Estado moderno. Ao 
contrário do que afirmam as teorias convencionais do direito 
internacional, este não é produto de um Estado moderno pre-
existente. O Estado moderno, o direito internacional e o cons-
titucionalismo nacional e global são produtos do mesmo pro-
cesso histórico imperial.

Também Garth e Dezalay, na obra The Internationalization of Palace 
Wars (2002), observam que as grandes transformações legais que ocorreram 
na década de 1990 fizeram com que as leis e as instituições jurídicas dos 
Estados Unidos se tornassem especialmente influentes na economia global. 
Em seu estudo, os autores apontam que as ideias e instituições jurídicas esta-
dunidenses tendiam a ser favorecidas durante períodos de mudanças globais, 
mesmo em países com tradições legais e históricas visivelmente diferentes 
(CUNHA et al., 2018, p. 4). O processo de americanização da prática e do 
ensino jurídico foi impulsionado, em parte, pela dinâmica da profissão jurí-
dica. As elites jurídicas e corporativas desempenharam papel fundamental no 
transplante e implementação de novas legislações ou modelos profissionais 
provenientes de países do Norte global. 
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O impacto provocado pela globalização no direito corporativo e na prática 
jurídica varia conforme é internalizado pelas elites envolvidas. Enquanto eli-
tes tradicionais em diversas economias emergentes se inspiravam na cultura 
e nos ordenamentos jurídicos europeus, uma nova geração de juristas “mais 
moderna”, em países como o Brasil, construiu laços mais próximos com os 
Estados Unidos. Ao empregar expertise com orientação estadunidense em 
debates sobre as transformações legais e corporativas, essas elites em ascen-
são contribuíram para a consolidação de uma orientação americanizada, ao 
mesmo tempo em que elevavam sua posição dentro do Estado e da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) (CUNHA et al., 2018, p. 5).

Diante dessas transformações legais, o crescimento do setor corporativo 
e a internacionalização da prática jurídica criaram uma demanda por um 
novo tipo de operador do Direito. Nesse novo cenário, para ter sucesso, 
advogados e advogadas devem possuir as habilidades jurídicas elementa-
res e conhecimento acerca do sistema brasileiro, bem como precisam ser 
versados em saberes avançados e disciplinas especializadas, como direito 
econômico internacional, prática de negócios e estilos de advocacia global 
(global lawyering); saberes apenas acerca do Direito pátrio não são mais 
suficientes na prática advocatícia global (CUNHA et al., 2018, p. 16).

Em seu trabalho “Law and Development: Forty Years after ‘Scholars 
in Self-Estrangement’”, David Trubek reflete que, no campo do Direito e 
Desenvolvimento (Law and Development), especificamente, chegou-se a 
considerar que o remédio para o Direito moderno seria a importação de leis de 
Estados modernos. Para dispensar sistemas tradicionais e ter leis modernas, 
o Sul global, ou Terceiro Mundo, conforme o autor, deveria copiar sistemas 
jurídicos modernos. O primeiro movimento do Direito e Desenvolvimento 
assumiu que transplantar leis de outros países desenvolvidos era um atalho 
para a modernização jurídica. Influenciados por ideias neoevolucionistas e 
linhas de pensamento dicotômicas, esses acadêmicos assumiram que as leis 
estadunidenses e europeias representavam formas legais e sistemas mais 
modernos. Assim, eles acreditavam que esses institutos poderiam facilmente 
ser adotados e internalizados por países em desenvolvimento, de modo a 
provocar a aceleração de um processo evolutivo “natural”, porém mais lento 
(TRUBEK, 2016, p. 6).
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Propõe-se, agora, transpor o pensamento desenvolvido por Trubek para 
o cenário e os argumentos oferecidos por Pistor sobre a prática, e em alguma 
medida, sobre o ensino jurídico. Essa exportação de sistemas legais descrita 
por Pistor, mais especificamente o estadunidense e o britânico, ambos oriundos 
do Norte global, e a aparente preferência por programas de ensino jurídico 
especializado em instituições de ensino no Norte global, especialmente nos 
Estados Unidos e na Inglaterra, assim como treinamento profissional em escri-
tórios localizados e atuantes a partir dos dois países, evidencia uma desigual-
dade epistêmica, na qual o Direito anglo-saxão, predominantemente branco e 
protestante, prevalece, tanto no campo acadêmico como no da prática jurídica 
(white, Anglo-Saxon, and protestant – WASP) (PISTOR, 2019, p. 176).

Ainda no contexto da primeira fase do campo do Direito e Desenvol-
vimento, os acadêmicos do período acreditavam que a transformação da 
cultura legal era essencial para a reforma, e desse modo as instituições de 
ensino jurídico poderiam atuar como agentes primários da mudança rumo 
à modernização legal. Para esse grupo, o que era necessário sumariamente 
eram advogados modernos com valores modernos. Assim, a criação destes 
faria com que o restante os seguisse. Por esse motivo, a reforma da educa-
ção jurídica encontrava-se no topo da pirâmide dos projetos de assistência 
apoiados no primeiro momento do Direito e Desenvolvimento (TRUBEK, 
2016, p. 6).

Já em um segundo momento, na década de 1990, a área do Direito e 
Desenvolvimento passou a contar com a participação de economistas estu-
diosos do desenvolvimento que vieram a se interessar também pelo Direito. 
A importância dos mercados para o desenvolvimento foi reiterada, o papel 
significativo das instituições foi redescoberto e esses estudiosos voltaram 
sua atenção ao Direito. Consequentemente, admitiram que as instituições 
jurídicas eram necessárias tanto para facilitar as transações no mercado como 
para refrear intervenções indesejadas do Estado nas atividades do mercado.

Com esse novo institucionalismo, os economistas passaram a reconhe-
cer que as instituições jurídicas não são automaticamente produzidas pelos 
mercados, mas precisam ser construídas ou reformadas por intervenções bem 
planejadas e reformas conscientes, algo que o campo jurídico há muito tempo 
já sabia. No segundo momento do Direito e Desenvolvimento, o cenário 
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da assistência ao desenvolvimento conferiu maior destaque e investiu-se 
consideravelmente no campo legal e jurídico, com apoio às reformas de leis 
e instituições jurídicas. Isso gerou grandes desdobramentos na academia, 
à medida que muitos professores no Norte e no Sul foram recrutados por 
agências para trabalhar em projetos, novos estudos, e no oferecimento de 
novos cursos. A comunidade acadêmica reforçou as reformas ocorridas na 
década de 1990. Os acadêmicos reforçaram a noção de que os mercados 
requerem uma infraestrutura complexa de instituições e regras para fun-
cionar corretamente, e essa infraestrutura inclui direito de propriedade e 
direito contratual; reconheceram a importância de profissionais qualifica-
dos e juízes para que haja efetividade no cumprimento das leis; indicaram 
que os mercados precisam de certa regulação, como a regulação antitruste 
(TRUBEK, 2016, p. 13).

Entre esses profissionais qualificados apontados por Trubek, e dura-
mente criticados por Pistor, estão os advogados (lawyers). Eles são descritos 
geralmente como prestadores de serviços jurídicos. No entanto, essa defi-
nição minimiza sua contribuição para a codificação do capital e, por meio 
disso, da criação e distribuição de riqueza na sociedade (PISTOR, 2019, 
p. 159). A grande maioria dos advogados em exercício pode continuar a 
oferecer serviços de consultoria jurídica mais básicos mediante o recebi-
mento de honorários. Porém, os verdadeiros mestres do capital lançam mão 
de seus conhecimentos jurídicos (know-how), construídos durante anos de 
atuação ao lado de seus pares e de prestação de serviços aos seus clientes, 
para moldar um novo capital e produzir um novo Direito no processo, a 
partir de material legal já existente. Para isso, os mestres do capital utilizam 
como ferramentas os já mencionados legal modules do código do capital. 
Essa classe proposta por Katharina Pistor, que cria ativos ou instrumentos 
intermediários para seus clientes, é profundamente familiarizada com a 
legislação, regras e regulação de múltiplas jurisdições e sistemas legais, 
de modo que não há Estado único que possa restringi-la, ao mesmo tempo 
em que os mesmos Estados conferem a legitimidade necessária ao desen-
volvimento de suas atividades (PISTOR, 2019, p. 161).

As diferentes tradições jurídicas espalhadas pelo mundo, a globalização 
da profissão e do ensino jurídico, e a inexistência de um Estado global e de 
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uma legislação global foram elementos fundamentais para a expansão do 
alcance de certas leis domésticas sobre o cenário transnacional, em especial 
as leis originadas no sistema jurídico de common law anglo-saxão. Os advo-
gados que desenvolveram suas habilidades de codificação do capital a serviço 
de seus clientes, encontrando soluções inovadoras para novos problemas 
com os quais se depararam, e novos ativos, colocaram-se em posição mais 
privilegiada do que seus pares em países com histórico de maior interven-
ção e regulação estatal sobre a profissão jurídica. Do mesmo modo, aqueles 
profissionais estrangeiros que continuaram sua educação e especialização 
jurídica em instituições de ensino ao lado dos mestres do capital, argumen-
ta-se, encontram-se em patamar mais elevado na pirâmide acadêmica do que 
aqueles que se dedicaram a uma educação formal em seus países de origem, 
diante do sistema de codificação do capital.

Essa diferenciação entre nativos e estrangeiros frequentadores de insti-
tuições de ensino do Norte global remete à afirmação feita por Pistor de que, 
mesmo após a apreensão dos legal modules do código do capital, os juristas 
originados em países outrora colônias do Império Britânico não tinham a 
mesma possibilidade de acesso à legislação fundiária do que alguém nas-
cido no Reino Unido. Propõe-se estender a afirmação à seara acadêmica, 
realizando a distinção entre os masters of the code, nascidos nos países 
do Norte global, mais especificamente Reino Unido e Estados Unidos, 
e os atendentes das instituições de ensino e programas de pós-graduação 
nascidos em outros países, aqui chamados de global lawyers, os quais não 
necessariamente terão ao seu alcance as mesmas oportunidades disponíveis 
para os mestres do capital. 

Diferentemente do Reino Unido, cujo passado enquanto Estado metró-
pole explica a expansão do seu sistema jurídico aos territórios colonizados, 
os Estados Unidos desenvolveram um sistema jurídico plástico, que permite 
aos advogados desenvolver habilidades em mais de uma ordem jurídica e 
explorar as lacunas e as diferenças entre elas para satisfazer os interesses 
de seus clientes (PISTOR, 2019, p. 177). A grande vantagem oferecida pelo 
sistema estadunidense, então, é a possibilidade de aprender a explorar a 
pluralidade normativa de um sistema jurídico altamente fragmentado para 
fins competitivos.
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No Brasil, os estudos realizados pelo projeto Globalization, Lawyers 
and Emerging Economies (GLEE) apontaram que as instituições de ensino 
jurídico não foram capazes de responder com agilidade à necessidade de pro-
fissionais treinados em práticas globais do Direito. Para garantir a apreensão 
dessas habilidades e experiências, os juristas brasileiros fiam-se na continui-
dade de sua educação legal no exterior, e no treinamento em escritórios de 
advocacia e firmas, em vez de somente perseguirem uma educação jurídica 
formal no país (CUNHA et al., 2018, p. 17). 

As alterações na natureza dos escritórios de advocacia brasileiros são fruto 
de uma crescente demanda por serviços jurídicos mais ligados ao ambiente 
de negócios, assim como por exigência dos clientes. A maior entrada de 
empresas estrangeiras no país, e o aumento da importância e sofisticação 
delas, gerou demandas por maior sofisticação também nos serviços prestados 
por escritórios externos às empresas, e por novas formas e habilidades jurí-
dicas e advocatícias. As escolas de Direito brasileiras não foram capazes de 
responder a essas demandas e, com poucas exceções, há grande resistência 
às mudanças por parte das instituições de ensino bem estabelecidas. 

Apesar de um vertiginoso aumento da criação de novas instituições de 
ensino, em sua maioria por instituições com fins lucrativos, essas novas 
ingressantes no cenário jurídico acadêmico costumam focar em uma moda-
lidade de ensino massificada, menos sofisticada, replicando modelos cur-
riculares tradicionais, com foco na aprovação no Exame da Ordem. Como 
resultado dessa mentalidade institucional, os advogados corporativos em 
ascensão precisam buscar alternativas para adquirir as novas habilidades 
exigidas pelo mercado novidadeiro. Essas alternativas incluem continuar 
sua educação jurídica em programas no exterior, muitas vezes direcionados 
especificamente a estrangeiros, principalmente nos Estados Unidos e no 
Reino Unido. Algumas dessas instituições que criaram cursos de gradua-
ção voltados ao público internacional também passaram a oferecer progra-
mas de pós-graduação (mestrado, doutorado, LL.M.) de alto nível. Desse 
modo, esses programas atendem à demanda do mercado por profissionais 
com novas habilidades e conhecimentos jurídicos que, de outro modo, não 
seriam apreendidos em instituições de seus países de origem (CUNHA et al.,  
2018, p. 26). 
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3. Uma análise emPÍRica: seleçãO Da amOsTRa e 
aPResenTaçãO De ResUlTaDOs

3.1. O LEVANTAMENTO DA AMOSTRA

Para realizar a proposta inicial deste capítulo e efetuar uma análise empírica 
do referencial proposto, mostrou-se necessário criar uma base de dados a 
partir da qual fosse possível mensurar aspectos relativos tanto ao ensino do 
Direito quanto à prática jurídica brasileira.

Nesse sentido, optou-se por selecionar escritórios de advocacia nacionais, 
porquanto, não obstante sejam um ambiente próprio da prática jurídica,3 
pressupõem necessariamente o ensino jurídico e a formação acadêmica. 
Com efeito, desde a seleção de graduandos para posições de estagiários, até 
operações de mudança de sócios entre escritórios levam em consideração, 
entre outros fatores, a formação acadêmica do(a) profissional. 

Sabe-se que a formação acadêmica serve de base para a atuação dos 
advogados enquanto representantes das firmas de advocacia e de seus clien-
tes. É de se admitir, portanto, que o ensino jurídico condiciona, ao menos 
parcialmente, a prática jurídica. Daí a relevância de se buscar indícios de 
que a origem (epistêmica e geográfica) do ensino jurídico possa exercer 
alguma influência sobre o conhecimento e, consequentemente, a praxis 
jurídica. Em outras palavras, o que esta pesquisa pretende encontrar na 
base de dados que se propôs construir são elementos indicativos de que 
o ensino jurídico do Norte global influi, em alguma medida, na prática 
jurídica do Sul global. 

Para tanto, realizou-se uma seleção de escritórios cujos profissionais 
serviriam de amostra no que toca à sua formação acadêmica. E, a fim de 
evitar a escolha de escritórios e profissionais por critérios subjetivos, optou-
-se por uma seleção a partir de rankings independentes que anualmente 
selecionam, classificam e premiam as firmas e os advogados. Considera-se 

3 Apesar de ter sido o recorte utilizado nesta pesquisa, não se discute que a prática jurídica 
vai além da advocacia.
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que essa opção produziu uma amostra confiável, ainda que não seja a mais 
representativa em termos quantitativos,4 porquanto se trata de publicações 
feitas por instituições internacionais – adequadas, portanto, a um estudo da 
globalização do ensino jurídico. 

Nesse sentido, optou-se por selecionar os escritórios vencedores dos 
prêmios Latin America Law Firm of The Year e Brazil Law Firm of The Year, 
ambos entregues por um ranking internacional específico, o Chambers and 
Partners. O levantamento exclusivo por meio dos prêmios da Chambers 
justifica-se na medida em que eles visam selecionar, de maneira objetiva, 
a firma de advocacia enquanto unidade. Nesses prêmios, não há uma clas-
sificação dos escritórios por áreas do Direito, alternativa que demandaria 
esforços metodológicos no sentido de identificar quais dessas áreas seriam 
mais representativas para fins da análise – tarefa que possui uma carga sub-
jetiva inerente. 

Outra justificativa para a adoção dos prêmios da Chambers, agrupados 
em um único ranking, é justamente a de se evitar a adoção de múltiplos 
rankings. Isso porque tal prática levantaria a necessidade de se equalizar os 
variados critérios utilizados pelos diferentes rankings eleitos, o que também 
recairia em subjetivismo.

Ademais, o Chambers já foi apontado em outras pesquisas de organis-
mos internacionais como sendo o mais incidente para identificar escritórios 
de advocacia e advogados (INTERNATIONAL IN-HOUSE COUNSEL 
JOURNAL, 2010) e já foi utilizado como proxy para seleção de firmas em 
outras pesquisas que tinham esse levantamento como opção metodológica 
(PAOLELLA, 2014).

A Tabela 1 indica a relação dos escritórios vencedores dos prêmios desde 
2009, data base utilizada pela pesquisa, uma vez que coincide com a criação 
do prêmio Brazil Law Firm of The Year. A partir de 2009, portanto, as cate-

4 Parte relevante da advocacia nacional é formada por advogados autônomos e por firmas 
de pequeno porte. Ademais, apenas uma pequena parcela dos escritórios e de seus advo-
gados é avaliada pelos rankings.
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gorias Brazil Law Firm e Latin Firm passaram a coexistir e a ser avaliadas 
de forma independente.5 

Tabela 1 – Prêmios Chambers – Firmas de advocacia (2009-2020)

Latin America Law Firm of The Year Brazil Law Firm of The Year

2009 Pinheiro Neto Advogados Pinheiro Neto Advogados

2010 Pinheiro Neto Advogados Machado Meyer Advogados

2011 Guyer & Regules (URU) Pinheiro Neto Advogados

2012 Carey y Cia (CHI) Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

2013 Pinheiro Neto Advogados Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

2014 Não identificado Pinheiro Neto Advogados

2015 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e 
Quiroga Advogados

BMA Advogados – Barbosa, Müssnich, Aragão 

2016 Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría 
(CHI)

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

2017 Não identificado Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

2018 Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (PER) Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

2019 Pinheiro Neto Advogados Pinheiro Neto Advogados

2020 Pinheiro Neto Advogados Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Fonte: Elaboração própria, a partir de fontes múltiplas.

5 É necessário pontuar que o site da Chambers não fornece uma relação pública de todos 
os vencedores dos prêmios, o que ensejou uma busca exploratória indireta para identifi-
car os escritórios vencedores, envolvendo sites de notícias, sites dos próprios escritórios, 
entre outras fontes, incluindo contato com profissionais do ranking para tentar obter todas 
as informações. Ainda assim, não foi possível identificar todos os vencedores do prêmio 
Latin America Law Firm of The Year. Vale ressaltar também que em alguns anos esse 
mesmo prêmio foi entregue a escritórios estrangeiros, de sorte que não foram considera-
dos na análise, já que o capítulo pretende analisar o efeito do ensino jurídico global sobre 
o contexto da prática jurídica brasileira.
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3.2. O ENSINO REVELADOR DA PRÁTICA JURÍDICA

Considerando que educação e prática jurídica são intrinsecamente relacio-
nadas, e que a primeira explica em grande medida a segunda, esta pesquisa 
partiu da análise da formação acadêmica de uma amostra da elite advocatícia 
brasileira para verificar se há indícios de prevalência de alguma tradição 
jurídica específica na advocacia brasileira.

Portanto, uma vez selecionados os escritórios brasileiros vencedores dos 
prêmios no período indicado, passou-se à análise da formação acadêmica de 
cada advogado conforme constante dos sites dos escritórios,6 de modo que foi 
necessário assumir que o conteúdo de tais informações era verdadeiro.7 Vale 
destacar que a análise completa dos profissionais foi possível apenas para 
dois dos quatro escritórios selecionados, uma vez que os demais informaram 
a formação acadêmica apenas dos sócios e dos consultores. 

Juntos, os escritórios somam 1.829 profissionais, dos quais foi possível 
analisar a formação acadêmica de 975, considerando a limitação destacada 
anteriormente. Desse total, 440 eram sócios/consultores,8 e 535, advogados. A 
discriminação do número de sócios/consultores, de advogados por escritório 
e de profissionais totais é descrita na Tabela 2.

6 Levantamento e análise realizados até janeiro de 2021.

7 A mesma assunção teria de ser feita caso se utilizasse outros portais de informações aca-
dêmicas dos profissionais, por exemplo, o sistema Lattes. Nem todo profissional o utiliza, 
tampouco o atualiza, de modo que o ganho de confiabilidade com relação a outros portais 
não seria suficiente para descredibilizar as informações dos sites dos escritórios.

8 Além das demais considerações metodológicas, é importante destacar que desses 281, 
alguns advogados foram contabilizados mais de uma vez em razão de terem feito mais 
de um curso no exterior. Foi o caso de nove profissionais, dos quais sete realizaram dois 
cursos, e dois realizaram três cursos. A amostra final, por profissional, foi de 271, o que, 
em termos gerais, não altera os resultados obtidos.
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Tabela 2 – Profissionais dos escritórios selecionados

Profissionais Sócios/Consultores Advogados

Escritório 1 639 110 529

Escritório 2 493 125 368

Escritório 3 450 125 325

Escritório 4 247 80 167

Total 1829 440 1389

Fonte: Elaboração própria, a partir dos sites dos escritórios.

A partir dessa amostragem, identificou-se que, do total de 1.829 profis-
sionais da advocacia cujos currículos foram levantados, 15,3% realizaram ao 
menos um curso de pós-graduação fora do Brasil; a porcentagem aumenta 
para 50,2% quando considerado somente o total de sócios ou consultores.9 
A Tabela 3 contém a relação dos profissionais com formação acadêmica no 
exterior em números absolutos, bem como a porcentagem em relação aos 
dados da Tabela 2. 

Tabela 3 – Profissionais com formação no exterior – números absolutos 
e percentual em relação ao total de profissionais (%)

Profissionais Sócios/Consultores Advogados

Escritório 1 67 (10,5%) 67 (61%) n/a

Escritório 2 96 (19,5%) 62 (49,6%) 34 (9,2%)

Escritório 3 60 (13,3%) 60 (48%) n/a

9 Além das demais considerações metodológicas, é importante destacar que desses 281, 
alguns advogados foram contabilizados mais de uma vez em razão de terem feito mais 
de um curso no exterior. Foi o caso de nove profissionais, dos quais sete realizaram dois 
cursos, e dois realizaram três cursos. A amostra final, por profissional, foi de 271, o que, 
em termos gerais, não altera os resultados obtidos.

(continua)
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Profissionais Sócios/Consultores Advogados

Escritório 4 58 (23,5%) 32 (40%) 26 (15,5%)

Total 281 (15,3%) 221 (50,2%) 60 (4,3%)

Fonte: Elaboração própria, a partir da formação acadêmica disponibilizada nos sites dos escritórios.

A partir desses dados já é possível perceber uma concentração das 
formações acadêmicas no exterior nos sócios/consultores dos escritórios 
analisados, variando entre 40% e 60% do número total de cada escritório. 
Em termos globais, metade dos sócios analisados tinha alguma formação 
no exterior. Isso certamente contribuiu para que o número de profissionais 
com formação fora do país chegasse a 15,3% do total de profissionais, uma 
vez que os sócios correspondem a aproximadamente 78% daquele número.10 

Todavia, os dados que mais interessam a este capítulo são aqueles 
relacionados às instituições de ensino e aos países em que a formação dos 
profissionais ocorreu. Isso porque pretendia-se, desde o início, coletar 
indícios de que os efeitos da codificação do Direito – presente na teoria de 
Pistor – e da superposição ocupada pelos centros de ensino do denominado 
Norte global também estão presentes na prática jurídica dos escritórios 
brasileiros. Felizmente, a pretensão inicial concretizou-se após a análise. 

As instituições de ensino que fizeram parte da formação dos profissio-
nais analisados indubitavelmente são universidades do Norte global, con-
centradas majoritariamente nos Estados Unidos e na Europa Continental, 
como é possível perceber a partir do Gráfico 1; de fato, houve uma única 

10 Como destacado anteriormente, é bem verdade que a análise dos advogados foi possível 
apenas para metade dos escritórios, e que o percentual de advogados – e, consequente-
mente, de profissionais – que não foram analisados foi de 46%. No entanto, mesmo nos 
escritórios em que foi possível a análise completa, o percentual de advogados com forma-
ção no exterior permaneceu bem abaixo daquele de sócios com a mesma formação. Dessa 
forma, é possível afirmar que a formação no exterior permaneceu condensada na classe 
dos sócios e consultores do escritório.
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incidência destoante dessa tendência, a Universidade de Kyoto, no Japão, 
referenciada uma vez na análise. 

Gráfico 1 – Incidência nas universidades – Mundo

Fonte: Elaboração própria, a partir da formação acadêmica disponibilizada nos sites dos escritórios.

Mesmo naquelas regiões há uma evidente prevalência de universidades 
de tradição jurídica anglo-saxã. Não apenas os Estados Unidos são respon-
sáveis por 63% das referências totais, como também o segundo colocado 
nesse critério é o Reino Unido, com 17%. 

Na Europa Continental, nem mesmo em países latinos, como Portugal, 
Espanha e Itália – em relação aos quais era possível esperar uma incidência 
maior pelas afinidades em termos de tradição jurídica e facilidade linguística 
–, os números equiparam-se aos do Reino Unido (Gráfico 2). França e Alema-
nha, países que influenciaram a história do ensino jurídico brasileiro, figuram 
com números melhores, mas ainda bem abaixo dos britânicos. Somando-se 
as incidências desses países ainda não se alcança o total de incidências do 
Reino Unido. 
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Gráfico 2 – Incidência nas universidades – Europa Ocidental

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações disponibilizadas  
nos sites dos escritórios analisados.

O Gráfico 3 também confirma a tendência de concentração das incidên-
cias por universidades, mas no contexto dos Estados Unidos e de suas uni-
dades federativas. Nesse caso, a concentração dá-se nos estados do nordeste 
estadunidense, responsáveis por aproximadamente 81% das incidências totais 
do país; o restante é dividido entre os estados da Califórnia (14%), Flórida 
(3%) e Texas (1%). 
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Gráfico 3 – Incidência nas universidades – Estados estadunidenses

Fonte: Elaboração própria, a partir da formação acadêmica disponibilizada nos sites dos escritórios.

Ainda, foram identificadas 72 universidades diferentes distribuídas pelos 
países; todos eles, representantes do Norte global, conforme demonstrado 
no Gráfico 1. Também nesse critério os líderes continuam sendo os Estados 
Unidos e o Reino Unido com, respectivamente, 24 e 14 universidades locais 
representando-os – mais da metade do total de universidades. 

Mesmo com uma boa quantidade de universidades globais, as incidên-
cias continuaram concentradas em um grupo pequeno de universidades. Se 
forem destacadas as universidades que tiveram ao menos uma dezena de 
incidências, a fim de se considerar apenas as mais representativas, tem-se que 
54,8% das incidências ocorreram em apenas 9 universidades; destas, 7 são 
universidades dos Estados Unidos e as demais, do Reino Unido. Em termos 
absolutos, significa dizer que, dos 281 registros de formação acadêmica no 
exterior, 154 estão concentrados nessas universidades, que se encontram 
discriminadas na Tabela 4.
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Tabela 4 – Universidades mais incidentes

Universidade (país) Número de incidências

Columbia (Estados Unidos) 32

New York University – NYU (Estados Unidos) 25

Chicago (Estados Unidos) 22

London School of Economics – LSE (Reino Unido) 17

Harvard (Estados Unidos) 13

Georgetown (Estados Unidos) 12

Stanford (Estados Unidos) 11

King’s College (Reino Unido) 11

Berkeley (Estados Unidos) 11

Fonte: Elaboração própria, a partir da formação acadêmica disponibilizada nos sites dos escritórios.

Nesse sentido, o achado mais interessante, tanto da análise das uni-
versidades quanto da dos países em que se localizam, talvez seja o fato de 
que nenhum país ou centro de ensino jurídico localizado no Sul global foi 
identificado. Em termos absolutos, significa que dos 1.829 profissionais 
das quatro grandes firmas analisadas; dos 975 cuja formação acadêmica se 
mostrou disponível para análise; dos 281 que informaram ter realizado for-
mação no exterior; de todos esses, não se observou qualquer universidade 
ou país do Sul global. 

Trata-se de um achado curioso, considerando que o Direito brasileiro faz 
parte do Sul global. Há de se reconhecer: o Brasil não apenas se encontra no 
Sul global, como também com ele estabelece relações de influência e trocas 
de conhecimento jurídico. Novamente, se a prática jurídica é um reflexo do 
ensino, então é possível presumir que há uma troca de influências também 
entre países do Sul global.11 No entanto, essa relação interna do Sul global 

11 Por exemplo, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, o Su-
premo Tribunal Federal proferiu acórdão reconhecendo o Estado de Coisas Inconstitucio-
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não apareceu nos dados coletados, o que pode conduzir à conclusão de que, 
aparentemente, se trata de relação mais sutil do que a estabelecida pelo Norte 
global sobre terras brasileiras; essa relação, inclusive, mostra-se evidente e 
presente, o que só ressalta a necessidade de ser estudada e aprofundada.

Ainda, a relevância do contato com literaturas a respeito da globaliza-
ção do ensino jurídico decorre de mais duas razões, amparadas pelos dados 
colhidos da análise da formação jurídica dos profissionais. Em primeiro lugar, 
é possível perceber que a formação jurídica no exterior normalmente está 
relacionada a áreas do Direito voltadas a temas internacionais, principalmente 
com foco empresarial,12 conforme descrever-se-á mais precisamente adiante. 

O segundo motivo que aponta para a necessidade de se entender o fenô-
meno da globalização do ensino jurídico diz respeito à tendência, identificada 
pela análise, de uma curva crescente de formações acadêmicas no estran-
geiro, por ano. O Gráfico 4 deixa evidente que, desde a década de 1980, e 
principalmente a partir da virada do milênio, há forte tendência à obtenção 
de formação acadêmica fora do Brasil entre os profissionais de grandes 
escritórios de advocacia, a despeito de variações.13

nal (ECI) do sistema carcerário brasileiro, conceito que não teve origem no Direito local. 
Ao contrário, o ECI nasce na petição inicial a partir de uma análise de direito comparado 
com a prática da Corte Constitucional da Colômbia – outro país do Sul global. Em ou-
tras palavras, o ECI tem origem na Jurisprudência da Corte colombiana, o que evidencia 
sua natureza: uma construção do conhecimento jurídico do Sul global. Naquele caso, os 
profissionais apresentam esse conceito ao STF, que não apenas o recebe, mas o abraça e 
o referenda por meio de sua decisão. Esse é apenas um dos casos em que o Direito brasi-
leiro demonstra receber evidente influência de seus “vizinhos” do Sul global. No entanto, 
a Colômbia passou longe de ter alguma incidência na análise realizada.

12 Outros casos que apareceram na amostra e que também comprovam essa tendência de in-
ternacionalização do ensino jurídico foram formações acadêmicas relacionadas a direitos 
difusos internacionais, como direito ambiental e direito dos recursos naturais.

13 É esperado, por exemplo, que o quantitativo de formações acadêmicas no ano de 2020 (3) 
cresça caso os sites dos escritórios sejam atualizados desde o período de coleta dos dados.
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Gráfico 4 – Quantidade de incidências por ano – Tendência
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Fonte: Elaboração própria, a partir da formação acadêmica disponibilizada nos sites dos escritórios.

3.3. ANÁLISE ESPECÍFICA: AMOSTRA DERIVADA E INDÍCIOS 
DE UM ENSINO JURÍDICO GLOBAL

A amostra principal permitiu identificar os cursos mais procurados pela 
elite da advocacia brasileira. E, a fim de compreender o que esses profis-
sionais brasileiros buscam aprender nos referidos cursos e avaliar se esse 
aprendizado seria uma expressão do Direito Global (Global Law), optou-se 
por analisar os currículos programáticos dos cursos mais recorrentes na 
amostra principal.

Criou-se, desse modo, uma amostra derivada composta dos currículos 
programáticos dos cursos de especialização oferecidos nas nove instituições 
de ensino que contam com mais de dez incidências na amostra principal. 
Em ordem decrescente de incidência, são elas: a Universidade de Colum-
bia, a NYU, a Universidade de Chicago, a LSE, a Universidade Harvard, a 
Universidade de Georgetown, a Universidade de Stanford e a Universidade 
de Berkeley. 

Há, nesse ponto, duas ressalvas metodológicas a se fazer. 
Primeiro, é preciso esclarecer que a amostra principal se baseou nas 

descrições das formações acadêmicas dos profissionais tais como constam 
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nos sites dos respectivos escritórios de advocacia. E como descrições desse 
tipo são naturalmente pouco precisas, optou-se por levar em consideração 
uma variedade de expressões que remetem a cursos de especialização em 
nível de pós-graduação, em instituições de ensino estrangeiras. Também 
foram retiradas da amostra total experiências realizadas antes da graduação, 
incluindo o bacharelado no estrangeiro, MBAs em administração e cursos 
em outras áreas – que não a jurídica –, cursos de verão (summer courses), 
atividade de visiting scholar, bem como cursos e experiências cujo grau não 
foi informado. Reunidas, estas experiências excluídas correspondem a 19 
incidências, de um total inicial de 300.14

A segunda ressalva é relativa ao recorte temporal. Embora a amostra 
principal compreenda um período de dez anos (de 2009 a 2019), considerou-
-se para a presente análise apenas os currículos programáticos atualizados, 
relativos ao ano letivo de 2020.15 Assim, obteve-se os currículos programáti-
cos dos cursos de LL.M. (Master in Law) oferecidos pelas universidades de 
Columbia, NYU, Chicago, LSE, Harvard, Georgetown, Stanford e Berkeley. 

A partir da análise desses currículos programáticos, o presente trabalho 
também buscou identificar um padrão relativamente ao formato e à estrutu-
ração dos cursos de LL.M. e descrever um possível perfil do público-alvo 
desses cursos para então levantar hipóteses explicativas para a preferência 
dos profissionais brasileiros pelos cursos de tradição jurídica anglo-saxã.

14 A amostra principal de 281 profissionais abrange cursos de pós-graduação, especializa-
ção e extensão em Direito, além de atividades de visiting researcher, Master in Science 
(MSc), Master of Laws (LL.M.), mestrados e doutorados na mesma área; esses últimos 
quatro graus de ensino, inclusive, correspondem à maioria esmagadora das formações 
acadêmicas no exterior: 88% da amostra final, aproximadamente, ou 247 profissionais, 
em termos absolutos.

15 Nota-se que o ano de 2020 foi marcado por toda sorte de adaptação curricular em decor-
rência das restrições impostas pela pandemia de covid-19. Contudo, para simplificar esta 
pesquisa, optou-se por levar em consideração os programas inicialmente previstos, sem 
as referidas adaptações.



90 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

Com relação ao formato dos cursos de LL.M., identificou-se o seguinte 
padrão:16 todos os cursos são pagos e presenciais, possuem duração média 
de dois anos17 e destinam-se a bacharéis em Direito que tenham cursado gra-
duação fora dos Estados Unidos. Por esse motivo, todos os cursos analisados 
incluem uma disciplina obrigatória de introdução ao Direito estadunidense 
(Introduction to American Law).18 Os critérios de seleção de cada curso são 
muito semelhantes e incluem, frequentemente, um tempo mínimo de prática 
profissional. 

No que toca ao conteúdo dos cursos, notou-se que há certa variedade 
entre as especialidades propostas. Com exceção de Harvard e Chicago, que 
não possuem programas específicos para o LL.M., as demais instituições 
oferecem programas de LL.M. específicos,19 com enfoques em determinadas 
áreas do Direito. Assim, NYU, por exemplo, propõe um cardápio de nove 
programas (Master of Laws, Competition, Innovation & Information, Corpo-
ration Law, Environmental Law, International Business Law, International 
Legal Studies, International Taxation, Legal Theory e Taxation). 

16 A LSE é uma exceção ao padrão observado. Além de oferecer diferentes formatos e du-
ração, o LL.M. da LSE não se destina necessariamente a bacharéis estrangeiros. Também 
vale notar que seu processo seletivo é distinto dos demais.

17 Algumas instituições, como Columbia, propõem um curso de Executive LL.M., com du-
ração de 12 meses e formato semipresencial.

18 Algumas instituições, como a NYU, capacitam os egressos dos cursos de LL.M. a presta-
rem o exame da Ordem dos Advogados correspondente à circunscrição da instituição de 
ensino.

19 Essa diferença entre os cursos de LL.M. com programas específicos e não específicos não 
é sem relevância. Enquanto nos cursos com programas específicos o(a) aluno(a) participará 
de aulas específicas para alunos estrangeiros do programa de LL.M., nos cursos sem progra-
mas específicos, os alunos participarão de aulas do curso de graduação. Em outras palavras, 
enquanto aqueles cursos se estruturam para atender especificamente alunos estrangeiros em 
nível de pós-graduação, esses outros recebem bacharéis estrangeiros que assistem às aulas 
de graduação em Direito estadunidense.
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Entre os(as) profissionais brasileiros(as) que especificaram a área de 
especialidade dos programas de LL.M. que cursaram, as de maior incidência 
foram: direito societário, tributação internacional, mercado financeiro e de 
capitais, comércio internacional, regulação, finanças corporativas e arbitra-
gem.20 Foram poucos os casos em que a formação estava relacionada a áreas 
do Direito local (como direito privado, penal ou processo civil), e mesmo 
nesses casos, houve registros de formação relacionada a sistemas nacionais 
ou regionais estrangeiros, como “direito penal europeu” ou “sistema legal 
americano”. 

 Outro ponto comum a quase todos os cursos de LL.M. analisados é o per-
fil do público a que se destinam. Com exceção do programa da escola inglesa 
LSE, todos os demais programas de LL.M. analisados são para bacharéis em 
Direito provenientes de fora dos Estados Unidos, os chamados students trained 
abroad,21 com experiência profissional comprovada – geralmente, requer-se 
cinco anos de experiência após a graduação. Isso se confirma pelo fato de 
todos esses programas imporem como disciplina obrigatória uma matéria de 
introdução ao Direito estadunidense (Introduction to American Law).22 

Essa delimitação do público-alvo dá aos cursos de LL.M. contornos de 
verdadeiros programas de inclusão para estrangeiros, em vez de iniciativas 
de pluralismo cultural. Apesar das incontornáveis fotografias de alunos(as) 
de todas as etnias que ilustram as páginas de site, há como uma linha que 
distingue os alunos de LL.M. e remete inevitavelmente às linhas globais e 
seus recortes epistemológicos herdados do imperialismo (SANTOS, 2007, 
p. 9-10).

20 Ressalta-se que apenas 43% dos registros mencionaram a área de formação. 

21 Expressão constante do site da Universidade de Columbia. Disponível em: http://law.co-
lumbia.edu/academics/llm-program-and-curriculum. Acesso em: 11 jan. 2022.

22 Alguns desses cursos ainda preveem um programa específico de capacitação para o exa-
me admissional na ordem advocatícia de sua circunscrição. É o caso da NYU, que ofe-
rece aos seus alunos de LL.M. um preparatório para o exame admissional da New York 
State Bar Association. Disponível em: https://www.law.nyu.edu/llmjsd/fromnyutothebar. 
Acesso em: 11 jan. 2022.

http://law.columbia.edu/academics/llm-program-and-curriculum
http://law.columbia.edu/academics/llm-program-and-curriculum
https://www.law.nyu.edu/llmjsd/fromnyutothebar
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Em suma, o padrão que se extrai dessa análise é de: programas de LL.M. 
oferecidos por instituições de ensino privadas, estadunidenses, de renome, 
que possuem duração média de dois anos, são ministrados em modalidade 
presencial,23 destinados a experientes juristas, formados fora dos Estados 
Unidos, que desejem se especializar em temas relacionados ao direito dos 
negócios estadunidense e/ou internacional (Business law ou Corporate law). 

A amostra obtida produziu dados que já recomendam, por si, a neces-
sidade de se revisitar teorias da globalização do ensino jurídico e da codi-
ficação de um modelo jurídico dominante – além de sua sobreposição. A 
prática advocatícia é reflexo da educação jurídica, e no caso brasileiro, a 
presente pesquisa revelou que ela indica uma tendência de convergência para 
um direito global de tradição jurídica anglo-saxã e, mais especificamente, 
estadunidense. 

Certamente, mais estudos qualitativos seriam necessários para se avaliar 
o quanto os indícios aqui apontados corroboram para a tese de codificação 
do Direito de Pistor. Contudo, a simples ausência de qualquer participação 
de universidades e de países do Sul global na amostra selecionada já é uma 
forte evidência de que esse fenômeno de convergência para um modelo 
epistêmico único se faz, de fato, presente no cenário jurídico nacional. 

cOnclUsãO 

Tomando por referencial teórico a obra de Katharina Pistor e as teorias de 
Direito e Desenvolvimento acerca da globalização da educação jurídica, esta 
pesquisa explorou a relação entre o fenômeno da codificação do Direito, a 
educação jurídica e a exportação – e, em certa medida, imposição – de sis-
temas jurídicos de países do Norte global, mais especificamente da tradição 
anglo-saxã. A partir disso, foi estabelecido o vínculo entre o ensino e a prá-
tica jurídica, com destaque para o papel dos advogados, que, na acepção da 
Katharina Pistor, poderiam se dividir entre global lawyers e masters of code. 

23 Algumas universidades, como Columbia e LSE, oferecem programas que chamam de 
Executive LL.M., com carga horária reduzida e aulas semipresenciais.
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Esse referencial teórico utilizado serviu de base para análises empíri-
cas, por meio das quais foi possível dialogar e referendar as conclusões dos 
autores citados ao longo do texto, a partir do estudo da prática e, de modo 
reflexo, do ensino jurídico dos operadores do Direito no contexto brasileiro. 
Os principais achados indicam que, de fato, há um perfil dominante na for-
mação acadêmica no estrangeiro por parte dos advogados brasileiros, qual 
seja, o de cursos de LLM em IES do Norte global, especialmente naqueles 
locais indicados por Pistor como sendo o centro da codificação do capital – a 
saber, Estados Unidos e Reino Unido. Em contraposição, não foram encon-
trados dados a respeito de formação acadêmica em países do Sul global, o 
que também contribui para o cenário descrito neste capítulo. 

Ademais, a análise da grade curricular de alguns dos cursos mais pro-
curados revelou um perfil de público-alvo particularmente interessante e 
que vai ao encontro do referencial adotado: cursos projetados para instruir 
profissionais estrangeiros acerca do Direito anglo-saxão e práticas jurídicas 
negociais e de global law, áreas sobre as quais muitas das IES mais identi-
ficadas (Columbia, NYU, LSE) se debruçam em suas agendas de pesquisa. 

Portanto, além de indicar a tendência da expansão da tradição jurídica 
anglo-saxã para fora do Norte global, a prevalência desse padrão nos dados 
colhidos empiricamente confirma o referencial teórico adotado e reforça a 
necessidade de se revisitar as teorias de Direito e Desenvolvimento e, espe-
cialmente, a teoria da codificação de Katharina Pistor, para se entender o 
ensino jurídico experimentado pelos profissionais brasileiros. 
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CAPÍTULO 4
DOCÊNCIA JURÍDICA E GIG ECONOMY: 
ENTRE PRECARIZAÇÃO E EFICIENTISMO 
NA SALA DE AULA

Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros
Matheus de Barros

inTRODUçãO

O que dizer sobre o docente em Direito no Brasil, após quase dois séculos 
da criação das primeiras instituições de ensino jurídico? Do ponto de vista 
histórico, considerando o isolamento secular das faculdades de Direito e 
as respectivas origens orientadas para a formação de uma elite profissional 
(NOBRE, 2004), desde o período imperial, mesmo antes da implementação 
de quadros universitários no país, a resposta recorrente é a descrição daquele 
profissional que cumpre dupla jornada, combinando o tempo em sala de aula 
com escritório ou gabinete.1 Não é raro que o conteúdo ministrado em sala 
de aula reflita o ritmo da vida forense, com o professor reproduzindo para o 
alunado os casos de sucessos – e os vícios – de seu dia a dia. Nesse sentido, 
a atividade docente é reduzida à repetição de atos operacionais do Direito, 

1 De acordo com o relatório do Observatório do Ensino em Direito da Fundação Getulio 
Vargas, publicado em 2013, baseado no Censo de Educação Superior de 2012 (INEP), a 
maioria dos docentes em Direito no país é composta por profissionais do gênero masculi-
no, brancos, com título de mestre, com trabalho em regime parcial e nos cursos localiza-
dos na capital e oferecidos pela rede privada (GHIRARDI et al., 2013, p. 9). O Censo da 
Educação Superior 2019, produzido pelo INEP, indica que, no Brasil, há 386.073 docentes 
atuantes na educação superior, sendo 209.670 em instituições privadas. Ainda segundo o 
INEP (2020), há 213.204 docentes em tempo integral, 104.678 em tempo parcial e 68.191 
horistas – a rede privada apresentou uma concentração de horistas: 62.725 docentes.
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enquanto a formação do jurista – capaz de atribuir autonomia para a cons-
trução do conhecimento – é submetida à rotina desenvolvida pelo docente. 

Este texto não afirma que a atuação profissional do docente fora da aca-
demia seja inútil ou irrelevante à educação jurídica. Ao contrário, deve-se 
reconhecer que essa atuação pode ser valiosa fonte de formação. A crítica é 
voltada para a prática reducionista do ensino: o mundo jurídico apresentado 
pela(o) docente passa a ser mera reprodução do que ele(a) vê em seu dia a 
dia fora da academia. Essa prática reducionista pode ser decorrente da difi-
culdade de conciliar a produção de material didático e a preparação de plano 
de cursos com as horas exigidas pela outra atuação profissional (o escritório 
de advocacia, o gabinete, etc.).

Um dos resultados desse problema no ensino jurídico pode ser identi-
ficado na qualidade científica das pesquisas e dos estudos produzidos nas 
faculdades de Direito. Por meio de diferentes abordagens, pesquisadores 
observaram, nas últimas décadas, uma confusão entre ensino, pesquisa e prá-
tica jurídica.2 Essa confusão pode explicar a consolidação de um pensamento 
jurídico comum no país, pautado em certa vulgata formalista: a crença de que 
o raciocínio jurídico se reduz à automática aplicação do modelo da subsunção 
dos fatos à norma jurídica, afastando-se qualquer desenvolvimento teórico 
sobre a atividade interpretativa e argumentativa do jurista. Com a redução 
do estudo jurídico através das lentes formalistas, o ensino torna-se incapaz 
de identificar transformações na sociedade e oferecer novas soluções para 
problemas jurídicos contemporâneos.3 A redução do âmbito do conhecimento 
jurídico também tem consequências na produção de pesquisas sobre o Direito, 

2 Cf. Nobre (2004), Rodriguez (2013), Lins e Horta, Almeida e Chilvarquer (2014) e Lima e 
Lupetti (2014), Xavier (2015) e Sá e Silva (2016).

3 Nesse mesmo sentido, apontando a importância da formação de “juristas fora da curva”, 
José Eduardo Faria (2016, p. 273) sustenta que “se algo marca a formação de operadores 
jurídicos e do próprio pensamento jurídico brasileiro contemporâneo é a dificuldade das 
faculdades de Direito mais antigas e tradicionais, integradas por juristas forjados na tradi-
ção de uma Teoria Geral do Direito de inspiração privatista e epistemologicamente frágil, 
de perceber os problemas novos [...]”. 
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com a falta de desenvolvimento de estudos sobre metodologia adequada a 
trabalhos científicos.

O saldo é a formação de bacharéis em Direito incapazes de avaliação 
crítica e de desconstrução de práticas prejudiciais à sociedade. Profissionais 
avessos à crítica reproduzem desigualdades e confirmam o alheamento refe-
rente à articulação do pensamento jurídico com saberes de outras áreas, assim 
como deixam de desenvolver o conhecimento propriamente jurídico por meio 
de pesquisas sobre o Direito dotadas de rigor epistemológico e metodológico.4 
No cenário brevemente apresentado nas linhas anteriores, a participação de 
discentes em sala de aula é traduzida pela assimilação da vulgata formalista, 
pela ausência de diálogo entre as(os) discentes e entre discentes e docente, 
bem como pela indiferença aos problemas sociais contemporâneos. 

Nesse contexto, professores-operadores são reforços de uma lógica de 
ensino voltada para o consumo de massa, na qual suas funções apenas são 
compreendidas como fonte de valor econômico. Essa situação não será 
modificada com tanta facilidade, já que ela vem ganhando incentivos para 
aumentar a lacuna entre a autonomia científica dos cursos de Direito vis-à-vis 
a exploração comercial dos seus projetos acadêmicos com propósitos merca-
dológicos (e.g., a ideologia concurseira).5 O desafio principal é, então, saber 
como promover uma mudança de cenário na carreira jurídico-acadêmica no 
Brasil, de modo a assegurar boas condições de trabalho a ponto de alterar a 
descrição referente ao docente do Direito com dupla jornada.

Diferentes alternativas foram apresentadas: residência pedagógica; a 
aplicação de exames de aptidão técnica para os professores – em moldes 

4 Para uma perspectiva crítica sobre os desafios do ensino jurídico no país, cf. Barros e 
Barros (2018).

5 É possível identificar tentativas de reforma do ensino jurídico que não lograram tanto 
êxito – como o Ceped no final da década de 1960, reavivado atualmente com outros pro-
pósitos. Cursos de Direito com projetos pedagógicos inovadores, comprometidos com a 
formação de profissionais habilitados tanto às práticas forenses quanto à pesquisa e à do-
cência, são exceções no país. Para um debate sobre uma nova faculdade de Direito, veja 
Unger (2006).
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similares ao exame da Ordem;6 exigências de vínculos empregatícios com 
dedicação exclusiva dos docentes; e até mesmo um controle mais rigoroso 
sobre a abertura de cursos jurídicos – o que acarretou uma queda de braço 
entre o Ministério da Educação e a Ordem dos Advogados do Brasil, que 
solicitou a suspensão da criação de novos cursos até a conclusão de avalia-
ções técnicas sobre como aprimorar a qualidade do ensino.7 Subjacente a 
essas tentativas pontuais, percebe-se que a questão da formação e do ensino 
em Direito vem sendo negligenciada e apartada do debate sensível àquilo 
que será denominado, neste texto, campo acadêmico (docência e pesquisa).

A partir desse contexto, discute-se o futuro da docência do Direito via 
reflexões sobre as relações de trabalho após a Reforma Trabalhista (Lei n. 
13.467/2017), que promoveu a redução de direitos, a flexibilização de regi-
mes de trabalho e cortes de verbas assistenciais e previdenciárias. Para tanto, 
lança-se a seguinte questão: é possível afirmar a existência de um movimento 
de incentivo à precarização do trabalho do docente em Direito?

Na busca por uma resposta, iniciamos este capítulo com uma breve 
exposição explicativa sobre a Reforma Trabalhista no Brasil, com foco na 
inovação concernente à possibilidade de contratação para trabalhos inter-
mitentes. Em seguida, apresentamos algumas considerações sobre o papel 
contemporâneo do docente na área do Direito, com vistas a mostrar como 
a orientação puramente mercadológica em instituições de ensino vai na 
contramão da formação de bons juristas, isto é, de pessoas preparadas para 
as demandas de profissões jurídicas contemporâneas. A principal hipótese 
discutida no texto é a de que a legalização de trabalhos intermitentes na área 
da docência pode implicar sério risco para projetos universitários que apostam 
em diretrizes voltadas para a formação docente e de pesquisa no Direito.

6 Vide Mariz (2018). Interessante perceber que essa alternativa representaria, em alguma 
medida, um engessamento da formação pedagógica, considerando o prejuízo de conduzir 
o ensino com vistas à aprovação do discente em um exame, como é o caso da prova para 
ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

7 Vide Pinho (2019).
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Para o desenvolvimento dessa reflexão, recorremos à noção de gig 
economy,8 aqui entendida como um recurso útil na análise do cenário 
brasileiro no que diz respeito ao ensino jurídico, considerando as trans-
formações da operação de uma economia digital, sobretudo para apontar a 
dominação do mercado do ensino jurídico por alguns grupos econômicos.9 
Em seguida, abordamos brevemente a existência de casos concernentes à 
Reforma Trabalhista que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), 
visando mostrar alguns pontos de tensão entre entidades da sociedade 
civil gerados pela introdução da possibilidade de trabalho intermitente no 
ordenamento jurídico brasileiro.

Por fim, são correlacionadas algumas práticas mercadológicas com a 
formatação do ensino em Direito, o que permite refletir sobre como ocorre 
a desvalorização da carreira do docente em Direito no país.10 O saldo final 

8 Este texto utiliza a expressão em inglês, capaz de preservar o sentido do termo gig, que 
se refere, entre outras coisas, à performance de um artista, de forma autônoma, por um 
período determinado e curto. Em alguma medida, a gig economy privilegia os trabalhos 
autônomos, vinculados à demanda estruturada pela economia de plataformas (EVANS e 
GAWER, 2016). 

9 O vínculo e o tratamento jurídico dessas relações de trabalho não são claros à luz da le-
gislação brasileira, além de que muitos trabalhadores não possuem quaisquer garantias 
trabalhistas, devido ao fato de trabalharem, sem vínculo empregatício, para sociedades 
empresárias que oferecem serviços sob demanda nas plataformas. Evans e Gawer (2016, 
p. 5) definem plataformas como os meios – notadamente digitais – por meio dos quais da-
dos (informações) são “capturados, transmitidos e monetizados”. Para os fins deste texto, 
a referência à economia de plataformas concerne ao potencial de uso dos meios digitais, 
por parte de sociedades empresárias do ramo educacional. 

10 Este texto não estabelece uma relação de causalidade entre as operações do mercado de 
ensino superior em Direito no país e o processo de precarização do vínculo de trabalho 
do docente, mas são apontadas diferentes correlações. Outros pontos também poderiam 
ser explorados, como a retroalimentação da cultura de litígio predominante no país e o 
impacto na formação de profissionais do Direito, bem como as diretrizes de programas 
de pós-graduação em Direito, que apostam no aumento de seus quadros discentes, em 
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é uma reflexão sobre os desafios que as novas relações de trabalho, vincu-
ladas à operação de uma economia digital,11 representam para a docência 
jurídica. Por um lado, é possível indicar as oportunidades que se configuram 
em razão do âmbito digital, baseado em um sistema produtivo de capacidade 
quase ilimitada. Por outro lado, observa-se o aumento da desigualdade na 
sociedade, inclusive na sala de aula.

1. a RefORma TRaBalhisTa e O TRaBalhO 
inTeRmiTenTe: Uma cOnTeXTUalizaçãO a PaRTiR 
Da RevOlUçãO DigiTal

A Reforma Trabalhista promovida pela Lei n. 13.467, de 2017,12 introduziu 
muitas mudanças no Direito e pode ser considerada um reflexo do processo 
de alterações das relações de trabalho no contexto da revolução digital, que 
se alastra globalmente. Segundo o economista francês Jean Tirole (2020, 
p. 438), “é necessário repensar nosso Direito e o ambiente institucional do 
trabalho (formação, aposentadoria, seguro-desemprego) num mundo em 
mutação tecnológica acelerada”.

Considerando o tema que será abordado a seguir, destacamos uma das 
mudanças no âmbito trabalhista: a introdução da possibilidade do trabalho 
intermitente no ordenamento jurídico brasileiro. Antes da Reforma, empre-
gados não podiam ser contratados para prestação de serviços intermitentes. 
A Lei n. 13.467/2017 alterou isso, por meio de uma nova redação do art. 
443, caput e § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que definiu 
o trabalho intermitente como aquele descontínuo, “[...] com alternância de 
períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, 

vez de privilegiarem a construção de critérios mais específicos voltados para a seleção de 
pesquisadores com dedicação exclusiva no campo jurídico.

11 Cf. Evans e Gawer (2016).

12 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm.  
Acesso em: 31 jan. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
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dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e 
do empregador [...]”.13 Assim, o empregado é chamado à prestação de ser-
viço conforme a necessidade do empregador, recebendo somente nessas 
oportunidades.

A Reforma Trabalhista foi apresentada como uma das soluções para a 
crise econômica pela qual passa o Brasil, agravada pela pandemia de covid- 
-19. Nesse sentido, a regulação jurídica do trabalho intermitente surgiu como 
um modo de combater o desemprego e a informalidade em relações traba-
lhistas, tendo em vista que contratações de modo descontínuo já ocorriam 
antes das alterações na CLT. Os defensores da Reforma sustentavam que 
a possibilidade de contratações para trabalhos intermitentes propiciaria ao 
trabalhador ter diversos empregos e, com isso, produzir a sua renda para 
se sustentar.

Por outro lado, a legalização da modalidade intermitente – similar ao 
zero-hour contract, que não estipula uma quantidade mínima de horas a 
serem cumpridas – trouxe incertezas, devido à inexistência da estabilidade 
na relação empregatícia. O condicionamento da remuneração à convocação 
do empregador para a prestação de serviços pode levar a situações nas quais 
a falta de estabilidade supera quaisquer vantagens da Reforma Trabalhista.14 
Além disso, a precariedade da relação empregador-empregado permitiria 
àquele que contrata recorrer a muitos profissionais, os quais estão à dispo-
sição no mercado. A existência de um exército de reserva permite a intensi-
ficação da precariedade no mercado de trabalho, por meio, por exemplo, da 
oferta de baixos salários.

13 Nós nos referimos especificamente à redação atual do art. 443, § 3º, da CLT, que pode ser 
consultada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm. Acesso 
em: 31 jan. 2022.

14 A eficácia da Reforma também pode ser questionada. Nesse sentido, são necessárias pes-
quisas voltadas para os resultados da inovação legislativa no mercado de trabalho, com 
o fim de averiguar, por exemplo, se a possibilidade de jornadas intermitentes realmente 
levou à formalização de relações trabalhistas antes irregulares.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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A precarização (a contratação no modelo zero-hour, os baixos salários) 
é uma realidade que o próprio Direito pode chancelar e que afeta todos os 
trabalhadores, inclusive o docente em Direito. Como será abordado adiante, 
no modelo gig as normas jurídicas trabalhistas permitem a flexibilização de 
contratações: a remuneração é condicionada à necessidade do empregador, 
que tem diminuídos os seus deveres legais referentes às garantias trabalhis-
tas – o pagamento do salário mínimo, por exemplo, torna-se proporcional 
às horas trabalhadas de modo intermitente.15

A flexibilização na contratação favorece, principalmente, o polo con-
tratante na relação trabalhista. Em tese, embora os trabalhadores possam 
escolher suas horas de trabalho, os empregadores também podem decidir 
aceitar em suas listas apenas pessoas preparadas para trabalhar por deter-
minado número de horas e em determinados momentos do dia ou da noite. 
Com isso, a subordinação na relação trabalhista ganha novas cores, tendo 
sido legitimada pelo direito do trabalho reformado, tornando-se uma nova 
forma de controle baseada na incerteza da remuneração.16

15  O contexto de precarização, de subcontratação, de queda do padrão salarial, da ampliação 
de contratos de trabalho temporários e do desemprego é uma realidade que o próprio Di-
reito pode legitimar e que afeta a todos os trabalhadores. No modelo gig, os empregadores 
maximizam a flexibilidade, pois remuneram os trabalhos somente quando deles necessi-
tarem, sem que seja preciso arcar com certas garantias trabalhistas. A justificativa desse 
cenário reside no discurso romanceado segundo o qual os trabalhadores podem desfrutar 
da liberdade de serem “empreendedores”, trabalhando quando e para quem quiserem. 

16 Alguém poderia argumentar que a economia gig nada mais é que a expansão do trabalho 
autônomo. Todavia, o trabalhador autônomo geralmente labuta por conta própria e para 
vários clientes. Na melhor das hipóteses, o trabalhador autônomo pode arriscar perder 
qualquer cliente sem o colapso de seu negócio – aliás, essa liberdade de atuação é um ide-
al da livre iniciativa. Contudo, no modelo gig, os trabalhadores veem-se em uma situação 
na qual dependem de vínculos empregatícios com sociedades empresárias que, por sua 
vez, não podem ser realística e juridicamente descritas como “clientes” de “trabalhadores 
autônomos”, tendo em vista a subordinação que caracteriza a relação empregatícia.
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A legalização da jornada intermitente por meio da Reforma afetou os 
empregos de vários setores: saúde, lazer, educação, entre tantos outros. O 
caso Uber já não é uma exceção, mas exemplo de um processo global de 
pulverização de empregos e implementação de gigs. Outro exemplo inte-
ressante é a plataforma estadunidense TaskRabbit, que facilita a conexão 
entre o trabalho freelancer e a demanda local, permitindo que usuários 
encontrem ajuda imediata nas tarefas diárias, incluindo limpeza, aulas, 
saúde, mudanças, entregas e trabalhos manuais – no Brasil, plataformas 
semelhantes também fornecem na web essa versão de serviços em geral, 
como a GetNinjas. Seria o caso também de cogitar um impacto na atuação 
dos profissionais acadêmicos (professores e pesquisadores), em especial 
na área do Direito? Na sequência, apresentaremos alguns diagnósticos ati-
nentes à carreira jurídico-acadêmica no Brasil para, em seguida, tratarmos 
de como a Reforma Trabalhista pode contribuir para a precarização de um 
ramo já combalido da educação superior.

2. O ensinO De DiReiTO nO BRasil: algUns 
DiagnósTicOs aTinenTes à caRReiRa JURÍDica

Um dos modos de conceber a função de um professor é atribuir a ele a missão 
de facilitar o acesso de seus alunos e alunas a algum tipo de conhecimento. 
Essa facilitação pode ocorrer por meio de diversos métodos de ensino, que são 
escolhidos com vistas à otimização da construção do conhecimento durante o 
curso elaborado pelo docente. Isso pode ser entendido como o planejamento 
de diferentes tipos de aulas (exposições, diálogos socráticos, role playing, 
etc.), atividades extraclasse, recomendações de leituras e avaliações para o 
semestre ou o ano letivo. Nesse sentido, pode-se estabelecer uma analogia 
entre o curso em uma sala de aula e o curso entendido como um caminho 
idealizado pelo docente e trilhado por ele e pelos estudantes. Essa concep-
ção da atividade docente pressupõe a busca pela sinergia entre discentes e 
professores(as), pois a construção do conhecimento depende, por um lado, 
da escolha de métodos apropriados e, por outro lado, do comprometimento 
dos estudantes. Somente desse modo é possível avaliar se as aulas estão 
atingindo o seu objetivo ou se os métodos devem ser revistos. 
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A realidade do ensino jurídico em nosso país, infelizmente, não reflete a 
preocupação em construir um caminho consistente a ser trilhado pelo corpo 
discente. Alguns autores apontam a crise do ensino jurídico há bastante 
tempo. Nobre (2004), por exemplo, indica o descompasso entre as facul-
dades de Direito e outras áreas ligadas às ciências humanas. O cerne de seu 
argumento consiste em um diagnóstico com duas faces: o ensino jurídico 
seria pautado na mera reprodução de práticas profissionais (a advocacia, a 
magistratura, etc.), situação que foi propiciada pelo isolamento das facul-
dades de Direito em relação às demais instituições das ciências humanas 
(economia, ciências sociais, e psicologia, por exemplo). Consequentemente, 
o caráter científico da produção jurídico-acadêmica seria frequentemente 
comprometido, sendo dominante o que se denomina “lógica dos pareceres”, 
isto é, a simples reprodução de textos dogmáticos com o objetivo de sus-
tentar um ponto de vista previamente concebido sobre determinado tema,17 
em detrimento da formação robusta de um campo epistemológico voltado 
para a pesquisa acadêmica sobre o Direito.

Ghirardi (2016, p. 73-87), por sua vez, sustenta que o ensino jurídico 
brasileiro ainda é fortemente marcado pelo modelo moderno, no qual o(a) 
docente é visto(a) como a fonte de todo o conhecimento, cabendo aos dis-
centes a postura passiva de receptáculo do que é fornecido em sala de aula. 
Segundo o autor, o contexto pós-moderno gerou tensões e desafios para os 
profissionais da educação, já que a aludida passividade perante o docente não 
se mostra suficiente para a formação de juristas preparados para lidar com a 
complexidade dos problemas jurídicos atuais. Alguns caminhos apontados 
por Ghirardi para o enfrentamento dessa necessidade de transformação são 
a aplicação de métodos participativos em sala de aula – por meio dos quais 
o conhecimento é construído em conjunto e não somente transmitido pelo 
professor – e o uso de novas tecnologias em sala, com vistas à sofisticação 
de métodos de ensino. Com isso, o autor propõe a quebra da inércia de uma 

17 Xavier (2015) sustenta que o diagnóstico de Nobre foi parcialmente superado nos últimos 
anos, com o aumento de pesquisas em Direito pautadas em critérios científicos, isto é, 
com uma base metodológica firme. Sobre o tema, ver Barros e Barros (2018).
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parte considerável de professores de Direito, que se conforma com a repetição 
de modelos antigos e inadequados de aulas.18

Almeida, Souza e Camargo (2013, p. 27) também apontam a predomi-
nância de “aulas expositivas” e “leitura acrítica” nas faculdades de Direito, 
com a concepção do ensino passivo sendo estimulada por uma visão consu-
merista difundida entre estudantes. Assim como Ghirardi (2016), os autores 
propõem a adoção de métodos participativos em sala de aula como um modo 
de abandonar o engessamento do ensino e de promover o desenvolvimento 
da autonomia dos estudantes.

José Eduardo Faria (2016, p. 305) afirma que a “teoria jurídica não acom-
panhou o desenvolvimento socioeconômico, contentando-se em trabalhar 
com categorias tradicionais e modelos fechados”. O autor junta-se às vozes 
críticas da área acadêmica do Direito ao sustentar que a pesquisa desprezou 
“as questões relativas aos fundamentos das leis e ignorou conflitos sociais e 
processos legislativos” (FARIA, 2016, p. 305). Assim como Nobre (2004), 
o autor afirma que “as faculdades de Direito mantiveram-se distantes das 
demais escolas da área de ciências humanas” e, consequentemente, “pagaram 
o preço do isolamento, esquecendo-se de que, quando não produzem o que 
ensinam e o que se pretende ensinar não reflete o conhecimento produzido, 
a Ciência do Direito não consegue avançar”, restando a cursos como Eco-
nomia, Antropologia, Filosofia Política e Economia o papel de fomentar o 
conhecimento sobre o Direito (FARIA, 2016, p. 305). O problema é que 
outras áreas não possuem o conhecimento jurídico capaz de produzir pesqui-
sas que acessem certas peculiaridades da racionalidade jurídica – em outras 
palavras, por mais valiosas que as pesquisas sobre o Direito produzidas em 
outras áreas sejam, o desenvolvimento de um campo epistemológico jurí-

18 Ghirardi (2015, p. 75-76) sugere uma série de mudanças no ensino em Direito, entre as 
quais destacamos o abandono da noção do ensino completamente verticalizado, isto é, da 
transmissão de informação do professor ao aluno. Modelos que privilegiam a horizontali-
dade (a interação entre alunos) são apontados como úteis na construção do conhecimento 
em sala de aula, sendo o professor o responsável pela formatação do curso com vistas a 
esse objetivo.
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dico é necessário para contemplar o próprio conhecimento sobre o Direito 
concebido por juristas.

Tendo em vista essas considerações de alguns autores que se debruçaram 
sobre questões atinentes ao ensino do Direito no Brasil, nota-se que as facul-
dades de Direito já tinham em seus horizontes grande número de desafios, 
todos de uma forma ou de outra ligados ao problema da idealização de um 
curso que ofereça um caminho capaz de levar ao conhecimento jurídico e 
à preparação para atividades profissionais pertencentes ao âmbito jurídico 
contemporâneo. 

Entretanto, o que a Reforma Trabalhista tem a ver com esse cenário? 
A resposta está na afirmação de que a possibilidade legal da contratação de 
professores no modelo de trabalho intermitente vai na contramão da neces-
sidade de reconfiguração do ensino jurídico, comprometendo a educação de 
futuros juristas. Uma faculdade de Direito que, para o fim da formação de seu 
corpo docente, baseia-se em contratos de trabalho intermitentes, transmite a 
mensagem de que qualquer planejamento docente deverá ser subordinado à 
lógica da economia gig, isto é, subordinado à conveniência mercantil de ins-
tituições de ensino que não se preocupam com a formulação de um caminho 
minuciosamente pensado, pois visam exclusivamente à oferta de serviços 
hábeis a ampliar as suas clientelas. 

Uma das principais marcas da aludida subordinação à lógica mercantil 
pode ser encontrada na oferta do ensino a distância em diferentes cursos 
jurídicos voltados para concursos públicos. A consolidação da ideolo-
gia concurseira no país faz parte de um esquema de retroalimentação da 
referida oferta de cursos preparatórios para concursos. A observação do 
modo de operação dos concurseiros é bem descrita por Fontainha et al. 
(2015, p. 638): em síntese, trata-se do foco em “decorar a letra da lei, ter 
por jurisprudência dominante a do tribunal que está recrutando, concordar 
com a corrente doutrinária a que pertencem os membros da banca e seguir 
a carreira cujo certame conseguir passar primeiro”. Essa operação está 
vinculada à dominação de um formato de ensino que está concentrado em 
determinados grupos econômicos. A base de ensino passa a ser determinada 
por editais, o sucesso é dependente do investimento em cursos orientados 
ao exame minucioso do conteúdo exigido, a remuneração futura é vinculada 
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ao próprio certame público, considerando a quantidade de fases exigidas 
para o ingresso na carreira.19

Por isso, em um contexto no qual o trabalho intermitente é juridicamente 
aceitável no ensino universitário, passa-se a admitir que o trabalho do profes-
sor possa consistir em intervenções pontuais – em dias, semanas ou poucos 
meses – voltadas para a satisfação de expectativas mercantis (preparação 
para concursos, por exemplo).20 Dessa forma, o “curso” é configurado em 
detrimento da formação de conhecimento crítico e aprofundado sobre o fun-
cionamento do Direito. Esse tipo de curso é caracterizado pela precarização 
da carreira docente chancelada pelo Direito do trabalho e pelo desapego à 
qualidade do curso, que é visto como um percurso burocrático para a obten-
ção de um diploma. Nesse cenário, as aulas são concebidas como momentos 
de transmissão de informações em larga escala, em classes frequentemente 
formadas por grande número de estudantes.

O desprezo pelo desenvolvimento da carreira docente nessas institui-
ções está alinhado ao desprezo pela aludida formação de um curso enten-

19 “Aqueles que recebem os maiores salários são os que ultrapassaram 6 fases de provas. 
O que permite que ele alcance essa remuneração não é [...] sua formação ou sua experi-
ência; seu salário é proporcional à complexidade do certame que prestou. Vemos, assim, 
uma hermeticidade ou autorreferencialidade desse processo seletivo: ele afere apenas o 
que ele próprio constrói como legítimo e relevante, excluindo de seu universo avaliativo 
critérios importantes para o desenvolvimento das atividades exteriores a ele. Parece-nos 
que uma das ferramentas corporativas de valorização simbólica e remuneratória de uma 
carreira é o grau de complexidade do certame, o que aponta para uma força ainda maior 
que a expressa neste trabalho” (FONTAINHA et al., 2015, p. 698).

20 É possível cogitar o quanto o trabalho intermitente no campo do ensino é, em alguma 
medida, resultado da queda de vínculos mais estáveis de trabalho nas universidades, ou 
de uma resposta do mercado com relação aos problemas de jornada laboral dos profes-
sores em um mesmo estabelecimento de ensino. Não é raro observar que muitos docen-
tes assumem uma grande carga horária de aulas na mesma instituição – ou em várias 
instituições –, sendo o que inviabiliza a observância do intervalo interjornada previsto 
no art. 66 da CLT.
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dido como um caminho, pois o objetivo é apenas transmitir informações 
que possibilitem a atuação acrítica no mundo profissional e a preparação 
para concursos e exames compostos por questões que prezam mais pela 
capacidade de memorização de textos legais e doutrinários do que pelo 
raciocínio jurídico apurado e voltado para o enfrentamento dos problemas 
contemporâneos.

Com isso, sustenta-se que a gig economy nas salas de aula contribui 
para a perenização daquilo que Ghirardi (2015, p. 76) apontou como um 
elemento a ser abolido nas faculdades de Direito: o “paradigma enciclopédico 
do Direito” – em outras palavras, a organização de cursos orientada pela 
reprodução em sala de aula de um número gigantesco de textos legais e dou-
trinários, sem qualquer reflexão sobre a utilidade dessa prática na formação 
de novos juristas e com total desapego ao avanço do conhecimento jurídico 
combinado com outras áreas do conhecimento (Economia, Sociologia, Antro-
pologia, Ciência Política, Relações Internacionais, Filosofia e Psicologia, 
por exemplo) ou com o desenvolvimento de um campo epistemológico do 
Direito mais robusto, capaz de abrigar pesquisas acadêmicas sobre o Direito 
concebidas a partir de pontos de vista jurídicos.

2.1. GIG ECONOMY NO ENSINO JURÍDICO: PELA EFICIÊNCIA EM SALA 
DE AULA?

A compreensão da precarização da docência em Direito exige examinar as 
relações de produção da sociedade e indicar como elas afetam a oferta do 
ensino, inclusive do Direito. Vale lembrar que o sistema capitalista é propenso 
a oscilações de prosperidade e de retração, porque ele é operado a partir da 
incerteza do comportamento futuro dos mercados, com vistas à acumulação 
de capital em diferentes cenários econômicos.21

21 David Harvey (2008) já pontuava, aliás, que a oscilação nada mais é que um aviso de que 
novas medidas serão tomadas para acompanhar o aceleramento do tempo de giro do capi-
tal. Essa característica acompanhou as etapas tanto da sociedade industrial quanto da pós-
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Após a crise de 2008, gerada pela expansão do crédito bancário hipotecá-
rio, o sistema capitalista global organizou-se em torno de desregulamentações 
de mercados financeiros e de uma agenda que aposta em políticas econômicas 
protecionistas, dependentes de acordos bilaterais entre os países. O resultado 
é um crescimento econômico cada vez menor, uma desigualdade cada vez 
maior e o endividamento crescente de vários Estados. À época da crise, foram 
comprovadas as deficiências do programa do Consenso de Washington, pois 
não bastava apenas a existência de mercados livres nos quais as sociedades 
empresárias pudessem competir, tal como efetivado por meio de políticas 
de liberalização e privatização. O desafio após a crise tornou-se saber como 
fomentar a competitividade dos mercados de forma segura e, ao mesmo 
tempo, facilitar a circulação das operações econômicas.

É nesse sentido que se observou a dominação corporativa e o restabe-
lecimento da financeirização, para além dos bancos e Estados. Surge a eco-
nomia de plataformas, que se estrutura em formatos empresariais flexíveis 
aos desejos e às preferências dos seus investidores, assumindo como único 
objetivo a maximização do valor investido. No mercado do ensino superior, 
essa tendência é cada vez mais presente, seja em razão da incorporação de 
diferentes instituições por grupos financeiros, seja nas práticas de financia-
mento estudantil promovidas por instituições de ensino privadas, possibili-
tando uma fidelização por endividamento, ou, ainda, na defesa do avanço do 
ensino a distância, que aumenta a produtividade a custos baixíssimos e com 
maiores retornos, com vistas à possibilidade de alcançar o grande público – a 
expansão do ensino de massa.

A expansão do setor privado no ensino em Direito foi apontada pelo 
Observatório do Ensino de Direito da FGV DIREITO SP, com referência a 
dados de 2012, quando já predominavam no Brasil os cursos oferecidos por 
instituições privadas (84%, ou 975 cursos). Salienta-se que a maioria desses 
cursos (524) não tinha fins lucrativos (GHIRARDI et al., 2014, p. 8). Ainda 
assim, considerado o total de 1.157 cursos de Direito identificados, 38,98% 

-industrial. Em todos os momentos, confirma-se a subordinação real do trabalho ao capital 
e, simultaneamente, o controle direto sobre o trabalhador.
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(ou 451) dos cursos eram oferecidos por instituições privadas que visavam 
ao lucro (GHIRARDI et al., 2014, p. 64).22

Nessa situação de expansão de instituições de ensino privadas, das quais 
uma fatia considerável é controlada por grupos financeiros,23 um dos prin-
cipais fatores influentes na subordinação do ensino ao interesse mercadoló-
gico é a preferência de acionistas, organizados em redes descentralizadas e 
capilarizadas.

No tocante às instituições controladas por grandes companhias de capi-
tal aberto,24 é possível reconhecer o traço neoliberal dessas instituições de 
ensino, que avançam de vento em popa via web, ao oferecerem cursos a 
distância. Por um lado, supõe-se que esse movimento seja uma expressão 
política do conceito de livre mercado da economia liberal: o mercado aloca 
recursos com eficiência perfeita; produtores, clientes e trabalhadores podem 
expressar sua livre escolha, porque dentro de um mercado sem restrição é 
sempre possível, em tese, abandonar um relacionamento insatisfatório e ir 
a outro lugar. Contudo, em alguns mercados, a concorrência no mercado 
é severamente restrita, o que compromete o pleno exercício de escolha 
mencionado. Mesmo onde há concorrência, a maioria dos mercados de 
consumo e de trabalho são caracterizados pelo confronto entre grandes 
organizações e indivíduos isolados.

22 Salienta-se que não propomos aqui a ligação necessária entre a busca pelo lucro e a bai-
xa qualidade do ensino. Os números apresentados servem como contextualização para o 
desenvolvimento dos argumentos deste texto, apontando a relevante fatia do ensino do-
minada por instituições privadas.

23 As principais instituições privadas de ensino que oferecem cursos jurídicos no Brasil ne-
gociam seus ativos em bolsas de valores. Um exemplo é a Kroton Educacional, maior em-
presa privada na área de serviços educacionais no Brasil, que negocia suas ações (KROT3 
e KROTY) respectivamente na bolsa de valores Brasil, Bolsa, Balcão e nos Estados Uni-
dos, na OTCQX. Outro importante caso é a Laureate Education, empresa privada que 
controla uma rede internacional de universidades – no Brasil já são mais de 12 universi-
dades, com ações (LAUR) negociadas na NASDAQ.

24 Sobre grupos educacionais privadas com fins lucrativos, vide Ghirardi et al. (2014, p. 37-41).
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É nesse contexto que as atuais relações de trabalho se estabelecem, 
inclusive no ensino jurídico, considerando que a evolução do capitalismo é 
um produto do desenvolvimento das forças produtivas, das inovações tec-
nológicas e organizacionais, fazendo com que novas relações de trabalho se 
configurem em um cenário de economia de plataformas.25 

Segundo o sociólogo Colin Crouch (2019), é necessário compreender o 
avanço da gig economy e a ideologia subjacente às contratações desprovidas 
de algumas garantias trabalhistas. O formato gig confirma que, para manter 
seus níveis de acumulação, os investidores dependem da utilização de um 
novo modelo da força de trabalho de acordo com suas necessidades, inclu-
sive admitindo um processo de precarização do trabalho para contar com o 
exército de reserva. O contraponto apresentado neste texto está na afirma-
ção de que a eficiência na busca pelo retorno dos investimentos caminha 
paralelamente ao distanciamento do apreço pelas boas práticas acadêmicas, 
conforme a abordagem exposta a seguir.

2.2. AS MANIFESTAÇÕES DE PAUTAS MERCADOLÓGICAS NA 
CONTRAMÃO DAS NECESSIDADES DO ENSINO JURÍDICO

Como a gig economy impacta as faculdades de Direito? Uma das formas 
de responder a essa questão está na referência ao fato de que o modelo gig 
avança ao se valer de inovações trazidas pela revolução digital.26

25 Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no processo de conflito 
de competência n. 164.544/MG, decidiu que motoristas de aplicativo no país são empre-
endedores individuais, com base no surgimento de uma nova interação econômica, o que 
confirma a flexibilização de uma série de garantias trabalhistas para esses novos trabalhos 
relacionados às plataformas. Cf. Brasil (2019a).

26 Tem-se como exemplo a experiência da Uber: a rede digital contribuiu para a interme-
diação e ocultação de relações de trabalho, tendo em vista que a oferta dos serviços de 
transporte se baseia na incerteza sobre a natureza do contrato de trabalho dos motoris-
tas, já que a relação com a sociedade empresária prestadora do serviço não depende de  
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A influência da revolução digital impacta também o ensino jurídico, 
tendo em vista, por exemplo, que algumas instituições atualmente oferecem 
serviços on-line, por meio de vínculos trabalhistas precários com relação aos 
docentes – muitas vezes contratados como “aulistas” –, como nos casos de 
ensino a distância de cursos de preparação para concursos, de especialização 
lato sensu e de cursos superiores de tecnologia (tecnológicos) em Direito.27 
Para além da integração, a esse tipo de ensino é atribuído um ganho qualita-
tivo, tendo em vista a interação virtual pressuposta – sobretudo por meio de 
técnicas dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), os quais permitem 
a troca de ideias entre alunos e professores nos fóruns, chats e listas de discus-
são. Entusiastas afirmam que essas transformações representam a facilitação 
de acesso ao ensino superior no país, ultrapassando barreiras geográficas e 
permitindo a inclusão de diferentes classes sociais no sistema universitá-
rio – tal como apresentado no modelo da Universidade Aberta do Brasil.28 
Obviamente, a inclusão também depende de um processo de alfabetização 
digital, de acesso à conexão de banda larga e aos bens informáticos. Segundo 
o Censo da Educação Superior de 2019, produzido pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2020), no Brasil, 
havia 316.039 concluintes de graduações a distância, distribuídos em 4.529 

formalização contratual, o que contribui para dificultar a identificação da relação  
de subordinação.

27 Educação a distância é um conceito antigo, cujo marco inicial remonta aos primeiros pro-
gramas de ensino via correspondência. Para um debate sobre o tema, vide Alves (2007). 
Não se pretende, neste texto, afirmar a impossibilidade de desenvolvimento de programas 
de ensino a distância de qualidade, tendo em vista a existência de experiências de sucesso, 
como a Universidade Aberta, em Portugal.

28 Esse modelo implementou um sistema com o objetivo de desenvolver a modalidade de 
educação a distância, expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 
superior no país, com base em tecnologias de informação e comunicação.
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cursos.29 O número total de polos de educação a distância no país, segundo o 
mesmo censo do INEP, era de 16.135, dos quais 14.202 eram privados.30

Os docentes atuantes nesse tipo de ensino são remunerados por trabalhos 
prestados pontualmente e não completam sequer uma jornada regular de 
trabalho – por outro lado, extrapolam horários para cumprir prazos curtos 
de resposta no sistema AVA.31 O saldo é um novo formato de apropriação 
do trabalho: paga-se menos horas para o docente, que pode ter de trabalhar 
muito além das horas contratadas, mas sem possuir algum tipo de estabili-
dade trabalhista que lhe propicie a construção de uma carreira voltada para 
o ensino aprofundado do Direito. Para muitas instituições, mesmo que isso 
não assegure a qualidade dos serviços prestados, o que importa é o acesso e 
o consumo de conteúdo (“conteudismo”) na rede pelo maior tempo possível. 
Em outras palavras, o estudante é considerado um cliente de instituições que 
se propõem a emitir conteúdo desenfreadamente, enquanto o docente deve 
se atentar ao cumprimento de metas, como o número de aprovação de alunos 
e o “ensino” de pontos da matéria que podem ser cobrados em exames.

Essa orientação observada no ensino superior no Brasil reflete outro 
sentido para o trabalho docente. Primeiro, considerada a lógica de consumo 
conteudista perde-se a importância da educação como forma de conquista 
de autonomia; salas de aula são esvaziadas em prol de uma centralização 
via terminais da rede. Segundo, constata-se também a falta de organização e 
dos recursos materiais necessários para o exercício das atividades no ensino 
superior, a ponto de justificar o crescimento dos cursos a distância. Terceiro, 

29 Com base no Censo do INEP de 2019, só há um curso de graduação de Direito a distân-
cia oferecido por instituição privada. Além disso, há 37 (trinte e sete) cursos de serviços 
jurídicos e notariais, todos oferecidos por instituições privadas. Cf. INEP (2020).

30 Ainda carecemos de dados objetivos que indiquem alguma relação entre o ensino a dis-
tância e a melhora no acesso à formação superior, com efetiva transformação social. Será 
necessário, por exemplo, observar os números de evasões de cursos a distância. 

31 Segundo Peters (2004), o ensino a distância remete à estrutura industrial de educação, 
baseada na fragmentação e divisão do trabalho e no consumo de massa, assemelhando-se 
à fase fordista.
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como apontado no item anterior, prevalece o diagnóstico da ideologia con-
curseira nas faculdades de Direito.

Apesar do que foi exposto até este ponto, os impactos da gig economy 
no ensino do Direito ainda não são claros, tendo em vista se tratar de um 
fenômeno que se intensificou recentemente, em razão da pandemia de covid- 
-19, com a migração das aulas presenciais para atividades virtuais síncronas 
e assíncronas. Nesse contexto, diferentes debates surgem, sendo de especial 
potencial ilustrativo a situação da área jurídica, considerando a grande pro-
cura por cursos de Direito no Brasil.32 De forma objetiva, é possível indicar 
algumas evidências de que a gig economy se intensifica no campo docente 
via novos cursos jurídicos (cursos preparatórios e cursos jurídicos para for-
mação de tecnólogos) e da oferta do ensino por grupos econômicos.

2.2.1. Mais cursos jurídicos e a oferta de educação superior 
na era digital

A expansão do modelo de ensino conteudista revela-se na atual importân-
cia do papel de cursos jurídicos preparatórios para o exame de ingresso na 
OAB e em carreiras jurídicas, como as de defensores públicos, promotores 
e juízes. É comum que pessoas recém-formadas em faculdades de Direito 
busquem esse tipo de curso para dar andamento à sua trajetória profissio-
nal, o que indica certa continuidade na formação do jurista: a graduação, 
nesses casos, é uma primeira etapa de absorção de conteúdo, futuramente 
desenvolvida pelas aulas abertamente voltadas para os grandes exames 
para carreiras jurídicas. 

Nesse contexto, o acesso ao conhecimento técnico tem se tornado cada 
vez mais digitalizado, com a oferta de cursos nas modalidades a distância, 
cujos objetivos são suprir o ensino insuficiente das faculdades de Direito e 

32 Com base no Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2017, produzido pelo 
INEP (2019, p. 39), os cursos de Direito lideraram o número de matrículas em 2017, com 
879.234 ingressantes. Já o Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2019 (INEP, 
2021, p. 36) indica 831.350 matrículas nos cursos de Direito.
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reforçar pontos que podem ser cobrados em exames ou concursos públicos. 
Contudo, a oferta digital não se limita à preparação para provas específi-
cas; ela também começa a ser inserida no nível da graduação. No ramo do 
Direito, em 2017, o Ministério da Educação autorizou a criação de um curso 
de gestão de serviços jurídicos e notariais, na modalidade a distância, por 
meio da Portaria n. 1.039/2017 da Secretaria de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior (BRASIL, 2017c).

A consequência imediata foi a ida do Conselho Federal da OAB ao Judi-
ciário, por meio da Ação Civil Pública n. 1014053-90.2017.4.01.3400, com 
pedido liminar para que os efeitos da Portaria fossem suspensos. Alegou-se, 
entre outros pontos, que o curso de formação de tecnólogos se aproxima das 
atividades privativas de advogado, profissão regulamentada por lei e que não 
estava sendo observada, o que provocaria lesão à ordem jurídica. Em sede 
liminar, o pedido de suspensão foi indeferido (DISTRITO FEDERAL, 2017), 
com o apoio manifestado no processo por parte de instituições privadas do 
ramo jurídico (mantenedoras) (ABMES, ABRAFI e SEMESP, 2017). Em 
sede recursal, a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, cujo entendimento foi o de que

a decisão do Ministério da Educação de permitir que o conhe-
cimento jurídico seja ensinado de forma técnica, ou seja, sem o 
grau de reflexão próprio do bacharelado, consubstancia ato de 
governo, com todos os prós e contras decorrentes ao mercado 
de trabalho e à sociedade, assim não cabe ao Judiciário intervir. 
(BRASIL, 2018)

Embora a Portaria de 2017 se referisse ao curso tecnológico oferecido 
por determinada sociedade empresária, outras opções surgiram no mercado, 
como o caso do curso de serviços jurídicos, cartorários e notariais, cujo 
objetivo é “formar tecnólogos generalistas, críticos e reflexivos”, por meio 
da educação superior a distância (UNIDERP, 2018). A fusão entre prática 
forense e ensino jurídico é evidente na descrição fornecida por muitos desses 
cursos de serviços jurídicos, também por ensino a distância: “[a] especia-
lização cada vez maior do setor jurídico demanda profissionais capazes de 
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compreender os trâmites legais e dar suporte às atividades dos advogados, 
seja em escritórios, cartórios ou tribunais” (UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE BRASÍLIA, 2021).

Nesse cenário de digitalização do ensino jurídico, parece-nos que duas 
questões se mostram especialmente relevantes: (i) há realmente uma grande 
diferença entre o que é geralmente lecionado nas faculdades brasileiras e 
o que se propõe que seja lecionado em cursos de formação de tecnólogos 
jurídicos?; (ii) diante das transformações nos meios de ensino jurídico, o que 
esperar do campo acadêmico do Direito, tendo em vista as intensas demandas 
por conteúdos destinados a suprir o abastecimento do mercado de trabalho,33 
em um contexto passível de ser afetado pela reforma trabalhista (trabalho 
intermitente)?

Neste texto, não é possível construir respostas definitivas para tais ques-
tões, sobretudo diante do caráter exploratório que o texto assume ao indicar 
algumas correlações e compreender as transformações do setor. Ainda assim, 
considerando o histórico do desenvolvimento do ensino jurídico no país, é 
possível sugerir alguns caminhos. No que diz respeito à primeira pergunta, 
tendo em mente o que foi exposto sobre críticas feitas ao ensino do Direito, 
é possível dizer que o surgimento de novos cursos jurídicos direcionados 
à capacitação para atuação técnica em cargos de suporte em escritórios de 
advocacia ou em órgãos públicos é um desdobramento da lógica dos pareceres 
(NOBRE, 2004), muito presente nas faculdades de Direito, por se tratar de 
uma confusão entre o campo acadêmico e diferentes exigências de algumas 
práticas profissionais. Com isso, não sugerimos que a educação jurídica deva 
ser desvinculada das exigências da vida profissional, mas sim que a educação 
nas faculdades de Direito não pode se resumir à lógica dos pareceres.

A segunda questão é profundamente ligada à primeira, porque a pro-
posta de um curso – seja de Direito, seja tecnológico – dita a configuração 
das expectativas com relação ao trabalho do docente. Uma hipótese – a ser 

33 Por exemplo, aprovação no exame da OAB, aprovações em concursos públicos, inserção 
em grandes escritórios de advocacia que contam com muitos funcionários para lidar com 
demandas de massa, etc.
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confirmada ou descartada em estudos empíricos futuros – é que as exigências 
advindas da necessidade de aprovação em exames e da inserção no disputado 
mercado de trabalho jurídico farão com que docentes sejam contratados para 
lecionar por meio do oferecimento de “pílulas”, isto é, por aulas voltadas 
para a fixação de certos pontos que devem ser posteriormente reproduzidos 
pelos estudantes. O “ensino em pílulas”, por ser fragmentado e, por isso, 
em desconformidade com a ideia de um curso (caminho previamente con-
cebido pelo(a) docente, a ser trilhado por ele(a) e pelos discentes), poderá 
ser promovido com contratações intermitentes, visando à utilização pontual 
do docente – por exemplo: a contratação para que um(a) professor(a) grave 
três aulas sobre direitos reais. Se consolidado no futuro não tão distante, esse 
modelo de ensino será, conforme nossa exposição, o retrato da economia gig 
na educação jurídica brasileira.

2.2.2. Oferta do ensino jurídico por grupos econômicos

As instituições de ensino privadas constituem 91,73% do total de instituições 
ofertantes do ensino jurídico no Brasil,34 segundo dados de 2019 produzidos 
pelo INEP (2020). Essa tendência confirma o processo de transformações 
do ensino superior no país, com o aumento da presença dessas instituições 
desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 
enfatizou a importância da desconcentração regional e o aumento da oferta 
de cursos pela iniciativa privada no âmbito do ensino superior.

Por meio do Decreto n. 2.306/1997, possibilitou-se também que essas 
instituições assumam natureza comercial.35 Tal alteração permitiu, dos anos 
2000 até o início da década passada, a capitalização de grupos econômicos 

34 Segundo o INEP (2020), são 1.234 instituições no total, abarcando 1.132 instituições 
privadas. Ao todo, o INEP (2020) aponta 1.569 cursos de Direito, sendo que 1.390 são 
oferecidos por instituições privadas. 

35 Decreto n. 2.306/97, Art. 1o – As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de 
instituições de ensino superior, previstas no inciso II do art. 19 da Lei n. 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de 
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do setor de ensino superior, via participação em bolsas de valores e aportes 
de capital de fundos de investimentos e, assim, diferentes fusões e aquisições 
foram observadas.

Muitos fundos de investimento possuem ampla atuação administrativa 
nas instituições de ensino, pois precisam assegurar o controle de gestão 
para garantir as melhorias no negócio – é recorrente observar o acordo de 
acionistas, que fixam cláusulas que asseguram o direito do fundo de indicar 
profissionais para cargos de chefia e direção. Em 2019, por exemplo, a vincu-
lação entre instituição e fundo era presente no caso da Laureate, com o fundo 
norte-americano KKR; da Kroton, com o fundo norte-americano Advent; da 
Cruzeiro do Sul, com o fundo britânico Actis; e da Anima Educação, com 
o fundo brasileiro BR Educacional. Fato é que a participação dos fundos de 
investimentos no capital social de empresas de educação traz desdobramentos 
não só do ponto de vista econômico, sobretudo concorrencial, ao se discutir 
as concentrações de mercado,36 mas também com relação às operações de 
gestão administrativa, a ponto de privilegiar vínculos precários de docentes 
e apostas em formatos de transmissão de conteúdo a distância.

A situação atual do ensino privado é marcada por práticas agressivas 
no mercado, por meio de aquisições de pequenas e médias faculdades 
e universidades por determinados grupos econômicos que controlam o 
setor – basta observar as condutas da Kroton Educacional, a maior socie-
dade empresária privada no ramo da educação no Brasil.37 Segundo as 

natureza civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão regidas pelo 
disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.

36 Não há dúvida de que o Estado é também uma organização indutora da expansão das ins-
tituições de ensino privado, na medida em que concentrou os investimentos públicas no 
ensino básico e permitiu a entrada de investimentos privados no ensino superior. Segundo 
dados do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de 2001 a 2015, a autarquia 
aprovou 77,42% dos atos de concentração nos mercados de ensino superior privado sem 
restrições. Cf. CADE (2016, p. 58).

37 A Kroton é titular de nove marcas do ramo educacional: Anhanguera, Fama, LFG, Pitá-
goras, Pitágoras Colégios, UNIC, UNIDERP, UNIME, UNOPAR. Cf. Kroton (2021). 



120 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

informações fornecidas em seu site, a Kroton possui, em sua rede, 1.071 
alunos de ensino superior e pós-graduação; 667 polos de EaD presentes 
em todos os estados do Brasil; 124 campi em todas as regiões do país; 41 
mil alunos no Pronatec; 53 mil alunos em cursos não regulados; 290 mil 
alunos de educação básica; mais de 600 escolas parceiras.38 Salienta-se que 
a Kroton não limita a sua atuação no ramo jurídico à graduação, por meio, 
por exemplo, da Anhanguera, mas também à preparação para concursos 
públicos, com cursos fornecidos pela LFG. Com isso, o ensino do Direito 
nos moldes propostos por sociedades empresárias como a Kroton se destina 
à já mencionada abordagem conteudista, distante do curso entendido como 
caminho e em prol do curso entendido como um percurso burocrático de 
consumo de pílulas para obtenção de um diploma.39

3. a qUesTãO chega à cORTe sUPRema: BReves 
OBseRvações sOBRe ações qUe TRamiTam nO sUPRemO 
TRiBUnal feDeRal

As alterações promovidas pela Reforma Trabalhista, em especial sobre o 
trabalho intermitente, foram questionadas por algumas entidades perante o 
Supremo Tribunal Federal (STF). No momento da produção deste texto, as 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 5826/DF, 5829/DF e 6154/DF 
estavam sendo julgadas conjuntamente, com três votos já apresentados. O 
Ministro Relator Edson Fachin julgou procedentes os pedidos formulados 
para declarar a inconstitucionalidade do art. 443, caput, parte final, e § 3°, 
art. 452-A, § 1° ao § 9° e art. 611-A, VIII, todos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) com novas redações decorrentes da reforma trabalhista 
(Lei n. 13.467/2017). Por outro lado, os ministros Nunes Marques e Ale-

38 Os números foram retirados do portal da Kroton, por meio do acesso à opção “Sobre a 
Kroton” e, em seguida, “Perfil Corporativo”. Cf. Kroton (2021).

39 Nesse sentido, ver o comunicado aos investidores publicado pela Kroton (2019).
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xandre de Moraes reconheceram a constitucionalidade dos dispositivos 
impugnados.40

Ressalta-se que nenhuma das entidades responsáveis pelas ADIs pertence 
ao meio educacional. Apesar disso, os seus pedidos, se julgados procedentes, 
teriam impacto nas relações trabalhistas em geral, inclusive no que concerne 
aos contratos de professores(as) de Direito. Por isso, a Associação Nacional 
de Universidades Particulares (ANUP) requereu à corte a sua entrada no 
processo referente à ADI 5826/DF, o que foi autorizado pelo ministro Edson 
Fachin. Dessa forma, a ANUP pôde atuar como amicus curiae (amiga da 
corte), apresentando aos ministros e às ministras razões favoráveis à Reforma 
Trabalhista e à manutenção da possibilidade de trabalho intermitente no 
ordenamento jurídico brasileiro.41 

Apesar de o texto não se propor a expor um estudo de caso aprofundado 
referente às ADIs que versam sobre a inconstitucionalidade do trabalho 
intermitente, é oportuno apontar que a perspectiva de um debate judicial 
sobre o tema foi suficiente para mobilizar uma entidade que representa os 
interesses de instituições de educação superior privadas, embora as ações 
não tenham sido ajuizadas por entidades ligadas ao ensino universitário. 
Em sua manifestação perante o STF, a ANUP destaca a utilidade da jornada 
intermitente por meio de argumentos pragmáticos (superação da crise eco-
nômica que assola o mercado de trabalho) aliados a argumentos jurídico-le-
gais, que interpretam as alterações no regime trabalhista como medidas em 
conformidade com a ordem constitucional.42 Nota-se que o pragmatismo 

40 As informações foram obtidas por meio da consulta aos andamentos dos processos no site 
do STF. Cf. Brasil (2017a, 2017b e 2019b).

41 O pedido para ingresso como amicus curiae também foi feito nos autos do processo da 
ADI 5806/DF, que já foi julgada. Porém, como o mérito da decisão deixou de enfrentar a 
questão da (in)constitucionalidade do trabalho intermitente, deixamos de registrar consi-
derações sobre a ADI 5806/DF. Cf. ANUP (2018).

42 Nesse sentido, por exemplo, a reforma atenderia à demanda constitucional que diz res-
peito à busca pelo pleno emprego (ANUP, 2018, p. 11), além de legalizar uma prática de 
trabalho que já existia informalmente (ANUP, 2018, p. 7).
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visa justificar a flexibilização de direitos trabalhistas em um cenário de crise 
econômica, subordinando o planejamento e a valorização do acadêmico em 
Direito (pesquisador, professor) às conveniências mercadológicas.43 

O fato de a ANUP ter se inserido nos debates que começam a se desen-
volver no STF é um indicativo da relevância da racionalidade caracterizadora 
da gig economy na oferta de cursos de Direito no Brasil.44 A subordinação das 
carreiras acadêmicas ao pragmatismo mercadológico pode ser encarada como 
uma medida necessária em tempos de crise, nos quais as pessoas, inclusive 
professores e pesquisadores, buscam urgentemente por trabalho. Por outro 
lado, essa subordinação também implica a falta de comprometimento com 
a formação de corpos docentes fixos e dedicados ao ensino e à pesquisa 
jurídica em longo prazo. 

cOnsiDeRações finais

Este texto apresentou reflexões sobre como as recentes transformações legais 
podem ser contextualizadas a partir da proliferação de instituições privadas 
de ensino nos últimos anos, responsáveis pela concentração de um grande 
percentual da oferta do ensino jurídico. Além disso, o texto propôs a refle-
xão sobre os possíveis impactos decorrentes da Reforma Trabalhista (Lei 

43 Segundo Fragale Filho e Siqueira Neto (2018), a flexibilização de direitos trabalhistas é 
algo que já esteve em pauta em diversos momentos da vida política brasileira, mas que 
não havia ocorrido de forma tão contundente até a Reforma Trabalhista de 2017.

44 Destaca-se que não pretendemos, com este texto, afirmar que o ensino do Direito em 
instituições privadas está fadado à mediocridade devido à subordinação às influências 
mercadológicas. Há, no Brasil, exemplos de instituições privadas que promovem o en-
sino do Direito com qualidade, inclusive no âmbito acadêmico. Ademais, as instituições 
públicas não são isentas de responsabilidade pelo cenário anterior à Reforma Trabalhista, 
conforme os diagnósticos apresentados no item 3. Os argumentos apresentados por Nobre 
(2004) e Faria (2016), por exemplo, não são referentes somente ao setor privado de ensi-
no. É importante não idealizar o ensino público, que está inserido no descompasso entre 
pesquisas em Direito e pesquisas em outras áreas das Ciências Sociais. 
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n. 13.467/2017) na docência jurídica, sobretudo por meio do trabalho inter-
mitente – reflexo de um movimento global de pulverização de empregos e 
vinculado à revolução digital.

Em primeiro lugar, a concentração no mercado pode ser explicada à luz 
de operações industriais que se beneficiam da histórica situação de isolamento 
das faculdades de Direito em relação a outras áreas das humanidades. Além 
disso, aquilo que pode ser denominado “ideologia concurseira” se tornou 
um dos principais nortes na formulação de planos de ensino, afastando as 
instituições de projetos que valorizam a formação acadêmica de docentes e 
discentes. O isolamento e a ideologia concurseira contribuíram para aumentar 
o retorno sobre o investimento no ramo das indústrias do ensino jurídico no 
país, sobretudo a partir da década de 1990, com o Decreto n. 2.306/1997, 
quando se permitiu que as instituições de ensino assumissem uma forma 
comercial. Este capítulo apresentou e articulou dados da participação de 
algumas sociedades empresárias no mercado de ensino, inclusive com a 
exposição da ideia segundo a qual tal participação pode ser intensificada via 
implementação do ensino digital, em especial nos casos de cursos prepara-
tórios para concursos e de tecnólogos em Direito.

Em segundo lugar, para a docência, a legalização do trabalho intermi-
tente representa modificações sensíveis que, por um lado, podem reforçar 
a possibilidade de inovação tecnológica, mas, por outro lado, podem levar 
ao aumento da desigualdade salarial e de formas de cobrança e produção 
excessivas – efeitos alinhados aos interesses tipicamente empresariais. Diante 
desse cenário pautado na gig economy, entendemos que o campo acadêmico 
do Direito, já combalido há décadas, sofre com a precarização da carreira, que 
foi intensificada com a reforma em razão da qual a possibilidade do trabalho 
intermitente passou a ser uma opção de contratação voltada para o “ensino 
em pílulas” – o uso desse tipo de contrato é uma hipótese a ser confirmada 
ou descartada por futuras pesquisas com viés empírico que se atentem, por 
exemplo, aos contratos de trabalho de grandes grupos empresariais atuantes 
na educação jurídica e nos planos de carreira oferecidos por esses agentes. 

O texto aponta um complexo movimento que conjuga a precarização e 
a eficiência nas salas de aula de Direito. Esse movimento é o mais recente 
em uma sequência que se iniciou na primeira metade do século XIX, quando 
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da criação dos primeiros cursos jurídicos. Desde então, o campo acadêmico 
do Direito é marcado por projetos de ensino alheios ou distantes dos desen-
volvimentos da pesquisa científica e da docência.

Do ponto de vista mercadológico orientado pela gig economy, é inegável 
que esse modelo de ensino superior facilita a circulação das riquezas, em 
especial no mercado financeiro, como apontado neste texto. Resta saber se, 
de um ponto de vista jurídico, esse é o saldo desejável. Afinal de contas, 
em um contexto de busca por crescimento econômico acelerado, por que 
o apreço e a defesa da dimensão acadêmica do Direito seriam tidos como 
fundamentais para a sociedade brasileira? Talvez a carência de bons postos 
de trabalho para docentes em Direito preocupados com a produção científica 
sinalize outros caminhos para as faculdades de Direito. Caminhos aquém do 
tripé ensino, pesquisa e extensão.
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CAPÍTULO 5
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E EDUCAÇÃO 
JURÍDICA NO BRASIL: UMA LEITURA CRÍTICA DA 
REGULAÇÃO E DO MERCADO

José Garcez Ghirardi
Beatriz de Castro Rosa

inTRODUçãO 

O contexto para o ensino jurídico brasileiro transformou-se radicalmente 
desde a década de 1990. Essa transformação decorreu, de um lado, das 
mudanças sociais e políticas advindas da redemocratização no Brasil e, de 
outro, das mudanças nas formas de produção e reprodução do capital com a 
ascensão do capitalismo financeiro global. Reflexões contemporâneas sobre 
a educação jurídica no país necessitam, assim, abandonar ideias oriundas 
da “crise do ensino jurídico” e examinar as implicações desse novo cenário 
nas diferentes instâncias e dimensões de formação dos juristas: desenhos 
institucionais, programas, metodologias, temas, materiais, loci e modalida-
des de formação. O presente capítulo busca contribuir para essa renovação 
do debate sobre ensino do Direito, por meio da análise de um espaço de 
formação que se tornou central nas últimas décadas: a pós-graduação lato 
sensu. Sustenta-se aqui que, por sua dinâmica, regulação, temas e objetivos, 
os cursos de pós-graduação lato sensu são emblemáticos da nova dinâmica 
que orienta o ensino jurídico no país.

O texto divide-se em três seções. A primeira apresenta o quadro de 
transformações que redesenharam as condições e o espaço para a formação 
jurídica no Brasil. A segunda mostra os cursos de pós-graduação lato sensu 
(doravante CPGLS), destacando aspectos regulatórios e negociais. As con-
siderações finais sustentam a necessidade de uma maior atenção da reflexão 
acadêmica aos CPGLS, já que seu modo de funcionamento parece ser índice 
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de um movimento mais largo de modificação das formas de se pensar o 
Direito e de se estruturar seu ensino no país.

1. O nOvO cOnTeXTO PaRa O ensinO DO DiReiTO 
nO BRasil

O contexto atual da educação jurídica no Brasil vê-se marcado por processos 
simultâneos de concentração e de pulverização, de massificação e de eliti-
zação. Essa concomitância, longe de ser surpreendente, é característica do 
processo de concentração de riqueza e de oportunidades que tem marcado 
a globalização financeiro-corporativa. Dito de outro modo, os dois movi-
mentos são complementares e representam facetas diversas da dinâmica de 
transformação do capitalismo no século XXI (GIRAUD, 2019).

A concentração pode ser vista, sobretudo, nos cursos de graduação. 
Políticas públicas estabelecidas por diferentes governos, que tinham em 
comum o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior, acabaram por 
estabelecer um ambiente favorável à aquisição de instituições de ensino de 
pequeno e médio portes por agentes economicamente mais fortes. Como 
observa Oliveira (2017, p. 8):

Tais mudanças [no âmbito do ensino superior] foram possibi-
litadas por alterações institucionais significativas observadas 
no âmbito do Estado brasileiro, que abriram a possibilidade 
de que empresas educacionais sem fins lucrativos se transfor-
massem em empreendimentos fortemente rentáveis, com ações 
negociadas em bolsas e abertas a investidores externos. Não 
bastassem tais características, o setor, a partir de 2010, conhe-
ceu uma eficiente forma de capitalismo sem risco, através de 
fortes subsídios estatais, realizados por meio de renúncia fiscal 
com o programa Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 
[Este quadro gera] empreendimentos solidamente ancorados 
no sistema financeiro internacional e em robustas articulações 
no aparelho de Estado.
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Esse cenário tornou possível a um grupo cada vez mais reduzido de ato-
res – notadamente grupos educacionais de capital aberto – controlar parcela 
crescente das vagas em cursos de Direito no Brasil (GHIRARDI e KLAFKE, 
2017). Tipicamente, a prática de gestão adotada por esses grupos é a da 
padronização de todas as dimensões do serviço educacional que oferecem. 
Normalmente, também, todas as IES do grupo apresentam os mesmos pro-
gramas, bibliografia, materiais didáticos e sistemas de avaliação.1

O processo de homogeneização do ensino jurídico que essa prática repre-
senta se dá em concomitância com o processo de crescimento maciço do 
número de alunos matriculados. Sob o justo argumento da necessidade de 
ampliação do acesso à universidade no Brasil, esses grupos têm habitual-
mente buscado atrair alunos por meio de mensalidades reduzidas, bolsas de 
estudo e programas de financiamento. O volume elevado de matrículas que 
decorre de tais práticas torna economicamente atraente o investimento nes-
ses projetos de educação em grande escala. Os alertas feitos por diferentes 
atores (como a OAB e a academia) sobre os múltiplos riscos representados 
por essa dialética de homogeneização-massificação2 não foram capazes de 

1 Debate realizado pelo Núcleo de Metodologia de Ensino da FGV DIREITO SP em 8 de 
junho de 2016 para discutir a participação dos grupos educacionais no ensino do Direito. 
Nesse vídeo, o professor da FGV DIREITO SP, José Garcez Ghirardi, trata dos problemas 
decorrentes da concentração da oferta de ensino superior por um grupo de instituições. 
Grupos educacionais no ensino de Direito. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=VPekWrqa6y0. Acesso em: 3 fev. 2022.

2 Os críticos à ação dos grandes grupos educacionais têm, frequentemente, apontado riscos 
que, a seu ver, derivariam da expansão, ressaltando, sobretudo: a) risco à qualidade, em 
razão dos efeitos colaterais que a busca do ganho de escala geraria, como os da diminui-
ção dos custos com docentes e os do aumento do número de alunos por turma; b) risco à 
diversidade pedagógica, em razão da padronização de aulas, ternas, conteúdos e materiais 
didáticos para abranger um público mais amplo, sacrificando-se, assim, as peculiaridades 
locais e regionais; c) risco à concorrência, em razão da força econômica desses grupos 
ante instituições de menor porte e à possibilidade de que venham a concentrar fatias cada 
vez maiores do mercado; d) risco ao consumidor, em razão, principalmente, do processo 

https://www.youtube.com/watch?v=VPekWrqa6y0
https://www.youtube.com/watch?v=VPekWrqa6y0
https://www.youtube.com/watch?v=VPekWrqa6y0


133 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

impedir que a dinâmica de concentração liderada por grupos educacionais 
se acelerasse ao longo da última década.

A pulverização pode ser vista pela multiplicação de loci para a for-
mação de juristas no Brasil. As faculdades permanecem centrais para o 
ensino jurídico, é certo, sobretudo na medida em que ainda são as únicas 
habilitadas a conferir o título de bacharel que permite o acesso à profissão. 
Não obstante, a insuficiência da formação que elas oferecem tem sido, há 
décadas, tema recorrente nos estudos sobre a educação jurídica brasileira. 
Esse diagnóstico resultou na criação de espaços alternativos de formação, 
desenhados com o propósito de efetivamente qualificar para um desempenho 
profissional proficiente.

O rol de espaços possíveis de formação é bastante amplo, e tem aumen-
tado nas últimas décadas em razão, de um lado, do aumento de público, 
por sua vez decorrente do crescimento do número de egressos de cursos de 
Direito e, de outro, do ritmo de inovação e de popularização dos recursos 
tecnológicos para a educação remota. O cenário contemporâneo contempla 
uma pletora bastante diversa de espaços de formação: cursos de pós-gra-
duação stricto e lato sensu, cursos preparatórios para concursos diversos, 
escolas de diferentes profissões jurídicas (p. ex.: EMAG, ESMPU, ESA/
OAB), universidades corporativas, LL.Ms. presenciais e a distância são 
algumas das opções mais conhecidas e que estão à disposição daqueles 
que desejam seja complementar lacunas de formação, seja atualizar seus 
conhecimentos em novas áreas.

Esses diferentes espaços organizam-se tendo por norte as expectativas do 
nicho de mercado que pretendem atingir. O efeito de pulverização amplia-
-se, assim, porque há uma segmentação dentro de cada um desses nichos, 
frequentemente baseada na capacidade econômica do público-alvo.

A modalidade LL.M., por exemplo, oferecida por universidades no exte-
rior e com enorme prestígio junto à comunidade jurídica brasileira, é um 

de concentração; e e) risco de captura do Estado, em razão da possibilidade de que as con-
troladoras desses grupos sejam capazes de exercer poder de influência sobre as políticas 
governamentais para a educação.
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dos exemplos mais eloquentes do processo de elitização inscritos nesse qua-
dro de segmentação. A possibilidade de obtenção desse tipo de certificado 
demanda habilidades, tempo e recursos ao alcance de uma fração ínfima de 
profissionais. O mesmo acontece com os programas similares oferecidos 
pelas instituições brasileiras de maior prestígio na área jurídica.

A dificuldade de acesso a LL.Ms. no exterior e a programas considerados 
de elite no Brasil ilustra bem a segmentação a que se aludiu anteriormente. 
Sem dispor dos meios para aceder a essas instituições mais prestigiosas – e 
caras –, um número enorme de profissionais busca aprofundar seus conhe-
cimentos e incrementar seu currículo por meio de cursos de pós-graduação 
lato sensu oferecidos no Brasil por um custo mais módico. 

Objeto de uma regulação mais tênue por parte das autoridades educacio-
nais, esses cursos recorrem a estratégias diversas na concorrência por esse 
largo segmento de mercado. Em sua pluralidade, essas estratégias oferecem 
um rico panorama das relações entre mudanças nas dinâmicas econômicas 
e mudanças na educação jurídica.

É sob a perspectiva dessa interação que o presente capítulo busca exa-
minar alguns dos traços mais recorrentes nos cursos de pós-graduação lato 
sensu no Brasil, focando em suas dimensões regulatória e negocial. 

2. a cOnsTRUçãO nORmaTiva Da Pós-gRaDUaçãO 
lato sensu

Até meados dos anos 2000, destacava-se no Brasil a figura do especialista, 
profissional formado em curso de graduação, que se capacitava em uma 
determinada área técnica, e desenvolvia sua carreira profissional naquele 
campo de atuação. Os cursos de pós-graduação lato sensu acabaram cum-
prindo esse papel, ao oferecer uma formação particularizada em determinada 
área do saber e dotando seus egressos de expertise na área técnica específica.

No entanto, essa realidade passou a ser modificada com o crescimento 
desenfreado dos cursos de graduação e com o decorrente aumento de mercado 
potencial e de vagas oferecidas na pós-graduação lato sensu. Essa expansão 
é muitas vezes apontada como possivelmente lesiva à qualidade de ensino, 
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e gera críticas semelhantes àquelas dirigidas ao aumento da oferta de vagas 
na graduação. 

Assim, propõe-se discutir o papel que cabe aos cursos de especialização 
na formação dos profissionais do Direito, diante de um modelo de formação 
que pretende superar o anterior, sobretudo por considerar o contexto do século 
XXI, a complexidade de suas demandas e o grande desafio de capacitar seres 
humanos para o exercício de suas funções laborais e, principalmente, para 
o exercício da cidadania. 

Dessa forma, sendo CPGLS um lócus de formação, inicialmente apre-
sentam-se marcos legais que, ao longo do tempo, foram conformando a ideia 
de pós-graduação lato sensu e definindo sua especificidade. A seguir, são 
apresentados dados catalogados a partir do sistema e-MEC3 sobre os cursos 
de especialização no Brasil, para uma melhor compreensão de seu alcance 
dentro do cenário da educação jurídica brasileira e o seu papel na formação 
dos profissionais do Direito.

Historicamente, os primeiros registros que se tem sobre cursos de espe-
cialização no Brasil são da década de 1920. Com a criação da Universidade 
do Rio de Janeiro e a promulgação da Reforma de Ensino Rocha Vaz, por 
meio do Decreto n. 16.782-A, em 13 de janeiro de 1925, foi criado o Curso 
Especial de Higiene e Saúde Pública, para o aperfeiçoamento técnico dos 
médicos que trabalhariam desempenhando funções sanitárias. Tratava-se de 
um curso de especialização ligado à educação na área da Medicina, coorde-

3 Segundo o portal do MEC, o Cadastro da Educação Superior (Cadastro e-MEC) é uma 
ferramenta que permite ao público a consulta de dados sobre instituições de educação 
superior e seus cursos. Com relação às instituições de ensino, é possível pesquisar infor-
mações sobre as universidades, centros universitários e faculdades vinculadas ao sistema 
federal de ensino, que abrange as instituições públicas federais e todas as instituições 
privadas de ensino superior do país. O Cadastro informa dados como a situação de regu-
lação das instituições e dos cursos por elas oferecidos, endereços de oferta e indicadores 
de qualidade obtidos nas avaliações do MEC. Disponível em: http://emec.mec.gov.br. 
Acesso em: 3 fev. 2022.

http://emec.mec.gov.br
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nado pelo diretor do Instituto Oswaldo Cruz e composto por corpo docente 
técnico desse mesmo instituto. 

Em 1946, utilizou-se pela primeira vez a expressão pós-graduação em 
um documento institucional, o Decreto n. 21.231, de 18 de junho do referido 
ano, que aprovou o estatuto da Universidade do Brasil. Em seu capítulo VI, 
dedica-se à organização da universidade, descrevendo, em seus artigos sobre 
seus cursos, notadamente os de aperfeiçoamento, especialização e doutorado, 
distinguindo-os declaradamente. 

O art. 76 dispõe sobre os cursos de pós-graduação, destacando que seriam 
“destinados aos diplomados, terão por fim especial a formação sistemática 
de especialização profissional, de acôrdo com o que fôr estabelecido pelo 
regimento”. Percebe-se que o artigo é categórico ao descrever o escopo dos 
cursos de especialização, qual seja, a formação profissional. Nesse momento, 
inicia-se um debate sobre o papel da pós-graduação que se alongaria até a 
posterior definição sobre pós-graduação lato e stricto sensu. Sobre o assunto, 
Oliveira (1995, p.22, grifo nosso) menciona que:

Newton Sucupira considera inadequada, esdrúxula e estreita 
a concepção de pós-graduação utilizada no decreto, por res-
tringir a pós-graduação à formação no domínio profissional, 
fixação verificada nos cursos superiores brasileiros e somente 
amenizada ao final da década de 50, quando se cogitou fazer 
da universidade centro de ensino e pesquisa.

De fato, registra-se que a expansão dos cursos de pós-graduação começou 
a ocorrer no Brasil na década de 1960. Com a criação da Fundação Univer-
sidade de Brasília, pela Lei n. 3.998, de 15 de dezembro de 1961, apareceu 
pela primeira vez a ideia de pós-graduação como atividade regular e per-
manente da universidade (OLIVEIRA apud SUCUPIRA, 1995). Também a 
partir desse momento fora estabelecida a diferença conceitual entre cursos 
de especialização, mestrados e doutorados.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n. 4.024, de 
20 de dezembro de 1961, destacou, pela primeira vez, que poderiam ser 
ofertados por estabelecimento de ensino superior cursos de especialização 
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e aperfeiçoamento, sem, contudo, deixar claro qual seria a natureza desses 
cursos, e instituiu oficialmente o Conselho Federal de Educação (CFE), que 
deixou de ser um órgão de assessoria e passou a deliberar sobre a abertura 
e o funcionamento de instituições de ensino superior. 

Embora não tenha definido a classificação dos cursos, trata-se de um 
marco significativo, primeiro por se tratar de uma legislação federal e segundo 
porque indica a compreensão de que existem diferentes níveis de formação 
que podem ser oferecidos por uma instituição de educação superior:

Art. 69. Nos estabelecimentos de ensino superior podem ser 
ministrados os seguintes cursos: 
a) de graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam 
concluído o ciclo colegial ou equivalente, e obtido classificação 
em concurso de habilitação;
b) de pós-graduação, abertos a matrícula de candidatos que 
hajam concluído o curso de graduação e obtido o respectivo 
diploma;
c) de especialização, aperfeiçoamento e extensão, ou quais-
quer outros, a juízo do respectivo instituto de ensino abertos 
a candidatos com o preparo e os requisitos que vierem a ser 
exigidos. (BRASIL, 1961, grifo nosso)

Haja vista a imprecisão e ambiguidade conceitual de tais categorias, o 
Conselho emitiu o histórico parecer Sucupira, n. 977, de 1965, passando a 
explicitar a distinção entre os cursos de pós-graduação lato sensu, que abran-
gem curso de especialização e aperfeiçoamento, e os cursos de pós-graduação 
stricto sensu, que são os programas de mestrado e doutorado.

Portanto, os cursos de especialização, por definição, possuem um sentido 
prático-profissional, e, ao conceder um certificado, habilitam o profissional 
a exercer determinada prática. Conforme o documento, a pós-graduação 
pode se referir à especialização e à atuação no setor técnico-profissional. 
Nesse caso, será avaliada no contexto de uma área do saber e com o escopo 
de conceder ampla fundamentação científica à aplicação de uma técnica ou 
ao exercício de uma profissão. 
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Ao analisar a legislação, fica evidente o zelo que se adota com relação 
aos cursos de mestrado e doutorado em comparação aos cursos de especiali-
zação e aperfeiçoamento, no que concerne a rigidez de normas relacionadas 
à pós-graduação stricto sensu em detrimento do lato sensu, situação que 
perdura até os dias atuais.

Mesmo com a posterior promulgação de outros dispositivos legais, a 
lato sensu seguiu sem fiscalização dos órgãos oficiais quanto ao cadastro, 
ao número de vagas ofertadas e à qualidade dos cursos. Embora a Reforma 
de 1968 tenha propiciado algumas inovações, ela manteve a reprodução de 
um modelo educacional arcaico, cujo objetivo primeiro seria a capacitação 
técnica para o mercado de trabalho. 

De toda maneira, esse novo modelo de ensino superior, mais voltado para 
o mercado, surgiu à medida que as universidades públicas não conseguiram 
atender à crescente demanda pelo ensino superior, privilegiando a expansão 
das instituições privadas (MARTINS, 2009). 

A LDB, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ao tratar sobre o ensino 
superior no Brasil, considerou, entre os cursos ofertados, os de pós-gradua-
ção, compreendendo os de especialização, conforme é possível verificar no 
art. 44, porém foi omissa com relação à regulamentação e fiscalização.

Em 1999, a então Câmara de Educação Superior (CES) publicou a Reso-
lução CES n. 3/1999, fixando as condições em que os certificados de cursos 
de especialização e aperfeiçoamento teriam validade. Além disso, estabeleceu 
diretrizes para que o diploma de especialista obtivesse validade no sistema 
federal de ensino superior, determinadas pelos seguintes requisitos: qualifi-
cação mínima de mestre para o corpo docente, o que reforçou a importância 
de qualificação técnica dos professores, as condições de infraestrutura, esta-
belecimento do mínimo de 360 horas para a constituição da matriz curricular 
dos cursos, não computado nessas horas o tempo de estudo individual e da 
monografia, frequência mínima de 75% das aulas, além de previsão sobre 
avaliação, a qual seria realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes).

No entender de Fonseca, entretanto, todo o esforço regulatório proposto 
pela Resolução CES n. 3/1999 “não foi suficiente para conferir a esse nível 
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de ensino uma identidade, no que se refere à integração ao sistema nacional 
de pós-graduação e à avaliação pela Capes” (FONSECA, 2004). 

É fato que os cursos de pós-graduação lato sensu foram “concebidos 
e consolidados historicamente como atividades acadêmicas que possuem 
grande mutabilidade, dinamicidade e temporalidade” (PILATI, 2006, p.13), 
porém, essas características não podem ser utilizadas como desculpa para a 
implantação de uma regulamentação e avaliação desses cursos, tão necessária 
quanto àquela exigida para a pós-graduação stricto sensu.

Dois anos depois, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação (CNE/CES) publicou um novo marco regulatório para os cur-
sos de pós-graduação, por meio da Resolução CNE/CES n. 1, de 3 de abril 
de 2001, legislação um pouco mais ampla e flexível. Essa Resolução tratou 
sobre os cursos lato sensu e destacou em seu art. 6º que seriam:

oferecidos por instituições de ensino superior ou por insti-
tuições especialmente credenciadas para atuarem nesse nível 
educacional independem de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento e devem atender ao disposto 
nesta Resolução.

Em 2004, o Ministro da Educação instituiu, por meio da Portaria n. 1.180, 
de 6 de maio de 2004, uma Comissão Especial de Acompanhamento e Verifi-
cação, composta pela Secretaria de Educação Superior (SESu) e pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP):

Em 2004, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
declarou que havia 304 mil estudantes na pós-graduação em 
todo o país e a Capes registrou 111 mil; essa diferença de 193 
mil ocorreu porque para a Capes não contam os estudantes de 
PGLS, ficando claro o processo de silenciamento ao não ser 
divulgado o número de estudantes da PGLS. Para conhecer 
os dados da pós-graduação lato sensu no país é preciso um 
raciocínio dedutivo, pois esses dados não são disponibilizados 
ou valorizados, e o parecer em tela declarou que “para a Capes 
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contam somente o mestrado e doutorado”. (TORRES, 2017, 
grifo do original)

No ano seguinte, em 2005, o INEP delineou uma possível tentativa de 
fiscalização e avaliação desses cursos de especialização, ao solicitar que 
todas as universidades do país que ofereciam esses cursos de pós-graduação 
realizassem o credenciamento de seus cursos junto ao órgão, enviando seus 
projetos pedagógicos para a SESu. No entanto, esse requerimento do INEP 
não passou de mera formalidade administrativa e burocrática, uma vez que 
nada aconteceu após o cadastramento. 

Em 2007, o CNE publicou uma nova Resolução, a CNE/CSE n. 1, de 8 de 
junho de 2007, na qual estabeleceu normas para o funcionamento de cursos 
de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, distinguindo-os dos 
cursos de aperfeiçoamento. Embora não tenha trazido inovações com relação 
ao documento regulatório anterior, pronunciou-se, mais uma vez, acerca da 
realização de avaliação e credenciamento, nos arts. 2o e 3o, respectivamente.

Ainda que tenha sido mantida a previsão de que ficaria a cargo de cada 
instituição a abertura de cursos e a definição de seus parâmetros, as recentes 
mudanças apontaram iniciativas no sentido de cadastrá-las. Foi determinada 
a obrigatoriedade de fornecer informações sobre os cursos, porém, na prática, 
os dados do Censo do Ensino Superior do Ministério da Educação não servi-
ram para diagnosticar nem consolidar a pós-graduação lato sensu no Brasil.

Depois de um longo período, foi publicada, em 2014, a Resolução CES/
CNE n. 2, de fevereiro de 2014, que instituiu o cadastro nacional de oferta de 
cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) das instituições creden-
ciadas no Sistema Federal de Ensino, incumbindo a Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES) de ado-
tar as providências pertinentes ao cumprimento da determinação de cadastro.

Com essa deliberação, o Ministério da Educação almejou obter um banco 
de dados sobre os cursos de especialização. Contudo, um obstáculo evidente 
a essa iniciativa foi a ausência no dispositivo legal da imposição de sansão 
àquelas instituições que descumprirem a determinação, ao prever apenas que 
“serão consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas no cadastro 
nacional referido no Art. 1º” (art. 3º).
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No mesmo ano, em atenção a determinação contida na Resolução CES/
CNE n. 2/2014, a SERES editou a Instrução Normativa n. 1/2014, em 16 
de maio de 2014, na qual estabeleceu prazo para a inscrição dos cursos de 
especialização pelas instituições de ensino superior. No entanto, limitou-se a 
reproduzir o que havia na resolução quanto ao descumprimento de cadastro. 
No ano seguinte, 2015, outra Instrução Normativa tratando sobre o prazo 
para o cadastro.

Outro importante dispositivo normativo sobre a pós-graduação lato sensu 
é o Decreto n. 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exer-
cício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de 
educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação 
no sistema federal de ensino e estabelece, logo de início, regras para a regu-
lação e a avaliação dos cursos, inclusive os de pós-graduação lato sensu. 
Quanto às funções de regulação, supervisão e avaliação no sistema federal 
de ensino, estabeleceu em seu art. 3º que “serão exercidas pelo Ministério 
da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e pela 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES)”.

Quanto à oferta dos cursos de pós-graduação, fortaleceu os critérios 
estabelecidos, mantendo a necessidade de credenciamento das IES, conforme 
é possível verificar no art. 29 do referido dispositivo. O aludido Decreto 
também estabeleceu punições a IES que não cumprirem as determinações 
legais, ao tratar sobre as fases do processo administrativo de supervisão (art. 
63, inciso II) e sobre o procedimento preparatório de supervisão (art. 65), no 
caso de ser cientificado de eventual deficiência ou irregularidade na oferta 
de educação superior.

Em 2018, após longos debates, o CNE publicou a Resolução n. 1, em 
6 de abril, que estabeleceu diretrizes e normas para a oferta dos cursos de 
pós-graduação lato sensu, denominados cursos de especialização, no âmbito 
do Sistema Federal de Educação Superior.

Algumas significativas alterações foram fixadas por essa disposição legal 
logo no primeiro artigo, ao se apresentar uma definição expressa sobre a 
especialização e uma melhor definição sobre os objetivos do curso, embora a 
visão apresentada ainda seja encoberta pela concepção de formação técnica. 
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Ainda no primeiro artigo existe uma segunda inovação de grande repercussão 
prática, que foi a criação de um procedimento de equivalência, conforme é 
possível asseverar da redação do parágrafo 3º “poderão ser incluídos na cate-
goria de curso de pós-graduação lato sensu aqueles cuja oferta se ajuste aos 
termos desta Resolução, mediante declaração de equivalência pela Câmara 
de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação”. 

Outra inovação que merece atenção foi a previsão de ampliação da oferta 
dos cursos, conforme previsto em seu art. 2º, o qual dispõe sobre a possi-
bilidade de cursos de pós-graduação lato sensu. Agora, além das IES com 
estrutura tradicional, como faculdades, centros universitários, universidades, 
institutos federais e escolas de governo, também poderão ofertar cursos 
de especialização as entidades credenciadas que já ofertam cursos de pós-
-graduação stricto sensu, bem como as instituições que realizam pesquisa 
científica e tecnológica e as instituições relacionadas ao mundo do trabalho, 
com o critério de reconhecida qualidade para credenciamento pelo MEC.

Trata-se de um ponto sensível e passível de críticas por parte das insti-
tuições de ensino que já ofereciam as especializações, uma vez que o novo 
dispositivo abre a possibilidade de uma expansão ainda maior sobre essa 
oferta e que exigirá, notadamente, uma supervisão e avaliação mais precisa 
por parte dos órgãos reguladores. 

Por fim, o Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução 
CNE/CES n. 228, aprovada em 14 de março de 2019, posicionou-se diante 
da ausência de uma previsão normativa sobre de quem seria a competência 
para credenciar e autorizar cursos de especialização para instituições não 
educacionais. Definiu-se, após parecer, que a abertura de cursos seguirá o 
mesmo fluxo que a abertura de Escola de Governo, permanecendo a SERES 
responsável por regular e realizar revisão dos cursos, enquanto ao Inep cabe-
rão as providências pertinentes à avaliação.

A regulação e avaliação dos CPGLS é ponto relevantíssimo a ser imple-
mentado como forma de se permitir um conhecimento mais aprofundado 
sobre os referidos cursos. A escassez de dados, bem como a falta de um acom-
panhamento mais direcionado por parte dos órgãos educacionais (nos moldes 
do que ocorre com os cursos de graduação e os cursos de pós- graduação 
stricto sensu) contribui para o grave processo de desvalorização dos CPGLS 
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no Brasil. Além disso, “a mercantilização levou ao silenciamento e à retirada 
de exigências que, por conseguinte, levaram a pós-graduação lato sensu a um 
padrão de qualidade inferior, em alguns casos” (TORRES, 2017), embora de 
uma incomensurável relevância para a formação dos profissionais no Brasil. 

3. a eDUcaçãO JURÍDica nO âmBiTO Da Pós-gRaDUaçãO 
lato sensu e sUa cOnTRiBUiçãO PaRa a fORmaçãO DOs 
PROfissiOnais DO DiReiTO

Até a década de 1990, certificados CPGLS conferiam ao bacharel em Direito 
um certo status acadêmico e profissional. Esse título de especialista, naquele 
momento, representava uma ampliação positiva do acesso ao mercado profis-
sional, pois era considerado um diferencial entre os profissionais que tinham 
uma mesma base de formação generalista.

 A multiplicação vertiginosa dos cursos de Direito na década de 1990 e 
início dos anos 2000 traduziu-se em um aumento considerável também na 
oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu. Para além da ampliação de 
mercado causada pelo aumento do número de egressos, essa expansão de 
oferta de vagas nos CPGLS deveu-se, também, à maior flexibilidade no pro-
cesso de oferta trazida pela Resolução CNE/CES n. 1, de 3 de abril de 2001. 

Com uma maior oferta, o processo de ingresso nos CPGLS tornou-se 
mais acessível àqueles que não tinham condições de custear um LL.M. em 
instituição estrangeira ou em instituições “premium”, ou consideradas de 
elite no Brasil. Ou seja, com mais instituições oferecendo CPGLS e, sendo 
esse um mercado altamente lucrativo na área jurídica, muitas instituições 
ocuparam-se em expandir seus negócios educacionais como instituições de 
varejo, em um processo cuja rapidez e escala gera dúvidas sobre a capaci-
dade de oferecer um nível de serviços acadêmicos cuja qualidade contribua 
efetivamente para a qualificação daqueles que se inscrevem nesses cursos.

Mediante as análises realizadas por meio da legislação pertinente e dos 
planos nacionais de pós-graduação pode-se sugerir, então, que haja uma 
relação direta entre o processo de silenciamento sobre a CPGLS e o seu pro-
cesso de mercantilização, pois ambos se intensificaram concomitantemente 
a partir da década de 1990 (TORRES, 2017).
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 Desde 2015, iniciou-se um movimento de mapear os CPGLS, cujos 
dados estão sendo disponibilizados publicamente pelo sistema e-MEC, o que 
tornará possível a análise de dados de maneira mais aprofundada sobre os 
mencionados cursos, seja para traçar estratégias, seja para propor sugestões 
de melhoria. Trata-se de um grande avanço considerar no Censo da Educação 
Superior os cursos de pós-graduação lato sensu. 

Para fins dessa pesquisa, utilizou-se como referência as informações 
oficiais que as instituições de ensino forneceram ao realizar o cadastro de 
seus cursos no Censo da Educação Superior do Inep, cujos resultados podem 
ser atualizados constantemente no portal sobre as instituições de ensino cre-
denciadas e os cursos autorizados pelo Ministério da Educação.

Pelos dados catalogados, não foi possível realizar um comparativo para 
demonstrar com exatidão o aumento no número de cursos de especialização 
ofertados, tendo em vista a inexistência de dados oficiais sobre anos ante-
riores, já que as instituições passaram a ter de cadastrar os referidos cursos 
no sistema e-MEC somente a partir de 2015.

Porém, apesar da obrigatoriedade de manter o sistema do MEC com o 
cadastro e dados atualizados, não há verificação, classificação ou penalização 
por não cumprimento das exigências concernentes à informação e aos dados 
repassados ao Ministério. Além do mencionado obstáculo, o sistema atual 
não permite um filtro para uma consulta por oferta de vagas, por ano, apenas 
por grandes áreas do saber, instituição, curso, município e modalidade.

No entanto, apesar desses limites metodológicos, vale uma imersão sobre 
os dados catalogados, inicialmente para fomentar o debate científico quanto 
aos CPGLS, que muitas vezes ficam à margem das discussões sobre a educa-
ção jurídica no Brasil, não obstante tenham relevante papel na formação dos 
profissionais jurídicos do país. Eles são espaços privilegiados de formação 
por atender rapidamente ao mercado e aos contornos sociais, surgindo, por-
tanto, como relevantes seja do ponto de vista de formação, sobretudo pelo 
fato de terem sido consolidados como loci acadêmico dotados de dinamici-
dade, mutabilidade e temporalidade (PILATI, 2006), seja do ponto de vista 
do desenho negocial da educação jurídica no Brasil.

Apresenta-se, a seguir, um panorama geral sobre os CPGLS no Brasil, 
com base em dados extraídos no sistema e-MEC, em 2019. Conforme mostra 
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o Gráfico 1, existiam 5.556 registros de cursos de pós-graduação lato sensu 
em Direito, sendo que desses, apenas 4.424 estão ativos no país, dos quais 
3.398 são em modalidade presencial e 1.026 a distância (EAD). 

Gráfico 1 – Cursos de especialização em Direito com percentual 
de modalidade

Fonte: Elaboração própria.

É possível verificar que a maior parte dos cursos lato sensu são ofertados 
na modalidade presencial (77%), enquanto os cursos em EAD ainda não são 
expressivos em termos de quantidade; porém, com relação à oferta de vagas, 
das 912.240 cadastradas, 545.138 foram ofertadas presencialmente e 367.102 
a distância. Em termos percentuais, são aproximadamente 60% dos cursos 
ofertados na modalidade presencial e 40% a distância (EAD).

Vale ressaltar que os dados cadastrados no sistema e-MEC são dinâmi-
cos, pois, à medida que são alimentados no sistema, automaticamente são 
alterados. Portanto, verificou-se que em 2018 constavam 4.149 cursos de 
especialização ativos na área jurídica, com 822.366 vagas cadastradas. Ou 
seja, da data da consulta realizada em 2018 para a data da consulta recente 
houve um incremento de mais de 89 mil vagas ofertadas.

Já em pesquisa realizada no ano de 2021, constam 6.990 registros de 
cursos de especialização em Direito ativos, sendo 4.329 presenciais e 2.661 

 Presencial   A distância
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EAD. Sobre a oferta de vagas, foram ofertadas no ensino presencial 519.262 
e no EAD 1.553.450, o que nos demonstra uma oferta de mais de 2 milhões 
de vagas em CPGLS. 

No entanto, não é possível asseverar se as vagas foram preenchidas de 
fato, uma vez que, até o presente momento, só consta no sistema o número 
de vagas que foram colocadas em oferta, embora já exista o cadastro de 
quantos concluintes por ano. Pelos dados de 2021, somam 341.291 egressos. 
Em resumo, as instituições podem lançar os cursos, mas em razão de uma 
estratégia de gestão, podem decidir não dar sequência à formação de turmas 
e, embora constem como ativos, não é possível confirmar se existem alunos 
efetivamente matriculados. O volume de cursos e vagas ofertado oficial-
mente, entretanto, permite supor um mercado bastante aquecido nesse setor.

No Gráfico 2, apresenta-se um panorama da oferta de cursos de especiali-
zação por região do Brasil, considerando-se todos os cursos ativos, conforme 
os dados de 2019. Vale dizer que se percebeu que algumas instituições, com 
abrangência nacional, cadastram um curso no sistema e-MEC, mas o ofertam 
em mais de um estado, razão pela qual se decidiu apresentar os dados por 
percentual, uma vez que a informação trazida é mais fiel ao número total de 
cursos, por considerar também aqueles ofertados fora da sede. Constatou-se 
que a região Sudeste é onde há maiores oportunidades de oferta, com 30,7% 
dos cursos, seguida da região Nordeste, com 25,4%.

Gráfico 2 – Oferta de CPGLS por região

Fonte: Elaboração própria. 
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Na Figura 1, apresenta-se um panorama com a oferta de cursos por 
estado. Objetivou-se compreender como a concentração de oferta dos cur-
sos de pós-graduação lato sensu por estado se relaciona à distribuição do 
número de vagas. Ao analisá-lo, observa-se que, de uma forma geral, existe 
oferta de cursos em todos os estados da Federação. Contudo, nota-se que a 
maior parte dos cursos está concentrada na região Sudeste, especialmente 
em São Paulo e Minas Gerais. 

Figura 1 – Panorama de oferta dos CPGLS no Brasil por estado

Fonte: Elaboração própria.

Na Tabela 1, a seguir, apresentam-se as instituições de ensino que mais 
ofereceram vagas (mais de 15 mil) de pós-graduação lato sensu em Direito 
cadastradas no e-MEC, nas modalidades presencial e a distância, no ano 
de 2019.
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Tabela 1 – Instituições de ensino que mais ofereceram vagas de pós- 
-graduação lato sensu em Direito cadastradas no e-MEC, nas 

modalidades presencial e a distância, no ano de 2019

IES Estado sede do curso Vagas ofertadas

Faculdade Centro Sul do Paraná4 PR 155.990

Universidade Anhanguera MS 30.450

Faculdade de Ensino Superior Pelegrino Cipriani MT 30.000

Faculdade Jardins SE 30.000

Escola de Ensino Superior Fabra ES 28.000

Universidade Estácio de Sá RJ 17.700

Faculdade Única de Ipatinga MG 17.000

Faculdade CERS PE 16.240

Faculdade Internacional Signorelli RJ 16.000

Universidade Cândido Mendes RJ 15.424

Fonte: Elaboração própria.

Realizando uma análise comparativa, é possível perceber que das dez 
instituições que mais ofertaram mais vagas, oito estão localizadas na região 
Sudeste. Contudo, como o cadastramento ainda é incipiente, notou-se que 
as instituições informam o número de vagas, mas não indicam como é feita 
a distribuição dessas vagas no caso das que atuam em mais de um estado da 
federação. Por exemplo, a Universidade Anhanguera informa que das 30.450 
vagas oferecidas, 30.200 são na modalidade a distância e 250 presenciais, 
porém não existe campo no qual seja informado em quais estados existem 

4 Consta no site do MEC que essa instituição está em processo de descredenciamento, 
porém no sistema e-MEC seus cursos permanecem ativos, razão pela qual continuam 
sendo mencionados neste trabalho. Disponível em: http://emec.mec.gov.br/emec/consul-
ta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NDU4Mg. Acesso em: 
3 fev. 2022.

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NDU4Mg
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NDU4Mg
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polos de EAD e nem como estão distribuídas as vagas presenciais em suas 
unidades.

Observou-se também que o número de vagas cadastrado pelas IES algu-
mas vezes não é compatível com a oferta descrita nos sites institucionais, 
razão pela qual será necessária uma padronização para o cadastramento de 
dados logo no preenchimento, considerando, inclusive, uma uniformização 
para a classificação de áreas e subáreas. Erros de digitação, como a falta de 
acentuação (direito público e direito “publico”), inserção de caracteres antes 
ou depois (“- curso” ou “direito médico”) ou, ainda, denominações de curso 
como “pós-graduação”, “LL.M.” ou “MBA” dificultaram a realização da 
filtragem. 

Algumas instituições especificaram as áreas do curso e enfatizaram 
“curso de pós-graduação lato sensu em democracia, direito eleitoral e poder 
legislativo”, ao passo que outras indicaram genericamente a denominação 
do curso como “Direito”.

Vale dizer que, apesar de a partir de 2019 os CPGLS terem sido inseridos 
no Censo do Ensino Superior, seus resultados ainda não foram disponibili-
zados pelo sistema e-MEC. Conforme apontado, em consulta realizada em 
fevereiro de 2021, com o filtro especialização, área Direito constam 6.990 
registros de instituições que possuem oferta ativa desse tipo de curso no 
Brasil. Ademais, o número de vagas ofertadas soma 2.072.714, entre pre-
senciais e EAD.

O fato é que esses profissionais que atuam ou irão atuar nos mais diversos 
setores da sociedade brasileira precisarão se adequar a essa nova realidade 
jurídica e social, imposta pelas mudanças advindas da Revolução 4.0 e das 
complexas relações globalizadas. Essas demandas permitem sugerir que os 
cursos de pós-graduação lato sensu seguirão ocupando um espaço importante 
no quadro do ensino jurídico brasileiro e cumprindo um papel relevante para 
o desenvolvimento desses profissionais. 

No atual contexto do ensino jurídico, tem-se atribuído aos cursos de 
especialização o papel de aprimorar a capacitação técnica e fornecer conhe-
cimentos complementares à formação da graduação, permitindo que o pro-
fissional desenvolva as competências e habilidades necessárias ao século 
XXI e aprimore o conhecimento técnico-processual nas áreas de atuação 



150 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

específica. Ademais, a especialização pode servir, ainda, como um impor-
tante instrumento de atualização ou até de transição de carreira, que permite 
aos profissionais jurídicos aprimorar seu currículo profissional e abrir novas 
oportunidades de trabalho e networking. 

Por isso é tão relevante para muitos profissionais jurídicos realizar uma 
pós-graduação em uma renomada instituição. Também esse será o ponto de 
corte para separar instituições com credibilidade daquelas cujo objetivo é 
exclusivamente mercantil, sobretudo diante da atual legislação que ampliou, 
ainda mais, a expansão dos cursos de especialização, ao conceder permissão 
de oferta a instituições não educacionais.

cOnclUsãO

Este texto sugere que os debates contemporâneos sobre o ensino jurídico no 
Brasil ganham densidade quando tomam como horizonte as transformações 
sociais, políticas e financeiras trazidas pela globalização, pela ascensão do 
capitalismo financeiro e pelas mudanças na sociedade brasileira ocorridas 
desde a redemocratização. Sob esse ponto de vista, a compreensão da estrutura 
negocial e do arcabouço regulatório de diferentes loci de formação é condição 
indispensável para reflexões mais profícuas sobre questões metodológicas. 

A análise do panorama dos CPGLS no Brasil e do seu processo de ins-
tauração e implementação permite sugerir que, durante muito tempo, esses 
cursos ocupam lugar importante na dinâmica de formação de profissionais. 
Paradoxalmente, desde um ponto de vista de reflexão acadêmico e de regu-
lação, tais cursos têm recebido atenção periférica no contexto da educação 
superior brasileira. 

A pós-graduação lato sensu tem sido muitas vezes percebida como uma 
espécie de subcategoria de formação, que se presta a realizar a mera capa-
citação técnica e profissional. Ademais, a ausência de regulação dos cursos 
de especialização por parte do MEC, potencializada pela falta de sistema-
tização de dados e inexistência de um processo de avaliação desses cursos 
até os dias atuais, parece revelar um desinteresse na regulação desse espaço 
de formação.
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A pesquisa aqui apresentada deixa claro, não obstante, o papel dos cur-
sos de pós-graduação lato sensu na estrutura do ensino superior no Brasil, 
ao demonstrar sua centralidade no percurso de formação e atualização dos 
profissionais que estão atuando no mercado de trabalho. Por serem mais dinâ-
micos, mais céleres e por possuírem currículos mais flexíveis e maleáveis, os 
cursos de especialização podem, rapidamente, ajustar-se às demandas sociais 
e de mercado – o que tem ajudado a compreender sua expansão.

As dificuldades relatadas para a apresentação dos dados reforçam esse 
diagnóstico de pouca atenção aos cursos de CPGLS, mesmo em face de sua 
incontestável relevância no quadro geral da educação jurídica brasileira. 
Sustenta-se, assim, que será necessário avançar no sentido de conhecer mais 
detalhadamente como as instituições que ofertam cursos de especialização 
têm atuado no mercado educacional brasileiro, para que seja possível avaliar 
se estão conseguindo atender às expectativas referentes ao desenvolvimento 
de profissionais que deverão estar preparados para enfrentar a realidade social 
na qual estão inseridos e possam suplantar as demandas apresentadas no con-
texto da contemporaneidade como os desafios decorrentes da globalização, 
da desigualdade e da efetivação dos valores da democracia e da justiça social, 
indispensáveis à construção de um autêntico Estado Democrático de Direito.
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CAPÍTULO 6
QUEM APLICA E ATESTA O DIREITO: O ENSINO 
JURÍDICO E AS CERTIFICAÇÕES EM PROTEÇÃO 
DE DADOS

Bárbara Prado Simão
Gabriela Tiemi Moribe

inTRODUçãO

Nos últimos anos, tem sido perceptível o crescimento, no Brasil, de uma 
nova categoria de profissionais da advocacia especializados em proteção de 
dados.1 A sanção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei 
n. 13.709), em 2018, abriu caminho para o surgimento de uma nova espe-
cialidade do Direito. Cresceu a demanda por advogados especializados em 
proteção de dados, bem como a oferta e procura por cursos na área. Com 
isso, advogados também passaram a procurar novas formas de especialização, 
como certificações internacionais – redes de cursos privadas de especializa-
ção brasileiras possuem como diferencial o oferecimento de cursos para a 
obtenção de certificados internacionais em proteção de dados, como aqueles 
oferecidos pela International Association of Privacy Professionals (IAPP). 
Advogados procuram ter o seu conhecimento atestado por organizações pri-
vadas que ofereçam cursos específicos sobre o tema, utilizando o resultado 
como forma de atestar seu conhecimento sobre a legislação da matéria. Ainda, 

1 Para evitar redundância, neste capítulo adotaremos as expressões “privacidade [informa-
cional]” e “proteção de dados” como sinônimas. A expressão “privacidade” ou “priva-
cidade informacional” é mais utilizada pela academia americana, enquanto a expressão 
“proteção de dados” costuma ser mais adotada pelos acadêmicos europeus (BENNETT e 
RAAB, 2020, p. 461). 
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recentemente foram divulgadas as primeiras certificações nacionais,2 o que 
é sinal de que esse modelo de atestação do conhecimento jurídico sobre uma 
especialidade tem ganhado espaço no mercado profissional. 

Esse mercado em expansão reflete não apenas o momento de construção 
de uma nova área do Direito no Brasil, mas também a necessidade de que 
profissionais tenham um conhecimento abrangente e que não se limite apenas 
à legislação nacional, abarcando outras jurisdições, como de países da União 
Europeia e Estados Unidos. O “fenômeno” das certificações, portanto, parece 
ser consequência direta da globalização e da necessidade de que advogados 
saibam navegar sobre questões diversas, complexas e transnacionais. No 
caso do direito à privacidade, empresas de tecnologia com representação 
em diversos países precisam de aconselhamentos de maneira integrada. Por 
outro lado, a proteção de dados é uma área interdisciplinar em que questões 
técnicas, relacionadas à engenharia dos sistemas de informação e ao desen-
volvimento de novas tecnologias, e questões normativas, relacionadas a 
como entender e interpretar certos problemas juridicamente, são facilmente 
intercambiáveis. 

Se já não é novo o debate a respeito das mudanças que a globalização 
trouxe ao ensino jurídico e à prática da advocacia, tampouco a existência de 
certificações é uma novidade para profissionais de tecnologia da informa-
ção. De toda forma, chama atenção o crescimento de uma nova maneira de 
reconhecimento e atestação dos profissionais de uma especialização jurídica, 
a qual era relativamente incomum aos demais campos do Direito há alguns 
anos. A partir desse contexto, buscamos responder a duas perguntas neste 
capítulo: (i) que fatores podem explicar o surgimento e a expansão de um 
mercado de certificações no campo da proteção de dados e (ii) quais os 
impactos que esse fenômeno pode ter para o ensino jurídico e para a formação 
de profissionais da área no Brasil. 

2 Trata-se das certificações oferecidas pela Federação das Associações das Em presas Bra-
sileiras de Tecnologia da Informação (Assespro) e pela organização Data Privacy Brasil, 
sobre as quais iremos comentar na terceira seção deste capítulo. 
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Argumentamos, ao longo do texto, que o desenvolvimento nacional do 
campo da proteção de dados está ligado a um duplo transplante: tanto de 
modelos regulatórios de outros países, que inspiraram o conteúdo da legisla-
ção brasileira, quanto de modelos de ensino e atestação de conhecimento já 
usuais nos Estados Unidos e na União Europeia, que se tornaram referências 
para advogados locais. O aumento da carga regulatória sobre o tema no Brasil 
corroborou para o estabelecimento de um nicho de advogados especializa-
dos em proteção de dados, o que, por sua vez, impulsionou a procura desses 
profissionais por cursos e especializações de curta duração, vislumbrando 
possibilidades de crescimento profissional em uma área em expansão. Com 
relação aos impactos para a profissão jurídica, ensaiamos algumas respostas 
a partir de um survey aplicado com 129 bacharéis em Direito com atuação 
profissional na área, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, com o intuito 
de levantar dados empíricos para o debate.3 Entre os impactos, avaliamos a 
possibilidade de a certificação acabar criando uma reserva de mercado que 
dificulte o acesso de profissionais não atestados a cargos de prestígio. 

Este capítulo divide-se em três seções. Na primeira, resgatamos elementos 
a respeito da construção de um novo campo de proteção de dados no Brasil, 
entendendo suas origens e seus efeitos na consolidação de um novo mercado 
para advogados. Na segunda, buscamos entender as origens das certificações 
em proteção de dados, bem como as suas implicações para o campo. Na terceira 
e última parte, apresentamos os resultados do survey, analisando os achados 
empíricos em diálogo com a literatura anteriormente explorada. 

1. a cOnsTRUçãO De Uma esPecialiDaDe em PROTeçãO 
De DaDOs nO BRasil 

A Lei Geral de Proteção de Dados não nasceu pronta. Foi resultado de um 
longo processo de discussão e participação pública em âmbito nacional, mas 
que também sofreu fortes influências em seu conteúdo do que já havia de 

3 Mais detalhes sobre o survey e sua aplicação serão descritos na seção 3, “O fenômeno das 
certificações em proteção de dados no Brasil”. 
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regulação internacional sobre o tema. É por esse motivo que, neste capítulo, 
falamos do papel central da globalização para a formação dessa nova espe-
cialidade dentro do Direito. 

Dezalay e Garth (2002) estudaram a relação entre profissionais do Direito 
e da Economia na construção de mudanças institucionais do Estado em paí-
ses da América Latina, ressaltando as disputas internacionais com relação 
à expertise vinda do exterior para o interior. Os autores comentam como a 
“importação” da profissão e ensino jurídico norte-americanos para o Brasil 
a partir das décadas de 1970 e 1980, fincado em bases econômicas, tradu-
ziu-se internamente em uma disputa entre juristas e economistas com poder 
sobre a organização do Estado. Assim, chamam atenção para os contextos 
e interações institucionais de cada país e reconhecem que o Direito está no 
centro de processos que “estruturam, produzem e reproduzem” o poder4 
(DEZALAY e GARTH, 2002, p. 22). Com base nisso, afirmam que a impor-
tação de expertises dominantes é moldada pelas agendas e histórias nacionais 
(DEZALAY e GARTH, 2002, p. 50).

Ao longo dos anos 1990, o Brasil sofreu mudanças profundas no para-
digma de Estado, construindo-se enquanto Estado regulador. A partir disso 
foram criados setores regulados e agências reguladoras independentes, basea-
das em modelos estrangeiros e transplantadas sobre as categorias jurídicas 
brasileiras para monitorar os setores privados, com a criação de “novas áreas 
do Direito e novas demandas de clientes corporativos” (CUNHA et al., 2018, 
p. 8). Os advogados tiveram de se preparar para atender a esses novos tipos 
de demandas vindas de empresas transnacionais e de diferentes setores, 
regulados por regras próprias. Além disso, algumas das novas regras eram 
também derivadas de fontes internacionais, como a Organização Mundial 

4 Cf. Iagê Miola (2012, p. 7), Dezalay e Garth utilizam como base a teoria de Bourdieu, se-
gundo a qual o Direito seria um campo social em que agentes “competem para estabelecer 
uma interpretação sobre o que é o Direito”. Os juristas seriam autorizados a entrar em um 
espaço de disputa pelos significados do Direito com base na expertise. Dezalay e Garth, 
bebendo dessa fonte, consideram que essa competição não seria apenas interpretativa, 
mas também sobre os próprios contornos da profissão. 



159 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

do Comércio (OMC), criando a necessidade de que advogados brasileiros 
tivessem conhecimento sobre textos e instituições internacionais (CUNHA 
et al., 2018, p. 9). 

Algo semelhante, embora certamente não idêntico, ocorreu no caso da 
proteção de dados no Brasil. A discussão existente em fóruns internacionais 
foi fator relevante para o início de um debate sobre o tema a nível nacional. 
Conforme Danilo Doneda e Laura Schertel Mendes apontam em entrevista 
dada ao centro de pesquisa Data Privacy Brasil,5 as primeiras discussões 
formalizadas sobre o assunto no Ministério da Justiça, entre 2005 e 2010, 
ocorreram impulsionadas principalmente por movimentações internacionais 
no Mercosul e em Rede Ibero-americana de Proteção de Dados. 

Essas discussões não surgiram sem um histórico prévio de outras regu-
lamentações. Foi a partir da década de 1970 que normativas nesse sentido 
passaram a existir em diferentes jurisdições, sendo possível afirmar que 
a União Europeia foi responsável por liderar grande parte das iniciativas 
internacionais a esse respeito. Impulsionada por países da União Europeia, 
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
iniciou um trabalho de consolidação de recomendações relacionadas à pri-
vacidade para seus demais países-membros, finalizado em 1980.6 Nessa 
época, já se tinha em mente a expansão de novas tecnologias automatizadas, 

5 Em projeto chamado “Observatório da Privacidade”, a instituição criou uma linha do 
tempo que narra todo o histórico de debates em torno da proposição de uma lei de prote-
ção de dados pessoais no Brasil. Disponível em: https://observatorioprivacidade.com.br/
memoria/2010-2015-o-tema-entra-em-pauta/. Acesso em: 31 jan. 2022. 

6 As recomendações editadas naquela época estão acessíveis em: ORGANIZAÇÃO PARA 
A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). OECD Guide-
lines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. Disponível 
em: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtr
ans borderflowsofpersonaldata.htm. Vale notar que elas foram revisadas e atualizadas. 
Um novo documento de recomendações foi divulgado pela OCDE em 2013, disponí-
vel em: https://www.oecd.org/digital/ieconomy/privacy-guidelines.htm. Acessos em: 31 
jan. 2022.

https://observatorioprivacidade.com.br/memoria/2010-2015-o-tema-entra-em-pauta/
https://observatorioprivacidade.com.br/memoria/2010-2015-o-tema-entra-em-pauta/
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtrans-borderflowsofpersonaldata.htm
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtrans-borderflowsofpersonaldata.htm
https://www.oecd.org/digital/ieconomy/privacy-guidelines.htm
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capazes de gerar conexões a partir de análises de dados, bem como o fato de 
que apenas regulamentações nacionais não seriam suficientes para lidar com 
fluxos de dados entre diferentes fronteiras (KIRBY, 2011, p. 7). Ao longo 
das décadas seguintes, mais países acabaram seguindo as recomendações 
da OCDE – que, embora não fossem vinculantes, geravam incentivos para 
o comércio internacional e o livre fluxo transfronteiriço de dados – criando 
leis nacionais de proteção de dados.7 

De acordo com Doneda, na época em que o Ministério da Justiça propôs 
o anteprojeto de lei para discussão,8 já estava claro que havia um processo 
internacional de uniformização de regras em que países que desejavam ter 

7 A distribuição geográfica dessas leis ao longo do tempo chama atenção: “Até 1980, as 
leis sobre privacidade eram limitadas a alguns membros da OCDE na Europa, além dos 
EUA. Seguindo as Diretrizes da OCDE (1980) e a Convenção 108 do Conselho da Eu-
ropa (1981), até o final da década de 1980 juntaram-se mais países da Europa Ocidental, 
mais alguns membros da OCDE fora da Europa (apenas seus setores públicos) e Israel. 
Após 1989, a dissolução do bloco de países do Leste Europeu levou a leis de privacidade 
em todo o Leste Europeu ao longo da década de 1990, além de consolidação na Europa 
Ocidental e em mais alguns países da OCDE na Ásia-Pacífico. Desde o início dos anos 
2000, a expansão continuou em todas essas regiões, e países da América Latina e da Áfri-
ca começaram a promulgar leis. No final da década, os países do Oriente Médio e da Ásia 
Central começaram a promulgar leis, e o número de leis caribenhas aumentou significati-
vamente. Nos últimos anos, a região com o maior crescimento em leis de privacidade de 
dados é a África” (GREENLEAF, 2019, p. 2, tradução nossa). 

8 Não é o objetivo deste capítulo discorrer sobre todo o processo de aprovação da lei. To-
davia, vale mencionar alguns momentos distintos de discussão. Em 2010, o Ministério 
da Justiça divulgou o anteprojeto de lei de proteção de dados e deixou o texto disponível 
para consulta pública. Após um longo hiato, uma 2a consulta pública foi aberta em 2015. 
Em maio de 2016, o Projeto de Lei de Proteção de Dados foi enviado à Câmara dos De-
putados e aprovado em maio de 2018. Para mais detalhes desse processo, ver: DATA 
PRIVACY BRASIL. Memória da LGPD. Observatório da Privacidade e Proteção de 
Dados. Disponível em: https://observatorioprivacidade.com.br/memorias/. Acesso em: 
31 jan. 2022.

https://observatorioprivacidade.com.br/memorias/
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economias de alcance internacional não poderiam ficar de fora: “Isso nem 
há dez anos, há vinte anos. Desde que a União Europeia tomou um passo 
decisivo nesse sentido” (DONEDA, 2019). Um dos argumentos utilizados 
para destacar a urgência de aprovação da LGPD, na época de sua discussão 
no legislativo, foi também o fato de que o Brasil pleiteava sua entrada na 
OCDE e que, por isso, deveria seguir as suas recomendações. 

De fato, a necessidade de serem criadas regras sobre privacidade e pro-
teção de dados já havia sido sentida por alguns setores no Brasil. Mesmo 
antes de a LGPD ser aprovada, já havia regras a respeito em algumas leis 
brasileiras. Entre elas, o Código de Defesa do Consumidor,9 o Marco Civil 
da Internet, a Lei de Acesso à Informação e a Lei do Cadastro Positivo. No 
entanto, as normas eram esparsas, setoriais e não uniformes (BIONI et al., 
2015, p. 3). Advogados que eventualmente lidassem com o tema não eram 
especializados em proteção de dados especificamente, mas em outras áreas, 
como direito civil, penal, constitucional, entre outras. Tampouco havia um 
aparato institucional consolidado para lidar com essas questões, não havendo 
clareza sobre instâncias administrativas responsáveis pela sua regulamenta-
ção ou fiscalização. 

Quando sancionada, em agosto de 2018, a LGPD mudou esse cenário. 
Em seu texto, cria-se um sistema de proteção de dados aplicável tanto ao setor 
público como ao setor privado, composto por princípios, regras, direitos e 
deveres para o tratamento de dados realizados em território nacional ou para 
a oferta de produtos e serviços no Brasil. Além disso, aspectos institucionais 
foram definidos pela lei. Foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), órgão com a capacidade de monitorar a aplicação da lei, 
fiscalizar, receber denúncias e impor sanções administrativas em casos de 

9 Na época da elaboração do Código de Defesa do Consumidor, os legisladores inspira-
ram-se no Fair Credit Reporting Act, lei norte-americana sobre sistemas de pontuação de 
crédito, estabelecendo direitos e deveres nesse mercado. Assim, foram inseridos os arts. 
43 e 44 no CDC, que dispõem sobre o direito à informação em casos de inclusão em ban-
cos de dados e cadastros. Cf.: BESSA, Leonardo. Cadastro Positivo: Comentários à Lei 
n. 12.414, de 9 de junho de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 29.
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infrações. Para dialogar diretamente com a Autoridade, instituiu-se a figura 
do “encarregado”,10 profissional que deve ficar à frente das questões rela-
cionadas à proteção de dados dentro das organizações públicas e privadas, 
representando-os em casos de incidentes de segurança ou em processos de 
adequação à lei. 

No entanto, nem todas as definições da lei foram consensuais. Com 
relação a esse ponto, chama atenção como a definição sobre o modelo ins-
titucional da Autoridade envolveu uma controvérsia em que parecia haver 
dois tipos distintos em debate: o primeiro seria uma autoridade nos moldes 
de uma agência reguladora, uma autarquia especial, inspirada no modelo 
de Data Protection Authority presente na regulamentação europeia sobre o 
tema. O segundo seria inspirado no modelo da Federal Trade Commission, 
dos Estados Unidos, que agrega em um único órgão competências relativas 
ao direito do consumidor, ao direito da concorrência e à proteção de dados. 
No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) chegou 
a divulgar um documento que elencava como sua estrutura poderia servir 
também à Autoridade (LEORATTI e PIMENTA, 2020). 

Alegando questões orçamentárias, o governo optou por deixar a ANPD 
com status de secretaria subordinada à Presidência da República, com a 
inserção de um artigo na lei que prevê a reavaliação desse modelo em dois 
anos (BRASIL, 2019). Vê-se, assim, que apesar de o modelo europeu ter sido 
escolhido, não foi propriamente incorporado no Brasil. De certa maneira, 
isso reflete o que Dezalay e Garth apontaram a respeito de transplantes ins-
titucionais, que muitas vezes se desviam nos países em que são importados, 
ficando “incompletos” (DEZALAY e GARTH, 2002, p. 267).

De toda maneira, a aprovação da LGPD, unida à criação de um novo 
órgão regulador e de um novo cargo especializado em proteção de dados, 
criou o cenário ideal para o aumento da demanda por advogados especiali-
zados na área. Conforme Dezalay e Garth, “a expertise e os problemas são 

10  Muitos profissionais referem-se à figura do encarregado também como DPO, sigla em 
inglês para Data Protection Officer, que define a figura do encarregado na regulação 
 europeia. 
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faces de um mesmo desafio. As profissões são capazes de criar mercados 
quando definem, com sucesso, novos problemas usando a própria linguagem 
e expertise” (2002, p. 60). No processo de elaboração, aprovação e imple-
mentação da lei, criou-se a uniformização necessária para a criação de uma 
expertise própria sobre o tema e de um novo mercado para juristas. Conse-
quentemente, aumentou a oferta de cursos de especialização e a procura por 
certificações na área.

Entre 2018 e 2020, a quantidade de escritórios com áreas dedicadas a 
“direito digital”11 avaliados pelo ranking da Revista Análise Editorial cres-
ceu expressivamente. Se em 2017 a categoria sequer era avaliada, em 2018 
foram 34 escritórios avaliados e, em 2020, o número havia crescido para 60 
(ANÁLISE EDITORIAL, 2021). Reconhecendo a importância do tema, o 
Conselho Federal da OAB também instituiu Comissão Especial sobre Pro-
teção de Dados em 2019 (OAB, 2019). Assim, há sinais de que esse tema 
tem ganhado atenção e espaço na advocacia brasileira. 

Para se entender a formação dessa especialidade no Brasil, é preciso tam-
bém ter em mente uma particularidade: a maneira como a proteção de dados 
se relaciona com a utilização e o avanço de novas tecnologias. Há diversos 
pontos da lei que se referem a conceitos indeterminados – como a razoabili-
dade no processo de anonimização de um dado, que depende das “técnicas 
disponíveis” – justamente porque a interpretação dessas regras deve variar 
conforme o grau de evolução tecnológica. Há necessidade, assim, de uma 
interação constante dessa matéria normativa com a expertise de tecnólogos 
e cientistas da informação. Assim, juristas devem muitas vezes traduzir a 
técnica em forma de interpretação jurídica. 

Nesse contexto, acreditamos que as certificações surgem como um “ates-
tado de expertise” no tema. Tanto advogados quanto tecnólogos buscam uma 

11 Não há ainda na revista uma categoria própria para “privacidade” ou “proteção de dados”. 
Outras revistas de análise internacional, que contam com essa divisão, não permitem o 
acesso aos números de outros anos, o que nos permitiria fazer uma avaliação da quanti-
dade de escritórios avaliados ao longo do tempo. 
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maneira de atestar seu conhecimento e, consequentemente, legitimidade, em 
uma matéria que possui relação com o rápido avanço de novas tecnologias. 

2. cOnTeXTO hisTóRicO e DeBaTes cOnTemPORâneOs 
Das ceRTificações em PROTeçãO De DaDOs

Com o rápido desenvolvimento das tecnologias da informação e comunica-
ção ocorridos a partir da década de 1980, certificações profissionais surgem 
como uma resposta à necessidade do mercado de trabalho por mão de obra 
com reconhecida aptidão técnica em softwares, linguagens de programação 
e sistemas informáticos. Essa alternativa surge a partir do sistema não formal 
de ensino,12 uma vez que a velocidade do desenvolvimento tecnológico era 
superior à capacidade de adaptação curricular e de atualização de profissio-
nais por meio da estrutura formal de aprendizagem (GRAZ e HARTMANN, 
2010, p. 15-16). 

Apesar da escassa literatura sobre o tema, é possível conjecturar que o 
surgimento das certificações em proteção de dados parece ser fruto de cir-
cunstâncias semelhantes daquelas do mercado de tecnologia, com a diferença 
de que em proteção de dados, a disruptividade no código da tecnologia apa-
rece associada à inovação no código das leis. Essas circunstâncias parecem 
ter se repetido tanto no contexto norte-americano quanto no europeu e, mais 
recentemente, no brasileiro. 

Andrew Clearwater e J. Trevor Hughes (2013) narram como o aumento 
da carga regulatória em questões relacionadas à privacidade e uma maior 
fiscalização de agências e órgãos reguladores sobre o uso de dados pessoais 

12 Conforme Coombs e Ahmed (1974), o modelo formal de ensino é caracterizado por ser 
altamente institucionalizado, cronologicamente organizado e hierarquicamente estrutura-
do (da educação básica ao nível superior). De acordo com a tipologia criada pelos autores, 
as certificações enquadrar-se-iam no modelo não formal de ensino, sistema composto pe-
las atividades organizadas e desenvolvidas fora do âmbito do modelo formal, incluindo, 
por exemplo, workshops, treinamentos e cursos fornecidos por empresas, associações e 
organizações do terceiro setor.
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propiciaram o desenvolvimento da privacidade enquanto especialidade pro-
fissional nos Estados Unidos. É nesse cenário que surge, em 2004, o programa 
de certificação da International Association of Privacy Professionals (IAPP),13 
com investimentos privados de executivos que à época ocupavam cargos de 
liderança em privacidade na Microsoft e na Hewlett Packard (HP). 

Paralelamente, no contexto europeu, a proliferação das certificações em 
proteção de dados também esteve atrelada ao surgimento de regulações sobre 
a matéria, desde a Diretiva de Proteção de Dados Pessoais (95/46/CE) até 
o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) (UE) 2016/679. Este 
último de forma mais significativa, uma vez que a nível regional estabeleceu 
princípios, regras e sanções relacionadas ao processamento de dados pessoais. 

Na Europa, uma das mais relevantes certificações da área é a EXIN, que 
foi originalmente criada em 1984 pelo Ministério da Economia da Holanda 
com o objetivo de examinar habilidades técnicas relacionadas à automação 
e à mecanização de informações administrativas (EXIN, s.d.). Em 2017, 
meses antes da entrada em vigor do RGPD, a EXIN criou um programa de 
certificação específico para privacidade e proteção de dados.14 

13  Atualmente, a IAPP oferece três programas de certificação. O Certified Information 
Privacy Professional (CIPP) é focado em leis, regulações e boas práticas em privacidade 
da informação, estando disponível para os contextos regulatórios da Europa (CIPP/E), 
Ásia (CIPP/A), Canadá (CIPP/C) e Estados Unidos (CIPP/US). O Certified Information 
Privacy Manager (CIPM) é direcionado a profissionais responsáveis pela gestão dos 
programas de governança em privacidade das organizações, atestando conhecimento no 
desenvolvimento e na implementação de políticas, processos e procedimentos internos à 
organização relacionados à proteção de dados. Por fim, o Certified Information Privacy 
Technologist (CIPT) é o programa voltado para profissionais da área de Tecnologia, re-
conhecendo a habilidade de arquitetura em privacidade desses profissionais no nível da 
engenharia de produtos e sistemas.

14  Hoje, a EXIN disponibiliza três programas para a certificação em privacidade e prote-
ção de dados (EXIN Privacy and Data Protection Foundation; EXIN Privacy and Data 
Protection Essentials; e EXIN Privacy and Data Protection Practitioner), que variam em 
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Não foi possível obter acesso à quantidade total e atualizada de profissio-
nais que já foram certificados por essas organizações.15 Contudo, de acordo 
com números da IAPP, o volume de associados16 da organização passou de 
6.000 em 2009 (CLEARWATER e HUGHES, 2013, p. 918) para mais de 
65.000 em 2020 (UBERTI, 2020). Ainda que o número de associações possa 
não refletir com fidelidade o número total de profissionais certificados, o 
aumento expressivo de associados mostra como mecanismos não formais 
de reconhecimento técnico e teórico passaram a ganhar espaço e relevância 
no campo da proteção de dados.

Ainda, vale notar que as certificações em proteção de dados não são 
um fenômeno exclusivo da estrutura não formal de ensino. Instituições de 
ensino superior europeias, como a Universidade de Maastricht,17 já contam 
com programas de treinamento e certificação em proteção de dados.

termos de profundidade de conhecimento sobre a estrutura regulatória europeia de prote-
ção de dados. 

15 Pedimos acesso à quantidade total e atualizada de profissionais certificados em proteção 
de dados à IAPP e à EXIN. Em ambos os casos, não conseguimos acesso aos dados requi-
sitados.

16 Associação e certificação são relações distintas. Associados são os profissionais que pa-
gam a taxa anual de associação à IAPP. Os valores (em janeiro de 2021) para associação 
são definidos de acordo com o cargo e o setor de atuação do membro, variando entre 50 
dólares (para estudantes) e 275 dólares (para profissionais do setor empresarial). Os pro-
fissionais certificados não precisam se associar à organização, mas é comum que o façam 
em razão do incentivo econômico de ter isenção da taxa anual de manutenção da certi-
ficação, que atualmente custa 250 dólares. Portanto, entendemos ser possível supor que 
existe uma relação, ainda que indireta, entre o aumento das taxas de associados e as taxas 
das certificações.

17 O European Centre of Privacy and Cybersecurity (ECPC), da Universidade de Maas tricht, 
disponibiliza um treinamento e certificação para DPO, conforme disponível em:  https://
www.maastrichtuniversity.nl/events/data-protection-officer-dpo-certification-2019. 
Acesso em: 31 jan. 2022.

https://www.maastrichtuniversity.nl/events/data-protection-officer-dpo-certification-2019
https://www.maastrichtuniversity.nl/events/data-protection-officer-dpo-certification-2019
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Existem algumas razões para que o RGPD tenha sido um importante 
catalisador para as certificações em proteção de dados. Primeiro, os arts. 37 
a 39 do Regulamento estabelecem a obrigação de organizações indicarem o 
Data Protection Officer (DPO). O DPO é a figura responsável por orientar 
e implementar as diretrizes legais de proteção de dados em todos os níveis 
da organização, de produtos e serviços oferecidos ao público até a gestão de 
recursos humanos. Ainda que a Diretiva anterior já previsse a obrigação de 
indicação de DPO por controladores (arts. 32 a 34), o Regulamento tornou 
essa obrigação vinculante aos Estados-membro e a ampliou para incluir os 
operadores do tratamento de dados pessoais que atuam sob o seu escopo.

A obrigação vinculante de indicação do DPO fez com que crescesse 
a demanda de mercado por profissionais qualificados para a posição. De 
acordo com dados levantados pela IAPP, até maio de 2019, 376.306 DPOs 
tinham sido registrados perante as autoridades de proteção de dados dos paí-
ses que, em conjunto, correspondem a 80% do Espaço Econômico Europeu 
(FENESSY, 2019). Adicionalmente, as regras de aplicação extraterritorial do 
RGPD, bem como a concentração de multinacionais em território europeu 
fizeram com que o crescimento da demanda por profissionais qualificados 
se tornasse um fenômeno global. 

Em terceiro lugar, o Regulamento europeu também legitimou as cer-
tificações enquanto mecanismos aptos a demonstrarem a conformidade 
de organizações e produtos com as obrigações de proteção de dados, esti-
mulando os países a credenciarem órgãos de certificação (arts. 42 e 43). 
A título ilustrativo, vale mencionar que a autoridade francesa de proteção 
de dados recentemente abriu consulta pública sobre a certificação de DPO 
(CNIL, 2020). 

À medida que as certificações ganham espaço e relevância, algumas 
reflexões podem ser feitas com relação aos seus possíveis efeitos. Se, por 
um lado, as certificações enquanto mecanismo de nivelamento do conheci-
mento podem harmonizar a aplicação da proteção de dados; por outro lado 
os critérios de avaliação dos exames de certificação podem influenciar na 
forma como o Direito é traduzido, uma vez que as interpretações determi-
nadas pelos órgãos certificadores passam a constituir referencial para os 
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profissionais de como princípios e regras jurídicas em proteção de dados 
devem ser operacionalizadas (LACHAUD, 2014, p. 13).

3. O fenômenO Das ceRTificações em PROTeçãO 
De DaDOs nO BRasil

A LGPD incorporou em seu texto os mecanismos citados anteriormente do 
RGPD, como a obrigação de indicação do DPO (“encarregado”, na legislação 
brasileira), a possibilidade de aplicação extraterritorial da lei e a previsão 
de certificações para a viabilização da transferência internacional de dados. 
Nesse sentido, a sanção e a entrada em vigor da LGPD criaram um mercado 
para profissionais especializados em proteção de dados no Brasil. 

Essa janela de oportunidade foi notada por organizações tanto da estru-
tura formal quanto da não formal de ensino. Assim que a LGPD entrou em 
vigor, a IAPP divulgou um estudo estimando que a lei criaria, no mínimo, 50 
mil encarregados de proteção de dados no Brasil (IAPP, 2020). Dias depois, 
a organização Data Privacy Brasil divulgou a sua certificação nacional de 
proteção de dados, ideia que surgiu da “falta de uma prova que tratasse de pro-
blemas específicos, inerentes ao trabalho com privacidade e proteção de dados 
no Brasil, dadas as especificidades da nossa regulamentação sobre o tema”  
(DATA PRIVACY BRASIL, 2021). A Assespro (Federação das Associações 
da Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação), em 2019, também 
havia lançado a “Certificação para Data Protection Officer (DPO)”, vol-
tada para a formação de competências para esse cargo (ASSESPRO, 2019; 
CRYPTOID, 2019). 

No contexto formal de ensino, em 2021, o Insper lançou a certificação 
em Direito e Tecnologia, com o “objetivo de transformar a perspectiva pro-
fissional do aluno e torná-lo apto a lidar com uma ampla gama de questões 
que se colocam no campo da regulação da internet e de tecnologias digitais” 
(INSPER, 2021). Um dos módulos de treinamento do curso-certificação da 
instituição versa sobre “tecnologias avançadas, privacidade e proteção de 
dados”, que, entre outras questões, capacitará os alunos para “diferenciar os 
amplos sistemas que regem a proteção de dados mundialmente, e em especial 
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a GDPR, legislação europeia recente, e em seus efeitos e consequências no 
Brasil e no mundo” (INSPER, 2021).

Percebendo a reprodução do fenômeno das certificações no Brasil, com 
o intuito de trazer dados empíricos para o debate, conduzimos a aplicação 
de um survey (Tabela 1) com 129 profissionais. Entre os dias 21 de dezem-
bro de 2020 e 21 de janeiro de 2021, o questionário para a coleta de dados 
ficou disponível na plataforma de formulários do Google. Com o intuito de 
que o questionário atingisse bacharéis em Direito que atuassem na área da 
proteção de dados, divulgamos hyperlink do questionário em grupos de dis-
cussões especializados no tema dos aplicativos WhatsApp e Telegram. No 
total, obtivemos 167 respostas ao survey. Contudo, consideramos o total de 
129 respondentes porque as duas primeiras perguntas do questionário fun-
cionavam como filtro de seleção e recorte, garantindo que os respondentes 
(i) fossem formados em Direito (140, do total de 167 respondentes); e (ii) 
trabalhassem com proteção de dados (129, do total de 140 respondentes). 
Ainda, o questionário era apresentado com uma descrição mínima do intuito 
acadêmico da pesquisa, bem como um breve aviso de privacidade que infor-
mava a intenção de coletar dados anonimamente, orientando os participantes 
para que, nos campos abertos, não informassem qualquer dado que pudesse 
diretamente os identificar.

Nosso objetivo foi coletar as percepções dos bacharéis em Direito sobre 
certificações e suas possíveis implicações para a área de proteção de dados 
enquanto especialização jurídica. Na primeira parte do questionário fizemos 
perguntas específicas para profissionais com e sem certificação. Em seguida, 
fizemos outro bloco de perguntas para todos os respondentes. Ainda, embora 
o uso de entrevistas estruturadas tenha caráter quantitativo, não foi nossa 
intenção fazer qualquer avaliação estatística, uma vez que isso não seria 
possível dadas as condições da pesquisa. Como não há um registro próprio 
de profissionais em proteção de dados, não sabemos precisamente o quanto 
a amostra utilizada pode ser representativa desse grupo. Trata-se, assim, de 
uma amostragem não probabilística.
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Tabela 1 – Questionário aplicado

Questões gerais a todos os respondentes

Você é formada(o) em Direito?
• Sim  • Não

Você trabalha com privacidade e proteção de dados?
• Sim  • Não

Você tem alguma certificação?
• Sim  • Não

Na sua opinião, o que te motivou ou te motivaria a se certificar?
• Ganho salarial
• Novas oportunidades profissionais
• Reconhecimento no mercado
• Facilitar a migração de outra área do Direito para a área de privacidade e proteção de dados
• A faculdade de Direito não foi suficiente para a minha formação
• Outro... [campo aberto]

Por que faz sentido obter uma certificação relativa à legislação estrangeira de proteção de dados?
• Porque a legislação brasileira tem semelhanças com a legislação estrangeira
• Porque é uma certificação respeitada no mercado
• Porque eu trabalho com legislações estrangeiras de proteção de dados no meu cotidiano profissional
• Não vejo sentido em me certificar em uma legislação estrangeira
• Outro... [campo aberto]

Na sua opinião, ter certificação deveria ser um pré-requisito do encarregado (DPO)?
• Sim  • Não  • Outro... [campo aberto]

Na sua opinião, ter certificação deveria ser um pré-requisito para advogados que trabalhem com proteção de dados?
• Sim  • Não  • Outro... [campo aberto]

Qual a sua percepção sobre os custos financeiros das certificações? (Sendo 1 – baixos e 5 – altos)
• 1  • 2  • 3  • 4  • 5

A organização para a qual você trabalha auxilia ou subsidia o custo de certificações para colaboradores?
• Sim  • Não

Em geral, você acredita que alguém sem certificação possa ser prejudicado em um processo seletivo?
• Sim  • Não

Nos processos seletivos da organização para a qual você trabalha, esse é um fator que é levado em consideração? (Sendo 
1 pouco determinante para a seleção e 5 muito determinante para a seleção)
• 1  • 2  • 3  • 4  • 5

(continua)
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Questões específicas para profissionais certificados

Quais são as suas certificações?
• IAPP, CIPP/A
• IAPP, CIPP/C
• IAPP, CIPP/E
• IAPP, CIPP/US
• IAPP, CIPP/G
• IAPP, CIPM
• IAPP, CIPT
• EXIN, Data Protection Officer
• EXIN, Privacy and Data Protection Essentials
• EXIN, Privacy and Data Protection Practitioner
• Certificação Data Privacy Brasil
• Outra… [campo aberto]

Questões específicas para profissionais não certificados

Você deseja obter alguma certificação?
• Sim  • Não

Questões específicas para profissionais não certificados, que desejam se certificar

Quais certificações você gostaria ou planeja obter?
• IAPP, CIPP/A
• IAPP, CIPP/C
• IAPP, CIPP/E
• IAPP, CIPP/US
• IAPP, CIPP/G
• IAPP, CIPM
• IAPP, CIPT
• EXIN, Data Protection Officer
• EXIN, Privacy and Data Protection Essentials
• EXIN, Privacy and Data Protection Practitioner
• Certificação Data Privacy Brasil
• Outra… [campo aberto]

Quais os motivos de você ainda não ter obtido uma certificação?
• Custos financeiros
• Falta de tempo
• Falta de incentivo da organização para a qual trabalha
• Outro... [campo aberto]

Questões específicas para profissionais não certificados, que não desejam se certificar

Por quais motivos você não desejaria obter uma certificação?
• No momento, não penso ser relevante para minha formação profissional
• Falta de incentivo da organização em que trabalho
• Acredito que já tenho o conteúdo e formação suficientes para o meu trabalho
• Outra... [campo aberto]

Fonte: Elaboração própria.
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Dos 129 participantes, 46 (35,7%) responderam que são certificados 
(Gráfico 1). E entre os 83 profissionais não certificados, 68 (81,9%) res-
ponderam que desejam obter alguma certificação (Gráfico 2). Apenas 15 
(18,1%) dos respondentes não certificados afirmaram não ter interesse na 
certificação (Gráfico 2). Entre as principais justificativas, 8 (53,5%) julgaram 
que se certificar não seria relevante para o seu atual momento de carreira e 
5 (33,3%) afirmaram acreditar já ter o conteúdo e formação suficientes para 
o exercício da profissão (Gráfico 3).

Gráfico 1 – Você tem alguma certificação? 

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 2 – Caso não seja certificado, deseja obter alguma certificação?

Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 3 – Por quais motivos não desejaria obter uma certificação?

Fonte: Elaboração própria.

As certificações da IAPP apareceram como as mais obtidas e procuradas 
pelos dois grupos. Nesse ponto, chama atenção o fato de que a certificação espe-
cífica sobre regulação europeia (IAPP, CIPP/E) tenha aparecido em primeiro 
lugar, acima da certificação em gestão de privacidade (IAPP, CIPM) que, em 
tese, não seria baseada em contextos regulatórios específicos (Gráficos 4 e 5). 

Gráfico 4 – Quais são as suas certificações?

Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 5 – Quais certificações você gostaria ou planeja obter?

Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 6 – Por que faz sentido obter uma certificação relativa à 
legislação estrangeira de proteção de dados?

Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 7 – Na sua opinião, o que te motivou ou te motivaria a se 
certificar?

Fonte: Elaboração própria.

Esse resultado antecipa algumas das principais implicações do fenômeno 
das certificações a partir das perspectivas dos operadores do Direito. De um 
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de títulos acadêmicos. 

Por outro lado, as respostas do survey também suscitam reflexão sobre 
o quanto as certificações podem ser inacessíveis a uma parcela da popula-
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falta de tempo para estudar para a prova (Gráfico 8). Isso não ocorre sem 
propósito: os valores das certificações são relevantes. A taxa para aplicação 
do primeiro exame da certificação da IAPP é de $550 USD; além disso, uma 
taxa de $250 USD é cobrada para manutenção da certificação ao longo de 
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dois anos. Caso o participante não seja aprovado na primeira tentativa de 
realização do exame, o valor cobrado para uma reaplicação da prova é de 
$375 USD.18

Gráfico 8 – Quais os motivos de você ainda não ter obtido uma 
certificação?

Fonte: Elaboração própria.

Nesse sentido, não nos surpreendeu que a maioria expressiva dos res-
pondentes considera os custos das certificações muito altos (85 respostas) e 
altos (34 respostas) (Tabela 10). Também nos pareceu relevante a quantidade 
de pessoas que afirmaram acreditar que um profissional sem certificação 
poderia ser prejudicado em processos seletivos (100 – 77,5%) (Gráfico 9). 
As implicações negativas relacionadas ao acesso aos programas de certifi-
cação envolvem tanto entraves econômicos à própria certificação quanto o 
consequente entrave de acesso ao mercado de trabalho por profissionais não 
certificados. 

18 Ver: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PRIVACY PROFESSIONALS (IAPP). 
Certification Fees. Disponível em: https://iapp.org/certify/fees/. Acesso em: 31 jan. 2022. 
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Gráfico 9 – Qual a sua percepção sobre os custos financeiros das 
certificações?

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 10 – Em geral, você acredita que alguém sem certificação possa 
ser prejudicado em um processo seletivo?

Fonte: Elaboração própria.

Contudo, a questão da existência de barreiras de acesso ao mercado pro-
fissional para aqueles não certificados precisaria ser mais bem investigada. 
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Isso porque a percepção dos participantes sobre o grau de importância dado 
às certificações nos processos seletivos das organizações para as quais tra-
balham parece não confirmar, em absoluto, essa hipótese. Para 61 (47,2%) 
respondentes, as certificações são pouco determinantes para a seleção, outros 
31 (24%) respondentes acreditam que elas são parcialmente determinantes 
e para 37 (28,7%), as certificações seriam determinantes para a contratação 
(Gráfico 11).19 

Gráfico 11 – Nos processos seletivos da organização para a qual você 
trabalha, esse é um fator que é levado em consideração?

Fonte: Elaboração própria.

Outro ponto interessante diz respeito à possibilidade de a certificação 
ser um pré-requisito para advogados que atuam na área e para o encarregado 
(DPO). Nestas questões, as respostas dividiram-se. Na questão relacionada 
ao DPO, embora a maioria dos respondentes tenha assinalado que não (72 – 
55,8%), uma quantidade expressiva de pessoas considera que a certificação 

19 Como o survey foi conduzido sem identificar os participantes, não conseguimos avaliar 
o nível de senioridade do respondente para entender a relevância das certificações por 
aqueles que, de fato, têm o poder de decisão sobre os processos seletivos. 
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deveria ser um pré-requisito para atuação no cargo (52 – 40,3%). Um dos 
respondentes alegou que “se a certificação em questão fosse emitida pelo 
governo, sim. Em caso de certificações privadas, como as que existem, vejo 
este ônus financeiro como potencial barreira para profissionais com menos 
poder aquisitivo”. Quando questionados sobre certificações terem de ser 
um pré-requisito para advogados que trabalhem com proteção de dados, um 
número maior de respondentes discordou dessa proposição (102 – 79,1%). 
Inclusive, um dos respondentes acrescentou que a possibilidade “parece 
impossível, parece uma excessiva barreira à entrada na carreira”, ainda que 
pudesse ser “um diferencial importante”. Vale dizer que a LGPD não men-
ciona certificações ou atribui à ANPD competências para regulamentar o tema. 

Da análise dos dados obtidos por meio do survey, é possível levantar 
algumas evidências. A despeito da unanimidade sobre os altos custos finan-
ceiros das certificações, temos muitos profissionais certificados (46 de 129 
respondentes), e entre aqueles que não são certificados, a maioria gostaria 
de ser (68 de 129 respondentes). As certificações internacionais, especifi-
camente da EXIN e IAPP, são as que tiveram maiores números de certifi-
cações (somando 70 certificações entre os 46 respondentes certificados). 
Contudo, vemos uma certificação nacional, a realizada pelo Data Privacy 
Brasil, ganhando interesse entre os respondentes (somando 31 interessados, 
perdendo apenas para certificação CIPP/E, da IAPP). Por fim, a despeito de 
muitos acreditarem que um profissional não certificado poderia ser preju-
dicado em um processo seletivo (100, dos 129 respondentes), as respostas 
também apontam que as certificações ainda não são muito determinantes nos 
processos seletivos nas organizações em que os participantes da pesquisa 
trabalham (apenas 11 participantes consideraram muito determinantes).

cOnclUsãO

O surgimento das certificações profissionais em proteção de dados parece 
repetir o que ocorreu com as certificações no mercado dos profissionais de 
tecnologia. Instrumentos regulatórios para a proteção de dados pessoais sur-
gem como uma resposta ao desenvolvimento das TICs, gerando uma demanda 
no mercado de profissionais com reconhecido conhecimento técnico-regu-
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latório. O modelo formal de ensino não é capaz de responder prontamente 
a essa demanda, propiciando que, em um primeiro momento, a resposta 
surgisse a partir de outros modelos de formação, por meio de certificações, 
mecanismos que atestam conhecimento e habilidade prática do profissional 
com base em critérios objetivos preestabelecidos. 

 No Brasil, o “fenômeno” das certificações em proteção de dados parece 
ser o resultado de um duplo transplante. Primeiro, a LGPD incorpora mode-
los regulatórios de outros países, em especial o RGPD europeu. Destaca-se 
a reprodução na lei brasileira da obrigação de indicação do encarregado de 
tratamento de dados (DPO), a exigência para que organizações tenham um 
profissional ou prestador de serviço responsável pela governança em priva-
cidade da informação. O segundo transplante seria do reconhecimento das 
certificações como atestado de especialização profissional. Vale ressaltar 
que os dados obtidos por meio do survey parecem indicar que a certificação 
mais obtida e procurada pelos profissionais de proteção de dados é aquela 
baseada em legislação europeia da International Association of Privacy 
Professionals (CIPP/E). Ainda, de acordo com os participantes, o sentido em 
obter uma certificação baseada em legislação estrangeira seria o seu prestígio 
no mercado nacional. 

A partir dessa investigação, partimos para a reflexão sobre algumas impli-
cações que já poderiam ser antevistas para a proteção de dados, enquanto área 
do Direito e especialização profissional. Para o campo, um aspecto positivo 
poderia ser uma aplicação mais harmoniosa da LGPD, o que seria favorável 
para uma área do Direito em incipiente e acelerado desenvolvimento. Entre-
tanto, esse mesmo fator pode se revelar negativo, as certificadoras ganham o 
poder de determinar como o Direito é traduzido e operacionalizado, poden-
do-se deturpar os valores e objetivos sociais almejados com a regulação. 

No contexto profissional, um aspecto positivo pode ser o empoderamento 
daqueles profissionais que não tenham títulos acadêmicos, privilegiando-se 
sua experiência. Contudo, não se deve subestimar o alto custo financeiro 
do processo de certificação em um contexto de desigualdade social e eco-
nômica, uma vez que as certificações podem ser inacessíveis a parcela dos 
profissionais que tenham interesse em trabalhar com proteção de dados. 
Esse efeito negativo ficará mais acentuado caso as certificações passem a 
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ser requisitos determinantes para processos seletivos profissionais, uma vez 
que podem gerar uma reserva de mercado para profissionais certificados e 
a consequente exclusão dos profissionais não certificados. O quanto esse 
modelo de atestação do conhecimento jurídico pode se transferir para outras 
áreas do Direito também fica em aberto. 

As implicações levantadas anteriormente ainda devem ser consideradas 
hipotéticas, uma vez que o fenômeno analisado é recente e não é possível 
extrair conclusões definitivas a partir do survey aplicado. A coleta dos dados 
foi realizada de forma a não identificar os participantes. Contudo, uma estra-
tégia de surveys granulares com base em região, local de trabalho, histórico 
acadêmico, senioridade na carreira e renda salarial poderia trazer dados mais 
detalhados sobre o perfil dos participantes e, eventualmente, até identificar 
particularidades e diferentes nuances do impacto das certificações a partir 
das condições socioeconômicas de cada respondente. 

Outro tema que não foi abordado neste trabalho, mas que é crucial para 
refletir o papel das certificações no ensino jurídico é como elas se relacio-
nam com outras formas de especialização, como os programas de mestrado 
e doutorados, LL.Ms., LLCs e especializações de curta duração. Seriam 
as certificações alternativas ou complementares às formas tradicionais de 
especialização no Direito?

Portanto, o presente capítulo não encerra o tema, tendo por objetivo 
introduzir debates e antever as implicações sobre as certificações em pro-
teção de dados. De qualquer forma, vislumbramos existir uma agenda de 
pesquisa a médio e longo prazos para analisar o papel das certificações para 
o desenvolvimento do campo da proteção de dados pessoais e seus efeitos 
para os profissionais do Direito e o ensino jurídico.
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CAPÍTULO 7
O DESAFIO SOCIOECONÔMICO DE UMA ESCOLA DE 
DIREITO GLOBAL: UMA ANÁLISE DOS PROGRAMAS 
DE BOLSAS DA FGV DIREITO SP

João Pedro Rodrigues Oliveira
Luisa Moraes Abreu Ferreira

inTRODUçãO

Eu sou apenas um rapaz latino-americano
Sem dinheiro no banco sem parentes importantes

E vindo do interior
Belchior

Ao se propor globalizada, a Escola de Direito de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV DIREITO SP) busca suprir uma demanda crescente por 
um tipo específico de profissional do Direito: juristas capazes de dialogar 
com as mudanças sociais brasileiras, impulsionadas pela redemocratização, 
e de enfrentar o novo papel global que o Brasil assumiu nas últimas déca-
das (VIEIRA e GHIRARDI, 2018, p. 113). Isso significou inovar, romper o 
modelo centenário do ensino jurídico no país, deixar de lado cursos baseados 
em manuais e colocar o aluno no centro da construção do conhecimento.

Esse sonho – como a esse processo se referem alguns daqueles que 
idealizaram a Escola – inseriu-se em um contexto da gritante desigualdade 
socioeconômica brasileira, que divide os bacharéis em Direito em duas 
grandes categorias de juristas. De um lado, está uma minoria: aqueles que 
receberam educação de melhor qualidade – por terem podido pagar por ela 
ou porque tiveram acesso às quase inalcançáveis universidades públicas. 
De outro, a grande maioria, que consome um ensino jurídico massificado e 
barato (CUNHA e GHIRARDI, 2018). Ainda assim, mesmo na privilegiada 
primeira categoria há uma subdivisão entre os juristas oriundos de institui-
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ções tradicionais e daquelas que se propõem a inovar. Entre essas últimas, 
encontra-se a FGV DIREITO SP, cujos alunos compõem uma reduzida elite, 
que, por concentrar capital econômico, concentra também capital intelectual 
e se limita, muitas vezes, à sua peculiar visão de mundo.

Nesse cenário, em uma intersecção tão específica, surge uma contradição: 
como impedir que uma instituição crítica à hierarquização do conhecimento 
perpetue posições de prestígio e poder? Mais especificamente, como garantir 
que uma escola globalizada “em busca das melhores cabeças” não as exclua 
com uma mensalidade extremamente elevada? Certamente a difícil resposta 
para essas questões transpassa as delimitações deste capítulo. Assim, o que 
pretendemos explorar aqui são os programas de bolsa da FGV DIREITO SP, 
um dos mecanismos desenvolvidos pela Escola para superar sua principal 
barreira de acesso: a socioeconômica.

O objetivo deste capítulo, que será dividido em três partes, é reunir e 
sistematizar os dados disponíveis sobre esses programas, além de relatar 
uma pesquisa qualitativa realizada com os alunos bolsistas sobre suas per-
cepções. Após esta introdução, (i) analisaremos o perfil discente da FGV 
DIREITO SP, comparando-o com o perfil dos ingressantes na Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Com isso, buscaremos 
entender as estratégias utilizadas por essa e mais outras duas universidades 
paulistanas para garantir o acesso e a manutenção de alunos no curso. Em 
seguida, (ii) relataremos a estratégia da FGV DIREITO SP, com foco em 
seus programas de bolsas. No último tópico, (iii) apresentaremos os resul-
tados de uma pesquisa realizada com 44 bolsistas presidência, a qual, por 
meio de um questionário, coletou as percepções desses alunos com relação 
à FGV DIREITO SP e ao Endowment, além de algumas de suas vivências 
e perspectivas para o futuro.

Pretendemos, assim, entender o desenvolvimento dos programas de bol-
sas da FGV DIREITO SP e avaliá-los de maneira comparativa, sob a lente 
daqueles que mais são impactados: os alunos bolsistas. Esperamos identificar: 
(a) a vivência e o desenvolvimento dos alunos não somente por suas notas, 
mas principalmente por sua relação com a instituição em suas mais diversas 
nuances; (b) os feitos e as atitudes dessas instituições que ajudam o aluno a, 
de fato, integrar-se tanto com a sala de aula quanto com os ambientes que a 
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acompanham; e (c) quais os desafios que ainda restam à FGV DIREITO SP, 
ao seu fundo de bolsas e às instituições parceiras. Esperamos que este capítulo 
inspire instituições de ensino a reconhecerem a importância da diversidade 
de origens na sala de aula e a criar seus próprios mecanismos institucionais 
de garantia do acesso e da manutenção de alunos em seus cursos. 

1. Uma escOla glOBal em Uma sOcieDaDe DesigUal

O povo foge da ignorância
Apesar de viver tão perto dela

E sonham com melhores tempos idos
Contemplam esta vida numa cela

Zé Ramalho

Para entendermos o programa de bolsas e o papel dos alunos bolsistas na 
FGV DIREITO SP, precisamos compreender primeiro o solo em que o 
projeto de uma escola global se alicerçou e quais foram suas aspirações 
enquanto instituição de ensino. Desses dois elementos, nasce a relevância 
da Escola, e é da colisão entre eles que se origina a questão cujas respostas 
pretendemos analisar neste capítulo.

Desde o final da década de 1980, o acesso do brasileiro à educação, 
independentemente do curso, expandiu-se. Com relação a esse fenômeno, 
Sampaio (2000) destaca o papel do setor privado em responder ao aumento 
da demanda por vagas, o que as universidades públicas – caracterizadas pela 
autora como “em geral, mais seletivas e de melhor qualidade” – não puderam 
ou não quiseram fazer. As instituições privadas de ensino passaram a ser 
controladas por poucos grupos que profissionalizaram a gestão educacional 
no Brasil, seguindo a tendência global de “internacionalização do capital 
na educação superior” (SAMPAIO, 2014). A autora destaca características 
comuns a esses grupos:

[...] crescem muito e rapidamente; orgulham-se de garantir 
uma padronização pedagógica e de conteúdos nos cursos que 
oferecem para públicos distintos em diversas localidades; jus-
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tificam os resultados positivos pela adoção de um modelo de 
governança no qual se combinam uma gestão administrativa 
centralizada e uma descentralização gerencial. Uma vez que 
operam em grande escala – outra vantagem que apontam – 
podem reduzir custos e cobrar menos de seus alunos clientes. 
De fato, esse aspecto tem levado à redução, pela concorrência, 
do tíquete médio das mensalidades no ensino superior privado. 
(SAMPAIO, 2011, p. 41, grifo nosso)

Na impossibilidade de o setor público promover amplo acesso ao ensino 
de qualidade, o que restou foi a massificação do ensino superior por meio 
do setor privado. No ensino jurídico, a solução não foi diferente. Os novos 
cursos de Direito nasceram destinados a uma classe em ascensão, com “pouca 
ou nenhuma preocupação com pesquisa acadêmica e qualidade educacional 
geral incerta” (CUNHA e GHIRARDI, 2018, p. 4). 

Muitas dessas instituições privadas inspiraram-se nos currículos das 
faculdades de Direito mais prestigiadas (as públicas), focando na análise 
de códigos, de leis nacionais e do debate dogmático envolvendo sua inter-
pretação, com pouca discussão de relevância teórica ou prática (CUNHA e 
GHIRARDI, 2018). Elas reproduziram características como: (i) instituição 
com papel voltado para networking em detrimento da sala de aula e habilida-
des técnicas; (ii) desvalorização do debate em prol do magister dixit; e (iii) 
reputação acadêmica baseada no prestígio político (GHIRARDI e VIEIRA, 
2018). Segundo os autores, esses elementos começaram a ser entendidos 
como a razão da lamentável qualidade do ensino jurídico nacional e como 
grandes responsáveis pela hierarquização do conhecimento, sempre associado 
às posições de poder e prestígio.

É nesse cenário que surge a FGV DIREITO SP, uma escola cosmopolita 
que busca responder aos desafios de um Brasil global player. Por meio da 
dedicação exclusiva à docência e à pesquisa, do atendimento dos discentes 
a um curso integral, de professores doutores jovens e com experiência inter-
nacional, de uma metodologia inovadora centrada no aluno e da reforma da 
grade curricular (MATTOS FILHO, 2010), a instituição buscou promover 
inovação, excelência e criar “arquitetos jurídicos para soluções de problemas 
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complexos”, termo comumente ouvido pelos alunos (FGV DIREITO SP, 
2021). Em outras palavras, espera-se:

1) que a Escola seja capaz de oferecer programas que efeti-
vamente habilitem a formação de uma elite de profissionais e 
acadêmicos com potencial para atuar em postos de liderança 
tanto no Brasil como no exterior; 2) que a Escola consiga atrair 
para seus programas e quadros, dentro e fora do Brasil, alunos, 
acadêmicos e outros profissionais que tenham interesse espe-
cífico em temas pertinentes às atividades da DIREITO GV; 3) 
que a produção acadêmica e os projetos de impacto público 
da Escola tenham repercussão nos seus respectivos campos e 
contribuam de forma autônoma e construtiva para avançar as 
fronteiras do conhecimento e para produzir o desenvolvimento 
nos planos doméstico e internacional. (VIEIRA, 2012, p. 20-21, 
grifo nosso)

Pelo negativo das imagens, se os novos cursos massificados de Direito 
se destinam às massas, a quem se destina o ensino globalizado que a FGV 
DIREITO SP se propõe a oferecer? Às “melhores cabeças” (VIEIRA, 2012). 
No entanto, cabe questionar se é possível que as melhores cabeças, que 
comporão a elite jurídica, não venham quase que exclusivamente de uma 
elite econômica.

A resposta um tanto evidente encontra um paralelo colombiano. Bedoya 
(2018), ao analisar a relação qualidade de ensino X nível socioeconômico 
dos graduandos na Colômbia, deparou-se com um mercado amplo. Nele, 
entre os mais diversos preços e tipos de qualidade de ensino, predominam os 
cursos de baixa qualidade, cuja demanda crescente gera profissionais menos 
qualificados. A clara semelhança entre os cenários brasileiro e colombiano 
permite que a conclusão da autora seja, no mínimo, um alerta: 

[...] el medio social de origen y los capitales (principalmente 
el económico) de un estudiante predeterminan poderosamente 
sus posibilidades de recibir una buena educación jurídica; y 
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ello, a su turno, es determinante para definir su trayectoria 
profesional. Así pues, a los pregrados de alta calidad, con pocas 
excepciones, solo acceden quienes tienen alta capacidad de 
pago (en el sector privado) o resultados académicos sobresa-
lientes (en el sector público). Esto sugiere que la educación 
jurídica, en lugar de reducir las desigualdades sociales, las 
reproduce (BEDOYA, 2018, p. 99, grifo nosso)

Essa conclusão pode e deve levar as principais instituições de ensino 
jurídico a questionar seu papel social e seus objetivos ao prospectar novos 
estudantes. No entanto, devemos destacar que o ensino globalizado, inovador 
no país e oferecido pela FGV DIREITO SP impõe um outro nível de difi-
culdade de acesso em um contexto social como o brasileiro. A instituição se 
torna cada vez mais elitizada em comparação às suas principais concorrentes, 
uma vez que superar o vestibular não é a única barreira socioeconômica 
para cursar Direito na FGV: é preciso, ainda, pagar uma mensalidade extre-
mamente alta e poder estudar integralmente pela maior parte da graduação, 
ou seja, não estagiar por três anos. Nenhuma outra instituição combina 
uma dedicação exclusiva do discente com a mensalidade mais cara do país 
para o curso de Direito. Se o valor da mensalidade correspondesse ao valor 
integral do salário de um brasileiro, essa pessoa faria parte do grupo dos 
5% mais ricos do país.1 

Não se busca questionar a opção metodológica da Escola, que se conso-
lida como instituição de referência no Brasil e no mundo, mas reconhecer que 
os alunos que podem entrar em suas salas compõem uma elite econômica e 
possuem uma origem bastante homogênea. É um grupo bastante específico, 
que pode correr o risco de apreciar o Direito e sua aplicação prática sem 
considerar a realidade do país diverso e desigual em que está inserido. 

1 Conforme dados obtidos na ferramenta criada pelo Nexo. Disponível em https://www.
nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-da-realida-
de-brasileira. Acesso em: 31 jan. 2022.

https://www.nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-da-realidade-brasileira
https://www.nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-da-realidade-brasileira
https://www.nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-da-realidade-brasileira
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Basta olharmos o perfil discente da Escola. Os dados colhidos pela 
instituição entre 2016 e 2020 apontam que, em média, mais de 90% dos 
alunos ingressantes residiam no estado de São Paulo antes de iniciar a gra-
duação. Desse percentual, mais de 60% moravam na capital. Com relação 
ao Ensino Médio, quase a totalidade dos alunos estudou em escolas pri-
vadas. Os discentes predominantemente se autodeclararam brancos, com 
essa porcentagem variando entre 76% em 2019 (ano com maior ausência 
de dados) e 96% em 2018. 

Ao tratarmos da renda familiar mensal dos alunos, embora os dados de 
2018 a 2020 estejam defasados, em 2016 e 2017, respectivamente, 72% e 
68% dos alunos ingressantes declararam possuir renda acima de 20 salários 
mínimos. Em 2016, um quinto deles declararam ter renda superior a 60 
salários mínimos. Esses valores já incluem os alunos bolsistas presidência 
(modalidade socioeconômica) integrais e parciais. 

A FGV DIREITO SP, contudo, não é a única universidade a concentrar 
um alto número de alunos de elite. Mesmo a FDUSP, instituição pública, 
tem dificuldade em garantir que haja discentes de diferentes origens e 
perspectivas. Ao compararmos a faixa de renda familiar mensal declarada 
pelos ingressantes de ambas as instituições, é possível perceber que, em 
média, mais de um quarto dos estudantes da FDUSP tem renda acima de 20 
salários mínimos. Evidentemente, esse valor é muito inferior ao respectivo 
percentual dessa faixa na FGV DIREITO SP, como se nota no Gráfico 1. 

Ainda no Gráfico 1 é possível perceber um aumento de alunos da faixa 
de renda intermediária na FDUSP nos últimos três anos. Paralelamente, em 
2020 ocorreu uma distribuição mais equitativa entre as faixas. No mesmo 
ano, 84,7% dos ingressantes se autodeclararam brancos e 37% pretendiam 
manter-se somente com o dinheiro dos pais durante a graduação. Sessenta 
e um por cento declararam viver a menos de 30 km do local da graduação 
(São Paulo ou Ribeirão Preto), e apenas 16% cursaram o Ensino Médio em 
escolas públicas. Esses valores demonstram que, apesar de a FDUSP possuir 
uma maior heterogeneidade entre seus discentes, ela também é constituída 
por uma elite socioeconômica. Há que se destacar que, há quatro anos, a 
USP adotou políticas de fomento à diversidade em todos os seus cursos. 
Lançando mão de medidas como reserva de vagas e cotas, a universidade 
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tem alcançado níveis recordes de estudantes pretos, pardos e indígenas, além 
de discentes advindos de escolas públicas. 

Gráfico 1 – Faixa de renda dos alunos ingressantes na FGV DIREITO SP 
e na FDUSP

Fonte: Elaboração própria com base em dados da FGV DIREITO SP e da FUVEST.

Ambas as instituições, assim como outras em São Paulo,2 buscam alter-
nativas para diminuir o alto grau de elitismo que as acompanham desde suas 
fundações e tornar seu corpo discente “ainda mais vibrante”. Trataremos 
aqui de bolsas não restituíveis (i.e., exclui-se financiamento) concedidas 
por critérios socioeconômicos (i.e., exclui-se bolsa por mérito acadêmico) 
e de outras medidas, para além do mero acesso e em favor da manutenção e 
integração dos alunos de classes mais baixas durante o curso. 

Ao direcionarmos o olhar para as instituições privadas paulistanas com 
os dois principais cursos de Direito da cidade – a Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) –, 

2 Apesar de solicitado, não tivemos acesso, até a conclusão deste capítulo, ao perfil discente 
dos alunos da PUC-SP e do Mackenzie. Tampouco houve qualquer resposta sobre auxílios 
conferidos a bolsistas em prol de sua manutenção do curso em ambas as universidades.
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percebemos que elas possuem programas de bolsas bastante semelhantes 
entre si, feitos por meio da Fundação São Paulo (FUNDASP). Ambas acei-
tam o ingresso de alunos pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) 
e oferecem bolsas filantrópicas, com base nos incentivos de isenção de con-
tribuições de seguridade social (Lei n. 12.101/2009). Não há, no entanto, 
especificações para o curso de Direito e não foi possível averiguar a porcen-
tagem de alunos do curso beneficiados pelas bolsas.3

O Edital GERSF 009/2020 dispõe sobre a concessão de bolsas filantró-
picas no Mackenzie (onde o valor da mensalidade do curso de Direito é de 
R$ 2.704,00) e prevê a oferta de 75 delas nas modalidades 100% ou 50% de 
isenção (item 2.1). Os alunos devem ter renda familiar mensal de até, respec-
tivamente, 1.5 e 3 salários mínimos per capita (item 9). Outro requisito é o 
rendimento escolar mínimo de 75% durante o curso (item 20, VI), enquanto o 
mínimo para aprovação dos demais alunos da universidade é de 65% de pre-
sença e 60% de aproveitamento da média final (II/Ato A-RE-27/2020, art. 51).

Por sua vez, o preâmbulo do Edital de Bolsas de Estudos 1º/2021 da 
FUNDASP, mantenedora da PUC-SP, prevê a concessão de 105 bolsas filan-
trópicas integrais, das quais 30% se destinam a alunos pretos, pardos ou 
indígenas, como política afirmativa (cotas). Na hipótese de não haver quan-
tidade suficiente de candidatos com o perfil de bolsas integrais, elas podem 
ser concedidas na modalidade de 50% de isenção. Os requisitos de renda 
familiar mensal per capita são os mesmos do Mackenzie (art. 1.4). Contudo, 
o programa de bolsas da PUC-SP não prevê no edital um rendimento mínimo 
escolar para o bolsista.

Apesar de a FDUSP não cobrar mensalidades e permitir que o aluno 
trabalhe desde o primeiro ano do curso, alguns ainda assim não conseguiriam 
se manter na universidade sem algum auxílio financeiro. Destacamos dois 
programas de manutenção ligados à instituição. O primeiro, o Programa 
de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE), que se destina a 

3 Cabe destacar que há ainda a Bolsa Ser PUC, para alunos com renda familiar per capita de 
até 3 salários mínimos que não consigam a bolsa filantrópica. No entanto, segundo o site da 
instituição, o último edital foi lançado em 2019 e não há previsão para novo lançamento.
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estudantes de todos os cursos e campi da universidade. Com o objetivo de 
conter a evasão escolar, são utilizados critérios socioeconômicos unificados. 
Os benefícios oferecidos são: vaga em moradia estudantil (apoio-moradia); 
auxílio financeiro; auxílio-alimentação; auxílio-livros; e auxílio-transporte 
(apenas para alunos dos campi do interior).

 De outro lado, em resposta às “recentes e importantes políticas de inclu-
são e à ampliação das vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU)”, 
que transformaram o perfil socioeconômico da FDUSP, surge o Programa 
Adote um Aluno (ADOTE UM ALUNO, 2020). Mantido pela universidade 
em parceria com a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito 
da USP, o programa auxilia, com R$ 600,00 mensais, alunos que concor-
reram ao PAPFE. Com crescente número de doadores (dos quais 93% são 
ex-alunos), o fundo manteve 15 discentes na instituição entre maio de 2019 
e abril de 2020 e esperava auxiliar 45 bolsistas no ano seguinte.

Naturalmente, as questões que destacamos até o momento não eram 
inesperadas. Ghirardi e Vieira (2018) reconhecem a desigualdade social 
como uma das dificuldades para implementação do ensino globalizado no 
país. Devemos, agora, descrever e analisar a resposta da FGV DIREITO SP 
a esse desafio.

2. a ResPOsTa Da fgv DiReiTO sP

um homem com uma dor
é muito mais elegante

caminha assim de lado
com se chegando atrasado

andasse mais adiante
Leminski

2.1. A CRIAÇÃO DO FUNDO DE BOLSAS DA FGV: BOLSAS 
REEMBOLSÁVEIS E BOLSAS MÉRITO

Em janeiro de 2005, pouco antes de abrir as portas para seus primeiros alu-
nos, o Conselho Diretor da FGV criou o Fundo de Bolsas Financiadas para 
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os Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu da Escola de Direito 
de São Paulo.4 O então diretor da FGV DIREITO SP, Ary Oswaldo Mattos 
Filho, assinou portaria instituindo dois tipos de bolsas: a “Bolsa de Estudos 
Reembolsável” e a “Bolsa Mérito Dr. Luiz Simão Lopes”.

A Bolsa de Estudos Reembolsável permite financiar de 20% a 100% das 
mensalidades. De acordo com dados da FGV DIREITO SP, cerca de 30% dos 
alunos de graduação são atendidos pelo programa. Trata-se de importante 
instrumento para permitir que alunos que não conseguem arcar com o valor 
da mensalidade possam estudar na FGV DIREITO SP, ainda que tenham de 
reembolsar esse valor no futuro, depois de formados.

A Bolsa Mérito Dr. Luiz Simões Lopes é não reembolsável e é concedida 
a alunos que se destacarem nos estudos, independentemente de critérios 
socioeconômicos. A bolsa é concedida aos alunos ingressantes no valor de 
100% ao 1o colocado no Processo Seletivo Nacional Vestibular matriculado, 
de 70% ao segundo colocado matriculado e de 30% ao terceiro. Com relação 
ao segundo, terceiro e quarto anos do curso, serão garantidas bolsas de 100% 
para o aluno com a primeira maior média geral no ano letivo imediatamente 
anterior, de 70% ao aluno com a segunda maior média e de 30% ao aluno com 
a terceira maior média. Por sua vez, no quinto ano do curso, serão garantidas 
bolsas de 100% ao primeiro colocado em concurso de monografias entre 
alunos do quarto ano, de 70% ao segundo e de 30% ao terceiro.

2.2. AS BOLSAS PRESIDÊNCIA E A CRIAÇÃO DO ENDOWMENT 
DIREITO GV

Apesar do grande número de alunos atendidos pelas bolsas reembolsáveis, 
em pouco tempo ficou claro que ainda havia um longo caminho pela frente 
para aumentar a diversidade do corpo discente da FGV DIREITO SP.

4 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV). Cria Fundo de Bolsas Financiadas para os 
Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu da EDESP. Portaria n. 08/2005. Rio 
de Janeiro, 2005.
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Em 2012, sob a direção de Oscar Vilhena Vieira, a Escola instituiu o 
programa de “Bolsas Presidência”, que criou 10 bolsas de estudo não res-
tituíveis de 50% ou 100% de isenção sobre as mensalidades escolares. O 
critério para concessão da bolsa é socioeconômico e, para ser elegível, o 
aluno precisa somente passar no vestibular. Considerando-se que, à época, 
ingressavam apenas 60 alunos por ano na graduação – agora são 80 (oitenta) 
–, o número de bolsistas presidência é significativo e abarca 12,5% dos 
alunos. Atualmente, para garantir a manutenção da bolsa, o aluno deverá 
possuir frequência mínima de 75% da carga horária e obter média semestral 
ponderada igual ou superior a seis pontos, ambas obrigações equivalentes 
às de alunos pagantes.

Ao mesmo tempo em que a FGV e a FGV DIREITO SP discutiam a 
criação de Bolsas Presidência, um pequeno grupo de ex-alunos, seus fami-
liares e professores da Escola passou a se reunir com o objetivo de fundar 
alguma instituição para aumentar a diversidade dos discentes. O grupo era 
liderado pelo ex-diretor Ary Oswaldo Mattos Filho. Enquanto se discutia 
sobre o formato jurídico dessa instituição e formas de fazer com que alunos 
de baixa renda prestassem o vestibular da FGV DIREITO GV, surgiu uma 
boa notícia: no final de 2011, um aluno preto oriundo de escola pública pas-
sou em primeiro lugar no vestibular da graduação. A FGV DIREITO SP já 
concedia bolsa mérito para a aluna com maior nota no vestibular (primeira 
colocada geral), equivalente à isenção da totalidade da anuidade do primeiro 
ano da graduação. Imediatamente, foi criada uma bolsa manutenção, no 
valor de um salário mínimo mensal, para apoiar o aluno durante os três 
primeiros anos, enquanto ele não poderia trabalhar em razão do período 
integral. Assim começou a Associação Endowment Direito GV, fundada 
no final de 2011. 

Em 2012, junto com a criação das Bolsas Presidência pela FGV, o Endo-
wment captou recursos para oferecer até 10 bolsas de manutenção para alunos 
da graduação pelos três primeiros anos. 

As duas iniciativas são complementares. Entre os alunos aprovados que 
solicitam bolsa, os de menor renda são selecionados para ter isenção de men-
salidade (Bolsa Presidência). Entre esses, os de menor renda são escolhidos 
para receber também a bolsa manutenção, destinada a custos como moradia, 
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livros e internet (Bolsa Manutenção do Endowment). Enquanto a bolsa de 
estudos da Presidência é financiada pela FGV, as bolsas do Endowment são 
pagas com doações de ex-alunos, professores, advogados e empresas. 

Para um aluno receber a Bolsa Manutenção, é necessário ser aprovado no 
vestibular, receber a Bolsa Presidência e atender a critérios socioeconômicos 
que justifiquem a necessidade do apoio mensal do Endowment. As exigências 
de desempenho escolar são as mesmas dos alunos que não recebem bolsa; 
a suspensão da bolsa ocorre somente por 6 meses e se o aluno cursar duas 
ou mais disciplinas em regime de dependência. Caso o aluno curse uma 
disciplina em regime de dependência, a bolsa só é suspensa se a média geral 
ficar abaixo de seis pontos. 

De 2012 a 2020, o Endowment concedeu 49 bolsas-manutenção, no 
valor de R$ 1.113,00 por mês, atualizado de acordo com o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) anual. Até a última compilação de 
dados, R$ 1.293.446,00 foram gastos com bolsas-manutenção, intercâmbio 
e apoio psicológico. O Endowment cresceu no decorrer dos anos, e hoje seu 
patrimônio é de R$ 3.446.705. A meta é alcançar R$ 12 milhões, de modo a 
garantir sua perpetuidade.

Os bolsistas são escolhidos com base em critérios socioeconômicos e 
perspectivas de gastos como moradia, transporte, entre outros. Em 2020, a 
média da renda familiar per capita dos bolsistas era de 1,8 salário mínimo.

Os bolsistas do Endowment apresentam desempenho ligeiramente acima 
da média das turmas em que estão inseridos, demonstrando grande dedicação 
à Escola, a despeito das dificuldades enfrentadas.

Apesar de ainda não serem muitos, os bolsistas têm contribuído signifi-
cativamente para ampliar a diversidade e o dinamismo na Escola. Além da 
dedicação acadêmica, esses alunos lideram várias iniciativas do corpo dis-
cente, como: a primeira presidente mulher negra do Centro Acadêmico (CA) 
é bolsista (2019); a sua sucessora (2020) também é bolsista; outro bolsista 
liderou a revista de publicações discentes; os bolsistas colaboram intensa-
mente com a iniciativa do Cursinho Pré-Vestibular Gratuito da FGV5 desde 

5 Saiba mais em: www.cursinhofgv.com. Acesso em: 31 jan. 2022.

http://www.cursinhofgv.com
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a sua criação; os bolsistas foram lideranças importantes na criação recente 
do Centro de Assistência Jurídica (CAJU),6 que presta assistência jurídica 
às pessoas mais vulneráveis; eles também lideraram a criação do Grupo de 
Teatro da FGV DIREITO SP (Cia Gaivota),7 entre outras iniciativas, que 
fazem com que, cada dia mais, eles deixem sua marca na Escola.

Ampliando os benefícios para os bolsistas, o Endowment concedeu, em 
2019, a primeira bolsa-intercâmbio para um deles, que cursou um semestre 
na Universidade da Antuérpia, na Bélgica. No mesmo ano, foi estabelecida 
uma parceria entre o Endowment e a Sociedade Brasileira de Psicanálise de 
São Paulo (SBPSP) para oferecer terapia individual aos bolsistas. Além disso, 
todo bolsista do Endowment tem um mentor de um escritório de advocacia, 
empresa, universidade ou setor público para ampliar os horizontes na sua 
carreira. Em 2020, apesar da pandemia, uma bolsista foi selecionada e apro-
vada para fazer intercâmbio na New York University no segundo semestre de 
2021. A viabilização das bolsas-intercâmbio e do apoio psicológico ocorreu 
graças a uma doação específica, que foi realizada pelo Instituto Mattos Filho.8

Outro objetivo importante do Endowment é engajar alunos e ex-alunos 
da FGV DIREITO SP nas campanhas de captação de doações, para que se 
crie uma cultura de doação ao longo de suas trajetórias profissionais. Em 
2020, por exemplo, uma campanha arrecadou para o Endowment um total 
de R$ 115.000,00, valor expressivo considerando que há apenas 10 turmas 
formadas na graduação e que, portanto, a média de idade de ex-alunos ainda 
é baixa.

A instituição da Bolsa Presidência e do Endowment impactou signifi-
cativamente a FGV DIREITO SP e, como será visto adiante, os bolsistas 
formaram uma comunidade de alunos engajados e promissores. Além disso, 
criou-se na comunidade da Escola uma importante cultura de doação, com 
a esperança de que ela seja intensificada ao longo dos anos. 

6 Saiba mais em: www.facebook.com/pg/CAJUdireitoGV/about/. Acesso em: 31 jan. 2022.

7 Saiba mais em: https://pt-br.facebook.com/ciadagaivota/. Acesso em: 31 jan. 2022.

8 Saiba mais em: www.institutomattosfilho.org. Acesso em: 31 jan. 2022.

http://www.facebook.com/pg/CAJUdireitoGV/about/
https://pt-br.facebook.com/ciadagaivota/
https://www.institutomattosfilho.org/
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2.3. UM RESUMO DAS QUATRO MODALIDADES DE BOLSAS DISPONÍVEIS 
A ALUNOS DA FGV DIREITO SP EM 2020 E O VALOR INVESTIDO 

Atualmente, a FGV DIREITO SP, assim como outras Escolas da Funda-
ção Getulio Vargas, não aceita ingresso via Programa Universidade Para 
Todos (ProUni) ou Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
(FIES). Suas bolsas são próprias de seu Fundo de Bolsas, que desde 2005 já 
investiu R$ 40.948.984,43 em 493 bolsas exclusivas para o curso de Direito.9 
Na Tabela 1, encontramos um resumo das quatro modalidades de bolsas hoje 
disponíveis aos alunos de graduação da FGV DIREITO SP.

Tabela 1 – Modalidades de bolsas na FGV DIREITO SP

Nome da bolsa Bolsa de estudos 
reembolsável

Bolsa mérito Bolsa presidência Bolsa manutenção do 
Endowment

Reembolsável ou 
não reembolsável

Reembolsável após 
a conclusão do curso

Não reembolsável Não reembolsável Não reembolsável

Benefício De 20% a 100% de 
financiamento

De 30% a 100% 
de isenção de 
mensalidade

De 30% a 100% 
de isenção de 
mensalidade

Um salário mínimo 
mensal para arcar com 

despesas durante os 
três primeiros anos da 

graduação

Critério para 
concessão

Socioeconômico Mérito acadêmico Socioeconômico Socioeconômico

Número de bolsas 
concedidas desde 

2005

294 89 95 49

Valor total investido 
nas bolsas

R$ 17.428.159,77 R$ 5.161.062,26 R$ 16.144.408,00 R$ 1.293.446,00

Origem do valor 
investido

Fundo de bolsas da 
FGV

Fundo de bolsas da 
FGV

Fundo de bolsas da 
FGV

Associação 
Endowment Direito 

GV (doações)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados cedidos pela FGV DIREITO SP e pelo 
Endowment DIREITO GV.

9 Dados concedidos pela Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA) da FGV DIREITO SP.
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3. O PROgRama De BOlsas Pela PeRsPecTiva 
DO BOlsisTa

Eu não estou interessado em nenhuma teoria
Nem nessas coisas do oriente, romances astrais

A minha alucinação é suportar o dia a dia
E meu delírio é a experiência com coisas reais

Belchior

Para captar a percepção dos alunos bolsistas e ex-bolsistas sobre a Bolsa 
Presidência e a Bolsa Manutenção do Endowment, elaboramos um questio-
nário composto de perguntas gerais, que se aplicam a qualquer bolsista ou 
ex-bolsista, e perguntas específicas para aqueles que também são bolsistas 
do Endowment. A pesquisa foi respondida anonimamente entre 15 e 27 de 
janeiro de 2021. 

Recebemos respostas de 44 alunos, dos quais 29 recebem ou recebe-
ram Bolsa Presidência e bolsa do Endowment. Os outros 15 são ou foram 
bolsistas apenas com Bolsa Presidência. Além disso, 10 já se formaram na 
graduação. O total de alunos que responderam à pesquisa, portanto, repre-
senta quase metade dos 94 alunos já agraciados com a Bolsa Presidência 
desde 2013.

A maior parte daqueles que responderam (59,2%) tem entre 20 e 22 anos 
de idade; 25% têm mais de 23 anos, e 15,9% têm 19 anos ou menos. 

A maioria dos alunos se autodeclarou branco. O Gráfico 2, a seguir, 
aponta a divisão por raça/cor.
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Gráfico 2 – Com qual cor ou raça você se identifica?

Fonte: Elaboração própria.

Conforme indica o Gráfico 3, dos alunos bolsistas que responderam ao 
questionário, a maioria é de fora da cidade de São Paulo, o que é um dado 
relevante para demonstrar a necessidade da bolsa manutenção para quem 
tem de se mudar para cursar a graduação.

Gráfico 3 – Onde você residia antes do início do curso?

Fonte: Elaboração própria.
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Dos 44 alunos, quatro estudaram em escola pública. Dos 40 que estu-
daram em escola privada, 25 possuíam bolsa integral (por mérito ou com-
provada necessidade socioeconômica), fornecida pela própria escola ou por 
alguma instituição voltada para a educação, como o Instituto Ismart.10 Onze 
alunos possuíam bolsa parcial. Apenas quatro alunos estudaram em escola 
particular sem bolsa.

Dos 10 alunos da pesquisa que já se formaram na FGV DIREITO SP, 
metade está atuando como advogado em escritório full service; um atua 
como advogado em departamento jurídico de empresa; um trabalha como 
acadêmico; um atua em Fundo de Investimento; um está fundando uma 
startup; e apenas um não está trabalhando atualmente. Desses 10 alunos, 
sete entendem que ser bolsista e possuir diferença socioeconômica não gerou 
impacto negativo no acesso ao mercado de trabalho, e três entendem que 
houve impacto negativo. Os que responderam que há impacto negativo 
listaram como principais consequências: discriminação, impossibilidade de 
seguir a carreira que desejava, dificuldade em processos seletivos (como 
prova de inglês) e maior dificuldade de construir uma rede de networking.

3.1. O BOLSISTA PRESIDÊNCIA NA FGV DIREITO SP

Consolidamos a análise das respostas em três grandes blocos: o primeiro diz 
respeito à relação entre o bolsista presidência e o Fundo de Bolsas e buscará 
abordar traços mais burocráticos da concessão e renovação das bolsas. O 
segundo se refere ao desenvolvimento do bolsista na graduação e tratará das 
diversas nuances da experiência do aluno durante o curso. O terceiro bloco 
corresponde a uma avaliação geral com relação à FGV DIREITO SP.

Com relação ao Fundo de Bolsas da FGV, os alunos, em média, foram 
indiferentes à qualidade da comunicação estabelecida entre os bolsistas e o 
respectivo Fundo. Vinte e seis alunos consideraram “boa” ou “muito boa” 
a eficiência do Fundo, e 29 entenderam como “bom” ou “muito bom” o 
respeito dele para com os bolsistas. Outro fator importante é que 95% dos 

10 Saiba mais em: www.ismart.org.br. Acesso em: 31 jan. 2022.
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alunos concordam totalmente que saber que teriam a Bolsa Presidência antes 
do início das aulas foi fundamental para decidirem que cursariam a FGV 
DIREITO SP. Cabe salientar esse fato porque, em outras universidades, o 
aluno somente tem a garantia da bolsa após o pagamento de uma ou mais 
mensalidades.

Vinte e quatro alunos declararam ter alguma experiência negativa com o 
Fundo de Bolsas. Destacaram-se dificuldades com a comunicação e a impo-
sição de prazos demasiadamente curtos para envio de documentos. Outros 
12 alunos destacaram experiências positivas, em sua maioria relacionadas à 
conduta e à atenção dada pelos atendentes do Fundo.

Tangentemente ao desenvolvimento do bolsista na graduação, destaca-
mos, inicialmente, no Gráfico 4, as atividades com as quais eles se engajaram 
uma ou mais vezes durante a graduação. 

Gráfico 4 – Atividades extracurriculares desenvolvidas pelos 
alunos bolsistas

Fonte: Elaboração própria.
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Esse foi o mesmo percentual de alunos que apontou ter passado por alguma 
situação vexatória ou desconforto dentro ou fora de sala de aula por ser 
bolsista ou por sua condição socioeconômica.

Outra perspectiva importante é a da construção de relacionamentos 
durante o curso. Todos os alunos concordaram, em maior ou menor medida, 
que o Coletivo dos Bolsistas11 foi importante para sua experiência na gra-
duação. Além disso, 66% dos entrevistados declararam ter a maioria de seus 
amigos também bolsistas, e 52% concordaram que têm dificuldades em 
desenvolver relações com colegas não bolsistas. Essas informações com-
binadas mostram-se importantes em um contexto em que, como vimos, o 
networking e as conexões políticas desenvolvidas fora de sala de aula são 
tradicionalmente entendidos como fundamentais para o sucesso profissional 
dos alunos.

Finalmente, no que diz respeito à avaliação geral dos alunos quanto à 
FGV DIREITO SP, 43% concordaram totalmente com a afirmação “acredito 
que a FGV poderia fazer mais pela manutenção dos alunos”. Das 22 res-
postas que elencaram políticas ou condutas da instituição que impactaram 
negativamente a experiência no curso destacaram-se respostas que pautam 
a falta de percepção da FGV DIREITO SP de que não basta o acesso sem a 
efetiva integração e manutenção dos alunos, o que reitera a importância do 
Endowment Direito GV. Acerca da perspectiva estrutural da mesma questão, 
destacamos o seguinte trecho de uma das respostas:

Acredito que a instituição muitas vezes esqueça que não basta 
apenas comemorar que alunos bolsistas estejam ingressando 
naquela instituição, mas, de fato, se atentar para permanência 
e para as hostilidades que são inerentes àquele espaço: isto 
porque não apenas a maior parte dos alunos são pagantes, mas 
também a maior parte dos nossos professores e das pessoas que 

11 Grupo criado pelos alunos bolsistas com o objetivo de representação e melhor endereça-
mento de suas demandas dentro da instituição. Atua, por exemplo, na recepção dos calouros 
bolsistas e na unificação da comunicação com a Coordenação e com o fundo de bolsas.



206 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

ocupam cargos decisórios dentro da FGV nasceram e cresceram 
em famílias e ambientes de elite [...]

Outras respostas elencaram políticas ou condutas da instituição que 
impactaram positivamente a experiência no curso, destacando-se aquelas que 
apontaram, além do cuidado e carinho com os alunos bolsistas, medidas de 
financiamento direto, como crédito de R$ 10,00 em impressões, desconto de 
20% no valor da refeição no restaurante da FGV DIREITO SP e patrocínio de 
competições, intercâmbio e eletivas. Foi salientado, ainda, o papel do Comitê 
de Diversidade.12 Uma das respostas apontou que, em rodas de conversas, “eles 
[membros do Comitê] realmente parecem muito dispostos e muito cuidadosos”. 

Algumas respostas mencionaram ainda medidas tomadas pelo Centro 
Acadêmico Direito GV, como a compra de geladeira e micro-ondas e des-
contos concedidos no Centro de Idiomas do CA e outros cursos. O Centro 
de Idiomas, criado em 2017, funciona por meio da parceria entre o Centro 
Acadêmico Direito GV e escolas de idiomas, de modo a oferecer cursos de 
línguas e preparatórios para exames de proficiência a baixo custo para toda 

12 Criado em 2017, o Comitê da Diversidade da FGV DIREITO SP é um órgão consultivo 
composto por cinco membros (representantes discentes, docentes e funcionários da institui-
ção) e tem como atribuições: “(i) Apresentar propostas de políticas ou atividades voltadas 
a promover a diversidade e o pluralismo no âmbito acadêmico; (ii) Promover o diálogo, a 
sensibilização e medidas de prevenção junto aos corpos discente, docente e de funcioná-
rios, assim como as respectivas representações, sobre questões relacionadas ao seu âmbito 
de atuação; (iii). Organizar eventos e outras atividades para a promoção da diversidade na 
FGV DIREITO SP e na comunidade externa; (iv) Servir de espaço de escuta para alunos, 
professores e funcionários da FGV DIREITO SP sobre questões de diversidade, inclusive 
fazendo uso de mediação, conciliação, justiça restaurativa e outros métodos quando cabí-
veis e em consonância com a vontade dos envolvidos; (v) Receber informações e demandas 
oriundas de qualquer membro de nossa comunidade acadêmica com relação a políticas ou 
atividades para promoção da diversidade, bem como apresentar publicamente à Diretoria 
sugestões de encaminhamento a essas demandas; (vi) Contribuir no diálogo sobre diversi-
dade com as demais unidades da FGV” (FGV DIREITO SP, 2018).
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comunidade discente. Bolsistas presidência têm descontos ou isenção total 
sobre a mensalidade, fomentada com verba do Centro Acadêmico.

Quando questionados sobre quais lacunas a instituição poderia preencher 
e quais deveriam ser os próximos passos para melhoria dos programas de 
bolsa, a ampla maioria das respostas indicou a dificuldade de se desenvolver 
uma noção de pertencimento na Escola e que deveriam ser discutidas questões 
acerca da permanência dos alunos bolsistas.

3.2. ENDOWMENT DIREITO GV

Conforme descrito anteriormente, 29 alunos responderam nosso questionário 
sobre o Endowment.

Para captar a percepção dos bolsistas sobre o Endowment, pergun-
tamos a eles sobre a importância de cada forma de ajuda a eles, além do 
auxílio financeiro. Para 10 dos 29 alunos, o programa mais importante do 
Endowment para seu desenvolvimento é o programa de mentoria, seguido 
da doação de materiais (como notebooks) e da bolsa-intercâmbio. Foram 
mencionados também o acompanhamento psicológico (o individual foi 
apontado como mais importante do que o acompanhamento psicológico 
realizado em grupo) e as conversas regulares com os alunos.

Quatorze alunos responderam que “o Endowment Direito GV auxilia 
a construir uma rede de networking e de orientação para universidade e/ou 
mercado de trabalho”, dando nota 10 para essa afirmação (“concorda ple-
namente”). Outros 8 alunos atribuíram nota oito ou nove a essa afirmação, 
e apenas um aluno “discordou parcialmente” da afirmação. 

A comunicação entre o Endowment e os alunos foi bem avaliada, sendo 
que 16 responderam que concordam totalmente com a frase “acredito que 
há uma boa comunicação entre os alunos e o Endowment Direito GV”, e 11 
se sentem completamente confortáveis em conversar com o Endowment. 
Os demais alunos também concordaram com as afirmações, ainda que de 
forma menos enfática. Apenas um aluno discorda dessa afirmação. Sobre 
a importância da bolsa manutenção, 19 alunos (65,5%) responderam que 
concordam totalmente com a afirmação de que seria inviável cursar a FGV 
DIREITO SP sem a ajuda financeira. 
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Em perguntas abertas sobre pontos altos e defeitos do Endowment, a 
maioria dos alunos elogiou muito o programa, relatando que seu papel é 
fundamental e que, sem o Endowment, não teriam conseguido se formar. 
Muitos responderam que as novas iniciativas do programa (como bolsa-inter-
câmbio e auxílio psicológico) fizeram falta no começo, mas que agora essas 
lacunas foram preenchidas. Alguns exemplos de respostas nesse sentido são: 
“Difícil responder [sobre lacunas e defeitos do Endowment], acho que eles 
já disponibilizam uma base impressionante, ajudam os alunos de diversas 
formas”; “o programa de mentoria do Endowment me deixa profundamente 
feliz”; “acredito que o Endowment esteja continuamente se fortalecendo. 
Desde que passei a ser bolsista, em 2018, vi um esforço contínuo em pensar 
as demandas (em especial, com a implementação das mentorias, com as 
doações, a Bolsa Intercâmbio e o apoio psicológico, que tem sido especial-
mente essencial para alguns alunos)”. Outro aluno respondeu que “não há 
lacuna”. Um dos bolsistas comentou que não tem como expressar o quanto o 
Endowment mudou sua vida e que o programa traz segurança, estabilidade e 
a sensação de que esse aluno está cada dia mais perto de ajudar sua família. 

Sobre pontos de melhoria, alguns alunos apontaram a necessidade de 
ampliar a diversidade racial dos alunos, criando bolsas específicas para 
alunos negros. Outros reiteraram a importância de o Endowment auxiliar 
os discentes que desejam seguir carreira acadêmica, área cuja remuneração 
é mais baixa no começo da trajetória profissional. Foi sugerida também 
uma maior ajuda do Endowment em aspectos relacionados à moradia dos 
alunos, pois trata-se de um dos maiores desafios financeiros dos discentes 
que tiveram que sair de suas casas para estudar na FGV DIREITO SP. Eles 
não têm como pagar a fiança exigida pelos locadores de imóveis próximos 
à Escola, por exemplo. Um aluno sugeriu maior participação de ex-bolsistas 
no Endowment, para que os bolsistas possam se identificar e inspirar-se 
naqueles que já passaram pelas mesmas dificuldades. Um aluno sugeriu uma 
maior divulgação da política de bolsas do Endowment para vestibulandos. 

De qualquer forma, parece generalizada a percepção dos bolsistas de 
que os programas de bolsas da FGV DIREITO SP estão se aprimorando em 
diversos aspectos, tanto em razão do aumento do número de bolsistas – o 
que gera uma reinvindicação maior por melhorias e visibilidade – quanto 
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em virtude da criação de programas por parte do Centro Acadêmico e do 
Endowment com a finalidade específica de auxiliar os alunos bolsistas a 
participar de tudo que a FGV DIREITO SP tem a oferecer. 

cOnclUsãO

Quem costuma vir de onde sou as vezes não tem motivos pra seguir
[...]

Mas eu sei que vai, que o sonho te traz
Coisas que te faz prosseguir 

Emicida

Diversos são os desafios de inserir uma escola de Direito globalizada em 
uma sociedade desigual, sem que essa instituição se torne limitada aos crivos 
socioeconômicos do país em que se encontra ou que seja reprodutora das 
desigualdades que a circundam. Neste capítulo, buscamos compartilhar e 
analisar uma das soluções encontradas pela FGV DIREITO SP a esse pro-
blema: seus programas de bolsas. 

Após uma breve explicação do contexto em que a instituição se insere, 
este trabalho teve como objetivo sistematizar dados sobre os programas, 
registrar a forma pela qual eles foram criados e se desenvolveram, analisar 
a percepção dos bolsistas sobre eles e apontar caminhos para o futuro. O 
resultado objetivo desses programas é evidente: a FGV DIREITO SP, hoje, 
possui grande número de alunos que não fazem parte de famílias brasileiras 
de elite. São discentes que participam de atividades extracurriculares, têm 
média de notas maior do que a dos alunos pagantes e os que já se formaram 
estão se desenvolvendo com excelência no mercado de trabalho. Além disso, 
os alunos reconhecem que a FGV DIREITO SP e o Endowment percebem 
algumas das dificuldades dos bolsistas e tentam auxiliá-los. No entanto, 
ainda há desafios para fortalecer o sentimento de pertencimento e integração 
e superar o abismo socioeconômico entre os alunos bolsistas e os demais. 

Este capítulo tem a limitada proposta de dar um pontapé inicial em estu-
dos sobre bolsas em instituições privadas de ensino jurídico e, assim, serve 
como agenda de pesquisa para futuras observações sobre Direito e desigual-
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dade. Não exploramos, por exemplo, a principal barreira socioeconômica 
de qualquer instituição de ensino superior: o vestibular. Além disso, seria 
interessante investigar: (i) as bolsas restituíveis e de que forma impactam o 
início da vida profissional dos recém-formados; (ii) avaliar de forma mais 
detalhada os obstáculos e as dificuldades vivenciados pelos bolsistas, por 
meio de entrevistas; (iii) abordar o outro lado – a percepção que a instituição 
tem dos bolsistas. Ou, ainda, questionar de que forma os professores têm 
aproveitado a rica diversidade trazida por esses alunos em sala de aula. Assim 
como a FGV DIREITO SP, seus programas de bolsas ainda são jovens. Há 
muito que se aprender e estudar. 
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CAPÍTULO 8
PANDEMIA E EXTENSÃO: INOVAÇÕES E DESAFIOS 
PARA A EDUCAÇÃO DIANTE DA ACENTUAÇÃO DAS 
DESIGUALDADES – O CASO LEDEC

Laura Mastroianni Kirsztajn
Carlos Roberto Garcia Miranda Negri

inTRODUçãO

Projetos de Extensão costumam ser pensados a longo prazo, considerando 
uma aplicação longínqua do seu planejamento. No entanto, não é raro que 
surpresas e novidades mudem completamente aquilo que foi programado. 
Mesmo assim, pouco se poderia esperar que em 2020 fosse ocorrer uma pan-
demia que atingiria o Brasil de forma tão extrema, ultrapassando o número 
de 240 mil mortes e tantos mais afetados (BRASIL, 2021).1 Foi nesse con-
texto que o Laboratório de Educação em Direito e Cidadania (LEDEC) foi 
desenvolvido, tendo sua construção sido marcada por contrastes.

O presente capítulo tem como propósito apresentar como se deu o início 
e desenvolvimento de um projeto de extensão voltado para a educação em 
meio às mudanças trazidas pela pandemia, e quais diferentes estratégias e 
recursos foram utilizados para que seus objetivos pudessem ser atendidos, 
mesmo com as limitações impostas pelo contato a distância. 

Desse modo, para que o objetivo seja atingido, o texto será dividido em 
três partes: i) em um primeiro momento, apresentaremos em que consiste 
o LEDEC e quais são seus princípios teóricos e metodológico norteadores, 
abordando como ele foi estruturado e se desenvolveu durante o segundo 
semestre de 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus; ii) em seguida, 

1 No momento da redação deste capítulo, este era o número de mortes no país; em junho de 
2022, houve mais de 660 mil mortes.
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adentraremos às marcas da desigualdade enfrentadas pelo projeto. Esse 
segundo ponto será, ainda, estruturado em dois subtemas: a) primeiro, explo-
raremos marcas de desigualdade internas ao projeto, tratando principalmente 
de questões sobre a composição do grupo de alunos que integram o LEDEC, 
o público-alvo da sua atuação, as diferenças entre as instituições envolvidas 
e as distâncias físicas e socioeconômicas na cidade de São Paulo e b) tratare-
mos pontos centrais de como as atividades do LEDEC foram desenvolvidas, 
focando na experiência de oficinas de educação em direitos, aplicadas em 
uma escola pública da cidade de São Paulo no contexto do aprofundamento 
das desigualdades causado pela pandemia. Por fim, iii) será apresentada 
uma conclusão que abordará como, mesmo em face de diversas limitações, 
o projeto foi capaz de cumprir seus objetivos, além de vias de melhora que 
destacamos para a maximização do projeto nos próximos anos (com pande-
mia ou não).

1. O qUe é O leDec?

O LEDEC é um projeto idealizado por alunos da Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP) e da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), coordenados pelo 
professor José Garcez Ghirardi, da FGV DIREITO SP, e pela professora 
Janaína Dantas Germano Gomes, da PUC-Campinas. Seu objetivo inicial, 
isto é, nas fases iniciais de construção do projeto de extensão, foi dar aulas em 
escolas públicas para o Ensino Médio sobre temas relacionados ao Direito; 
tanto conhecimentos de índole prática (direito do consumidor, por exemplo) 
quanto aulas sobre direitos humanos e de formação em cidadania. 

O art. 43, inciso VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (LDB) indica que uma das finalidades do ensino superior é, justamente, 
“promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição”. Dessa forma, entende-se que 
as atividades e práticas extensionistas são indissociáveis das Universidades, 
constituindo elemento essencial para auxiliar a difusão de conhecimento 
na sociedade brasileira e “um instrumento de mudança social e da própria 
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universidade, [...] junto com a conquista de outros direitos e de defesa da 
democracia” (GADOTTI, 2017, p. 2). 

Dessa forma, o LEDEC constitui-se como projeto nascido com o objetivo 
de concretizar tal dimensão da educação superior, auxiliando a disseminar 
conhecimento sobre o Direito em si e sobre os direitos e as garantias indi-
viduais. Como discorreremos adiante, o objetivo deste capítulo é apresentar 
as estratégias utilizadas para atingir esse objetivo mesmo em face de uma 
dificuldade inédita à prática extensionista: o “novo normal” ocasionado pela 
pandemia que atingiu o mundo em 2020 e se mantém em 2021.

1.1. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS NORTEADORES

O LEDEC funda-se sob três princípios e objetivos fundamentais em seu 
projeto: i) o auxílio na concretização da cidadania; ii) a postura dialógica 
entre Extensão e seu público-alvo, estabelecendo alunos e suas instituições 
escolares como protagonistas das atividades desenvolvidas; e iii) a diversi-
dade de seus integrantes.

O primeiro refere-se à delimitação temática e à justificativa da relevân-
cia do projeto. Entendemos que o Direito e o conhecimento sobre direitos 
têm papel fundamental na construção da cidadania, uma vez que, consi-
derando o cidadão pleno como aquele titular de direitos civis, políticos e 
sociais (CARVALHO, 2002, p. 9), é necessário difundir a compreensão 
sobre como garantir sua efetividade. Desse modo, o intuito do LEDEC 
traduz-se no oferecimento de aulas e oficinas ligadas a essas três dimensões 
da cidadania.

Compreendemos ser indispensável o ensino de conhecimentos práticos 
sobre os direitos civis, uma vez que são esses “que garantem as relações 
civilizadas entre as pessoas e a própria existência da sociedade civil sur-
gida com o desenvolvimento do capitalismo” (CARVALHO, 2002, p. 9), 
perpassando, assim, temáticas que vão desde o Direito das Obrigações e 
Contratos e Direito da Propriedade até fundamentos e discussões sobre a 
liberdade de expressão, igualdade perante à lei e acesso à justiça. Também 
compreendemos que o conhecimento sobre direitos políticos, ou seja, sobre 
a organização política da sociedade, os processos eleitorais e meios de 
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participação popular no governo, são essenciais à concretização da cida-
dania, uma vez que é por meio desses que se legitima a própria política da 
sociedade (CARVALHO, 2002, p. 9-10). 

Por fim, acreditamos ser essencial a disseminação de conhecimento 
sobre direitos sociais para que o Estado possa ser devidamente exigido pela 
efetivação deles, uma vez que, ainda que constituam direitos referentes a con-
dições mínimas de dignidade de vida, “boa parte das constituições modernas 
optou por conformá-los como parte do ideário estatal, fixando programas 
de realização paulatina e à mercê da vontade política e administrativa da 
governança de cada Estado” (NUNES JUNIOR, 2017) e a “garantia de sua 
vigência depende da existência de uma eficiente máquina administrativa do 
Poder Executivo” (CARVALHO, 2002, p. 10). 

O segundo pilar constitui como concretizar nossos objetivos. Assim, 
entendemos ser essencial adotar metodologias de ensino que tenham a pers-
pectiva do aluno como protagonista de seu próprio ensino. Isso porque enten-
demos ser necessário afastar-nos de uma perspectiva paternalista, evitando 
agir como atores invasivos na execução do projeto. 

Portanto, estabelecemos dois nortes para concretização desse pilar: o 
primeiro, sendo o contato aberto e disponível com as instituições parcei-
ras, para as quais ofereceríamos a aplicação de oficinas, dispondo-nos a 
ouvir mais do que falar e evitando um agir antidialógico caracterizado pela 
invasão cultural: 

Entre as várias características da teoria antidialógica da 
ação, nos deteremos em uma: a invasão cultural. Tôda inva-
são sugere, òbviamente, um sujeito que invade. Seu espaço 
histórico- cultural, que lhe dá sua visão de mundo, é o espaço 
de onde êle parte para penetrar outro espaço histórico- cultural, 
superpondo aos indivíduos dêste seu sistema de valores. 
(FREIRE, 1983, p. 26)

Desse modo, também estabelecemos que, para evitar um ensino pater-
nalista e que ignora as particularidades dos alunos e de suas realidades, ado-
taríamos métodos de ensino participativos que priorizassem o protagonismo 
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dos alunos na construção do conhecimento, reconhecendo que esse é um 
processo de diálogo e não de mera transferência do saber (FREIRE, 1983, 
p. 46). Nesse sentido: 

As propostas de ensino que têm por base o protagonismo do 
aluno buscam trazer para o interior da sala de aula esse encontro 
entre teoria e prática e, a partir daí, qualificar a capacidade de 
reflexão de cada indivíduo. A dimensão prática é essencial para 
que o aluno se coloque como sujeito diante da complexidade 
do mundo real. As questões da vida concreta e as escolhas que 
fazemos têm implicações de todo o tipo: éticas, econômicas, 
políticas, sociais, psicológicas, etc. O modo como cada aluno 
olha para tais questões e as escolhas que faz são de responsabili-
dade individual, são opções de fundo que refletem o percurso e 
os valores de cada um. Cada aluno é protagonista de sua história 
cotidiana, tanto no âmbito pessoal como no profissional, e essa 
é uma das dimensões que os métodos participativos buscam 
incorporar. (GHIRARDI, 2012, p. 47-48)

Por fim, acreditamos que a diversidade dos integrantes do projeto é 
essencial para que os demais princípios fossem atingidos. Primeiro porque 
entendemos que esse é um fator que pode auxiliar a evitar episódios de vio-
lência e facilitar a comunicação com indivíduos pertencentes a populações 
vulneráveis – seja por questões de gênero, classe, raça ou qualquer outra 
característica que configure um marcador de desigualdade social. Isso pois 
pessoas pertencentes a grupos vulneráveis podem ser alvo de violência ins-
titucional, o que não escapa ao ambiente escolar e de sala de aula, afetando 
muitas vezes o desempenho e bem-estar desses grupos (cf. REZETTI et al., 
2019; NÚCLEO DIREITO DISCRIMINAÇÃO E DIVERSIDADE, 2016, 
p. 13; GOMES DA SILVA e POWELL, 2017). 

Em segundo lugar, acreditamos que, quanto maior a diversidade de mem-
bros, maior será a capacidade de construção de oficinas e materiais didáticos 
plurais, que contemplem a realidade vivida e diferentes perspectivas de um 
mesmo objeto, contribuindo para um ensino que ofereça avaliações críticas 
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daquilo que é ensinado e se distancie de uma mera transmissão de conhe-
cimentos dogmáticos e com pouco espaço para debates e questionamentos.

1.2. COMO O PROJETO FOI ESTRUTURADO?

O primeiro semestre do LEDEC foi pensado para que fossem feitos 15 encon-
tros entre os integrantes, realizados uma vez por semana, às quartas-feiras, 
das 19h às 21h. Cada encontro previa textos de leitura obrigatória para serem 
debatidos ou, no caso daqueles com convidados externos, havia a orientação 
das temáticas de discussão para que os integrantes pudessem pensar questões 
a serem direcionadas.2 

Uma vez que os encontros foram realizados por meio do aplicativo de 
videoconferência Zoom, procuramos aproveitar o máximo possível das fer-
ramentas disponíveis para criar maior conforto e interação entre os membros, 
buscando minimizar os efeitos negativos do ambiente virtual. Assim, em 
grande parte dos encontros foram criados breakout rooms, subgrupos com 
uma menor quantidade de participantes, para facilitar as discussões sobre os 
textos ou mesmo a produção de materiais. Adotou-se também a prática de 
check-in, consistindo na realização de dinâmicas, logo no início dos encon-
tros, envolvendo perguntas, jogos ou apresentações de material multimídia 
relacionados à temática do dia, com o intuito de quebrar o gelo e facilitar a 
interação dos membros. 

Durante alguns encontros também foi possível elaborar materiais de 
forma colaborativa, resultando em duas cartilhas: uma sobre Discriminação e 
outras violências em sala de aula e outra sobre Questionamentos pertinentes 
ao se pensar em uma aula, ambas baseadas nas leituras prévias dos encontros 
(não restritas aos encontros em que foram produzidas), na bagagem prévia 
de cada integrante e nas próprias experiências destes como alunos.3

2 O programa de leituras e encontros está disponível em: https://drive.google.com/file/d/1o-
Fk0DIOC5hxJZwXNT-sXl8o2Wv2HPyFF/view?usp=sharing. Acesso em: 31 jan. 2022.

3 O material está disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1Fk-k6oYPjEgh4 
RhM6ZinKnF-sPPPKwtp?usp=sharing. Acesso em: 4 jun. 2022.

https://drive.google.com/file/d/1oFk0DIOC5hxJZwXNT-sXl8o2Wv2HPyFF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oFk0DIOC5hxJZwXNT-sXl8o2Wv2HPyFF/view?usp=sharing
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Para além, os integrantes foram convidados a participar de três projetos 
desenvolvidos ao longo do semestre: o primeiro foi a construção de um 
estatuto social, com a intenção de institucionalizar o grupo e facilitar futu-
ras parcerias e arrecadações financeiras para financiar o projeto. Também 
foi realizado um benchmarking com o propósito de levantar projetos com 
objetivos semelhantes ao nosso, relacionados à disseminação de conheci-
mento – jurídico ou não – em ambientes de escolas da rede básica de ensino, 
buscando contato com responsáveis por eles para entender como se dava seu 
funcionamento, sua estratégia de atuação, os problemas e as dificuldades 
enfren tados e demais informações que pudessem nos auxiliar na estruturação 
do LEDEC.4 

Por fim, foi preparada uma oficina experimental sobre Direitos Políticos, 
realizada em parceria com a Clínica de Acesso à Justiça (FGV), coordenada 
pela professora Maria Cecília Asperti, que será objeto do próximo capítulo. 
Foi por meio dessa experiência que observamos algumas das maiores difi-
culdades a serem enfrentadas pelo LEDEC, principalmente pensando em 
termos de desigualdade socioeconômica e pandemia. 

Além desses projetos facultativos, como requisito para a concessão das 
horas complementares pelo projeto, os membros do LEDEC deveriam se 
organizar em subgrupos para produzir três propostas de aulas a serem apli-
cadas no futuro, com o intuito de iniciar desde já um acervo de material 
didático elaborado neste projeto. Essas propostas possuíam uma orientação 
sobre as temáticas gerais dentro das quais as aulas deveriam se enquadrar, 
sendo estas:

i) Instituições Brasileiras: a aula a ser elaborada deveria explo-
rar temas relacionados aos Títulos III e IV da Constituição 
Federal – Da Organização dos Poderes e da Organização do 
Estado CF.

4 O levantamento realizado está disponível em: https://docs.google.com/spreadsheet-
s/d/1IW9iKCIK5kuxNRSNNwD7NJuYBr_NcC6J9N2UMFsQ0gE/edit?usp=sharing. 
Acesso em: 6 jun. 2022.
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ii) Relações entre atores privados: para essa temática foram 
organizados dois grupos que teriam por objetivo tratar temá-
ticas relacionadas a conflitos jurídicos envolvendo atores pri-
vados. Como sugestão, foram citadas as áreas de direito do 
consumidor, direito trabalhista, direito à imagem e proteção de 
dados, mas destacando-se que havia liberdade para lidar com 
outros ramos do Direito ou temáticas.5 

2. as maRcas Da DesigUalDaDe e Os DesafiOs DO 
PROJeTO

2.1. AS DESIGUALDADES NO LEDEC

Após a estruturação e aprovação do LEDEC pelo Núcleo de Prática Jurídica 
da FGV DIREITO SP, foi realizado um processo seletivo que contou com 28 
participantes para um total de 12 vagas, sendo sete reservadas para alunos da 
FGV e cinco para alunos de outras instituições.6 No entanto, apesar de, como 
dito anteriormente, considerarmos a diversidade como um dos princípios 
fundantes de nossa atuação, desde esse momento encontramos uma grande 
complexidade em conciliar tal valor com o fato de as instituições envolvidas 
e alcançadas pelo projeto serem compostas majoritariamente por pessoas 
pertencentes à elite socioeconômica. Isso porque, logo no início do processo 
seletivo, observamos que o público atraído pela nossa proposta – ou, ao 
menos, o que foi alcançado pela divulgação do processo seletivo – possuía 

5 As propostas elaboradas podem ser visualizadas em: https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1sn8MzfWOqQA0UlbroDwVy2kVVmTJkqQP?usp=sharing. Acesso em: 31 jan. 
2022.

6 Cabe ressalvar que, pelas regras internas dos grupos de estudos e de extensão da FGV 
DIREITO SP, a proporção de alunos de outras instituições é de, no máximo, 20%. 
Contudo, o LEDEC foi considerado um grupo interinstitucional, devido à presença de 
atores de outras instituições em sua organização, o que possibilitou um leve aumento 
nessa proporção.

https://drive.google.com/drive/folders/1sn8MzfWOqQA0UlbroDwVy2kVVmTJkqQP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sn8MzfWOqQA0UlbroDwVy2kVVmTJkqQP?usp=sharing
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características hegemônicas com relação ao tipo de instituição de ensino 
superior de origem, ao grupo racial e à identidade de gênero. 

Do total de inscritos, 78% eram alunos de faculdades particulares, dos 
quais apenas 27% eram bolsistas. Destaca-se aqui que, entre eles, 68% eram 
de faculdades consideradas “de elite”, sendo estas a própria FGV, a PUC (São 
Paulo e Campinas) e o Mackenzie, que possuem mensalidades e custos de 
manutenção de alto valor.7 O restante dos inscritos, oriundos de instituições 
de ensino superior públicas, pertenciam unicamente à Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, também conhecida por ser um espaço formado 
majoritariamente por discentes de alto poder aquisitivo, ainda que isso venha 
sendo modificado pela adoção de políticas de ação afirmativa.8

Já referente à raça, enfrentamos uma situação ainda mais marcante: 
dos inscritos, 93% autodeclararam-se brancos, com 3% autodeclarando-se 
pardos e 3% amarelos. Quanto à questão da identidade de gênero, 100% 
autodeclararam-se cisgêneros. No entanto, vale destacar, não observamos 
problemas de sub-representação quanto à participação feminina: 75% das 
inscritas autodeclararam-se mulheres, representando maioria significativa 
no projeto.

Assim, ainda que os três integrantes responsáveis pela idealização do 
LEDEC tivessem sido bolsistas e o processo seletivo tenha prezado pela 
diversidade, acreditamos que, em razão de o nosso próprio círculo social 

7 As mensalidades dos cursos de Direito da FGV, PUC e Mackenzie são, respectivamen-
te, R$ 5.919,86; R$ 3.480,00 e R$ 2.704,00 para 2021, de acordo com divulgação das 
próprias instituições. É interessante observar que, mesmo a menor das mensalidades, do 
Mackenzie, representa um valor quase duas vezes e meia maior do que o salário mínimo 
de referência para 2021 (R$ 1.100,00). Enquanto isso, a maior delas, da FGV, tem um va-
lor maior do que os rendimentos de 95% da população brasileira, de acordo com consulta 
feita à ferramenta de comparação salarial do Nexo Jornal, no dia 17 fev. 2021. Disponível 
em: https://www.nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-
-da-realidade-brasileira. Acesso em: 31 jan. 2022.

8 Conforme Pesquisa Datafolha de 2016 com os ingressantes do curso de Direito da USP, 
53% dos discentes pertenciam à classe A (FERRASOLI, 2016).

https://www.nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-da-realidade-brasileira
https://www.nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-da-realidade-brasileira
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estar restrito a instituições e ambientes (mesmo que virtuais) de alto poder 
aquisitivo e majoritariamente composto por pessoas brancas e cisnormativas, 
a composição final do projeto foi menos diversa do que o esperado.

No entanto, destacamos que, apesar desses obstáculos, ainda considera-
mos o quadro de membros selecionados como diverso em outros fatores, uma 
vez que há uma grande variedade de instituições, de semestres da graduação 
e mesmo de diferentes origens regionais. Durante a execução do projeto no 
semestre passado, o grupo constituiu-se por integrantes da Universidade São 
Judas Tadeu, da Escola Paulista de Direito, da Faculdade de Direito da USP, 
da PUC Campinas e São Paulo e da própria FGV DIREITO SP, o que trouxe 
uma enorme riqueza de colaborações para as discussões. 

Além disso, 40% dos integrantes9 (considerando o total de 15 membros, 
12 selecionados através do processo seletivo e três membros da coordena-
ção) possuíam algum tipo de bolsa socioeconômica e 33% já estudaram em 
escolas públicas. 

Essa composição foi decisiva para definir muitas das dinâmicas e dos 
encontros, nos quais sempre houve tentativas de trazer experiências de diver-
sos pontos de vista e de sensibilização quanto à temática da desigualdade e 
das dificuldades enfrentadas pelas escolas públicas, visto que grande parte 
dos membros não possuía familiaridade com o ambiente.10 

9 Cabe ressalvar que esse número caiu para 33% após a saída de um integrante, dois meses 
após o início das atividades.

10 O primeiro encontro é um dos maiores exemplos dessa dinâmica: ao idealizar o projeto do 
LEDEC, no fim do primeiro semestre de 2020, a primeira instituição escolar a ser buscada 
para iniciar um contato foi a Escola Estadual Leopoldo Santana, localizada no bairro do 
Capão Redondo, da Zona Sul de São Paulo, uma vez que duas das integrantes idealiza-
doras do projeto são egressas da instituição e ainda possuíam certo contato com o cor-
po docente. Pensando nisso, logo na primeira reunião entre os membros do LEDEC foi 
preparada uma apresentação de sensibilização sobre qual era a realidade enfrentada pela 
Escola, contendo tanto dados socioeconômicos quanto relatos vividos pelas integrantes 
e uma apresentação multimídia. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1A1aX-
CWjU773jo-i7B0_nub9r7v-jeop7/view?usp=sharing. Acesso em: 31 jan. 2022.

https://drive.google.com/file/d/1A1aXCWjU773jo-i7B0_nub9r7v-jeop7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A1aXCWjU773jo-i7B0_nub9r7v-jeop7/view?usp=sharing
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2.2. PANDEMIA E EDUCAÇÃO: O APROFUNDAMENTO DAS 
DESIGUALDADES

Entrando no contexto de ensino e pandemia, através de dados que expõem as 
desigualdades destacadas pela necessidade de ensino a distância, a Pesquisa 
DataFolha feita com pais ou responsáveis de 1.556 alunos da rede pública 
municipal e estadual do Brasil indica que as atividades não presenciais foram 
inacessíveis a 18% dos alunos em julho, diminuindo em relação a maio de 
2020, cujo número chegava a 26%. Nesse período, aumentou de 31% para 
38% o percentual de alunos cujos pais e responsáveis temiam que desistissem 
da escola por não conseguirem acompanhar as atividades (DATAFOLHA, 
2020, p. 1-5). 

Em um panorama nacional sobre acesso à internet, pode-se utilizar a pes-
quisa TIC Domicílios, feita em 2019, que constatou que 43% dos domicílios 
urbanos brasileiros possuem computador em casa. Quanto à conexão com a 
internet, 75% dos lares urbanos possuíam algum meio de conexão. Na totali-
dade do Brasil, a pesquisa apontou que 20 milhões de domicílios não possuíam 
acesso à internet (28%), um a cada quatro brasileiros não usa a internet (47 
milhões de não usuários, isto é, 26% da população), e o celular é o dispositivo 
mais utilizado para o acesso à internet (99%), com 58% dos brasileiros aces-
sando a internet somente por meio dele (CETIC, 2019, p. 1-31).

É nesse contexto de aprofundamento das desigualdades causado pela 
pandemia que o LEDEC se insere e no qual encontramos alguns dos nossos 
maiores desafios – mas, também, algumas das nossas melhores respostas. 

2.3. OFICINAS COM ESCOLAS ESTADUAIS DE SÃO PAULO

Entre as atividades em que os membros do LEDEC poderiam se engajar durante 
o semestre, uma delas consistia na criação de um Grupo de Trabalho focado 
na construção de oficinas sobre direitos e cidadania a serem aplicadas virtual-
mente com alunos da Escola Estadual Dra. Maria Augusta Saraiva, projeto que 
foi intermediado por meio de parceria construída com a Clínica de Acesso à 
Justiça da FGV, coordenada pela professora Maria Cecília de Araújo Asperti, 
que já havia realizado oficinas presenciais por vários anos com a escola. 
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Inicialmente, pensou-se em limitar os alunos participantes de acordo com 
idade e ano escolar, mas, depois de conversas com a coordenadora e profes-
soras da escola, decidimos não limitar o oferecimento da oficina, aceitando 
alunos desde o 5o até o 9o ano do Ensino Fundamental e, mais tarde, incluindo 
também alunos do Ensino Médio oriundos da Escola Estadual Professor 
Mauro de Oliveira, por meio de convite realizado pelas professoras da Maria 
Augusta.11 A Figura 1 apresenta a imagem divulgada nas redes sociais da E. 
E. Dra. Maria Augusta Saraiva para anunciar a terceira oficina.

Figura 1 – Imagem divulgada nas redes sociais da E. E. Dra. Maria 
Augusta Saraiva para anunciar a terceira oficina

Fonte: Elaboração própria.

11 Entendemos que a grande diferença de idade e ano escolar dos alunos poderia representar 
um enorme desafio para a construção e aplicação das oficinas, dada a heterogeneidade de 
bagagem prévia e, mesmo, de diferentes capacidades de articulação de conceitos mais ou 
menos abstratos, mas confiamos na avaliação das responsáveis pela Escola parceira, uma 
vez que estas nos sinalizaram que havia grandes chances sucesso de acordo com experi-
ências prévias e conhecimento profundo dos alunos que participariam das oficinas.
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Nas discussões realizadas entre os integrantes do LEDEC e da Clínica 
de Acesso à Justiça envolvidos na construção das oficinas, decidiu-se pela 
realização de três oficinas virtuais, as quais abordariam, nesta ordem: movi-
mentos sociais, direitos das crianças e direitos políticos. Ao longo das reu-
niões do Grupo de Trabalho, esses temas passaram a receber recortes mais 
específicos, com o propósito de avançar na profundidade dos temas conforme 
as oficinas acontecessem e houvesse maior familiaridade com os alunos e 
eles com os temas relativos ao Direito. Além disso, como já era adotado nas 
oficinas presenciais, o protagonismo do aluno e os métodos participativos 
de ensino deveriam ser prioridade na construção das aulas.

Assim como a dinâmica de encontros do LEDEC foi afetada pela neces-
sidade de desenvolver as atividades a distância, virtualmente, isso tam-
bém aconteceu com as oficinas. No entanto, as oficinas contaram com mais 
marcadores de desigualdade do que aqueles próprios às atividades entre os 
integrantes do LEDEC, uma vez que o acesso à internet é um enorme obstá-
culo para conseguir a adesão dos alunos, bem como desenvolver aulas com 
recursos mais avançados para ensino a distância.

Muitos alunos das escolas parceiras enfrentam realidades socioeconô-
micas diferentes daquela da maioria dos membros do LEDEC. Conforme o 
Projeto Político Pedagógico 2016/2019 da E. E. Dra. Maria Augusta Saraiva, 
a maioria dos alunos vem de famílias de baixa renda, que moram em casas 
com uma ou duas dependências ou em prédios ocupados (cerca de 30% do 
alunato). O desemprego é uma realidade constante para essas famílias, sendo 
que parcela considerável dos pais não concluiu o Ensino Fundamental e luta 
pelo básico para sobrevivência. Entre as profissões dos pais dos alunos, há 
operários de pequenas empresas, zeladores, porteiros, vigias noturnos, cozi-
nheiros, auxiliares de escritório, caixas e balconistas (PLANO DE GESTÃO 
2016/2019, 2016, p. 14). Na Figura 2, a seguir, consta o mapa de São Paulo 
com a FGV DIREITO SP, a E. E. Dra. Maria Augusta Saraiva e a E. E. Prof. 
Mauro de Oliveira.
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Figura 2 – Mapa de São Paulo com a FGV DIREITO SP, a E. E. Dra. Maria 
Augusta Saraiva e a E. E. Prof. Mauro de Oliveira

Fonte: Elaboração própria a partir do Google My Maps.

As escolas parceiras obtiveram pacotes de dados móveis patrocinados 
pela Prefeitura do Município de São Paulo para possibilitar que os alunos 
acompanhassem as aulas durante a pandemia, uma vez que, como dito 
anteriormente, grande parte deles possui dificuldades de acesso à internet. 
No entanto, apesar de a garantia de acesso à internet ter facilitado muito na 
superação desse obstáculo, os dados patrocinados possuíam acesso única e 
exclusivamente à plataforma Google Meet. Esse fato mostrou-se elemento 
importante no momento de se considerar a construção das oficinas, uma 
vez que, entre as alternativas de aplicativos para o ensino a distância (como 
o Zoom e o Microsoft Teams), o Google Meet era o que possuía (até o 
momento da oficina) a menor quantidade de ferramentas para interação. 

Conforme explicado anteriormente, as atividades semanais feitas entre os 
membros do LEDEC utilizavam o Zoom, que conta com a possibilidade de 
criar salas entre as pessoas presentes na conversa, levantar a mão para tirar 
dúvidas, utilizar filtros e planos de fundo, colocar símbolos para representar 
emoções ou opiniões, realizar enquetes e votações, entre tantas outras ferra-
mentas. Por outro lado, a versão do Google Meet disponível para os alunos 
da oficina não possuía essas funcionalidades, apenas a opção de colocar 
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um fundo quando se está utilizando o vídeo. Assim, foi preciso construir as 
oficinas de modo a superar essa limitação nas ferramentas.

Diante disso, um dos principais aliados para unir a pretensão de maior 
interação e protagonismo dos alunos com os recursos que tínhamos dispo-
níveis foi o aplicativo Jamboard, também da Google, que emula uma lousa 
com a qual os alunos podem interagir (ver Figura 3).

Figura 3 – Imagem de tela do Jamboard em que foi feita a última 
oficina de 2020

Fonte: Elaboração própria. A seta aponta para o bairro da Bela Vista, no mapa de São 
Paulo, no qual está localizada a FGV DIREITO SP e a E. E. Dra. Maria Augusta Saraiva.

Como citamos anteriormente, esse projeto envolveu a realização de três 
oficinas, o que viabilizou que, após cada uma delas, pudéssemos aprender 
com os erros e os acertos dos métodos utilizados. A seguir, citaremos algu-
mas características positivas e negativas das duas primeiras oficinas,12 para 

12 Apesar de terem sido ministradas majoritariamente por integrantes da Clínica de Acesso à 
Justiça, contaram com a presença de membros do LEDEC na apresentação de feedbacks e 
ideias para sua construção, uma vez que a ideia era de comunicação e dialogicidade entre 
os conteúdos apresentados nas oficinas.
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que posteriormente possamos mostrar como isso foi incorporado à oficina 
de encerramento.

A primeira oficina, sobre movimentos sociais, buscou um contato ini-
cial com as crianças e os adolescentes. Respondendo à limitação do Google 
Meet, a solução encontrada foi criar uma sala principal, com um link que 
era divulgado a todos desde o anúncio da oficina para os alunos, e outros 
vários links a serem enviados no chat da sala principal, com os nomes de 
cada aluno e monitor que deveriam entrar na sala secundária. Os moni-
tores eram estudantes da Clínica de Acesso à Justiça e/ou integrantes do 
LEDEC, que deveriam ser moderadores da discussão em cada grupo, e 
levá-la, depois, para a sala principal. Nesses pequenos grupos, a primeira 
oficina visou uma aproximação: saber o nome de cada um, a idade, o que 
os alunos gostavam de fazer no tempo livre, e, após essas questões intro-
dutórias que buscavam “quebrar o gelo”, perguntas voltadas para o tema da 
oficina. Assim, questionou-se o que eles entendiam por “manifestação” ou 
“se manifestar”, e se eles conheciam exemplos de alguma para colocarmos 
no Jamboard.

Uma dificuldade inicial apresentou-se logo no começo desse exercício: a 
diferença gigantesca entre o número de alunos que se inscreveram para par-
ticipar da oficina e aqueles que compareceram. Preparados para um público 
de 40 alunos, tivemos a presença de, no máximo, dez. Os grupos que seriam 
ocupados majoritariamente por alunos acabaram com um número maior de 
monitores. O tempo que separamos para que oito ou dez alunos por grupo 
respondessem às questões acabou sendo excessivo, e a solução encontrada 
foi explorar cada resposta que era dada pelos dois ou três alunos que estavam 
presentes em cada grupo. Portanto, mais e mais questões foram feitas além 
daquelas previstas, exigindo dos monitores rápidas respostas e articulações 
entre as falas e a temática das oficinas.

Outro empecilho foi o próprio uso da plataforma pelos alunos. A maioria 
não apenas estava sem utilizar a opção de vídeo – provavelmente em razão 
de dificuldades de conexão –, como também não conseguia ou optava por 
não utilizar o áudio. Por isso, ainda que os monitores da oficina falassem 
por meio do áudio, as respostas às questões vinham majoritariamente por 
meio do chat do Google Meet. Isso tornou desafiador manter uma conexão 
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entre o que se discutia, mas, com os monitores comentando e lendo o que 
era enviado no chat, foi possível contornar.

Quando voltamos à sala principal, recapitulamos com a aluna da Clínica 
que coordenava a oficina o que foi discutido nos pequenos grupos, dando 
ênfase aos nomes dos estudantes que participaram e aquilo que disseram. 
Como se esperava, mencionar as respostas dos alunos, citando seus nomes, 
foi um bom incentivo para que participassem mais ao longo da aula. A dis-
cussão desenvolveu-se bem e um outro elemento muito importante entrou 
em ação: o Jamboard.

Antes da oficina, slides de Powerpoint construídos com o conteúdo da 
oficina foram transferidos para as telas do Jamboard. A característica dos 
slides é que eles estavam incompletos: caberia aos alunos preenchê-los com 
suas respostas. Assim, foi feito um compartilhamento da tela no Google Meet, 
de modo que apenas os monitores da oficina podiam mexer no quadro do 
Jamboard, com um link próprio. As respostas dos alunos às perguntas eram 
preenchidas no formato de post-its ou notas coloridas que o quadro virtual 
permite adicionar.13 O fato de haver espaço na tela que “deveria” ser preen-
chido parecia fazer com que os alunos tivessem vontade de contribuir, até 
os que participavam por chat ou eram mais tímidos. Tudo o que era dito se 
tornava um post-it, o que também facilitava a acessibilidade do que foi dito 
para muitos que não puderam escutar ou acompanhar o que o colega disse, 
além de valorizar cada uma das falas. Além disso, isso permitia registrar 
o momento interativo da aula, para que pudéssemos analisar as respostas 
posteriormente e guardar para experiências futuras.

Após essa primeira oficina, os trabalhos da segunda oficina, sobre direitos 
das crianças, puderam ser mais bem adaptados. Um dos fatores foi abrir mão 
dos pequenos grupos de discussão: como poucos alunos puderam comparecer 
à oficina virtual, era melhor reuni-los em apenas uma sala do Google Meet, 
evitando dividir e criar um predomínio de monitores e pessoas mais velhas 

13 Algumas das lâminas de slide preenchidas com as respostas dos alunos estão disponíveis 
em: https://drive.google.com/drive/folders/1V1vTK3JGzX7HoX3c8eZyo5zU5ssI1Str?-
usp=sharing. Acesso em: 31 jan. 2022.

https://drive.google.com/drive/folders/1V1vTK3JGzX7HoX3c8eZyo5zU5ssI1Str?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V1vTK3JGzX7HoX3c8eZyo5zU5ssI1Str?usp=sharing
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(não alunos), que não eram o público-alvo. Isso, de fato, facilitou muito 
a agilidade e o rendimento da oficina, que teve tempo para apresentações 
iniciais e o desenvolvimento da dinâmica principal. 

Seguindo o que obteve bons resultados, os post-its e atividades de 
“preencher” respostas e espaço deram muito certo novamente. Agora, além 
da discussão sobre movimentos sociais e suas realidades feita na primeira 
oficina (vários alunos falaram sobre o movimento Vidas Negras Impor-
tam e manifestações quanto ao assassinato de jovens negros no Brasil), os 
estudantes falaram sobre aquilo que eles entendiam como direitos próprios 
das crianças, assim como sobre o direito à escola e, consequentemente, à 
educação.14

Chegando, enfim, à última oficina, diversos aprendizados puderam ser 
adicionados para que se pudesse aproveitar ao máximo a experiência de 
aproximação dos alunos com os temas de Direito e cidadania já realizada 
nas oficinas anteriores, mas, dessa vez, focando-se na temática dos direitos 
políticos. 

Uma vez que essa oficina seria realizada no dia 26 de novembro, algu-
mas semanas após o primeiro turno das eleições municipais e três dias antes 
do segundo, acreditamos que seria estimulante para os alunos a realização 
de uma dinâmica de roleplay da Câmara dos Vereadores, instigando os alu-
nos a assumirem papéis de legisladores e membros da sociedade civil com 
interesses diversos. No entanto, depois de conversas internas e feedbacks 
decorrentes das oficinas virtuais, percebemos os entraves didáticos e de 
acessibilidade que tentar trabalhar com esse método poderia trazer aos alu-
nos. Não só seria preciso fazer enormes simplificações quanto ao processo 
legislativo, como a execução dependeria de um esforço coletivo e de uma 
presença massiva dos estudantes.

Foi nesse contexto em que nos deparamos, em uma das oficinas de 
formação interna do LEDEC, com o e-book Dinâmicas de educação polí-

14 Alguns dos resultados estão disponíveis em: https://drive.google.com/drive/folders/14r-
REddT9S7UlYgLqoax7hFUmNK-by4RB?usp=sharing. Acesso em: 31 jan. 2022.

https://drive.google.com/drive/folders/14rREddT9S7UlYgLqoax7hFUmNK-by4RB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14rREddT9S7UlYgLqoax7hFUmNK-by4RB?usp=sharing
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tica, material elaborado pelo Pé na Escola com o Politize!15 As dinâmicas 
serviram de inspiração para que repensássemos o projeto da última oficina 
e, assim, decidimos por utilizar a dinâmica “Criando um país”, com adap-
tações ao contexto das aulas virtuais e ao que conhecíamos do comporta-
mento dos alunos.

A dinâmica original consiste na criação de instituições políticas de um 
país fictício. Os alunos tornam-se integrantes da Assembleia Constituinte 
desse país, e devem enfrentar o desafio não apenas de construir uma Consti-
tuição, mas também de fazer escolhas perante pessoas com opiniões e ideias 
muitas vezes distintas. 

A princípio, pensamos em manter estruturas centrais da dinâmica do 
e-book, como separar os alunos em grupos (diferentes salas do Google Meet, 
assim como na primeira oficina) para que decidissem pontos principais do 
seu país. Isso porque parte da revelação da dinâmica era discutir o que se 
tornou cada país criado pelos grupos, e em qual deles cada um preferiria 
viver. Assim, por exemplo, um aluno que teve suas ideias pouco acolhidas 
nas escolhas do próprio grupo poderia, de fato, querer viver em um outro 
país, trazendo reflexões importantes sobre minorias.

Antes de nos decidirmos por essa opção, fizemos uma simulação da ofi-
cina com os alunos, monitores e a professora da Clínica de Acesso à Justiça 
com uma semana de antecedência. Dividimos os grupos e em cada um deles 
um dos coordenadores da oficina fez perguntas a serem respondidas sobre 
o país fictício: desde questões quebra-gelo, como “qual será a cor da ban-
deira?” e “qual o animal símbolo?”, até aquelas mais próprias da estruturação 
de uma Constituição, como “o que você não quer que seu país tenha?” e “o 
que não pode faltar no seu país?”, “quem irá governar?”, “o que acontece 
com quem desobedece as leis?”. Nesse processo, percebemos que a ordem 
das perguntas que havíamos feito não era a mais intuitiva ou convidativa, e 
também retiramos muitas outras questões que eram complexas demais para 
serem respondidas no período da oficina (no máximo 1 hora e 30 minutos). 

15 O e-book está disponível em: http://materiais.politize.com.br/1e4Ge3Q7t/eBook-Dina-
micas-educacaopolitica-pe-na-escola. Acesso em: 31 jan. 2022.



233 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

Obtivemos um retorno dos alunos da clínica sobre aquilo que mais os inte-
ressou e instigou na atividade, assim como sobre aquilo que poderia mudar. 

Essa experiência foi determinante para que optássemos por fazer a dinâ-
mica da oficina com todos juntos na mesma sala, sem divisão em grupos. 
Em compensação, poderíamos usar o tempo “ganho” complementando essa 
experiência por meio da comparação com as instituições brasileiras. Por isso, 
em uma exposição de 10 minutos, mostramos imagens que respondiam às 
questões do país fictício, só que aplicadas ao Brasil: Quem governa? Quem 
cria as leis? Quais são as nossas instituições políticas? O que elas são (o 
que foi apresentado por meio de imagens das casas do Congresso Nacio-
nal, do Palácio do Planalto, da Assembleia Legislativa de São Paulo, da 
Câmara Municipal de São Paulo, do Palácio dos Bandeirantes e do Palácio 
da Anhangabaú)? O que acontece com quem descumpre as leis no nosso 
país? Além disso, explicamos que a atividade que eles fizeram consistia em 
parte do trabalho que uma Assembleia Constituinte enfrenta, conectando 
com o aprendizado que os alunos tiveram nas últimas oficinas sobre o que 
é a Constituição Federal. 

A última atividade, em conexão com o contexto eleitoral, visava falar sobre 
a obrigatoriedade do voto, a idade com que se pode votar e perguntas sobre o 
interesse dos estudantes em votar com 16 anos. Essa questão obteve poucas 
respostas no começo, mas, como havia pessoas maiores de idade presentes 
(monitores e professores da escola), algumas compartilharam suas experiên-
cias de votação para que os alunos se sentissem mais aptos a participar, o que 
ocorreu.

Todas as questões formuladas contavam com espaços a serem preen-
chidos com post-its, desenhos ou imagens no Jamboard, o que contou com 
enorme colaboração dos alunos presentes. Cada resposta seria anotada e 
comentada e, quando uma resposta significava algo paradoxal ao que os 
outros haviam decidido, seria o momento de discutir qual deveria prevalecer. 
Esse foi o caso da difícil escolha sobre quem governaria o país fictício: um 
dos alunos? Um representante para cada grupo social?

A quantidade de respostas e as discussões por elas propiciadas supe-
raram as expectativas dos formuladores, o que significou que não apenas 
foi preciso improvisar respostas aos questionamentos dos próprios alunos 
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como foi necessário tomar cuidado para que o horário da oficina não fosse 
ultrapassado. Se houvesse mais tempo disponível, diversos outros debates 
poderiam ser realizados. Foi importante selecionar as falas e intervenções que 
melhor atenderiam aos propósitos da oficina e ao aprendizado do grupo. Ao 
mesmo tempo, manter algumas perguntas sem respostas definitivas poderia 
ser uma provocação para que os alunos guardassem consigo e buscassem 
meios de responder aquilo que os inquietava na dinâmica. As Figuras 4 e 5 
apresentam as respostas dos alunos registradas. 

Figura 4 – Imagem de tela do Jamboard com as respostas dos alunos 
registradas

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 5 – Imagem de tela do Jamboard com as respostas dos alunos 
registradas16

Fonte: Elaboração própria.

cOnclUsãO

Tendo em vista os objetivos do projeto do LEDEC, as experiências aqui 
relatadas, os desafios na execução do projeto e as soluções encontradas para 
os superar, entendemos que a extensão, ainda que com recursos limitados, 
foi capaz de cumprir com o seu propósito.

Como apresentado, enfrentamos um dos nossos principais empecilhos 
nesse percurso: o ineditismo de se construir um projeto de extensão em meio 
a uma pandemia que modificou intensamente as formas de relacionamento 
social e que impactou, de forma especialmente relevante, o contexto edu-

16 O restante do conteúdo produzido para e na oficina está disponível em: https://drive.goo-
gle.com/drive/folders/1WP_cPUDvZu4JfZk7EAkXDQHTUkG49jWM?usp=sharing. 
Acesso em: 31 jan. 2022.

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WP_cPUDvZu4JfZk7EAkXDQHTUkG49jWM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WP_cPUDvZu4JfZk7EAkXDQHTUkG49jWM?usp=sharing
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cacional. A ideia de preparar um grupo de alunos para aplicar aulas sobre 
direitos e cidadania era, em si, um enorme desafio, o que apenas se inten-
sificou com a escassa experiência de como lidar com o ensino a distância 
durante uma pandemia, somada a obstáculos na conexão e acesso à internet 
para muitos alunos. 

Como forma de solucionar no melhor grau possível essas dificuldades, 
utilizamos ferramentas de interação virtual, como o Zoom (nas reuniões 
e encontros internos do LEDEC), o Google Meet e o Jamboard (os dois 
últimos nas oficinas aplicadas). Nossa interação com alunos de escolas 
públicas só foi possível em razão da preocupação da coordenação em 
buscar parcerias e o apoio da Prefeitura de São Paulo no fornecimento de 
pacotes de dados aos seus estudantes. Quanto às reuniões do LEDEC, a 
utilização da plataforma Zoom ocorreu graças à ajuda de professores e do 
Centro Acadêmico da FGV para que o máximo de ferramentas possíveis 
fossem utilizadas durante os encontros, possibilitando grupos de discussão 
e organização do debate.

Ainda, incentivamos tanto nos encontros quanto nas oficinas a valoriza-
ção e a exposição de experiências pessoais ou que se mostrassem relevantes 
na realidade das pessoas envolvidas, para instigar maior participação e criar 
um senso de alteridade entre os integrantes. Assim, viabilizamos que eles 
compartilhassem histórias vividas no ambiente escolar e que os temas das 
oficinas tivessem relação com a realidade dos alunos, como a sua faixa 
etária (direitos das crianças e adolescentes), movimentos sociais de moradia 
(muitos alunos vivem em ocupações em São Paulo), discriminação racial 
(movimento Vidas Negras Importam), bem como a abordagem de eleições 
em meio à campanha política de 2020 (eleições municipais de São Paulo).

Mesmo com as limitações do ambiente virtual e de plataformas, no 
caso das oficinas, foi possível utilizar com sucesso metodologias ativas de 
ensino, com poucos momentos em que uma atividade meramente expositiva 
se mostrou necessária e predominante. Durante os encontros e as oficinas, 
o método socrático foi elemento dominante, sendo o roleplay utilizado em 
parte da última oficina aplicada. Também percebemos formas de atrair a aten-
ção e participação ativa dos alunos, como o uso da plataforma do Jamboard 
para que preenchessem espaços vazios nos slides com as suas respostas e 
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opiniões, assim como utilizamos diversos recursos gráficos e coloridos nas 
apresentações.

Ademais, sendo um projeto de extensão que visa manter-se continua-
mente ativo, independentemente de membros e parcerias específicas, o futuro 
do projeto encontra-se em construção mediante um plano de institucionali-
zação e expansão de suas atividades, que se norteia pela seguinte questão: 
como dar continuidade ao projeto em 2021, ainda durante uma pandemia?

Por isso, alguns dos endereçamentos da extensão para 2021 envolvem 
a adaptação do conteúdo desenvolvido em 2020 para a sua aplicação nesse 
ano, ainda em ambiente virtual. Diferente do previsto, as aulas criadas pelos 
integrantes do LEDEC, pensadas para um futuro de reabertura, serão rea-
lizadas a distância17 e com outro público além daquele planejado no ano 
anterior. Isso porque foram realizadas novas parcerias, como aquela com 
o cursinho popular da FGV (Cursinho FGV),18 aumentando a interação da 
extensão com outros projetos com propósitos similares e que também estão 
melhor adaptados ao ensino remoto (o CFGV vem adotando dinâmicas de 
aulas remotas desde o segundo semestre de 2020).

Com o processo seletivo de membros para 2021, optou-se pela criação 
de encontros de formação para novos docentes e integrantes, condensando as 
principais discussões do último semestre. Assim, será feita uma introdução 
dos novos membros aos princípios teóricos e metodológicos do LEDEC e 
às discussões sobre métodos ativos de ensino. Como o número de encontros 
foi reduzido, houve também a ampliação da disponibilidade de tempo para 
encontros extra de formação, que serão construídos a partir da sugestão dos 
membros, considerando seus interesses e as dificuldades que entenderem 
necessárias para enfrentar de forma mais aprofundada.

17 Após passarem por um processo de adaptação baseado no guia Ensino participativo on-
-line: recomendações para o contexto atual (FEFERBAUM e RADOMYSLER, 2020) e 
em consultas a pesquisadores e professores que estejam enfrentando as dificuldades do 
ensino remoto.

18 Organização criada e gerida por alunos de todos os cursos da FGV SP, destinada a ofere-
cer aulas preparatórias para o vestibular para alunos de baixa renda.
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Ainda, para melhor contemplar a questão da diversidade dos integran-
tes, foram adotadas estratégias mais avançadas para a divulgação do pro-
cesso seletivo, visando que o conhecimento sobre a existência do projeto 
extravase o ambiente de elite e homogêneo das instituições em que boa 
parte do projeto fora divulgado. Além de procurar que o projeto chegue 
em outras instituições de ensino além daquelas já alcançadas, também se 
pretende compartilhar e explicar o projeto em grupos de estudo e coletivos 
voltados para diferentes grupos sociais dessas mesmas instituições, como 
grupos LGBTQIA+, coletivos de minorias racializadas e grupos de bol-
sistas, por exemplo.

Em termos institucionais, o LEDEC contou com uma melhora na sua 
democratização. Isso porque, ao ser fundado, havia apenas três alunos respon-
sáveis por coordenar o projeto e realizar suas principais escolhas. Entretanto, 
em 2021, integrantes que ingressaram no semestre anterior passaram a ocupar 
funções de coordenação e administração, tornando o quadro geral do projeto 
composto por quatro diretores de área e seis colaboradores, além da equipe 
docente, composta tanto por membros que exercem funções administrativas 
quanto que se dedicam exclusivamente à aplicação de aulas.

Ainda no campo institucional, deu-se continuidade à construção de um 
Estatuto Social e de um Regimento Interno por parte dos membros, e à cria-
ção de um Código de Ética, para que cuidados essenciais e questões éticas 
na relação entre integrantes e entre o público-alvo sejam contemplados.

Em face dessas proposições, acreditamos que a experiência do LEDEC 
pode servir de modelo e inspiração para que muitos outros projetos de exten-
são similares não sejam descontinuados e desincentivados em razão das 
limitações e percalços trazidos pelo ensino a distância enquanto a pandemia 
de covid-19 não é controlada no Brasil. Sem desconsiderar que um contexto 
de normalidade provavelmente abriria espaço para caminhos e experiências 
muito mais diversas e potencialmente mais satisfatórias, entende-se que não 
se pode fechar portas para a democratização do ensino, do acesso à justiça 
e da relação entre o ambiente acadêmico e o restante da sociedade. Por isso, 
defendemos que todos os recursos possíveis continuem sendo utilizados para 
que projetos como o LEDEC permaneçam nascendo, ainda que em situações 
extremas e que exigem desafios para sua concretização.
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CAPÍTULO 9
DOCENTES NEGRAS NA ACADEMIA DO DIREITO: 
PERCEPÇÕES DE HISTÓRIAS REAIS

Paula Abi-Chahine Yunes Perim
Andressa dos Santos Sampaio de Camargo

inTRODUçãO

A presente pesquisa retrata um esforço preliminar de levantamento de dados 
e percepções pessoais de docentes negras no âmbito da academia do Direito. 
Partindo da inquietação sobre a ausência de mulheres negras nos bancos 
docentes das faculdades de Direito, em especial das faculdades mais con-
ceituadas e renomadas, buscou-se compreender o processo de estratificação 
social da mulher negra, suas limitações e dificuldades, transportando-as para 
o âmbito da docência. Valendo-se de pesquisas já realizadas sobre o tema das 
mulheres na academia, foi possível apontar dados relevantes sobre o perfil 
da academia do Direito e sua composição, em termos de gênero e raça. 

O objetivo central deste trabalho foi analisar e refletir sobre a trajetória 
de docentes negras na academia do Direito, com ênfase nas dificuldades 
enfrentadas para chegarem à posição que ocupam. Ainda, a fim de aproximar 
o máximo da realidade das mulheres negras no campo da docência jurídica, 
não se restringindo apenas à abordagem teórica, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com docentes negras que lecionam na Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo (FADUSP) e na Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo (PUC-SP), faculdades renomadas do estado de São Paulo e 
que, há pouco tempo, introduziram novas disciplinas em sua grade curricular 
para tratar de temas como equidade, discriminação e gênero. 

O propósito desta pesquisa ultrapassa o âmbito do diagnóstico, de modo 
que os dados coletados por meio dessas entrevistas permitirão uma análise 
individualizada acerca da história de vida de cada docente, podendo servir 
como ponto de partida para outras pesquisas que venham a surgir sobre o tema. 
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1. a esTRUTURa Da sOcieDaDe: O machismO e O 
RacismO cOmO PilaRes Da hieRaRqUia sOcial

A estratificação social é uma particularidade que pode ser observada na 
sociedade moderna, existente nos dias de hoje, na qual há predominância 
do sistema capitalista. Característica presente nos mais diversos países, ela 
adquire formas distintas ao longo dos anos, de acordo com o contexto his-
tórico em que se encontra inserida e é analisada.

Essa estratificação pode ser compreendida como um sistema social, no 
qual bens são distribuídos desproporcionalmente e certos indivíduos ocupam 
espaços de privilégios em detrimento de outros (GRUSKY, 1994, p. 50-56). 
Estruturando a sociedade moderna, esse sistema acarreta desigualdades que 
se apresentam sob diversos aspectos, dos quais se destacam, para o presente 
capítulo, os de gênero e raça.

Ser mulher e ser negro no Brasil é sinônimo de experienciar desigualda-
des em inúmeros setores da vida em sociedade, o que dificulta ou, até mesmo, 
impede aos integrantes desses grupos de acessar os mesmos privilégios 
desfrutados por homens brancos, tornando-os protagonistas de problemáti-
cas sociais. É o que se depreende das estatísticas divulgadas pelo governo 
brasileiro ao longo dos últimos anos.

A título de exemplo, no último censo divulgado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua (PNAD), a população brasileira era composta por 
209,5 milhões de pessoas, destas, 56,2% se autodeclaram pretos ou pardos, 
tornando a população negra a maioria no país. Ocorre que, apesar de serem 
a maioria da população, esses indivíduos encontram-se na base dos índices 
sociais que tratam de desenvolvimento e, por outro lado, no topo daqueles 
que destacam desigualdades.

Conforme se pode observar dos dados divulgados pelo IBGE, em 2019, 
no censo de Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, a população 
negra encontra-se em grande desvantagem no mercado de trabalho atual, 
sendo que apenas 29,9% dos cargos gerenciais são ocupados por pessoas 
pretas ou pardas, enquanto pessoas brancas ocupam 68,6% desses cargos, 
mesmo sendo minoria populacional. Por sua vez, nota-se que pessoas negras 
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se encontram no topo do desemprego no país, estando desocupada 64,2% 
dessa população. Nesse mesmo setor social, a população negra é atingida por 
outra desigualdade, a salarial, o que se pode observar dos índices divulgados 
na referida pesquisa, na qual consta que o rendimento médio mensal das 
pessoas brancas ocupadas é 73,9% superior ao das pretas e pardas ocupadas, 
padrão esse que se repete ano a ano na série histórica disponível.

Ao se efetuar um comparativo acerca dos rendimentos por sexo e raça, 
verificamos que as mulheres pretas são atingidas pela maior desigualdade, 
recebendo menos da metade do que os homens brancos auferem, significando 
apenas 44,4% dos rendimentos recebidos por eles. Nesse setor, as mulheres 
brancas possuem vantagem não só em relação às mulheres pretas, que rece-
bem apenas 58,6% do salário daquelas, mas também em relação aos homens 
pretos, que recebem o proporcional a 74,1% de seus rendimentos. 

Ainda, a população preta está igualmente na base dos índices de repre-
sentação política do Brasil. Mesmo sendo a maioria populacional, ocupa, 
por exemplo, apenas 24,4% das cadeiras de deputados federais eleitos.

Enquanto a população negra figura como coadjuvante nos principais 
índices de desenvolvimento, acaba sendo protagonista dos principais índices 
de desigualdades. No que tange à pobreza monetária, a proporção de pessoas 
negras com rendimentos abaixo da linha da pobreza foi maior que o dobro 
da proporção verificada entre as pessoas brancas, sendo que, enquanto a 
taxa de pobreza destas é de apenas 15,4%, a dos negros atinge um patamar 
de 32,9%. Com relação à taxa de analfabetismo, a população negra também 
se encontra no topo da desigualdade, sendo que 9,1% dessa população é 
analfabeta, ao passo que somente 3,9% dos brancos o são.

Outro índice extremamente alarmante diz respeito à taxa de homicídios 
no Brasil, que aponta que a taxa de homicídios entre a população negra é de 
98,5, enquanto a de pessoas brancas é de 34,0, a cada 100 mil jovens.1 Isso 

1 A taxa de homicídios corresponde ao “quociente entre o número total de homicídios re-
gistrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, do Ministério da Saúde, 
para um determinado ano e a população do país nesse mesmo ano, multiplicado por 100 
mil habitantes” (IBGE, 2019).
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significa dizer, grosso modo, que um negro no Brasil tem 2,9 vezes mais 
chances de ser assassinado do que uma pessoa branca.

Esses números são decorrência de diversos fatores históricos que marcam 
a trajetória do nosso país. Brevemente, como ponto de origem da desigual-
dade racial, está a escravidão, que foi legitimada, entre outros fatores, pela 
ideologia de inferioridade da raça negra em detrimento da raça branca, e, 
em seguida, sua abolição, que se operou sem qualquer ação afirmativa para 
permitir que a população negra, que foi retirada de sua terra natal, pudesse 
se estabelecer nesse país e reintegrar-se à sociedade, o que fez com que essa 
população saísse do estado de cativo para adentrar no estado de miséria. 

Como realça Abdias do Nascimento: 

a abolição exonerou de responsabilidades os senhores, o Estado 
e a Igreja. Tudo cessou, extinguiu-se todo o humanismo, qual-
quer gesto de solidariedade ou justiça social: o africano e seus 
descendentes que sobrevivessem como pudessem. (NASCI-
MENTO, 1978, p. 65)

Nesse contexto, com a falta de acesso a condições dignas de vida, tra-
balho, moradia e educação, e com o ranço da ideologia de inferioridade da 
população negra, esta acabou por ser marginalizada e privada de diversas 
oportunidades, sequelas que perduram até os dias de hoje, traduzindo-se nas 
estatísticas aqui evidenciadas. 

Quando se volta para a problemática de gênero, as desigualdades também 
são explícitas em nosso país. Contudo, antes de adentrar nesse tema pro-
priamente dito, é importante compreender que as desigualdades suportadas 
por mulheres são diversas a depender das intersecções sociais apresentadas, 
como as de raça e classe, pois, ao se analisar o gênero em intersecção com 
esses dois fatores, verifica-se que opressões distintas são experienciadas por 
mulheres pobres e ricas, brancas e negras (RIBEIRO, 2018, p. 31).

Para o presente capítulo, importa focar na intersecção racial (sem afastar 
a relevância e interferência da intersecção de classe na análise que será pro-
posta), a qual será explicitada neste capítulo para demonstrar alguns índices 
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sociais, como também nos seguintes, de modo a explorar o tema central 
proposto, a presença de mulheres negras na docência no Direito.

Pois bem, ao analisar o relatório Estatísticas de Gênero – Indicadores 
sociais das mulheres no Brasil, divulgado pelo IBGE em 2018, é possível 
perceber alguns dados relevantes acerca das oportunidades das mulheres 
neste país. Com relação às horas semanais dedicadas aos cuidados de pessoas 
ou afazeres domésticos, as mulheres dedicam cerca de 73% de horas a mais 
que os homens, sendo que mulheres brancas dedicam cerca de 17,7 horas 
semanais e mulheres negras 18,6 horas semanais, enquanto homens brancos 
e negros empregam, respectivamente, 10,4 e 10,6 horas semanais nesse setor. 

Esses dados influenciam diretamente a inserção dessas mulheres no 
mercado de trabalho, por exemplo, ao se analisar quantas delas acabam por 
trabalhar em ocupações com carga horária reduzida, por terem de conciliar 
o trabalho doméstico com o remunerado. Tem-se que mulheres negras são as 
que mais exercem ocupações por tempo parcial, alcançando 31,3% destas, 
enquanto apenas 25% das mulheres brancas se ocupam dessa forma. Por 
outro lado, apenas 16% dos homens negros estão nesse modelo de ocupação 
e somente 11,9% dos brancos encaixam-se nesse perfil. 

Entre outros fatores, essas ocupações parciais fazem com que as mulheres 
acabem por receber menos que os homens, de modo que sua remuneração é 
cerca de ¾ do que aqueles recebem. Enquanto a média salarial dos homens 
era de R$ 2.306,00 no ano de 2018, a das mulheres atingia R$ 1.764,00. É 
possível perceber, ainda, que, além das mulheres negras dedicarem mais 
horas aos afazeres domésticos que os homens – negros e brancos – e mulheres 
brancas, também estão mais presentes nas ocupações por tempo parcial, o 
que reforça sua desigualdade salarial não somente em relação aos homens 
brancos e negros, mas também em relação às próprias mulheres brancas, 
como já mencionado. 

Ainda, os cargos gerenciais, em 2016, eram 60,9% ocupados por homens, 
e, desses cargos, apenas 39,1% eram ocupados por mulheres, mesmo estas 
sendo maioria com diploma de ensino superior.

Analisando-se a representatividade na vida pública, as mulheres também 
estão em grande desvantagem em relação aos homens, ocupando, por exem-
plo, apenas 16% do Senado e 10,5% da Câmara do Deputados. Quanto às 
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mulheres negras, estas são ainda mais sub-representadas, ocupando apenas 
1,2% do Senado e 2,5% da Câmara dos Deputados, segundo levantamento 
realizado pelo Datafolha. Nesse setor, o Brasil encontra-se atrás de países 
como Ruanda, Bolívia, África do Sul e Afeganistão, ocupando a 152ª posi-
ção entre os 190 países que informaram, à organização internacional Inter- 
-Parlamentary Union, o percentual de cadeiras ocupadas por mulheres em 
seus parlamentos.

Assim como as desigualdades raciais, as desigualdades de gênero têm 
suas raízes em distintos contextos históricos e estereótipos estruturados na 
sociedade. Remonta à antiguidade a ideologia cristã, introduzida na sociedade, 
acerca da fragilidade da mulher e sua subordinação ao homem (HOOKS, 
2018, p. 14), ideologia essa que se desenvolveu com o decorrer do tempo, 
amoldando-se aos diferentes contextos e desencadeando diversas formas de 
opressão. A raiz do patriarcado, que traduz essa ideologia, é a propriedade do 
homem sobre a mulher (VIALLE, 2018, p. 2), que opera como a legitimação 
de que privações e violações podem ser lançadas contra ela, seja no campo da 
educação, da liberdade sobre seu próprio corpo ou de sua força de trabalho.

Conforme afirma a filósofa Angela Davis em seu livro Mulher, raça 
e classe (2016), essa concepção de inferioridade feminina foi fortemente 
reafirmada com o surgimento do capitalismo industrial, o qual introduziu na 
sociedade uma noção do homem provedor e da mulher mãe e dona de casa, 
sendo que esses estereótipos limitavam as mulheres brancas ao ambiente 
doméstico. Assim, tornava-se cada vez mais rígida a assunção de que “o lugar 
de mulher é em casa” (DAVIS, 2016, p. 32) e de que, entre outros estigmas, 
sua mão de obra, seria menos valorizada que a masculina, concepção que 
desencadeia reflexos até os dias atuais, como brevemente demonstrado por 
meio das estatísticas aqui apresentadas. 

Dessa forma, ante o cenário exposto, pode-se depreender que as desi-
gualdades de gênero e raça estruturam a sociedade, fazendo com que, no 
topo da hierarquia social, se encontre o homem branco e, na base dela, a 
mulher negra. Essa estruturação diz respeito a como a sociedade se organiza, 
explicitando o “arranjo no qual os elementos da vida social estão ligados” 
(IANNI et al., 1973, p. 35). 



247 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

Essa estrutura é, portanto, replicada em diversos setores da vida em 
sociedade, atingindo notadamente o mercado de trabalho e o acesso a deter-
minados cargos. Destarte, não diferente seria sua influência no que tange ao 
acesso de mulheres, brancas e negras, à docência da academia de Direito no 
Brasil, como se demonstrará nas linhas seguintes.

2. O TeTO De viDRO e sUas PaRTicUlaRiDaDes 
na acaDemia DO DiReiTO

Partindo-se das premissas traçadas no capítulo anterior, depreende-se que as 
desigualdades de gênero têm origem em diversos momentos históricos e que, 
com o passar do tempo, estas se operacionalizaram de formas diferentes, de 
acordo com o contexto em que estavam inseridas. Tais desigualdades são os 
pilares de uma estrutura social machista e genderizada, na qual é atribuído ao 
gênero feminino um papel de inferioridade hierárquica, que acarreta dispari-
dades sociais em diferentes aspectos ao se compararem mulheres e homens.

Muito embora ainda haja uma lacuna no que tange a estudos de gênero 
na docência da academia de Direito (PAMPLONA, 2017, p. 8), pesquisas 
recentes2 fomentam a discussão da referida temática analisando como a 
estrutura social genderizada impacta a carreira de mulheres na seara jurídica.

Pode-se extrair dos mencionados estudos que, para compreender o papel 
feminino na docência jurídica, faz-se necessária uma análise quanto aos obs-
táculos enfrentados pelas juristas brasileiras em razão da estrutura social gen-
derizada. Esses obstáculos são traduzidos, de acordo com diversas autoras,3 
por meio do conceito de “teto de vidro”, que se refere às barreiras invisíveis 
existentes no mercado de trabalho, que impediriam as mulheres de ascender 
a determinados patamares da hierarquia organizacional. 

O teto de vidro, portanto, é reflexo da estrutura social machista existente 
na sociedade moderna e apresenta-se por meio de duas principais formas nas 

2 Como as realizadas por Barbalho (2008), Bonelli (2016 e 2017), Bonelli et al. (2019) e 
Pamplona (2017).

3 Vide Barbalho (2008), Bonelli (2016 e 2017), Bonelli et al. (2019) e Pamplona (2017).
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profissões jurídicas: a) a primeira é vertical, e, como mencionado, impede 
as mulheres juristas de ultrapassarem determinados patamares da hierar-
quia organizacional, ocupando cargos mais baixos e de menos prestígio; 
e b) a segunda forma é horizontal, que segrega a atividade jurídica entre 
áreas masculinas e áreas femininas, criando guetos femininos na carreira 
(PAMPLONA, 2017, p. 7). 

Essas duas formas apresentam particularidades distintas a depender do 
contexto e da profissão que se analisa; mas, antes de identificar como estas 
se operam na docência jurídica, importante realizar uma análise de gênero 
na academia jurídica.

Algumas são as concepções de gênero desenvolvidas ao longo da história 
por pesquisadoras feministas; no entanto, destaca-se, para o presente capí-
tulo, aquela trazida por Bonelli, a qual trata gênero como “uma construção 
social que procura fixar identidades a partir das diferenças percebidas entre 
os sexos, sendo também um modo de dar significado às relações de poder” 
(BONELLI, 2008, p. 270). Essas relações de poder são pautadas por estereó-
tipos sexistas, de inferioridade da mulher e da limitação de suas atribuições 
ao ambiente doméstico, que, como explicitado na seção anterior, introduzem 
na sociedade a desvalorização de sua mão de obra. Assim, tais estereótipos 
operam na academia de Direito ditando as “regras do jogo” (BORDIEU et 
al., 1991, p. 98), reproduzindo em seu interior a estrutura social genderizada. 

Dos estudos realizados por Thorton (2014 apud BONELLI, 2016, p. 98), 
depreende-se que algumas funções acadêmicas, como as de gestão e avalia-
ção, foram ganhando prestígio ao longo das décadas de 1980 e 1990 e, ao 
mesmo tempo, masculinizando-se, pois os docentes que conseguiam galgar 
estas posições eram homens juristas que ascendiam na carreira sob uma falsa 
ideologia de mérito. Essa ideologia entende-se falaciosa, pois os padrões de 
excelência profissional eram pautados em padrões masculinos e em “práti-
cas informais racializadas” (BONELLI et al., 2019, p. 668), reproduzindo 
a predominância de homens brancos e de classe alta nos cargos mais altos 
das profissões jurídicas, enquanto, por outro lado, pregava-se que mulheres 
não ascendiam na carreira pela sua “escolha” de dedicação à vida doméstica.

Ocorre que, em realidade, o que se opera por detrás dessa falsa ideologia 
de mérito é a estrutura social machista, que introduz culturalmente a ideia de 
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que os afazeres domésticos são de responsabilidade das mulheres, enquanto 
aos homens cabe apenas o papel de “ajuda” às suas companheiras. Nesse 
diapasão, como bem destaca Barbalho, em diversas carreiras jurídicas, como 
na advocacia, as mulheres apresentam uma maior estagnação profissional 
e experimentam avanços mais lentos na carreira, exatamente por terem de 
conciliar a vida privada com a profissional (BARBALHO, 2008, p. 70).

Da mesma forma, há mulheres que interrompem ou retardam seus estu-
dos – especializações e pós-graduação – em razão dessa maior necessidade 
de aplicação do tempo à vida doméstica e à maternidade, enquanto, para os 
homens, esse cenário é invertido, pois há maior disponibilidade deles para 
os assuntos atinentes à carreira e menos para as questões da vida doméstica 
(BONELLI et al., 2008, p. 279). É nesse contexto que a forma vertical do 
teto de vidro se opera, pois essas mulheres enfrentam maiores dificuldades 
para ascender na academia jurídica e acessar determinadas carreiras, como 
a de professoras universitárias, o que acarreta a existência de uma predo-
minância masculina na docência do Direito, como será maior detalhado no 
capítulo seguinte.

Sob uma outra perspectiva, aquelas juristas que conseguem sobrepor 
essa hierarquia organizacional e alcançam a docência na academia de Direito 
enfrentam uma outra forma de discriminação, qual seja, a estratificação 
de gênero dentro da carreira docente, geradora de guetos femininos que se 
encontram às margens da profissão (VIANNA, 2002, p. 92). Isso porque as 
docentes que têm êxito em ingressar na carreira enfrentam a forma horizontal 
do teto de vidro e acabam por serem alocadas em disciplinas que, em razão 
de estereótipos machistas, são identificadas como do universo feminino, 
como direitos humanos, “redação jurídica, prática de julgamento e questões 
concernentes à família” (BONELLI, 2017, p. 103), ficando reservado aos 
docentes homens as disciplinas de maior prestígio financeiro, como Direito 
Constitucional, Empresarial, entre outras (PAMPLONA, 2017, p. 6). 

Outrossim, não bastassem os obstáculos de gênero para ascensão na 
docência de Direito, que se perfazem de forma vertical e horizontal, há, ainda, 
barreiras raciais que se operam na academia jurídica que, somadas às barreiras 
sexuais aqui trabalhadas, acarretam a instituição de um corpo docente pouco 
diversificado no universo jurídico, como se explicitará a seguir.
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3. O PeRfil Da DOcência JURÍDica: Uma análise 
De gêneRO e Raça

A lacuna mencionada no tópico anterior, quanto à inexistência de estudos 
sobre as questões de gênero na docência da academia de Direito, intensifi-
ca-se quando se refere à interseccionalidade de gênero e raça. Isso porque, 
como bem afirma Gusmão (2009 apud CARVALHO et al., 2014), escassas 
são as pesquisas que investigam as particularidades das mulheres negras no 
acesso à docência na academia. Nesse sentido, o que se buscará no presente 
capítulo é analisar precípuas questões de raça que, somadas aos obstáculos 
de gênero existentes na academia do Direito, expostos no tópico anterior, 
dificultam o acesso de mulheres negras à docência da academia de Direito.

Contudo, antes de se adentrar em quais questões de raça atuam como 
barreiras invisíveis que dificultam o acesso de mulheres negras à docência 
jurídica, faz-se necessário abordar, mesmo que brevemente, qual a raiz das 
desigualdades experienciadas por essas mulheres que, deveras, não é a mesma 
das mulheres brancas.

Angela Davis destaca muito bem em seu livro Mulher, raça e classe 
(2016) que, ao contrário das mulheres brancas, que tiveram como origem das 
desigualdades de gênero a inferioridade trazida pelo capitalismo industrial, 
por meio da noção patriarcal de que “lugar de mulher é em casa” (DAVIS, 
2016, p. 13-32) e de que elas não serviam para o trabalho não doméstico, 
a inferioridade das mulheres negras em nada tem relação com sua força de 
trabalho. Isso porque, no mesmo contexto em que se dava esse capitalismo 
industrial, ocorria a escravidão e, nesse espaço, a força de trabalho da mulher 
negra escravizada era a mesma do homem negro escravizado; a hierarquia 
sexual introduzida pela ideologia capitalista não se operacionalizava em 
relação ao povo negro escravizado, pois ambos, mulheres e homens negros, 
eram reduzidos a objetos, meras ferramentas de trabalho.

Partindo desse contexto, temos que as desigualdades e a luta para as 
combater se dão de formas diferentes para mulheres brancas e negras, pois, 
enquanto aquelas tinham como projeto propulsor da luta a reinvindicação de 
serem reconhecidas como cidadãs, com o direito ao trabalho remunerado, 
à participação na vida política e à equidade de gênero, as mulheres negras 
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estavam lutando contra o processo de escravidão, para serem reconhecidas 
como seres humanos e contra os estereótipos e a ideologia que pregavam a 
inferioridade da raça negra em relação à branca, luta essa que adquire novos 
objetivos com o passar dos anos e que não será exaurida no presente capítulo.

Nesse diapasão, tem-se que as desigualdades experienciadas pela mulher 
negra originam-se do processo de escravização do povo negro e das conse-
quências que esse período reflete até os dias de hoje. Isso porque, como bem 
assevera Djamila Ribeiro, as condições de desigualdades experienciadas 
no cotidiano pela população negra brasileira são uma herança escravocrata, 
oriunda da falta de políticas públicas por parte do Estado brasileiro quando 
da abolição da escravidão (RIBEIRO, 2018, p. 48), o que, como já explici-
tado no tópico 2 deste capítulo, acarretou a exclusão da população negra da 
sociedade, deixando-a às margens da pirâmide social.

Essa exclusão social ocorreu e permanece ocorrendo nos mais diversos 
setores sociais. Basta uma simples análise dos índices destacados até aqui 
para se atestar que a população negra e, primordialmente, a mulher negra, 
continua protagonizando as estatísticas de desigualdades, seja no mercado 
de trabalho, na renda familiar, na academia ou na educação, ponto esse que 
merece essencial atenção para o presente capítulo. Isso porque, para enten-
der a ausência de docentes negras na academia, é essencial compreender 
as dificuldades de acesso à educação enfrentadas pela população negra. 

O acesso à educação é, notadamente, um dos meios fundamentais para 
inserção do indivíduo na sociedade (GONÇALVES, 2018, p. 351); contudo, 
as parcelas mais vulneráveis da sociedade encontram-se desamparadas nesse 
aspecto. O abismo existente entre a educação de base particular e pública é 
notório e, por consequência, aqueles que acessam esses diferentes ensinos não 
possuem as mesmas oportunidades. A população negra que, em decorrência 
do ranço escravocrata, encontra-se nos estratos mais pobres da população, 
acaba por experienciar a desigualdade nesse setor também, isso porque 
geralmente não tem acesso à “educação fundamental e média de qualidade 
do setor privado, o que limita as suas possibilidades de continuação dos 
estudos no nível superior em carreiras mais concorridas ou mais valorizadas” 
(GÓIS, 2008, p. 751).
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A defasagem no acesso à educação básica acarreta uma significativa 
desigualdade no acesso de negros nas etapas mais elevadas de escolariza-
ção. Em pesquisa recente, Artes (2018) apresenta alguns dados acerca das 
desigualdades do acesso da população negra ao ensino superior, dos quais 
interessam destacar os que seguem: em 2000, havia um total de 21 negros 
para cada 100 brancos que acessavam a graduação, enquanto, em 2010, esse 
número sofreu um aumento, havendo na graduação 40 negros para cada 100 
brancos (ARTES, 2018, p. 11-20). 

Alguns fatores influenciaram essa mudança de cenário – que ainda se 
encontra longe de satisfatório –, dos quais se destacam as políticas afirma-
tivas que visam diminuir as disparidades entre negros, brancos e indígenas. 
Essas políticas são fruto de pressão de movimentos sociais, como o Movi-
mento Negro, que confrontaram o mito da ideologia de democracia racial 
(GONÇALVES, 2018, p. 353) que se estabelece no Brasil para, de um lado, 
denunciar o racismo estrutural existente e, de outro, cobrar do Estado sua 
responsabilização em combatê-lo. Dessa forma, são introduzidas políticas 
afirmativas por meio do Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/2010), 
da Lei de Cotas (Lei n. 12.711/2012) e de iniciativas governamentais, como 
o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), as quais promovem o acesso de grupos vulneráveis, como 
a população negra, ao ensino superior (ARTES, 2018, p. 3).

No entanto, as mulheres negras que conseguem ultrapassar esse cená-
rio de desigualdades e acessar o ensino superior ainda têm de enfrentar a 
estrutura machista e racista da academia. Isso porque a estrutura racista e 
machista que impera na sociedade brasileira cotidiana, explicitada ao longo 
deste trabalho, reflete-se em todos os setores sociais, não sendo diferente na 
academia do Direito.

Esse racismo na academia ocorre de inúmeras formas, seja na sub- 
-representação de alunos negros ou docentes negros na academia, seja pela 
desvalorização do capital intelectual das mulheres negras que ingressam 
nessa academia. 

Bem pontua bell hooks que a academia enxerga o trabalho intelectual 
da mulher negra como suspeito, pois estas não são tidas como membros 
legítimos de tradição intelectual imposta, já que seus antepassados tiveram 
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reservados a eles, mediante estereótipos racistas, a posição de meros ser-
ventes e não de acadêmicos, bem como pela herança escravocrata incutida 
na mentalidade da população de que mulheres negras seriam “só corpo sem 
mente”, pois ainda carregam, ante sua condição de gênero e raça, as marcas 
da exploração sexual e servil de seus corpos durante o período de escravidão 
(HOOKS, 1995, p. 469).

Assim, por um lado, obstáculos distintos dos que se operam para 
mulheres brancas são impostos para que mulheres negras acessem a aca-
demia, ante a opressão racial enfrentada por estas, por outro, a política do 
patriarcado (HOOKS, 1995, p. 475) impõe que obstáculos distintos sejam 
experienciados por mulheres e homens negros, pois estes não enfrentam os 
preconceitos de gênero. Dessa forma, mulheres negras não se encontram 
apenas na base da pirâmide de estratificação social, mas também na base 
de representação da academia.

Ao analisar dados quantitativos do Censo da Educação Superior de 2015 
(INEP), Bonelli contribuiu para denunciar a falta de representatividade de 
mulheres e, primordialmente, de mulheres negras na docência do Direito, 
demonstrando que, se há sub-representação feminina, esse cenário é mais 
agravado ao se analisar a quantidade de docentes negras nessa academia. 
Consta da pesquisa que, dos 32.249 docentes da academia do Direito, 60% 
são homens; para 26,4% dos docentes computados, não há informação de 
cor/raça, mas daqueles de quem se tem informação, 57% são brancos ou 
amarelos, enquanto apenas 16% são pretos, pardos ou indígenas. Tratando-se 
de mulheres docentes, tem-se que as brancas e amarelas compõem 23% da 
docência dessa academia, ao passo que mulheres negras e indígenas com-
põem apenas 6% do professorado da academia jurídica (BONELLI et al., 
2019, p. 673-675).

Nesse tocante, cita-se a importante pesquisa realizada pelo Grupo de Pes-
quisa e Estudo de Inclusão na Academia (GEPEIA), em novembro de 2018, 
que apontou que, dos 152 professores da Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco, 126 são homens (83%), sendo que, dos 40 titulares, apenas 4 são 
mulheres (10%). Essa diferença, como apurado, ocorre nos três níveis da 
carreira, sendo que apenas 19,29% das mulheres têm o cargo de professora 
doutora; 18,64% são professoras associadas e 15,38% são professoras titulares.
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Desse modo, mulheres negras experienciam uma interseccionalidade de 
obstáculos para adentrar na academia e, em especial, na academia do Direito, 
em função do gênero e da raça. O teto de vidro para as mulheres negras é niti-
damente mais denso ante essa interseccionalidade, com barreiras invisíveis 
existentes desde o acesso à educação até a (des)valorização de seu trabalho 
intelectual perante a academia, cenário que acarreta a existência de um corpo 
docente pouco diversificado na academia de Direito, na qual há uma latente 
predominância masculina e branca (BONELLI et al., 2019, p. 674).

4. eXPeRiências Reais: a TRaJeTóRia De mUlheRes 
negRas na DOcência JURÍDica

4.1. METODOLOGIA DA PESQUISA

Para atingir o objetivo precípuo do presente trabalho, qual seja, extrair, por 
meio das experiências de vida de mulheres negras, suas dificuldades, percep-
ções e obstáculos sobre a academia do Direito, foram realizadas entrevistas 
qualitativas, de cunho exploratório.

Neste capítulo, portanto, passa-se à análise do material produzido nas 
entrevistas, em que foram ouvidas três mulheres negras, assim autodecla-
radas, dispostas a dialogar sobre sua condição racial e de gênero dentro da 
estrutura docente de duas das maiores e mais conceituadas faculdades de 
Direito do Brasil.

Para a escolha das docentes que seriam entrevistadas no presente traba-
lho, foi necessário, primeiro, delimitar em quais faculdades de Direito estas 
mulheres seriam buscadas, tendo sido escolhidas a Faculdade de Direito da 
USP (FADUSP) e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
-SP), faculdades renomadas do estado de São Paulo e que, há pouco tempo, 
introduziram novas disciplinas em sua grade curricular para tratar de temas 
como equidade, discriminação e gênero.

O recorte sugerido também teve por critério a atual situação de pan-
demia em que o Brasil se encontra, pois, em razão das medidas de res-
trição adotadas em quase todos os estados da federação, inclusive com o 
fechamento das universidades e faculdades de ensino públicas e privadas, 
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optou-se por selecionar faculdades em que o acesso ao banco de dados dos 
docentes fosse público e/ou as informações estivessem disponíveis para 
consulta imediata. 

Uma vez delimitadas as instituições a serem analisadas, fez-se diligente 
pesquisa no site dessas instituições, por meio dos quais foi possível detectar 
as quatro e únicas docentes negras que lecionam nas mencionadas faculdades. 
Identificou-se, na FADUSP, apenas duas docentes negras (Profa. Dra. Eunice 
Aparecida de Jesus Prudente – DES e Profa. Dra. Gislene Aparecida dos 
Santos – DHU). Na PUC-SP, identificou-se 97 professoras mulheres entre os 
250 docentes da Faculdade de Direito. Destas, apenas duas são negras (Profa. 
Dra. Lucineia Rosa dos Santos, da área de Direitos Humanos, e Profa. Dra. 
Mônica Melo, da área de Direito Constitucional).

Dessas docentes, somente três retornaram o convite para participar das 
entrevistas e dispuseram-se a compartilhar suas experiências pessoais e refle-
xões acerca da docência jurídica. Dessa forma, a fim de se estabelecer uma 
conexão analítica entre as experiências das docentes entrevistadas com as 
constatações teóricas que circundam o tema proposto, optou-se por utilizar 
um roteiro de entrevistas semiestruturado, possibilitando maior flexibilidade 
quanto ao diálogo com as docentes. As entrevistas foram realizadas entre 
os meses de maio e junho de 2020, por meio digital, em razão das regras da 
quarentena estabelecidas pela pandemia de covid-19, utilizando-se a plata-
forma Microsoft Teams.

Obtendo-se prévia anuência, as entrevistas foram gravadas e transcritas, 
tendo durado em torno de uma hora e meia cada.

A priori, insta apresentar, brevemente, as entrevistadas. A primeira entre-
vistada foi a Professora Dra. Lucineia Rosa dos Santos, docente da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, do departamento de Direitos Humanos 
da Faculdade de Direito. A segunda entrevistada foi a Professora Dra. Eunice 
Prudente, docente da Universidade de São Paulo, do departamento de Direitos 
Humanos da Faculdade de Direito. E, por fim, a terceira entrevistada foi a 
Professora Dra. Mônica de Melo, docente da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, no departamento de Direito Constitucional.

Para análise das informações coletadas nestas entrevistas e para a expo-
sição das reflexões propostas, foram utilizados três eixos norteadores, quais 
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sejam: (i) a trajetória acadêmica das entrevistadas no caminho da docência; 
(ii) as dificuldades enfrentadas durante a docência em razão da raça e do 
gênero, e (iii) a percepção pessoal das docentes sobre a ausência de mulheres 
negras na docência jurídica. Nesses eixos, foram trabalhados os principais 
temas e questões que se apresentaram de forma similar na trajetória dessas 
docentes e que contribuíram para demonstrar a estrutura racial e genderizada 
que existe na docência da academia do Direito.

4.2. RESULTADOS OBTIDOS

Tratando do primeiro eixo teórico, qual seja, a trajetória acadêmica das entre-
vistadas, observou-se que as professoras apresentam trajetórias acadêmicas 
similares em alguns aspectos. As três professoras vieram de um panorama 
familiar simples, seus pais não possuem ensino superior e todas cursaram a 
educação básica em escola pública. A professora Eunice cursou, inclusive, 
o hoje intitulado Ensino Médio em escola pública, pois, como ela mesma 
aponta, ela ainda é da geração que alcançou ensino público de qualidade. 

Quanto à professora Lucineia, no Ensino Médio, conseguiu uma vaga 
para o cursar em escola técnica privada, sendo que, para o custeio desse 
ensino, teve de trabalhar para auxiliar seu pai com os custos de seus estu-
dos e outras despesas domésticas. Quando não era possível o pagamento 
em dia de alguma mensalidade, a escola lhe concedia bolsa para que não 
interrompesse seus estudos. A professora Mônica também cursou o Ensino 
Médio em escola privada, no entanto, seu pai conseguiu custear integral-
mente seus estudos, não necessitando de incentivos governamentais ou 
bolsas de estudo.

Nesse período, merece destaque o relato da professora Lucineia, que 
narrou episódios de racismo dentro da escola. A professora relatou que a 
discriminação racial podia ser percebida em distintas formas durante sua 
infância. Experienciou o racismo partindo dos alunos, que se valiam de sua 
cor e da dos demais colegas negros para realizar ofensas diretas. Vivenciou 
o racismo estrutural ao notar a evasão escolar de seus colegas negros, que 
não conseguiam terminar sequer a oitava série, seja pelo desestímulo, ante as 
ofensas sofridas, seja pela falta de condições financeiras. Ainda, experienciou 



257 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

o racismo partindo de uma professora que admirava, a qual lhe disse, aos 14 
anos, para desistir de tentar uma vaga na escola técnica particular, já que o 
seu destino seria igual ao das suas colegas negras: mãe solteira. 

Sobre esse tema, cabe destacar que Röesch (2014) aponta que, na tra-
jetória escolar de crianças negras, estas encontram mais obstáculos que 
crianças brancas. Isso porque, em decorrência de possuírem, no geral, con-
dições financeiras piores que aquelas, de maneira precoce esses jovens são 
impulsionados ao mercado de trabalho informal para contribuir com a renda 
da família, e esse cenário contribui para maior taxa de evasão escolar dessa 
população (RÖESCH, 2014, p. 128). 

Ainda nesse ponto, é de se consignar que o racismo sofrido pela popu-
lação negra durante sua trajetória e, precipuamente, no ambiente escolar, 
impacta diretamente sua saúde mental, afetando sua autoestima e o desenvol-
vimento desses indivíduos (SILVA, 2018, p. 72). Assim, pode-se inferir que a 
evasão escolar, relatada pela professora Lucineia, em muito se relaciona não 
só ao racismo estrutural, que reserva à população negra a base da pirâmide 
de estratificação social, mas também ao racismo recreativo, camuflado de 
piadas, que afeta o desenvolvimento, inclusive acadêmico, dos jovens negros. 
Sobre o tema, assevera Dias (2014, p. 310):

Em nossa sociedade, a experiência da escola, normalmente 
tem sido traumática para as crianças negras. Sendo a escola 
vista como um instrumento de reprodução das relações sociais, 
procura manter a superioridade do branco e a inferioridade do 
negro.

Ao se analisar o ingresso das docentes na graduação, verifica-se que 
nenhuma se valeu de bolsa de estudos. A professora Eunice cursou a Facul-
dade de Direito da USP, a qual é pública e não possui mensalidade. Já as 
professoras Lucineia e Mônica cursaram a Faculdade de Direito da PUC-SP, 
universidade particular e paga.

Os ensinos da professora Mônica foram custeados pelo seu pai, que, 
como apontou a professora, teve orgulho de conseguir pagar os estudos de 
seus cinco filhos. No entanto, a professora Lucineia teve de trabalhar para 
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custear sua graduação, o que foi desafiador, como relata. Isso porque, em 
sua busca por emprego, teve “portas fechadas” e diversas oportunidades 
lhe foram negadas em função de sua raça. Mesmo quando conseguiu um 
emprego, por meio de indicação de um dos maiores acionistas do banco em 
que iria trabalhar, não foi alocada em uma profissão compatível com seu 
nível acadêmico, sendo destinada à função de envelopamento, único setor 
do banco em que havia negros. Após muito persistir, conseguiu ser admitida 
em um estágio jurídico.

Ainda, como alunas das faculdades de Direito, um fato foi destacado 
nos três relatos: a ausência de alunos negros nesse espaço. A professora 
Eunice conta que, em seu ano havia 21 (vinte um) alunos negros, distribuí-
dos no período matutino e noturno, os quais se intitulavam grupo dos 21. A 
professora Mônica atesta que a quantidade de alunos negros era irrisória, ao 
passo que a professora Lucineia conta que era a única aluna negra no curso 
inteiro. Essa falta de representatividade, tanto no alunado quanto no profes-
sorado acarreta ao aluno negro um sentimento de não pertencimento, o que 
funciona, por vezes, como um mecanismo de desincentivo para que o aluno 
negro permaneça naquele espaço (SEDLACEK, 1999, p. 539).

Quanto ao ingresso na docência, um fator chamou atenção nos relatos 
trazidos pelas professoras Eunice e Lucineia. Ambas as docentes relatam que 
seu ingresso na docência se deu com grande incentivo por parte de docentes 
homens, que já lecionavam nas respectivas faculdades. A professora Eunice 
relatou que não sonhava em ser docente, mas que, em razão do suporte acadê-
mico prestado pelo professor Dalmo de Abreu Dallari – a quem a professora 
fez questão de agradecer publicamente na entrevista –, que lhe incentivou a 
seguir a carreira e ingressar no mestrado e no doutorado, decidiu adentrar na 
docência jurídica da Faculdade de Direito da USP-SP. A professora Lucineia, 
da mesma forma, relatou o grande suporte profissional e acadêmico prestado 
pelo professor Geraldo José Guimarães, que, ao ver seu potencial em sala de 
aula, ainda enquanto aluna, convidou-a para ser sua monitora, incentivou-a 
e abriu portas para que ela adentrasse na docência jurídica na Faculdade de 
Direito da PUC-SP. A professora Lucineia confessou que nunca achou que 
pudesse se tornar professora, não acreditando que pudesse haver espaço para 
ela no ambiente da docência.
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Com relação a essa situação, pontua bell hooks que, pelo fato de o 
intelectual da mulher negra ser considerado suspeito – como demonstrado 
no capítulo anterior –, não é incomum que intelectuais negras tenham de 
contar com o apoio e incentivo de seus pares homens para adentrar espaços 
que normalmente não são reservados a elas, sendo que, ante a estrutura 
racista e machista da sociedade, esses homens atuariam como legitimadores 
de seu conhecimento perante a academia (HOOKS, 1995, p. 475). 

Avançando no tema, quanto ao segundo eixo traçado para análise das 
informações coletadas, qual seja, as dificuldades enfrentadas durante a docên-
cia em razão da raça e da cor, percebemos que as professoras Lucineia e 
Eunice relataram episódios de racismo, tanto por parte de seus alunos quanto 
por parte de seus pares. Por sua vez, a professora Mônica relatou barreiras 
de gênero que se apresentaram em sua trajetória.

Importante mencionar que a professora Mônica, embora negra, não 
apontou dificuldades em sua vida pessoal e acadêmica em razão de sua raça. 
A professora Mônica destacou, durante a entrevista, que se encontra em um 
processo de identificação racial, isso porque, por muito tempo, não se enxer-
gou como uma mulher negra, tendo em vista seu tom de pele pardo. Relatou 
que, em sua família, sempre que abordavam o assunto de sua tonalidade de 
pele, referiam-se à sua bisavó indígena, consignando que essa tonalidade 
de pele viria dessa origem, afastando-se, quando surgia essa discussão, da 
identidade negra. Sua autoidentificação como mulher negra ocorreu recen-
temente e, como a professora apontou diversas vezes, ainda é um processo 
de reconhecimento pelo qual está passando.

Pelo relato da professora Mônica, foi possível identificar que a expe-
riência pessoal pela qual ela passa também é consequência do racismo 
estrutural que vige no Brasil, fomentado, nesse ponto, pela ideologia de 
embranquecimento da população. Falando brevemente acerca do tema, 
como ensina Abdias do Nascimento, essa ideologia foi instaurada no Brasil 
não só por meio de sociólogos e cientistas, que pregavam a superioridade da 
raça branca, mas primordialmente pelo próprio país, que instituiu diversas 
políticas públicas de incentivo à imigração de pessoas brancas europeias 
e de miscigenação forçada – assunto que não se visa esgotar no presente 
trabalho –, a fim de embranquecer a população brasileira, reduzindo a 
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quantidade de negros, para que, dessa forma, o país evoluísse (NASCI-
MENTO, 1978, p. 67-80). 

Nesse processo, fomentava-se a atribuição ao povo negro de um status 
de inferioridade e, com a miscigenação, quanto mais claro e mais fenótipos 
brancos tivesse esse negro, mais privilégios teria na estrutura social. Isso fez 
com que a população negra começasse, cada vez mais, a negar sua identidade 
racial, pois, como consigna o autor, “o objetivo não expresso dessa ideologia 
é negar ao negro a possibilidade de autoidentificação, subtraindo-lhe os meios 
de identificação racial” (NASCIMENTO, 1978, p. 67-80).

Esse processo gerou efeitos tão enraizados na sociedade que esse afas-
tamento e essa negação da identidade racial perdura até hoje, não só entre a 
população negra de pele clara – ou parda, como denominada pelo IBGE – para 
a qual é negado o processo de identificação, como ocorreu com a professora 
Mônica, mas também desenvolve, na estrutura social, a atribuição de mais 
privilégios a essas pessoas, por estarem mais próximas do fenótipo branco.

Essa breve explicação fez-se necessária, ante as informações coletadas, 
pois a professora Mônica, por estar inserida no contexto social traçado, aca-
bou por ter experiências de discriminação racial pouco evidentes, ao contrário 
das outras duas professoras. A mencionada docente acabou por relatar, em 
sua trajetória, mais barreiras oriundas do teto de vidro de gênero do que do 
racial, enquanto as demais apresentaram uma intersecção dos dois. 

Relata a professora Lucineia que, certa vez, em uma das universidades em 
que lecionava, os alunos fizeram um abaixo-assinado, pois não admitiam ter 
uma professora negra lecionando para eles. Diante da situação, a professora 
conta que, muito tranquilamente, pôs-se diante da sala e informou-os de que 
tinha tomado conhecimento do ocorrido, mas que acreditava ser um boato, 
pois os alunos eram inteligentes e não iriam querer que uma notícia dessas 
fosse para a imprensa e manchasse a carreira deles, que seriam publicamente 
encarados como racistas. Os alunos compreenderam o recado e a professora 
seguiu lecionando suas aulas. A professora narra que, em diversas situações 
de racismo dentro da docência, teve de se valer de sua resistência e afirma 
“eu vou ser resistente nos espaços que eu escolhi e tenho direito de trabalhar”.

A professora Eunice conta que experienciou o racismo em atitudes de 
desrespeito por parte dos seus alunos, que só começaram a ter disciplina em 
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suas aulas após um aluno seu, asiático, interromper a bagunça que os alunos 
faziam e defender a professora, demonstrando aos demais alunos que eles 
só se portavam daquele jeito pelo fato de a professora ser negra. Narra que 
experienciou o racismo partindo de alguns de seus pares, que, em anos de 
convivência, sequer a cumprimentavam. Ainda, relatou outro episódio de 
racismo, relembrado de um aluno que foi elogiar suas aulas, após algum tempo 
de curso, o qual enfatizou que achou, em um primeiro momento, que a aula 
seria um trote e que ela não seria sua professora de verdade, por ser negra.

Bem aponta Bonelli, sobre o tema, que as discriminações na academia 
jurídica tendem a ter um viés implícito e não muito aberto. Elas se caracte-
rizam por uma desvalorização do que é feminino, homoafetivo ou negro, o 
que produz a manutenção de privilégios ao que é masculino, hétero e branco, 
sendo que tais discriminações se intensificam no momento em que ocorre a 
interseccionalidade desses fatores de discriminação (BONELLI et al., 2019, 
p. 667). Depreende-se daí, em consonância com o relato das professoras, 
que as mulheres negras sofrem maior discriminação, mesmo que implícita, 
na academia. 

Questionadas se alguma vez receberam convite ou ocuparam cargos de 
coordenação ou direção dentro das faculdades em que lecionavam, as profes-
soras Lucineia e Eunice relataram que sequer ocuparam ou foram convidadas 
para o fazer. Por sua vez, a professora Mônica contou que apenas uma vez, 
por um breve período, chegou a ocupar um cargo de coordenação na facul-
dade de Direito, no qual lidava com questões administrativas envolvendo 
os alunos.

Enquanto docente, a professora Lucineia narra que, ao cursar seu mes-
trado e doutorado, enfrentou novamente a barreira racial, tendo sido repro-
vada em uma disciplina, mesmo possuindo notas boas, e que ninguém da 
instituição levou seu caso adiante, tendo de refazer o curso no ano seguinte, 
em outra cadeira. A professora Mônica narra também ter enfrentado uma 
barreira no contexto acadêmico, mas de gênero. Ela conta que, em razão da 
maternidade e das dificuldades em conciliar as funções acadêmicas, profis-
sionais e domésticas, impostas unilateralmente à mulher, teve de retardar a 
entrega de sua tese e a conclusão de seu mestrado e de seu doutorado por 
três vezes.
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É de se consignar que, se por um lado a professora Lucineia demonstrou 
como o teto de vidro racial dificultou a conquista de seu título, a professora 
Mônica demonstrou como o teto de vidro de gênero retardou a conquista 
do seu. 

Quanto ao terceiro eixo, qual seja, a percepção pessoal das professoras 
sobre a ausência de mulheres negras na docência jurídica, foi questionado 
às docentes se elas notavam a ausência de mulheres negras lecionando na 
academia jurídica e, se positivo, que dessem suas opiniões do porquê de isso 
ocorrer. As três foram enfáticas ao constatar que a quantidade de docentes 
negras é ínfima, comparado ao número de homens e mulheres brancas.

Na opinião da professora Eunice, a ausência de docentes negras na aca-
demia jurídica tem origem na má-qualidade do ensino público e na falta de 
atenção do Poder Público (políticas públicas) para alterar esse cenário. Ainda, 
afirma que há falta de informação e divulgação acerca do acesso à carreira, 
que, aliada à falta de incentivo às mulheres para que ingressem na docência 
acadêmica, faz com que estas acabem por crer, no que muitos pregam, que 
há muitas barreiras a serem enfrentadas por elas para que alcancem essa 
profissão, o que acabaria por desmotivar essas mulheres. A professora com-
pleta que, no geral, as meninas são educadas para serem servidoras de suas 
famílias, mas que, em sua visão, há uma necessidade de começar a educar 
as mulheres, desde pequenas, para serem protagonistas de suas próprias 
histórias, para que possam enfrentar as dificuldades e barreiras encontradas 
em suas trajetórias.

A professora Lucineia, por sua vez, acredita que esse cenário se dá, 
principalmente, em razão das dificuldades enfrentadas pelas mulheres 
negras em sua trajetória, sendo que as próprias faculdades acabariam, no 
momento da contratação, por realizar essa discriminação racial e de gênero, 
o que se intensifica de acordo com a tonalidade da pele da mulher negra, 
sendo que, quanto mais escura, menos oportunidades tem na carreira. A 
professora constata que a diversidade na academia do Direito é extrema-
mente relevante, pois a representatividade do negro dentro de sala de aula 
e a abordagem de temáticas raciais podem permitir que, ao se formarem, 
os discentes não mantenham tais preconceitos estruturais em sua atuação 
profissional. 
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Nesse ponto, a professora Mônica acredita que a maior razão da ausência 
de docentes negras na academia jurídica é o fato de elas não conseguirem 
sequer alcançar a discência, tendo em vista a exclusão das mulheres negras 
desde o ensino de base, que não conseguem cursá-lo em boas escolas por 
questões financeiras. Assevera que, muito embora as políticas afirmativas de 
cotas tenham auxiliado em uma melhora desse cenário, ainda há uma quan-
tidade inexpressiva de mulheres negras no corpo discente da graduação das 
faculdades de Direito e, por vezes, a falta de políticas de manutenção dessas 
graduandas faz com que não consigam permanecer no curso. A professora 
pontua, ainda, que tornar a discussão racial e de gênero visível contribuiria 
para alterar essa estrutura, e que ter um corpo docente diverso ajudaria a 
criar um sentimento de pertencimento nas alunas e nos alunos negros, incen-
tivando-os, inclusive, a entender que é possível a eles a carreira de docente 
dentro da academia. 

Por fim, questionou-se às docentes se elas acreditavam que as mulheres, 
por terem de acumular diversas funções, como as domésticas, as acadêmicas 
e as profissionais, acabariam por ficar sobrecarregadas e terem de retardar 
seus estudos ou até seu crescimento na carreira. 

A professora Eunice, em sua opinião, pontuou ser evidente a cobrança 
destinada exclusivamente às mulheres, de que cabe a elas desempenhar um 
papel social de assistência familiar e, nesse sentido, por essa tarefa tomar 
muito de seu tempo, acabam não conseguindo dedicar um maior tempo à 
sua formação para o mercado de trabalho, o que prejudicaria, por certo, sua 
carreira. A docente acredita que, se houvesse maior educação no sentido de 
cobrar dos homens a participação deles nas tarefas domésticas, talvez esse 
cenário começasse a mudar. 

A professora Lucineia também acredita que isso seria um fator que inter-
feriria na carreira profissional e acadêmica das mulheres, em particular das 
mulheres negras. Isso porque as mulheres negras, muitas vezes, são aquelas 
têm o posto de chefia e arrimo de suas famílias, tendo uma cobrança maior 
nesse aspecto, o que as impediria de se dedicar mais às suas carreiras. A pro-
fessora, inclusive, relata alguns casos de colegas suas que tiveram de retardar 
a conclusão de seus estudos por questões domésticas e de auxílio familiar. 
Ainda, reforça que a situação da mulher negra tem mais um agravante, pois, 
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no Brasil, a situação econômica da população negra é muito inferior à da 
população branca, o que torna mais difícil o custeio dos estudos por parte 
da mulher negra.

No mesmo sentido, a professora Mônica acredita que, sem dúvidas, 
esse fator interferiria na carreira acadêmica e profissional das mulheres. 
A docente percebe que as mulheres acabam se sentindo muito mais pres-
sionadas que os homens, pois há uma cobrança social de que elas sejam 
excelentes em todas as funções que desempenham, dando conta de todo 
serviço doméstico, da maternidade, da família, ao mesmo tempo em que 
precisam ser profissionais brilhantes, e essa situação acabaria por não só 
levar as mulheres a uma condição de estresse, mas também de desestímulo. 
Relata, por exemplo, a cobrança despendida sobre uma mulher quando ela 
vai dar uma palestra, que o preparo dela é deveras maior que o do homem, 
pois ela sabe que será muito mais cobrada naquele ambiente, o que a faz, 
por vezes, desistir, pois, considerando todo o tempo que precisa dedicar às 
demais tarefas, não consegue se preparar da forma que gostaria. Assim, o 
homem acaba por ter uma vantagem no mundo acadêmico, pois, normal-
mente, possui uma parceira que dará conta das tarefas domésticas por ele, 
restando-lhe tempo para se dedicar à sua carreira, o que não acontece com 
as mulheres na estrutura machista. 

Acerca dessa última reflexão trazida pelas respostas das docentes, per-
cebe-se certa identidade entre as convicções apresentadas e os estudos pro-
duzidos por bell hooks em seu artigo “Intelectuais negras”. A autora pontua 
que as mulheres e, em especial, as mulheres negras, são socializadas para 
desempenhar funções domésticas e de cuidado aos outros e, por essa razão, 
pouco tempo lhes sobra para si mesmas e para desenvolver suas capacidades 
intelectuais, ao passo que os homens não só teriam esse espaço para si, mas 
também seriam incentivados a ocupá-lo intelectualmente (HOOKS, 1995, 
p. 473-474). 

cOnsiDeRações finais

Conforme explicado no início do trabalho, esse é um esforço preliminar de 
pesquisa sobre o tema das mulheres negras na academia do Direito, devendo 
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ser tomado como ponto de partida, em conjunto com os levantamentos – ainda 
que escassos – existentes sobre o assunto.

Embora o objeto de análise, em função do tempo e de condições de iso-
lamento atualmente impostas pela pandemia de covid-19, tenha sido restrito, 
foi possível constatar que a percepção inicial de que existem poucas mulheres 
negras (ou quase nenhuma) na academia do Direito se mostrou uma realidade.

De fato, as duas maiores e mais conceituadas faculdades de Direito do 
estado de São Paulo, uma pública e outra particular, possuem em seu corpo 
docente, cada uma, apenas duas professoras negras, demonstrando como as 
desigualdades raciais, somadas às barreiras invisíveis existentes no mercado 
de trabalho/acadêmico, impedem as mulheres de ascender a determinados 
patamares da hierarquia organizacional.

As entrevistas realizadas puderam demonstrar, desde logo, as dificul-
dades enfrentadas pelas mulheres negras para ascenderem em suas carrei-
ras acadêmicas, seja pelas dificuldades financeiras vivenciadas ao longo 
da vida, seja pelos constantes preconceitos sofridos no ambiente escolar, 
universitário e profissional. Ponto bastante evidente foi o aumento da dis-
criminação e do preconceito diante da gradação do tom de pele, tendo sido 
apontado que, quanto mais retinta é a mulher negra, maior é o preconceito 
enfrentado.

Muitas das dificuldades, queixas e reflexões apresentadas pelas entre-
vistadas tinham por contexto não apenas questões de raça, mas também de 
gênero, que podem ser estendidas a outras mulheres e suas dificuldades no 
âmbito acadêmico, como o fato de não ocuparem cargos de gestão ou coor-
denação dentro de seus departamentos, dificuldades de “competir”, em grau 
de igualdade, com os seus pares do sexo masculino, já que dividem a vida 
acadêmica com as funções do lar, maternidade e outras obrigações que, ainda 
que de forma implícita, acabam sendo relegadas como responsabilidade das 
mulheres. 

Especificamente quanto às dificuldades relacionadas à raça no âmbito 
acadêmico, em que pese o fato de as entrevistadas terem relatos de dis-
criminação racial, a verdade é que muitos são feitos de forma mascarada, 
implícita e constante. As entrevistas deixaram claro que, muitas vezes, essas 
mulheres negras tiveram sua competência questionada apenas pelo fato de 



266 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

serem negras, como se a cor da pele pudesse influenciar, de per se, a sua 
capacidade intelectual e formação acadêmica. Os alunos, e alguns pares, 
partem da premissa (por certo, equivocada e preconceituosa) de que lhes 
faltaria aptidão para ocupar o lugar que ocupam. 

Tal fato contribui para reforçar dados já existentes, como os do estudo 
realizado pela Universidade da Polícia Alemã, de que as mulheres tendem a 
se esforçar muito mais em relação aos homens, na medida em que precisam 
se sentir mais preparadas e passar mais confiança para não serem vistas 
como profissionais/professoras inferiores ou com menos capacidade em 
comparação aos homens. As mulheres negras, na docência, tendem a sofrer 
ainda mais esse tipo de “pressão”, pois precisam desmontar uma dupla dis-
criminação (de gênero e raça).

É necessário que as histórias de vida trazidas pelas entrevistadas sejam 
complementadas por outras narrativas, de outras mulheres, docentes e 
negras, de modo a se ter um arcabouço relevante de informações sobre o 
tema, a partir do qual será possível traçar conclusões mais generalizantes. 
O corpo docente de outras faculdades, públicas e privadas, em outros esta-
dos da federação, será foco de estudo importante para a complementação 
desta pesquisa inicial.

Como consequência, é possível perceber que as inquietações que ins-
tigaram o estudo da temática não se esgotaram. Ao contrário, trouxeram e 
oportunizaram novas reflexões e percepções sobre a ausência de docentes 
negras na academia do Direito. Nesse sentido, é imprescindível dar conti-
nuidade à investigação e análise do ambiente acadêmico por meio de suas 
problemáticas de gênero e raça. 
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CAPÍTULO 10
POLÍTICA EDUCACIONAL DE GÊNERO COMO 
PROPULSORA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sabrina Maria Fadel Becue
Miriam Olivia Knopik Ferraz

inTRODUçãO

Sinha Vitória, personagem de Vidas secas, de Graciliano Ramos, é o reflexo 
de muitas mulheres dedicadas ao cuidado da família e do lar. Nesse caso, um 
lar itinerante, marcado pela seca e pela miséria. Ainda assim, em meio a tanta 
desgraça, ela é a estrela-guia de seu marido (Fabiano), sempre esperançosa 
e confiante em um futuro melhor. Sua esperança repousa na educação dos 
filhos. Para ela, Sinha Vitória ambicionava apenas uma cama para repousar, 
mas para os filhos desejava que frequentassem escolas, que fossem diferentes 
dos pais – “Nossa Senhora os livrasse de semelhante desgraça. Vaquejar, que 
ideia!” (RAMOS, 2019, p. 119). Fabiano, vaqueiro por sina, confundia-se 
com bicho, grunhia e irritava-se com as perguntas curiosas dos filhos, afinal,  
“um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo” (RAMOS, 2019, 
p. 21). No entanto, tocado pelos sonhos da esposa, Fabiano também passou 
a acreditar que, quando a seca desaparecesse, “os meninos poderiam falar, 
perguntar, encher-se de caprichos” (RAMOS, 2019, p. 23), iriam à escola 
aprender “coisas difíceis e necessárias” (RAMOS, 2019, p. 124). 

A educação desempenha um papel importante no enredo de Vidas secas. 
A leitura, a capacidade de articular as palavras para se defender, os cálculos 
matemáticos para não ser enganado pelo patrão, são atributos indispensáveis 
para romper o destino fatídico do retirante, desprovido de bens materiais 
e, também, de dignidade. A visão da escola como emancipadora ditará a 
tônica da investigação, porém não é qualquer ensino que cumpre os objetivos 
constitucionais de promover o bem de todos e de eliminar a discriminação 
de origem, raça, sexo e cor. O conteúdo transmitido, a qualidade do ensino, 
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o acesso à instrução formal e a liberdade de fazer escolhas de carreira, são 
aspectos que precisam nortear o debate sobre o ensino no Brasil. Foi feito um 
recorte de gênero para responder a duas questões: primeiro, se as escolas e 
as universidades reproduzem – em alguma medida – o círculo de violência e 
preconceito contra a mulher e, segundo, se a adoção de uma política educacio-
nal que reconheça o histórico de discriminação de gênero para revisar tanto 
o conteúdo programático como as metodologias de ensino pode contribuir 
para mudar a realidade e promover o ideal de igualdade.

Para tanto, tomamos a noção de gênero sob uma perspectiva decolonial, 
em que as categorias raça, classe e gênero são indissociáveis (RIBEIRO, 
2016). São muitas e bastante variadas as conceituações de gênero e o seu 
significado dentro das teorias feministas. Contudo, um traço frequente nas 
definições é que gênero traduz um conceito histórico e culturalmente identifi-
cado e, sobretudo, que podemos aceitar “premissa teórica de que as relações 
sociais de gênero constituem uma variável relevante para compreensão da 
realidade e da estrutura social” (NEDER CEREZETTI et al., 2019, p. 11). 

Essa vertente denuncia a visão unidimensional da história, imposta pelo 
colonizador europeu, e que não retrata a realidade da América Latina, além 
de criar dicotomias – homem/mulher, branco/preto, heterossexual/homosse-
xual – que enfraquecem a compreensão das muitas camadas de discriminação 
social. Para Lélia Gonzalez, o que ocorre na América Latina é o “racismo 
por denegação”: “o racismo latino-americano é suficientemente sofisticado 
para manter negros e índios na condição de segmentos subordinados no inte-
rior das classes mais exploradas, graças à sua formação ideológica eficaz: a 
ideologia do branqueamento.” (1988, p. 73).

Assim, “[A]s relações sociais de gênero, classe e raça são consubstanciais 
e coextensivas, isto é, devemos pensá-las como causa e efeito, concomitante-
mente. Em outras palavras, o modo como entendemos gênero está condicio-
nado à forma como vemos a raça e a classe, e vice-versa” (DIMENSTEIN et 
al., 2020, p. 8), sob pena de se justificar uma forma de opressão em relação 
a outras, como se observa: 

[D]escobri que, quando se falava das “mulheres”, a experiência 
das brancas era universalizada como representação da experiên-
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cia de todo o sexo feminino; e que, quando se mencionavam os 
“negros”, o ponto de referência eram os negros do sexo mas-
culino. Frustrada, comecei a questionar os modos pelos quais 
os preconceitos racistas e sexistas moldavam e informavam 
toda a produção acadêmica que trata da experiência negra e da 
experiência feminista. (HOOKS, 2020, p. 163)

Seguimos, portanto, a orientação de bell hooks (2020), para quem os 
métodos de ensino – a autora denomina de pedagogia radical – devem reco-
nhecer tais diferenças e a necessidade de os estudos feministas dialogarem 
com vários públicos, com as diferentes minorias. 

Apoiando-se na pesquisa bibliográfica e no método indutivo, este capítulo 
divide-se em três partes, além deste introito e das notas conclusivas. A pri-
meira parte é dedicada a apresentar a trajetória histórica de acesso ao sistema 
educacional e à proteção jurídica da mulher e os reflexos da discriminação 
de gênero na formação escolar e nos diplomas jurídicos, que inobstante os 
avanços observados a partir da década de 1970, persistem até os dias atuais. 
A segunda parte explora o movimento conhecido como “Escola sem partido”, 
que representa um grande obstáculo à política pública de gênero no âmbito 
educacional e, por fim, apresentamos, a título de estudo de caso, alguns pro-
jetos de ensino e de debate sobre gênero em todos os níveis educacionais, 
que, a nosso ver, são uma medida necessária para combater a desinformação 
e concretizar as metas encartadas no art. 4º da Constituição Federal.

1. ensinO, gêneRO e DesenvOlvimenTO ecOnômicO: 
OnDe as linhas se cRUzam

Até a década de 1970, as mulheres permaneciam excluídas dos programas de 
formação de capital humano. Durante a fase colonial até o início do período 
republicano, a instrução formal de mulheres era considerada desnecessária, 
restando a elas ensinamentos ofertados no lar e em instituições religiosas. Em 
1827, foi institucionalizado o ensino feminino, porém, por falta de estrutura 
(mulheres preparadas para lecionar para as meninas) e devido ao pensamento 
vigente sobre a inferioridade das mulheres, não foi possível que o ensino 
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se tornasse um verdadeiro direito. Por muitas décadas que se sucederam “a 
tônica permanecia na agulha, não na caneta” (BELTRAO e ALVES, 2009, p. 
128), cabendo às meninas estudarem majoritariamente em colégios separados 
e com currículo distinto e inferior ao dos meninos. Apesar de discussões peda-
gógicas ocorridas nas décadas de 1930 e 1940 do século passado,1 durante a 
Era Vargas “às mulheres foi reservado um projeto pedagógico de retorno ao 
lar, lugar onde poderiam servir a pátria e a família [...]. O discurso integra-
lista acabava por reforçar a ideologia de uma mulher submissa, dócil, quase 
beatificada” (TOMAZONI e DOTTA, 2018, p. 288). E, assim, as mulheres 
amarguraram 450 anos de déficit educacional (BELTRÃO e ALVES, 2009). 

Não é coincidência que similar negativa de acesso tenha se materializado 
em níveis similares no contexto de (des)amparo jurídico. O Código Civil de 
1916 consagrava o estereótipo da família patriarcal, relegando a mulher a uma 
posição de incapacidade civil e subordinação ao marido. A partir dos anos 1960 
a mulher foi paulatinamente conquistando direitos, mas sua emancipação jurí-
dica e a igualdade de gênero como meta a ser buscada pelo Estado brasileiro 
foram conquistados apenas com a Constituição de 1988. 

Por sua vez, e em tempos mais recentes – a partir também da década de 1970 
–, os números mostram que o Brasil avançou de forma significativa na meta de 
universalização do ensino e que, ao fazermos um recorte de gênero, comparando 
apenas o nível de escolaridade das mulheres em relação aos homens, as mulheres 
estariam em posição privilegiada, com mais anos de estudos e melhores índices 
de permanência no ensino formal (inclusive na pós-graduação). Ocorre que, 
vistos dessa forma fria, os dados são enganosos (SOUZA, 2008). 

A título de exemplo, segundo dados do PNAD Educação 2019, 

1 A educação transforma-se em assunto de Estado no século XX, “sendo os anos de 1924 e 
1930 bastante marcantes nesse processo. Em 1924, é fundada a Associação Brasileira de 
Educação (ABE), a primeira organização a reunir profissionais da educação e a promo-
ver seu reconhecimento. Os intelectuais reunidos na entidade definiam como sua missão 
promover uma transformação na educação brasileira. Em 1932, lançaram o Manifesto 
dos Pioneiros da Escola Nova, que demandava uma educação gratuita, universal, laica, 
obrigatória e mista, de responsabilidade do Estado” (MADSEN, 2008, p. 91).
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no Nordeste, três em cada cinco adultos (60,1%) não comple-
taram o ensino médio. Entre as pessoas de cor branca, 57,0% 
tinham concluído esse nível no país, enquanto essa proporção foi 
de 41,8% entre pretos ou pardos. [...] Dentre outros indicadores, 
a pesquisa mostrou ainda que a taxa de analfabetismo está em 
6,6%, o que corresponde a 11 milhões de pessoas, sendo que 
mais da metade (56,2% ou 6,2 milhões) vive na região Nordeste. 
Para pretos e pardos, a taxa é 5,3 p.p maior do que para brancos 
(8,9% e 3,6%). (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2020)

Em primeiro lugar, porque não basta comparar as estatísticas a partir 
do sexo declarado pelo entrevistado. A decomposição dos números levando 
em consideração a cor, classe social e localização geográfica escancara as 
imensas disparidades no grau de escolaridade (ver Tabela 1). 

Tabela 1 – Disparidades no grau de escolaridade de pessoas de 18 a 24 
anos e acordo com o sexo, a cor, a classe social e a localização 

geográfica – 2019

Taxa de 
escolarização

Taxa ajustada 
de frequência 
escolar líquida

Frequência 
escolar 

adequada

Atraso escolar 
dos estudantes

Não frequenta 
escola e já 
concluiu a 

etapa

Não frequenta 
escola e não 
concluiu a 

etapa

Brasil 32,4 25,5 21,4 11 4,1 63,5

Norte 33,3 21 18 15,2 3 63,7

Nordeste 32 19,5 17 15 2,5 65,5

Sudeste 31,2 28,1 23,2 8 4,9 63,8

Sul 34,6 30,6 25,9 8,8 4,8 60,6

Centro-Oeste 35 31,1 25,4 9,6 5,7 59,3

Homem 30,7 21,5 18,4 12,3 3,1 66,3

Mulher 34,2 29,7 24,5 9,7 5,1 60,7

Branca 37,9 35,7 29,7 8,2 6 56,1

Preta ou parda 28,8 18,9 16,1 12,7 2,8 68,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua 2019
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Em segundo lugar, inobstante exista uma correlação positiva entre anos 
de escolaridade e rendimento dos trabalhadores, bem como da expansão 
educacional e redução de desigualdades de renda, essa relação é limitada, 
pois é diretamente influenciada pela qualidade do ensino (RIBEIRO, 2017) 
e há disparidade no conteúdo ofertado em escolas privadas e públicas (uma 
variante relacionada à classe social dos alunos). Rouse e Barrow (2006), em 
estudo referente aos Estados Unidos, indicam que o status socioeconômico 
da criança influencia no desempenho escolar, existindo uma tendência de 
que crianças de famílias pobres não consigam ascender socialmente, apesar 
do acesso à educação, e retroalimentem a condição de precariedade dos pais 
quando atingem a idade adulta. 

Os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) 
(2018) e estudo conduzido no Brasil comprovam que a condição socioeco-
nômica de pobreza da família prejudica o aprendizado das crianças, assim 
como aspectos estruturais do ensino – ausência de salas de aula adequadas, 
ausência de equipamentos e materiais escolares, baixa preparação dos profes-
sores, etc. – igualmente prejudicam estudantes de classe baixa (ALBERNAZ 
et al., 2002). Sobre a composição do índice, destaca-se que o status econô-
mico, social e cultural é composto por “nível educacional dos pais, nível 
ocupacional dos pais e um índice de bens domésticos, recursos educacionais 
e culturais presentes no domicílio” (PISA, 2018, p. 149). 

Em suma, o acesso e a permanência na escola são dados importantes, 
porém mascaram outros níveis de desigualdade quando comparamos a quali-
dade do ensino ofertado e as condições estruturais das instituições, aspectos 
infelizmente relacionados com a condição socioeconômica dos alunos. 

Em terceiro lugar, a reversão de hiato no grau de escolaridade das mulhe-
res não foi suficiente para assegurar paridade na remuneração ou na promoção 
na carreira, o que evidencia que o mercado e as relações sociais são marcados 
pela discriminação como condição predeterminante. Assim, destaca-se: 

No Brasil, como em praticamente todos os países, a remu-
neração das mulheres é muito inferior à dos homens: em 
2005, homens com as mesmas características observáveis e 
inseridos no mesmo segmento do mercado de trabalho que as 
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mulheres recebiam uma remuneração 56% maior. (BARROS 
et al., 2007, p. 379)

De forma similar, os dados apontam igual padrão discriminatório em 
relação à cor (CHETTY et al., 2020): “Negros ainda saem do sistema edu-
cacional com um ano e meio de educação a menos que brancos, ganham 
apenas 53% do que ganham os brancos, e têm o dobro da chance de viver 
na pobreza” (SOARES et al., 2007, p. 414) e na desigualdade intragênero, 
entre mulheres brancas e negras (OLINTO, 2000). 

Em quarto lugar, várias pesquisas empíricas indicam uma correlação entre 
redução na desigualdade de gênero e crescimento econômico (KHURSHID et 
al., 2020). O liame é uma via de mão dupla: crescimento econômico auxilia 
na redução da desigualdade entre homens e mulheres; assim como políticas 
afirmativas de empoderamento feminino proporcionam maior crescimento 
econômico (DOEPKE et al., 2012). Uma das possíveis explicações para 
a segunda afirmativa – que a igualdade de gênero favorece o crescimento 
econômico – reside no investimento em capital humano, atrelado, portanto, à 
redução da desigualdade de gênero na educação (MINASYAN et al., 2017). 

Esther Duflo (2012), ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, destaca 
a conexão descrita antes; contudo, pondera que a redução da pobreza ou 
crescimento econômico não é, por si só, suficiente para levar à igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres. Para a autora, medidas afirmativas são 
necessárias para acelerar a trajetória em favor das mulheres, uma vez que a 
desproporção na divisão das tarefas domésticas – com uma carga significa-
tivamente maior para as mulheres – é um grande empecilho para que elas 
participem do mercado de trabalho e evoluam em suas carreiras em condições 
equânimes às dos homens. Desse modo, além do pressuposto de justiça, as 
políticas de combate à desigualdade de gênero podem ser afiançadas por um 
critério de eficiência econômica.

Esses apontamentos desnudam a pretensão de atribuir neutralidade ao 
ensino e às relações jurídicas. Assim como gênero é uma construção social, 
a escola é um ambiente de interações moldado por diferentes determinan-
tes sociais e culturais e o Direito, enquanto “construção e prática social” 
(BARBOZA e DEMETRIO, 2019, p. 5), pode alimentar as generalizações 



277 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

que situam a mulher em uma posição subalterna. No que diz respeito à 
escola, Nilma Lino Gomes salienta que:

[O]s educadores e as educadoras encontram-se desatentos/
as ao fato de que a educação, a raça e o gênero são relações 
imersas na alteridade. [...]. A escola é um dos espaços que 
interfere e muito no complexo processo de construção das 
identidades. O tempo de escola ocupa um lugar privilegiado 
na vida de uma grande parcela da sociedade brasileira. Esse 
tempo registra lembranças, produz experiências e deixa mar-
cas profundas naqueles que conseguem ter acesso à educação 
escolar. (GOMES, 1996, p. 68)

Nessa tônica, a percepção de gênero no ensino não se satisfaz com a 
apreciação de estatísticas sobre a presença feminina em todos os níveis de 
escolaridade. Faz-se necessária uma visão crítica sobre o papel das institui-
ções de ensino e das políticas educacionais na reprodução de preconceitos 
e “discriminações associadas ao sexo e à sexualidade” (QUERINO et al., 
2011, p. 133). Em outras palavras, precisamos de políticas de gênero na 
educação, “formuladas para responder especificamente a desigualdades de 
gênero identificadas no sistema educacional” (MADSEN, 2008, p. 97). 

Entre os muitos obstáculos e traços do sistema educacional gestatório 
das disparidades de gênero, Madsen (2008) enumera a sub-representativi-
dade política das mulheres nos órgãos de cúpula do Ministério da Educação 
e demais instituições educacionais do governo; destaca-se:

Se pensarmos na dimensão da representação política dentro 
dessa estrutura, concluiremos facilmente que há um forte dese-
quilíbrio entre homens e mulheres nos espaços de formulação e 
de tomada de decisão da educação brasileira. [...] não deixa de 
chamar a atenção que justamente o campo da educação – tido 
historicamente como um campo feminino por excelência – 
apresente um quadro de disparidades tão marcadas. (MADSEN, 
2008, p. 101)
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Ou ainda, os indicadores e dados estatísticos incompletos, que não levam 
em conta dados de interseccionalidade entre gênero, cor e idade. Se tomarmos 
como exemplo o estudo “Mestres e Doutores 2015: Estudos da demografia da 
base técnico-científica brasileira”, elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE), conseguimos obter alguns dados sobre a participação 
feminina na pós-graduação (mestrado e doutorado), porém sem recortes de 
cor e classe social.

Some-se a isso a ausência de qualquer referência à igualdade de gênero 
e o descuido com a linguagem – construída totalmente pelo gênero mas-
culino – na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e no 
Plano Nacional da Educação, lançado em 2007, e a falta de uma aborda-
gem formal das pautas de gênero na escola, destacando que elas são, na 
maioria das vezes, equiparadas à orientação sexual e tratadas de modo 
não planejado, quando surge um conflito entre os alunos. A autora conclui 
que o único instrumento que define uma “agenda de gênero ativa e dinâ-
mica” (MADSEN, 2008, p. 122) é o Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres, já que inclusive outros planos de enfrentamento da homofobia 
e de promoção de igualdade racial pecam pela falta de intersecção com 
a discriminação de gênero e, em relação ao Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos, apesar de assumir explicitamente o combate a toda 
desigualdade de gênero, o discurso de direitos humanos “tem um caráter 
generalista e conciliador que não abre espaço para o reconhecimento dos 
conflitos e das lutas presentes em todo o processo educativo” (MADSEN, 
2008, p. 122). 

Pode-se incluir ainda outros fatores, entre eles: a escolha de carreira 
universitária marcada por “determinantes sociais” de cor e gênero (BEL-
TRÃO e TEIXEIRA, 2005) e, assim, o crescimento da presença de negros 
no ensino superior é marcado por um número maior de homens, indicando 
“mecanismos sexistas na passagem do ensino médio para o ensino superior 
que acometem marcadamente as mulheres negras, 10 uma vez que elas 
não conseguem manter sobre os jovens negros o mesmo padrão de vanta-
gem alcançado nos outros indicadores do ensino básico” (VALVERDE e 
STOCCO, 2009, p. 916).
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Por outro lado, há também a disparidade salarial e na ocupação de cargos 
de liderança (BARROS e MOURÃO, 2018) e a persistência de violência 
doméstica contra a mulher. Sandra Duarte de Souza refere-se ao “paradoxo 
dos dados no Brasil”, pois:

[O]s números relativos à inserção pública das mulheres, vistos 
isoladamente, sugerem a diminuição progressiva de desigualda-
des socais pautadas nas diferenças de gênero, mas, ao mesmo 
tempo, se cruzarmos esses dados com as escolhas profissionais 
e a consequente remuneração dos homens e mulheres, veri-
ficamos que não se trata de um movimento linear. (SOUZA, 
2008, p. 175)

Há uma concentração de mulheres nas carreiras ligadas às ciências huma-
nas e biológicas, sobretudo nos cursos de Pedagogia, Letras e Enfermagem, 
porém uma presença bastante reduzida nos cursos de Engenharia e Ciências 
da Computação. Ocorre que “a presença majoritária de mulheres em certas 
áreas profissionais reflete o padrão sexista da divisão do trabalho na socie-
dade, cabendo às mulheres as ocupações relacionadas ao mundo privado e 
aos cuidados” (BRASIL, 2008, p. 55) e a vinculação do estereótipo masculino 
às carreiras interpretadas como mais difíceis e de maior prestígio, a exem-
plo das áreas de exatas. No tocante à violência doméstica contra a mulher, 
inclusive os dados sobre feminicídios, os números continuam alarmantes e 
cresceram durante a pandemia (AGÊNCIA BRASIL, 2020), o que denota 
a falência da política pública inserida na Lei Maria da Penha, que impõe ao 
estado brasileiro o dever de realizar campanhas educativas voltadas para o 
público escolar e programas educacionais “que disseminem valores éticos 
de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia”, como medidas de prevenção da violência (art. 
8º, V e VIII). 

Por fim, retoma-se a questão dos planos educacionais por serem o ponto-
-chave do nosso debate. Historicamente, as grades curriculares nunca trataram 
a diversidade sexual e de gênero de forma explícita e com a profundidade 
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teórica necessária,2 inobstante compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil, como a Declaração de Jomtien (Declaração Mundial de Educação 
para Todos), a Declaração de Dakar (Educação para Todos – 2000) e os 
Princípios de Yogyarkarta.

No entanto, a doutrina aponta um retrocesso na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), para a educação infantil e fundamental, e atual Plano 
Nacional de Educação (Lei n. 13.005/2014) que, de forma deliberada e cons-
ciente, promoveram o “silenciamento das identidades de gênero e orientação 
sexual” (SANTIAGO et al., 2016, p. 80) e, desse modo, “a escola [...] con-
verte-se em espaço violento à diversidade sexual e de gênero” (SILVA et al., 
2019, p. 1.551). A redação original do PNE tinha como diretriz “a superação 
das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da igualdade racial, 
regional, de gênero e orientação sexual”, contudo, após investidas de grupos 
conservadores, a redação foi substituída por fórmula genérica – “superação 
das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 
erradicação de todas as formas de discriminação” (art. 2º, III) – e criou-se 
uma cortina fumaça com o rótulo “ideologia de gênero”, de modo a des-
virtuar e impedir debates educacionais sérios sobre identidade de gênero e 
combate à discriminação. A mudança redacional rapidamente retumbou em 
planos estaduais e municipais de ensino que tentaram omitir e, em alguns 
casos, proibir o uso dos termos gênero e orientação sexual em sala de aula, 
tema abordado a seguir.

2. escOla sem PaRTiDO/iDeOlOgia De gêneRO

O movimento “Escola sem partido” surgiu em 2004 e define-se como “uma 
iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de conta-
minação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do 
ensino básico ao superior” (ESCOLA SEM PARTIDO, s.d). O seu fundador, 
Miguel Nagib, sempre declarou sua preocupação com a doutrinação, entre-

2 Para o período compreendido entre 1998-2002, conferir: Vianna e Unbehaum (2004) e 
Vianna e Unbehaum (2006); para o período até 2007, conferir: Madsen (2008).



281 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 1

tanto, a sua neutralidade é afetada pelo seu próprio discurso quando afirma 
que “seu interesse não era combater a suposta ‘doutrinação’ nas escolas, mas 
defender a difusão da ideologia neoliberal na educação brasileira” (MOURA 
e SILVA, 2020, p. 10). 

Em seu site apresenta três propostas de lei, no âmbito federal, no âmbito 
estadual e no âmbito municipal, os quais, em essência, têm as mesmas dis-
posições. Da análise dos temas concernentes ao gênero observou-se que ele 
é citado somente no art. 2º: “O Poder Público não se imiscuirá no processo 
de amadurecimento sexual dos alunos nem permitirá qualquer forma de 
dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero”. Nesse 
sentido, esse dispositivo busca dizer que o Estado não deverá influenciar no 
processo de amadurecimento sexual e, ainda, não poderá permitir abordagens 
de gênero de forma dogmática e proselitista. 

No campo “perguntas frequentes” o movimento coloca a seguinte per-
gunta “o programa impede o professor de abordar as questões de gênero?” 
e é trazida a seguinte resposta: 

Não; apenas exige que ele se abstenha de adotar qualquer forma 
de dogmatismo ou proselitismo na abordagem de tais questões. 
Ou seja, ele deve observar, novamente, o item 4 do Cartaz com 
os Deveres do Professor: “ao tratar de questões políticas, socio-
culturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de 
forma justa — isto é, com a mesma profundidade e seriedade 
— as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas con-
correntes a respeito”.

Esses projetos, se analisados somente em sua composição textual, são 
genéricos e de difícil aplicação, pois ensejam questionamentos do tipo: o que 
significa questões de gênero? O que é considerado dogmatismo ou proseli-
tismo? A princípio, os projetos teriam sua ineficácia restrita, mas a lacuna 
serviu para outros propósitos. 

No blogue do próprio movimento é possível encontrar declarações sobre 
educação sexual nas escolas com afirmações como: 
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acho que sexo é assunto da vida privada e familiar (usei o 
mesmo argumento dos “contra o ensino religioso”, como havia 
prometido, lembram?) e nenhuma escola ou pedagoga maníaca 
por sexo deveria entrar nas cabeças das crianças com suas 
fantasias travestidas de teorias. Aliás, quem são os teóricos de 
confiança? Quem descobriu o sexo correto? Normalmente, o 
sexo correto é aquele que a pedagoga maníaca por sexo acha 
que seja correto, e nada mais. Tapinha pode? Claro, no futuro, 
talvez revoguem a lei contra pedofilia em nome dos “avan-
ços contra os preconceitos”, e a pedofilia também venha a ser 
correta. Uma “última lei qualquer” decidirá que as crianças 
serão obrigadas a fazer prova sobre como é bonita a pedofilia? 
(PONDÉ, 2011)

Há nítidas confusões sobre o que é educação sexual, o papel dos educa-
dores e até sobre pedofilia (que pode ser, inclusive, denunciada por meio da 
orientação correta às crianças e adolescentes). A imprecisão do discurso nos 
projetos de lei serve como caminho aberto para a criação de novos discursos. 

A discussão no âmbito federal foi mapeada pelas pesquisadoras Fernanda 
Pereira de Moura e Renata da Conceição Aquino da Silva (2020), no período 
de 2016 a 2020, por meio de uma atualização de várias pesquisas anteriores. 
Os dados foram separados em quatro eixos de projetos: i) escola sem par-
tido: são os projetos intitulados assim por seus propositores e, geralmente, 
são idênticos aos presentes na plataforma do movimento; ii) tipo escola sem 
partido: projetos que seguem os ideais do movimento; iii) antigênero: são 
projetos que têm por objeto a censura específica ao direito à educação em 
gênero e sexualidade; iv) infância sem pornografia: são projetos que visam 
proibir a discussão sobre gênero e sexualidade usando a intitulação “porno-
grafia” (MOURA e SILVA, 2020, p. 8).

As pesquisadoras analisaram os dados de 237 projetos, 214 dos quais 
apresentados em municípios e estados e no Distrito Federal e 23 apresentados 
no Congresso Federal. Com relação à tipologia apresentada e à sua respectiva 
aprovação, ver Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Tipos dos projetos estaduais, municipais e distritais que 
estão em vigor

Fonte: Moura e Silva (2020, p. 18).

Nesse sentido, é possível observar que os principais projetos são da 
categoria “antigênero” e, ainda, os da categoria “escola sem partido” têm, 
na maioria, algum viés de gênero. 

O Gráfico 2, a seguir, representa o número de projetos de lei e a tipolo-
gia no âmbito estadual em conformidade com a classificação adotada pelas 
autoras.
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Gráfico 2 – Projetos de lei de 2015 a 2020 no âmbito estadual

Fonte: Elaboração própria, com base em Moura e Silva (2020, p. 18).

Como demonstrado no gráfico, as tipologias mais utilizadas são “escola 
sem partido” (em conformidade com o modelo apresentado pelo movimento) 
e “tipo escola sem partido”, que representa uma adaptação. No âmbito esta-
dual não foram encontrados projetos da modalidade “pornografia infantil”. 
Analisa-se o âmbito municipal no Gráfico 3, a seguir.
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Gráfico 3 – Projetos de lei de 2015 a 2020 no âmbito municipal 
por estado

Fonte: Elaboração própria, com base em Moura e Silva (2020, p. 18).

O presente gráfico deve ser lido da seguinte forma: as cores represen-
tam as tipologias, assim, se a cor não aparece, não há projetos desse tipo; as 
quantidades são expressas pelos números. Denota-se a grande quantidade 
de projetos em São Paulo, Paraná e Pernambuco. 

Destaca-se que a imprecisão conceitual permanece nos projetos, princi-
palmente porque a maioria foi construída com base no modelo disponibilizado 
pelo movimento. A imprecisão constata-se na Lei Municipal de Nova Gama-
-GO n. 1516/2016, que, inclusive, foi objeto da Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 457, que proibia “material com informação 
de ideologia de gênero nas escolas municipais de Novo Gama”. A partir da 
leitura da regra imposta, podemos questionar: O que é ideologia de gênero 
para o legislador municipal? Se não há definição do objeto proibitivo – a 
ideologia de gênero – nada é proibido. Ou tudo é. 
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3. POlÍTicas PúBlicas De gêneRO nas DiveRsas 
insTâncias De ensinO

O combate à desinformação e à imprecisão conceitual é feito por meio de polí-
ticas públicas informativas e com o objetivo de fomentar o estudo de gênero 
na educação.

Primeiro, é importante destacar que as políticas públicas devem ser pen-
sadas, realizadas e avaliadas por meio da interdisciplinaridade; quando se 
aborda a importância de uma política pública de ensino de gênero, deve-se 
compreender que a sua materialização deverá envolver estudos técnicos, 
sociológicos, das ciências políticas e demais áreas de interesse específico. 
O Direito tem o papel de materializar a base da política pública, a partir dos 
objetivos expressos na Constituição (RECK e BITENCOURT, 2016, p. 133), 
e, portanto, a adequada formação acadêmica de juristas é essencial. 

Dessa forma, no âmbito do Direito, Vanice Lírio do Valle explicita que 
a realização de uma política pública se dá por meio de uma escolha entre 
várias, estipulando-se as prioridades. Após isso, focaliza-se no que precisa 
ser realizado, objetivos e possíveis indicadores para uma avaliação dessa 
política pública. As etapas da construção de uma política pública podem ser 
vislumbradas em um ciclo: “1º) reconhecimento do problema; 2º) formação 
da agenda; 3º) formulação da política; 4º) escolha da política pública a ser 
implementada; 5º) implementação da política pública eleita; 6º) análise e 
avaliação da política pública executada” (VALLE, 2009, p. 87). A Figura 1, 
a seguir, representa o ciclo das políticas públicas.
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Figura 1 – Ciclo das políticas públicas

Fonte: Adaptada de Valle (2009) e Souza (2003).

Além disso, o papel do Direito vai além do viés procedimental, e, 
segundo Zagrebelsky (2007, cap.1), um dos vieses de maior importância é 
o fato de a Constituição permitir ir além dos consensos existentes da socie-
dade e possibilitar a formação de consensos formais ou abstratos (SCHIER, 
2016, p. 284). Nesse sentido, a Constituição possibilita que matérias que 
não seriam consenso quantitativo se tornem objetivos da nação e obrigato-
riedades. A educação de gênero insere-se exatamente nesse debate. Segundo 
Viana (1996), a quantidade de mudança social é diretamente proporcional 
ao consenso social sobre determinado tema, como se observa no Gráfico 
4, a seguir. 
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Gráfico 4 – Relação quantidade de mudança/consenso

Fonte: Adaptada do modelo de Viana (1996).3

O gráfico demonstra que quanto maior for o entrosamento e a transparên-
cia sobre o processo (cada fase) entre os formuladores (predominantemente 
o Poder Público), os implementadores (Poder Público, órgãos e iniciativa 
privada) e a população afetada, maior será o êxito e o poder de mudança 
da política pública. Assim, quanto maior o consenso de que determinada 
política pública é importante e deve ser priorizada, maior o seu potencial de 
mudança. A pergunta que pode restar é: como a educação de gênero não é 
um consenso, então ela não tem um grande potencial de mudança se mate-
rializada em política pública? 

Em realidade, a própria política pública pode ser um propulsor de con-
senso, por meio da informação e transparência sobre o que é a educação de 
gênero. Nesse sentido, o diálogo construtivo (e não acusatório) entre educa-
dores, pesquisadores, professores, pais e alunos é essencial para a formação 

3 O modelo apresentado inicialmente por Ana Luiza Viana traz a relação entre mudanças 
na implementação e a diminuição do consenso, sendo, assim, uma relação inversamente 
proporcional. O modelo apresentado diz respeito à relação entre o nível de consenso e 
o nível de mudança social, que se mostram diretamente proporcionais por gerarem uma 
atuação integrada da sociedade (VIANA, 1996).
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do consenso sobre esse tema, principalmente pautado na compreensão do 
que o ensino de gênero realmente é. 

Por outro lado, diante do obstáculo de concretização de uma Política 
Pública Educacional de Gênero, em virtude da ausência de consenso da 
sociedade e do desinteresse dos meios políticos, a realização de iniciativas 
esparsas nos âmbitos do ensino infantil, médio e superior vêm tomando 
destaque principalmente pelo seu viés informativo e conscientizador. 

Existem várias iniciativas nos níveis de ensino fundamental, médio e 
superior, promovendo a discussão e o fomento do diálogo sobre gênero, 
que reverbera em outros temas, como violência doméstica, posicionamento 
da mulher no mercado de trabalho, gravidez na adolescência, planejamento 
familiar, etc. 

O primeiro exemplo é o Anteprojeto Estatuto da Diversidade Sexual e de 
Gênero, elaborado pela Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero 
da Ordem dos Advogados do Brasil, com enfoque em uma educação não 
discriminatória e igualitária: 

Art. 56 – Os estabelecimentos de ensino (públicos e privados) 
têm o dever de promover a liberdade, a tolerância, a igualdade, 
a diversidade e o respeito entre as pessoas, independentemente 
de sua orientação sexual ou identidade de gênero; 
Art. 57 – Os professores, diretores, supervisores, psicólogos, 
psicopedagogos e etc. têm o dever de evitar qualquer atitude 
preconceituosa ou discriminatória por orientação sexual e iden-
tidade de gênero.; 
Art. 58 – Os profissionais da educação têm o dever de abordar 
os temas relativos à sexualidade, adotando materiais didáti-
cos que não reforcem a discriminação com base na orientação 
sexual ou identidade de gênero; 
Art. 59 – Gera responsabilidade civil e penal à omissão dos 
dirigentes e dos professores que não coibirem, no ambiente 
escolar, ações discriminatórias em decorrência de sua orienta-
ção sexual ou identidade de gênero; 
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Art. 60 – Programação de atividades escolares referentes a datas 
comemorativas devem atentar à multiplicidade de formações 
familiares; 
Art. 61 – O poder público deve promover a capacitação dos 
professores para uma educação inclusiva e evitar a evasão 
escolar; 
Art. 62 – Assegurado o uso do nome social em todos os níveis 
de ensino. (OAB, 2017)

É possível observar que as disposições estão preocupadas em eliminar 
qualquer tipo de discriminação. Em especial, denota-se que o material foi 
produzido por juristas, por meio de uma Comissão no âmbito da OAB que é 
voltada para o estudo e para a promoção de direitos, demonstrando a neces-
sidade do diálogo no âmbito jurídico com iniciativas educacionais. 

Destacamos, ainda, o Currículo de Gênero da ONU Mulheres, em par-
ceria com a iniciativa “O Valente não é violento”, que tem por objetivo a 
promoção da igualdade de gênero e o combate ao machismo. A iniciativa 
apresenta seis planos de aula completos sobre os seguintes temas: i) sexo, 
gênero e poder; ii) violências e suas interfaces; iii) estereótipos de gênero 
e esportes; iv) estereótipos de gênero, raça/etnia e mídia; v) estereótipos 
de gênero, carreiras e profissões: diferenças e desigualdades; vi) vulnera-
bilidades e prevenção (NASCIMENTO e ARRUDA, 2016). Dessa forma, 
é possível vislumbrar que a proposta promove não somente o diálogo, mas 
também a liberdade de todas as crianças de poder escolher suas profissões, 
sem imposições. 

No ensino superior, há eventos e cursos de extensão com o enfoque de 
gênero e demais interdisciplinaridades, mas também há grupos e núcleos de 
pesquisa permanentes. O mapeamento dos grupos de pesquisa foi realizado 
no site do CNPQ, com a palavra-chave “gênero” e foram encontrados 439 
resultados, dos quais 14 foram desconsiderados por não terem vinculação 
com o tema, utilizando-se a palavra gênero para outra finalidade. As ciências 
elencadas pelos pesquisadores foram as Ciências Humanas, Ciências Sociais 
Aplicadas, Linguística, Letras e Artes, Ciências da Saúde e outros, conforme 
mostra o Gráfico 5, a seguir.
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Gráfico 5 – Número de grupos/núcleos sobre o tema gênero

Fonte: Elaboração própria.

cOnclUsãO

O sonho da igualdade de gênero não será alcançado sem uma atuação positiva 
e concreta do Estado. Os estudos citados neste capítulo comprovam que a 
inserção das meninas e mulheres no ensino formal, bem como o reconheci-
mento jurídico da igualdade entre homens e mulheres, independentemente 
de raça, cor, idade e condição socioeconômica, não teve o êxito, por si só, de 
eliminar todas as formas de discriminação. O sexo e a cor ainda são determi-
nantes na escolha da profissão, impõem disparidades salariais e são entraves 
para o progresso na carreira, além de denunciarem os elevados índices de 
violência doméstica contra a mulher (bem como a violência policial e nas 
ruas contra negros, que não foi objeto da nossa investigação). Ações afirma-
tivas e políticas públicas de gênero são necessárias para superar a trajetória 
histórica de desigualdade.

A escola não é um ambiente neutro; ela reproduz a dinâmica social e, 
nesse sentido, pode ser um instrumento que alimenta relações de poder e 
práticas discriminatórias. Por isso, apesar dos muitos benefícios proporciona-
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dos pela universalização do ensino, o acesso ao sistema educacional precisa 
estar acompanhado do debate crítico sobre a formação dos alunos – bases 
curriculares –, preparação dos professores e a infraestrutura das instituições. 
Entre os tópicos indispensáveis para a formação de cidadãos conscientes e 
capazes de romper com correntes que, por séculos, colocam muitas mulheres 
em situação de vulnerabilidade e desvantagem socioeconômica, estão as 
políticas de ensino de gênero. 

O aprofundamento do debate de gênero, no sentido amplo defendido na 
introdução, precisa permear todos os níveis de ensino, inclusive em nível 
superior e de pós-graduação. Isso porque a sociedade depende de formação 
contínua para frear movimentos ultraconservadores e a polarização política 
que estamos presenciando nos dias atuais. No que diz respeito à faculdade 
de Direito, a importância sobressai na formação de juristas que ocuparão os 
cargos junto ao aparato judiciário e na defesa das minorias. O Poder Judiciá-
rio destacou-se como instituição necessária para salvaguarda das pautas de 
gênero com relação aos ataques dos Poderes Executivo e Legislativo, que, 
no âmbito dos planos estaduais e municipais de ensino, tentaram censurar 
discussões sobre gênero e sexualidade nas escolas.

O ensino pode ser emancipador de muitas formas, quer pela formação 
de capital humano e seus reflexos econômicos, no contexto almejado pela 
Sinha Vitória de Vidas secas, de ruptura da herança de pobreza no sertão, 
quer pelo aprendizado humanizador capaz de reduzir a violência doméstica 
contra a mulher e a reprodução, no mercado de trabalho, dos estereótipos de 
gênero. Os dois caminhos se cruzam e devem ser perseguidos em conjunto.
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