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Este Volume 2, Dinâmica do 
ensino jurídico, da obra Globa-
lização, ensino jurídico e desi-
gualdade tem como objetivo 
apresentar como as circuns-
tâncias atuais e o contexto das 
mudanças profissionais e so-
ciais interferem nas dinâmicas 
de sala de aula. Os capítulos 
analisam o papel da faculdade 
de Direito, considerando a im-
plementação de diferentes me-
todologias, currículos e ele-
mentos pedagógicos nas ativi-
dades de ensino e extensão. 
São desenvolvidos questiona-
mentos acerca das implicações 
políticas das escolhas institu-
cionais e docentes para a for-
mação jurídica e para a forma-
ção social do país, convidando 
o leitor a repensar o futuro do 
ensino jurídico brasileiro. 
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Este livro tem origem no curso “O Direito na era digital: 
globalização, educação jurídica e desigualdade”, ministrado 

no segundo semestre de 2020 pelo professor José Garcez 
Ghirardi no Programa de Pós-Graduação da Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV 
DIREITO SP). A realização desse curso insere-se no âmbito 

do projeto CAPES-Print “O Direito na Era Digital”.
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INTRODUÇÃO

José Garcez Ghirardi
Marina Feferbaum

Repensar o ensino jurídico diante da perspectiva do desenvolvimento 
é um grande desafio. A globalização corporativa, a ascensão do capi-
talismo financeiro e as mudanças nas tecnologias de informação e 

produção vêm desestabilizando formas tradicionais de organização jurídica 
e político-social no Ocidente.

Tal processo de fragilização do Estado tem contribuído para ampliar as 
desigualdades entre grupos sociais. Logo, compreender os significados, os 
impactos e o papel das instituições jurídicas na realidade brasileira é crucial 
para podermos construir soluções eficazes.

Examinar criticamente essas premissas, e em particular o papel que as 
faculdades de Direito desempenham ou deveriam desempenhar na confor-
mação desse novo cenário, é o objetivo desta coletânea. Discutir o papel 
do Direito em cada contexto, compreendendo os diversos significados de 
desenvolvimento – econômico, social, político, cultural –, é imperativo.

As desigualdades acentuadas a cada crise que o país enfrenta só eviden-
ciam o quanto temos que nos debruçar ainda mais sobre essas questões e 
como a realidade é dinâmica e está sofrendo transformações de forma cada 
vez mais acelerada.

As instituições jurídicas, com seus instrumentos e sua concepção de 
desenvolvimento, dizem bastante sobre o papel que o Direito pode assumir 
em face das desigualdades sociais.

Questionar nossas próprias práticas nos faz rever conceitos, considerar 
outros ângulos e expandir nossa visão. Ao problematizar publicamente esses 
pontos, realizamos um exercício de autocrítica e de construção, permitindo 
dialogar com nossos pares e aprimorar nossas ações.

A responsabilidade do ensino superior envolve também, para além da 
área de conhecimento técnico, formar para a vida em sociedade. Como 
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sujeitos, nossos alunos e nossas alunas ocupam um lugar político no mundo. 
Devemos, portanto, promover um ensino que forme juristas com consciência 
ética e competência para enfrentar esse contexto; sim, cidadãos e cidadãs.

Não se trata somente de novas formas de ensinar Direito; elas represen-
tam escolhas que vão além do modo com que se ensina. São as premissas e 
concepções de aparatos jurídicos, construídos nas faculdades de Direito, as 
bases das quais partimos para regular e criar soluções.

O ensino jurídico não está descolado do contexto regional e das circuns-
tâncias intrínsecas ao país. Articular o conhecimento teórico e a realidade 
na qual estamos inseridos(as) é papel essencial da universidade. E docentes, 
como mediadores e facilitadores desse processo de aprendizagem, precisam 
ter um olhar crítico a essa conjuntura, a fim de desenhar o melhor programa 
para seus estudantes e a sociedade.

Este volume traz justamente a oportunidade de refletirmos sobre como 
as circunstâncias atuais e o contexto das mudanças profissionais e sociais 
interferem na dinâmica de sala de aula.

Em 11 capítulos, temos contribuições de colegas que se propuseram a 
compartilhar aspectos fundamentais para essa discussão, de modo a resul-
tar em transformações da nossa prática cotidiana. Diante da ampliação das 
desigualdades sociais, qual é o papel do Direito? Como podemos articular 
esses saberes em prol da construção de uma sociedade mais igualitária? Qual 
é a geração de juristas que queremos formar para dar conta desse contexto? 
Quais são as escolhas metodológicas e pedagógicas que devemos fazer? E 
que implicações políticas isso traz para o ensino e o futuro do país?

As reflexões de brilhantes acadêmicos(as) e docentes, reunidos(as) nesta 
obra, vão desde a formação para o exercício da cidadania em contextos de 
desigualdade social à extensão universitária e educação básica, construção de 
políticas públicas e humanização no ensino jurídico. A temática de Direito, 
tecnologia e a formação do advogado do futuro também são objeto de pes-
quisa e profunda reflexão, assim como as mudanças legais na regulamentação 
do ensino jurídico.

Apesar da saturação de cursos de Direito no Brasil, novos programas 
estão sendo criados. Alguns, tal como o projeto da Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP), têm a proposta de 
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romper com o ensino jurídico tradicional, na iniciativa pública e privada, e 
também são alvo de análises.

A pandemia de covid-19, cujos impactos vivenciamos até hoje, enfren-
tando dificuldades estruturais de acesso e implementação do ensino remoto 
emergencial, ocasionou e ocasionará muitas consequências na modalidade 
de ensino a distância e na própria formação dos profissionais dessa geração 
em diante.

Ainda, a concepção de Direito e as metodologias e os elementos peda-
gógicos empregados para seu ensino são escolhas institucionais e docentes 
que partem de certas premissas, que podem ou não auxiliar na perpetuação 
de fragilidades sociais. Ter, portanto, uma postura crítica em relação ao 
contexto em que o curso está inserido é condição para que se possa construir 
caminhos que resultem em uma atuação e em um perfil de cidadãos e egressos 
transformadores da sociedade.

Se tivermos conseguido, com este volume, contribuir um pouco mais 
para o avanço desse complexo debate, que deve ser feito de forma horizontal 
e coletiva, cumprimos nosso objetivo.

Discutir o ensino jurídico do futuro e as constantes transformações por 
que a sociedade está passando implica, necessariamente, considerar a glo-
balização e a superação das desigualdades para que de fato o Direito e o 
desenvolvimento do conhecimento jurídico estejam a favor da construção 
de uma sociedade melhor.

Se estamos considerando o novo perfil do profissional jurídico que está 
sendo demandado pelo mercado, não há como descolá-lo das circunstâncias 
em que o Sul Global e o Brasil se encontram. Ao falarmos de políticas e 
legislação sobre novas tecnologias, automatização e direito digital, estamos 
considerando os impactos também a quem está à margem desse processo?

Inovar na nossa profissão passa, antes de tudo, por desenvolver nos 
estudantes habilidades e competências orientadas a um olhar mais sensível 
e uma prática significativa e transformadora. Dessa forma, será possível que 
esses profissionais façam a diferença ao articular o Direito, de modo conec-
tado à realidade, às demandas de cada contexto e, sobretudo, à construção e 
ao fortalecimento de aparatos e instituições jurídicas capazes de mitigar as 
desigualdades.
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Afinal, toda escolha é política e, portanto, deve ser feita com muito 
cuidado, pois traz consequências à sociedade. O que elegemos abordar em 
sala de aula e a forma como o fazemos devem ser uma decisão consciente 
do que consideramos ter valor e do que não tem, do que é essencial para o 
futuro do país e do que não é, do que esperamos dos profissionais jurídicos 
do futuro e do que não queremos esperar deles.

Não se muda a forma de ensinar Direito se não alterarmos a forma de 
pensar e pesquisar Direito. É um processo de construção coletiva. Se quere-
mos formar profissionais que façam diferença na sociedade, temos que saber 
aonde queremos chegar para realizar escolhas alinhadas a esses objetivos.

Discutir o papel que as instituições jurídicas e as faculdades de Direito 
desempenham na conformação desse novo cenário é nos responsabilizarmos 
pelas nossas escolhas, pela profissão que escolhemos, pelas instituições de 
ensino que ajudamos a construir e, sobretudo, pelo ofício que elegemos: 
formar cidadãos e profissionais jurídicos.

Que, a partir dessas reflexões, esse diálogo ecoe ainda mais, multiplique-
-se e afete a prática do ensino jurídico no Brasil, utilizando o conhecimento 
acadêmico em prol da sociedade.
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CAPÍTULO 1
ENSINO JURÍDICO PARA FORMAÇÃO CIDADÃ EM 
PAÍSES COM PROFUNDA DESIGUALDADE SOCIAL1

Cecília Barreto de Almeida
Guilherme Forma Klafke

Introdução

Este texto foi motivado pela nossa preocupação com o emprego de 
argumentos jurídicos por uma parcela da sociedade e das autoridades 
políticas para justificar medidas que, no contexto da pandemia de 

covid-19, colocaram em risco a sobrevivência das brasileiras.2 Esse uso não 
é propriamente uma novidade e sustentou historicamente medidas que atacam 
diariamente a existência de segmentos invisibilizados e marginalizados da 
sociedade, como a população negra e pobre das periferias das grandes cidades. 
A diferença desta vez, porém, é que todas estiveram sujeitas à contaminação 
pelo novo coronavírus, ainda que as mais ricas pudessem evitar mais a expo-
sição ao patógeno e acessar melhores tratamentos. Nesse cenário, a resistência 

1 Agradecemos ao professor José Garcez Ghirardi pelas contribuições, em diferentes espa-
ços, às nossas ideias expostas neste capítulo. Também agradecemos a Dimitri Dimoulis, 
Luciana Gross Cunha e Nikolay Bispo, responsáveis pelo Núcleo de Justiça e Cons-
tituição (NJC) da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV 
DIREITO SP), pela oportunidade de debater o texto, e aos comentários de: Ana de Mello 
Côrtes, Bárbara Magarian, Danieli Chiuzuli, Fabiana Bartholi, Fernanda Aidar, Fernanda 
Cyrineo Pereira, Giovanna Mauad, Guilherme Balbi, Irene Bonetti, Karina Denari, Laura 
Kirsztajn, Lívia Fonseca, Marco Antonio Silva Costa, Marina Gibson, Maurício Buosi 
Lemes, Milena Santana, Rebecca Groterhorst, Rubin Souza e Yuri Ivo.

2 Ao longo do texto, utiliza-se preferencialmente o feminino universal, excetuando-se  trechos 
em que a marcação do masculino foi necessária ao argumento ou ao contexto  histórico.
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ao uso de máscaras em espaços públicos, ao distanciamento social e à vaci-
nação obrigatória, sob a justificativa de violação de liberdades individuais e 
econômicas, representou uma ameaça real a toda a comunidade política.

Há uma noção das pessoas sobre direitos e responsabilidades subjacente 
às discussões que deriva de uma ideia sobre o que é ser cidadã de uma 
comunidade política. Também aqui não se trata de uma discussão nova, já 
que propostas para conciliar a tensão entre direitos individuais, direitos da 
coletividade, interesses públicos e responsabilidade social existem há muito 
tempo. Mas o choque entre diferentes visões sobre os laços sociais e políticos 
que unem uma comunidade e sobre o direito que a organiza tem implicações 
para a sobrevivência desse mesmo grupo no contexto de uma pandemia. 
E não se trata apenas das centenas de milhares de pessoas que morreram 
por causa da doença, mas também de todas aquelas que se viram em uma 
situação precária de subsistência e se juntaram aos segmentos esquecidos da 
sociedade. A crise, por exemplo, afetou desproporcionalmente as famílias 
chefiadas por mulheres negras, que receberam entre 1,4 e 2,6 vezes menos que 
famílias chefiadas por homens brancos, homens negros e mulheres brancas 
(FARES et al., 2021).

A relação com a formação cidadã se estende para o ensino jurídico. Como 
docentes da área, questionamos não apenas o papel dos cursos jurídicos, mas 
do ensino do Direito em todos os espaços onde ele pode ser ensinado, da 
educação formal à família e aos diferentes espaços sociais de convivência. 
De um lado, as pessoas em uma comunidade política aprendem constante-
mente a exercer direitos e deveres, como ao tomar contato com as regras 
de trânsito em uma autoescola ou com os direitos do consumidor em uma 
loja. De outro lado, os cursos de Direito formam profissionais que têm como 
principal atividade resolver problemas e crises sociais, atuando de maneira 
decisiva sobre esses direitos e deveres (KLAFKE e FEFERBAUM, 2020, 
p. 11; SANTIAGO DANTAS, 2010, p. 11-12; UNGER, 2006, p. 118-119).

Dito isso, este capítulo se restringe a discutir a formação para o exercí-
cio de cidadania (direitos e deveres) no sistema de ensino formal. Do ensino 
infantil à educação básica, do ensino médio e técnico ao ensino superior, essa 
formação é uma missão reconhecida em todos os documentos que estrutu-
ram as instituições educacionais (Constituição, Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação, Diretrizes Curriculares Nacionais, etc.). Mas que tipo de cidadãs o 
sistema deve formar, levando em consideração que a compreensão de cidadania 
se reflete na ação das pessoas em geral, inclusive de profissionais do Direito? 
Essa é uma discussão pedagógica relacionada com ideais políticos e jurídicos.

Sustentamos que isso deve acontecer de duas formas principais: pela 
construção de uma cultura de respeito e garantia a direitos, e pela construção 
de uma comunidade política consciente de suas obrigações e responsabilida-
des. Essa formação deve permear toda a trajetória educacional das pessoas, 
da educação infantil à pós-graduação, em todas as áreas (CRITTENDEN e 
LEVINE, 2018). Em contextos de profunda desigualdade, a formação deve 
responder ainda a dificuldades adicionais que a cisão social traz para a cons-
trução da comunidade, como a invisibilização e os privilégios. O fracasso 
na missão contribui para a falência da comunidade política brasileira como 
grupo de cidadãs que conseguem compartilhar uma vida e resolver problemas 
conjuntamente.

Este capítulo apresenta uma proposta de como devemos agir no ensino. 
Expomos diferentes maneiras de “formar cidadãs” e defendemos que, em 
países de profunda desigualdade social, não é desejável enfatizar o discurso 
dos direitos sem levar em consideração as responsabilidades de cada pessoa 
com suas concidadãs na construção de uma comunidade política. Argumen-
tamos que essa formação é ainda mais relevante nos cursos jurídicos, que 
formam os profissionais da área e os quadros políticos. As profissionais 
que concebem e executam as leis, julgam casos com base nelas ou atendem 
de qualquer maneira outras pessoas com esse objetivo (advocacia, defen-
soria, polícia, etc.) devem ter consciência de como suas escolhas e ações 
impactam a construção da comunidade. 

Além desta introdução e da conclusão, este capítulo se estrutura em qua-
tro seções. Nelas, explicamos esses processos (cultura de respeito e garantia 
de direitos, construção de comunidade política e formação de elites profissio-
nais) e aprofundamos a noção de construção de comunidade, relacionando-a 
com concepções liberais, consensuais, republicanas e pluralistas de cidadania. 
A primeira seção busca debater a própria ideia de cidadania. Em seguida, 
na segunda seção, indicamos como a educação pode ser capaz de formar 
cidadãs. Prosseguimos, na terceira seção, apresentando a importância dessa 
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formação em países de profunda desigualdade social. Por fim, na quarta seção 
analisamos esse argumento em relação aos cursos jurídicos, mostrando o que 
há de específico no ensino do Direito. 

o que sIgnIfIca “cIdadanIa” em “formar para a 
cIdadanIa”?

“Cidadania” é uma palavra com múltiplos significados, assumindo conotações 
mais ou menos amplas segundo a área do conhecimento. No Direito, tornou-
-se comum a associação de cidadania com nacionalidade ou com a capacidade 
de exercer direitos políticos e eleitorais (SILVA, 2009; DALLARI, 2001; 
LENZA, 2011; MORAES, 2011). Nas ciências sociais, o conceito se refere a 
um conjunto maior de direitos e obrigações, que influencia a participação das 
pessoas na vida social e é pautado por relações de igualdade e desigualdade 
(CARVALHO, 2017; SALES, 1994; SANTOS, 1979), abrangendo também 
o próprio processo de lutas e movimentos sociais para conquista de direitos 
(SILVA, 2010; DAGNINO, 1994; DURHAM, 1984). Na filosofia política, 
com reflexos para a filosofia jurídica,3 a discussão sobre a comunidade é 
ampla e envolve não apenas a noção de vínculo com o Estado, mas também 
a relação que as pessoas estabelecem entre si. Arendt (1989, p. 326-329), 
por exemplo, argumenta que a perda de cidadania (vínculo com o Estado) 
significa a perda da textura social em que a pessoa se insere no mundo, da 
legalidade, da proteção dos governos e dos direitos, ou seja, em última ins-
tância, o “não pertenc[imento] a qualquer comunidade”.

De maneira ampla, Janoski e Gran (2002, p. 18) sustentam que teorias 
de cidadania compreendem noções sobre a natureza dos indivíduos, seu 
papel no grupo, mecanismos de ação e decisão coletiva, direitos e obriga-
ções, construção de instituições políticas e aspirações sobre o que é ser uma 
“boa cidadã”. Eles agrupam autoras em torno de quatro explicações básicas: 
(a) a teoria liberal, (b) a teoria de ordem consensual, (c) o republicanismo 

3 Sobre a teoria de Ronald Dworkin, por exemplo, Guest (2010, p. 88) sintetiza: “[...] a con-
cepção de comunidade de Dworkin é importante para sua concepção de argumento jurídico”.
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participativo e (d) o pluralismo pós-moderno moderado (Quadro 1). Cada 
teoria estabelece determinada relação entre direitos e deveres com reflexos 
nos níveis social, coletivo (grupos) e individual. 

As teorias liberais (a) se caracterizam pelo foco no indivíduo, pela con-
cepção atomística da sociedade e pela precedência dos direitos individuais 
em face de obrigações e direitos do grupo (JANOSKI e GRAN, 2002).4 Elas 
ganharam tração com a expansão do liberalismo político nos séculos XVIII 
e XIX (HOBSBAWN, 1977 e 1996), sofreram reveses na primeira metade 
do século XX com a ascensão de posições críticas socialistas, nacional-so-
cialistas e fascistas (veja-se, por exemplo, SCHMITT, 2007a, p. 17-38, e 
2007b, p. 115-118), e retomaram alguma proeminência com o liberalismo 
igualitário na segunda metade do século XX (RAWLS, 2000). 

Quadro 1 – Quatro teorias básicas de cidadania

Indivíduo e 
consenso

Grupos Direitos e 
obrigações

Instituições 
políticas

Ímpeto 
ideacional

1. Teorias 
liberais: 
Locke, Adam 
Smith, T. H. 
Marshall, R. 
Dahl (início), J. 
Rawls
a. Liberalismo 
tradicional
b. Liberalismo/
pluralismo 
moderno

Cidadãs são 
autointeressadas, 
mas isso é bom. 
Consenso não é 
provável, mas 
também não é 
descartado.

O indivíduo é 
supremo e sua 
participação 
voluntária em 
grupos plurais 
é representativa 
dele.

Direitos indi-
viduais uni-
versalistas têm 
precedência 
sobre obrigações 
e o Estado. 
Direitos de gru-
pos não existem 
para categorias 
adscritas. Gru-
pos têm direitos 
secundários a 
indivíduos.

Partidos polí-
ticos agregam 
interesses de 
categorias 
expressas por 
grupos de inte-
resse. A maioria 
das ações ocorre 
em legislaturas 
representativas.

Cidadãs seguem 
interesses pró-
prios e regras na 
busca por felici-
dade, ao mesmo 
tempo que são 
tolerantes.

4 Gargarella (2006, p. 12) chama de “visão madisoniana” ou “pluralista” da democracia a 
concepção que “concebe a cidadania como um conjunto de pessoas motivadas principal-
mente por paixões ou por impulsos egoístas, que as impedem de tomar decisões racionais 
de acordo com os interesses da totalidade” (tradução nossa). O nome remete aos federa-
listas, conforme a visão de James Madison. Outras concepções de democracia também 
derivam dessa ideia de sociedade baseada nos interesses individuais, como a abordagem 
utilitarista, a concepção econômica e a teoria elitista (NINO, 1996, p. 70-82). 
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2. Ordem 
consensual: 
Aristóteles, 
J.-J. Rousseau, 
A. Etzioni, W. 
Galston, A. Old-
field, P. Pettit.
a. 
Comunitarismo
b. Republica-
nismo cívico

Cidadãs podem 
ser moldadas 
em cidadãs boas 
ou virtuosas. 
Consenso é alta-
mente desejável 
e o objetivo 
principal.

A “vontade 
geral” na socie-
dade como um 
todo e em seus 
grupos consti-
tutivos é mais 
importante que o 
autointeresse.

Obrigações 
representando 
a “vontade 
geral” são mais 
importantes que 
direitos indivi-
duais, mas obri-
gações ajudam a 
impor e forta-
lecer direitos 
universalistas.

O estado como 
entidade moral 
tem a obriga-
ção de aplicar 
(enforce) as 
obrigações da 
população. Em 
algum nível, 
a sociedade 
civil também 
aplica (enforce) 
obrigações.

Cidadãs obede-
cem a deveres 
e trabalham em 
conjunto a fim 
de participar da 
boa sociedade.

3. Repu-
blicanismo 
participativo: 
J. Habermas, J. 
Bohman, H. van 
Gunsteren, Ben-
jamein Barber, 
M. Warren.
a. Neorrepubli-
canismo
b. Democracia 
expansiva

A natureza 
humana da 
cidadania é 
complexa, 
mas isso não é 
uma barreira à 
participação. 
Consenso dá 
passagem para 
participação e 
procedimento.

Indivíduos 
são sub-repre-
sentados. Sua 
participação 
em grupos deve 
ser encorajada 
seguindo certos 
procedimentos 
comunicativos. 
Grupos devem 
respeitar direitos 
individuais.

Direitos uni-
versalistas e 
obrigações estão 
em um equilí-
brio complexo. 
Deve-se ser cui-
dadosa ao impor 
obrigações 
estatais, mas 
algumas obriga-
ções são neces-
sárias. Deve-se 
igualmente ser 
cuidadosa sobre 
grupos.

O estado e a 
sociedade civil 
formalmente 
criam institui-
ções delibe-
rativas como 
votações delibe-
rativas (delibe-
rative polling), 
reuniões de 
cidade, traba-
lhos, conselhos, 
codetermina-
ções, conselhos 
de polícia-ci-
dadã, etc.

Cidadãs partici-
pam de maneira 
tolerante e justa 
em conselhos 
comunitários e 
fóruns de modo 
a estabelecer 
uma sociedade 
justa.

4. Pluralismo 
pós-moderno 
moderado: 
E. Laclau, C. 
Mouffe, E. Isin, 
J. Torfing, W. 
Kymlicka.
a. Pluralismo 
radical
b. Multicultura-
lismo

As identidades 
das cidadãs são 
complexas. Isso 
exclui funda-
mentalmente 
o consenso 
substantivo.

Grupos sociais 
de grande 
escala são um 
mau ajuste aos 
interesses da 
maioria dos 
indivíduos 
pós-modernos, 
que tendem a 
encontrar suas 
expressões em 
movimentos 
sociais.

Grupos culturais 
e adscritos têm 
direitos culturais 
e procedimen-
tais. Direitos 
universais não 
existem ou exis-
tem em um grau 
limitado. Direi-
tos de grupos 
específicos de 
grupos culturais 
e adscritos são 
importantes.

Movimentos 
sociais e a mídia 
são a força 
motivadora 
para mudanças 
institucionais. 
Ambos envol-
vem elites de 
vários grupos 
apresentando 
direitos particu-
laristas enquanto 
ignoram 
obrigações.

Cidadãs perse-
guem identida-
des de grupos 
por meio de 
direitos de gru-
pos ou culturais, 
ou resistem e 
alcançam tais 
direitos em 
movimentos 
sociais. 

Fonte: Janoski e Gran (2002, p. 18, Tabela 2.3, tradução nossa).

A precedência dos direitos individuais em face dos deveres não é resul-
tado apenas de contexto histórico (afirmação do indivíduo burguês ante o 
Estado), mas geralmente resulta do juízo de que o desenvolvimento pessoal 
e o autointeresse são menos perigosos para a sociedade do que a ingerência 
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do grupo na vida dos indivíduos. Nas palavras de Rawls (2000, p. 25), por 
exemplo, o problema do liberalismo seria “compreender como é possível 
existir, ao longo do tempo, uma sociedade estável e justa de cidadãos livres e 
iguais profundamente divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e morais 
razoáveis, embora incompatíveis”. Não raramente essas teorias vêm acom-
panhadas de uma noção contratualista da sociedade, como se os indivíduos 
pudessem escolher se engajar ou não no pacto social, negociar os direitos e 
deveres da relação ou trabalhar em um pacto de cooperação.5

Um dos autores mais influentes no tema da cidadania, Thomas Humphrey 
Marshall, alinha-se com esse entendimento liberal. Em sua obra Cidadania 
e classe social, de 1950, buscou conciliar o desenvolvimento histórico da 
cidadania, marcado pela criação de direitos ou extensão de direitos existentes 
a novos grupos, com a divisão da sociedade em classes sociais (MARSHALL, 
2002, p. 24). É dele a leitura de que a cidadania tem três elementos: (i) civil 
(direitos de liberdade individual), (ii) político (direito de participação no 
exercício do poder político) e (iii) social (direitos relacionados a bem-estar 
econômico e padrões civilizatórios) (MARSHALL, 2002, p. 9).6 O enfoque 
nos direitos individuais não ofusca uma preocupação com os deveres, mas 
eles são limitados, por um lado, pela liberdade individual e pela exigência 
de uma motivação específica, e, por outro lado, pela vagueza da noção de 
comunidade com a qual se tem uma obrigação, especialmente em sociedades 
populosas.7 Por isso, o autor contrapõe somente um pequeno rol de deveres 

5 Explicando a visão contratualista de Rawls e comparando tradições liberais, cf. Araújo 
(2002).

6 Apesar de a distinção entre direitos em civis, políticos e sociais ser associada por  Marshall 
a diferentes momentos históricos na Inglaterra, ele esclarece que o caminho percorrido 
não foi linear ou lógico. Assim, diferencia-se da noção de evolução ou de “gerações de 
direitos”, criticada quando associada a uma ideia de que a posterior supera a anterior, em 
lugar de complementá-la (SILVA, 2005, p. 546).

7 No primeiro sentido: “Se se invoca a cidadania em defesa dos direitos, as obrigações cor-
respondentes da cidadania não podem ser ignoradas. Estas não exigem que um indivíduo 
sacrifique sua liberdade individual ou se submeta, sem motivo, a qualquer exigência feita 
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(contribuir com impostos e seguridade social, prestar serviço militar, educar-
-se) ao amplo espectro de direitos que se multiplicaram ao longo do tempo 
(MARSHALL, 2002, p. 65-67).

As teorias de ordem consensual (b) se caracterizam pelo foco na socie-
dade, pela concepção de uma entidade coletiva distinta dos indivíduos e pela 
precedência da vontade geral e da responsabilidade para com o coletivo em 
relação aos direitos individuais (JANOSKI e GRAN, 2002). Essa noção 
pode ser remontada à polis grega e acompanha o desenvolvimento da ideia 
de república (res publica) ao longo da história. Ao contrário das teorias 
liberais, as consensualistas enfatizam os deveres das pessoas para com sua 
comunidade e a importância da manutenção dos laços sociais, ainda que 
em sacrifício do desenvolvimento individual. Antes de ser um indivíduo, a 
pessoa é um membro da comunidade, que a acolhe e se responsabiliza por 
ela, criando uma relação de reciprocidade (GARGARELLA, 2006, p. 15).

Um exemplo é a noção de soberania popular de Rousseau (1999). O 
pensador iluminista entende que existe uma “vontade geral” que conduz 
a sociedade ao melhor interesse social (ROUSSEAU, 1999, p. 33-34). As 

pelo Governo. Mas exigem que seus atos sejam inspirados por um senso real de responsa-
bilidade para com o bem-estar da comunidade” (MARSHALL, 2002, p. 58). No segundo 
sentido: “Os outros deveres são vagos e estão incluídos na obrigação geral de levar a vida 
de um bom cidadão, prestando tanto serviço quanto possível para promover o bem-estar 
da comunidade. Mas a comunidade é tão ampla que a obrigação se torna remota e ideal. 
De importância fundamental é o dever de trabalhar, mas o efeito do trabalho de um indiví-
duo sobre o bem-estar da sociedade total é tão infinitamente pequeno que ele dificilmente 
acreditará que possa causar algum mal pelo não cumprimento do referido dever. [...] Mas 
a comunidade nacional é ampla demais e muito remota para adotar esse tipo de lealdade e 
fazer dela uma força motivacional contínua. Esta é a razão pela qual muitos pensam que 
a solução do problema reside no desenvolvimento de lealdades mais limitadas para com a 
comunidade local e, especialmente, para com o grupo de trabalho. Nesta última forma, 
a cidadania industrial, estendendo suas obrigações até as unidades básicas da produção, 
poderia fornecer parte daquele vigor de que a cidadania em geral padece ressentir-se” 
(MARSHALL, 2002, p. 65-67).
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pessoas podem ou não pensar de acordo com essa “vontade geral”, mas, 
quanto mais gente envolvida na tomada de decisão, maiores as chances de 
que a vontade do povo corresponda à “vontade geral” pelo que há de comum 
nas várias diferenças.8 A intermediação reduz essas diferenças. Assim, ainda 
que o autor admita ser impraticável a adoção da democracia direta ateniense 
nos Estados modernos, ele considera ser ela a melhor forma de participação 
política e identificação dos mais elevados interesses sociais (ROUSSEAU, 
1999, p. 112-116). Vale notar que o trabalho do filósofo francês também é 
importante por estar associado a uma concepção profundamente diferente 
da natureza humana com reflexos para a pedagogia: o ser humano é bom 
por natureza e nasce livre das convenções sociais, às quais se “acorrenta” 
ao longo da vida para tornar possível a convivência social.9 Essa visão do 
ser humano como “tábula rasa” influencia até hoje a discussão sobre ensino.

As teorias baseadas no republicanismo participativo (c) enfatizam a 
relação entre indivíduos em uma sociedade, tentando conciliar a ideia de 
governo popular com direitos individuais por meio da noção de participação 
e deliberação (JANOSKI e GRAN, 2002). Elas adquiriram proeminência 
com a virada linguística, a teoria comunicativa na política e a ideia de demo-
cracia deliberativa a partir de meados do século XX, especialmente após os 
trabalhos de Jürgen Habermas (MENDONÇA, 2016, p. 745-746). De um 
lado, essas teorias não recaem na simplicidade da imposição de deveres aos 
indivíduos, uma “cultura da autoridade”, já que em uma sociedade complexa 
é necessário que haja justificativas para a ingerência coletiva sobre a vida 
individual, uma “cultura da justificação” (COHEN-ELIYA e PORAT, 2011, 
p. 480-481). De outro lado, não relegam a participação das pessoas na vida 
política apenas ao autointeresse, impondo-lhes um dever de participação no 
debate na esfera pública e na tomada da decisão coletiva (MENDONÇA, 

8 “Se, quando o povo suficientemente informado delibera, os cidadãos não tivessem nenhu-
ma comunicação entre si, do grande número de pequenas diferenças haveria de resultar 
sempre a vontade geral, e a deliberação seria sempre boa” (ROUSSEAU, 1999, p. 37).

9 Sobre a importância de Rousseau para a construção de uma nova pedagogia, a “Escola 
Nova”, que enfoca o sujeito que aprende, cf. Pimenta e Anastasiou (2008, p. 44).
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2016, p. 743). Para que isso aconteça, porém, é necessário empoderar grupos 
que não têm acesso ao processo deliberativo, conferindo-lhes capacidade de 
expor suas razões.

Essa concepção está presente, por exemplo, na leitura de Nino (1996) 
sobre democracia deliberativa. O autor questiona o comunitarismo tanto 
pelo risco de levar para resultados coletivistas e perfeccionistas, isto é, de 
imposição de vontade de um ente coletivo abstrato sobre o indivíduo, pro-
pondo-lhe como deve se portar para estar mais próximo da perfeição, como 
pela incoerência em defender práticas e convenções sociais, mas não aceitar a 
prática do discurso moral mais difundida, que adota justamente os princípios 
que condena (NINO, 1996, p. 56-57). Nino sustenta uma visão dialógica de 
democracia, baseada em uma premissa de que a decisão moralmente ade-
quada é conseguida por meio da troca de argumentos entre as pessoas (tese 
do valor epistemológico da democracia). Assim, “todos os participantes são 
demandados [...] a justificar suas propostas aos outros”, e esse constran-
gimento reduz a defesa do autointeresse em favor de uma imparcialidade 
(NINO, 1996, p. 121-123). 

Finalmente, as teorias pluralistas pós-modernas (d) enfatizam as com-
plexidades identitárias dos indivíduos e se afastam tanto da pretensão de 
consenso das teorias consensualistas como da universalidade dos direitos 
das teorias liberais (JANOSKI e GRAN, 2002). Essas teorias ganharam 
força recentemente como críticas à cientificidade moderna em vários campos 
do conhecimento. Elas consideram importante que direitos sejam atribuí-
dos a grupos em razão de suas características específicas, como mulheres, 
imigrantes, populações nativas, entre outros (JANOSKI e GRAN, 2002,  
p. 20). Essa construção por vezes questiona a própria ideia de “cidadã” como 
uma categoria abstrata que enfeixa um conjunto de expectativas sobre ação 
na sociedade, fruição de direitos e relacionamento com o Estado (ISIN e 
TURNER, 2002, p. 2-3).

Isin e Turner (2002, p. 2) exemplificam essa corrente ao sustentarem que 
a discussão sobre cidadania deixou de ser apenas uma questão de status de 
uma pessoa, e cada vez mais se torna um campo de disputa por reconheci-
mento social e político e redistribuição econômica em favor de grupos que 
se mobilizam para que suas identidades sejam levadas em consideração. 
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Daí o surgimento de estudos que trabalham, por exemplo, a ideia de cida-
dania sexual ou generificada (LISTER, 2002; 2003; MOREIRA, 2017), 
em paralelo com a organização dessas pessoas em movimentos sociais que 
fazem reivindicações na esfera pública.10 Nesse contexto, diferentemente do 
que exposto por Marshall, a marcha dos direitos não é um movimento em 
direção à igualdade por meio da extensão de direitos a grupos ou da criação 
de direitos iguais a todos, mas uma constante luta para incluir direitos dife-
renciados para grupos específicos em função de suas características (ISIN, 
2002, p. 117 e 123).

Essas quatro grandes concepções de cidadania não excluem outras que 
não estão compreendidas na visão de cidadania como um status que atrai 
direitos e obrigações. Algumas remontam às classificações indicadas por 
Janoski e Gran (2002), mas parecem extrapolar essa visão. É o caso da 
cidadania neoliberal, caracterizada pela visão do cidadão como participante 
do mercado (ISIN e TURNER, 2002, p. 8), que remete à tradição liberal. 
Também é o exemplo da cidadania em regimes totalitários como o nacio-
nal-socialismo, que se baseou não apenas em um ideal de indivíduo supe-

10 “A concepção moderna de cidadania como mero status mantido sob a autoridade de um 
Estado tem sido contestada e ampliada para incluir várias lutas por reconhecimento e 
redistribuição como instâncias de reivindicação e, consequentemente, por extensão, de 
cidadania. Como resultado, várias lutas baseadas em identidade e diferença (seja sexual, 
‘racial’, ‘étnica’, diaspórica, ecológica, tecnológica, ou cosmopolita) têm encontrado no-
vos caminhos para articular suas demandas como demandas de cidadania, entendida não 
simplesmente como um status legal, mas como um reconhecimento político e social e 
como uma redistribuição econômica. Por isso aumentou o número de estudiosos que tra-
balham com estudos feministas, queer, aborígenes, africanos, diaspóricos, pós-coloniais, 
de raça e etnia, urbanos, de imigração e de meio ambiente, que têm explorado e lidado 
com conceitos de cidadania sexual, cidadania ecológica, cidadania diaspórica, cidada-
nia diferenciada, cidadania multicultural, cidadania cosmopolita e cidadania aborígene” 
(ISIN e TURNER, 2002, p. 2, tradução nossa).
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rior, mas também na existência de uma hierarquia natural entre raças.11 Ela 
remonta a uma tradição comunitarista, a ponto de haver quem associe as 
ideias totalitaristas do século XX à concepção rousseauniana de vontade 
geral do século XVIII.12

Ainda que simplificadas, as quatro teorias são boas demarcações das 
diferenças sobre o que é ser cidadão e servem ao propósito de destacar o 
que significa a “cidadania” em “formação para cidadania”. A esse respeito, 
vale destacar que cada modelo apresenta sua aspiração ao ideal de cidadã 
(Quadro 1, coluna “Ímpeto ideacional”). Em teorias liberais, as cidadãs 
deveriam ser formadas para identificarem e seguirem os próprios interesses, 
seguirem regras mínimas e praticarem a tolerância em relação a interesses 
divergentes. Já em teorias de ordem consensual, as cidadãs deveriam ser 
formadas para serem boas e virtuosas, identificar e buscar a “vontade geral” 
por meio de consensos, obedecer a deveres para com as demais e trabalhar 
coletivamente. Nas teorias de republicanismo participativo, por sua vez, 
as cidadãs deveriam ser formadas primordialmente para trabalharem em 
grupos (reuniões, conselhos, fóruns, etc.), tendo a capacidade de se comu-
nicarem bem, deliberarem e buscarem consensos. Por fim, para teorias de 
pluralismo pós-moderno moderado, as cidadãs também deveriam identificar 
e construir suas identidades e expressá-las por meio da participação em 
movimentos sociais.

Observa-se, ainda, que muitas teorias de cidadania ainda carecem de 
mais explicações sobre as obrigações políticas das cidadãs perante a comu-
nidade. Elas oferecem um conjunto de justificativas para explicar o dever de 

11 A concepção nazista de cidadania transparece claramente na Reichsbürgergesetz de 1935 
(Lei de Cidadania do Reich), que distinguiu as pessoas vinculadas ao Estado alemão 
(Staatsangehörigkeit) em cidadãos do Reich (Reichsbürger) e apenas pessoas vinculadas 
ao Estado (einfach Staatsangehörigen), que consistiam em pessoas de raças consideradas 
“impuras” na ideologia nazista, especialmente os judeus – conforme atestado na Gesetz 
zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (Lei de Proteção do Sangue e da 
Honra Alemãs).

12 Sobre a associação feita por Isaiah Berlin, por exemplo, cf. Brooke (2016).
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obediência ao direito, como: (i) gratidão e retribuição em relação ao que a 
comunidade oferece (Sócrates); (ii) respeito a um contrato social pactuado 
entre os cidadãos que consentiram com direitos e deveres mútuos (Locke); 
(iii) obtenção de benefícios sociais por meio da cooperação e da comunhão 
de esforços (Bentham); (iv) responsabilidades decorrentes do pertencimento 
a um grupo, que o diferencia de outros grupos (Dworkin); (v) injustiça cau-
sada pela distribuição desproporcional dos ônus entre pessoas que cumprem 
deveres e que não cumprem (Rawls, posição inicial); (vi) dever de apoiar 
instituições que promovem a justiça na comunidade (Rawls, posição revisada) 
(DAGGER e LEFKOWITZ, 2014). No entanto, não explicitam claramente 
os deveres e as responsabilidades a que estão sujeitas as cidadãs.

Em suma, a “formação para cidadania” pode assumir diferentes signi-
ficados. A classificação de Janoski e Gran (2002) permite a identificação de 
preocupações comuns às construções na busca por uma sociedade ideal: a 
questão da divergência e da obtenção de consensos, a tensão entre interes-
ses pessoais e interesses de grupos, o equilíbrio entre direitos e deveres e o 
problema do reconhecimento das diferenças e da redistribuição de recursos 
econômicos. Esses problemas podem assumir maior ou menor relevo a depen-
der da linha que se adote, mas são essenciais para a definição da cidadania.

2. o que sIgnIfIca “formar” em “formar para 
cIdadanIa”?

Uma das funções da educação em geral, e do ensino superior em específico, 
deve ser a formação de cidadãs. Desde que o conceito de cidadania ganhou 
proeminência no discurso público, a estrutura educacional dos países passou 
a ser vista como um importante elemento para a construção “da cidadã” e de 
uma identidade nacional ou até mundial (HOBSBAWM, 1998, p. 213-215; 
PIMENTA e ANASTASIOU, 2008, p. 81; 145-151). O ensino é um dos prin-
cipais caminhos para a transformação de ideias, da cultura e da identidade, 
e a construção de um senso de comunidade política – em qualquer sentido 
imaginável – deve passar pela educação.

A visão da cidadania como participação política, como titularidade de 
um conjunto de direitos e deveres ou como vínculos dentro de uma comu-
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nidade política impacta diretamente o que se entende por “formação para o 
exercício da cidadania”. Para a concepção mais restrita, característica das 
obras jurídicas e de nossa legislação, a formação cidadã deveria, no mínimo, 
abranger todas as pessoas integradas ao Estado e capacitá-las para a vida 
política e de governo, especialmente para o exercício livre, crítico e cons-
ciente da capacidade de votar e ser votada. Quanto mais amplo o conceito, 
mais ampla deve ser a formação, que varia conforme o referencial teórico e 
político adotado.

Para atingir esse objetivo, a formação para cidadania deve ir além da 
simples capacitação para o exercício de direitos políticos e deve envolver dois 
processos básicos: (i) a formação para consciência e exercício de direitos e 
(ii) a formação para consciência e assunção de deveres e responsabilidades. 
Ambos são influenciados pela teoria de cidadania subjacente.

O primeiro processo situa a pessoa a respeito do que ela pode exigir ou 
reivindicar da comunidade política. A consciência e o exercício de direitos 
podem significar desde a proteção dos interesses individuais contra as deci-
sões coletivas por meio da construção de direitos individuais, como enfati-
zado por algumas teorias liberais, até o processo de autoconhecimento como 
parte de um grupo específico com necessidades características, como enfati-
zado por teorias pós-modernas (Quadro 1, coluna “Direitos e obrigações”). 
Desde muito cedo, as pessoas devem aprender a se enxergar como sujeito de 
direitos (individuais, coletivos e difusos), identificar os direitos protegidos 
pelo ordenamento jurídico, identificar em quais situações e em benefício de 
quem eles devem ser aplicados e conhecer os meios disponíveis para fazer 
valer seus direitos, especialmente os instrumentos de acesso à Justiça.

Esse processo também será condicionado pela compreensão dos aspec-
tos mencionados anteriormente e que diferenciam as teorias da cidadania 
(Quadro 1, colunas “Indivíduo e consenso” e “Grupos”). A primeira questão 
diz respeito à definição mais básica sobre quem é cidadã em uma comuni-
dade política e quais são seus direitos relacionados com esse status, além 
da discussão sobre como efetivá-los, de onde surgem as capacidades de 
analisar criticamente a realidade e saber manejar instrumentos de garantia 
de direitos. A segunda questão sensível é a relação das pessoas entre si e os 
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limites para o exercício dos direitos individuais, de onde surge a defesa da 
tolerância ou do reconhecimento do outro (empatia) como elemento har-
monizador da sociedade. A terceira questão concerne aos mecanismos de 
agência coletiva e à tensão entre decisão coletiva e decisão individual, de 
onde surge a defesa de mecanismos de deliberação, construção de consen-
sos e procedimentos de tomada de decisão. A quarta questão, diretamente 
relacionada às anteriores, envolve a capacidade para identificar efetivamente 
interesses individuais e coletivos em disputa, de onde surgem discussões 
importantes sobre delimitação de grupos sociais, autoconhecimento e a 
importância da heterogeneidade para o ensino como antídoto ao problema 
da “narrativa única” (ADICHIE, 2019).

O segundo processo situa a pessoa a respeito do que a comunidade polí-
tica pode exigir legitimamente dela. A consciência e a assunção de deveres 
e responsabilidades na comunidade podem significar desde a identificação 
dos poucos deveres decorrentes do pacto social e das formas de resistência 
à decisão estatal, como enfatizado por teorias liberais, até o fortalecimento 
dos laços grupais e da percepção de que a pessoa deve ser virtuosa e cumprir 
com os deveres em relação aos demais membros do grupo, como enfatizado 
por teorias comunitaristas (Quadro 1, coluna “Direitos e obrigações”). Desde 
muito cedo o sistema educacional apresenta às pessoas noções sobre o que 
elas devem fazer e quais autoridades devem respeitar. Como explica Ghirardi 
(2016, p. 40-43), nos níveis mais básicos as crianças aprendem a lidar com 
seu corpo e suas emoções, construindo essa percepção na relação com as 
outras, e adquirem noções rudimentares do que podem ou não podem fazer. 
A progressão do ensino é acompanhada por um processo de disciplinamento 
– daí o nome “disciplinas” – que confronta as educandas com diferentes 
convenções sociais sobre o que devem ou não devem fazer, sobre seu papel 
na sociedade e o que as torna parte do grupo.

Esse processo de conscientização de deveres também será condicionado 
pela compreensão dos aspectos diferenciadores das teorias de cidadania 
(Quadro 1). A primeira questão sensível e mais básica diz respeito a quais 
indivíduos se referir e quem faz parte ou não do grupo, de onde surge o 
debate, como visto anteriormente, sobre se grupos maiores dissolvem laços de 
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lealdade entre as pessoas e tornam as obrigações mais vagas (MARSHALL, 
2002, p. 65-67) ou se é necessário considerar a existência de uma cidadania 
global que enxergue toda a população humana como um grupo perante o qual 
se tem deveres (LINKLATER, 2002, p. 330). A segunda questão envolve 
saber quando a vontade e o plano de desenvolvimento individual devem ser 
“sacrificados” para o atendimento de uma obrigação comunitária, de onde 
surgem debates sobre quando uma demanda coletiva é legítima e como qua-
lificar as pessoas que colocam os deveres em primeiro plano.13 A terceira 
questão relaciona-se a saber como o grupo e as instituições políticas podem 
efetivar legitimamente essas demandas, de onde surgem discussões sobre a 
legitimidade do uso da força contra alguém, a possibilidade de a desobediên-
cia ser considerada ela mesma um ato de cidadania (“desobediência civil”), 
os fatores que levam alguém a aderir aos deveres e até mesmo o valor e a 
natureza da punição contra as pessoas que não cumprem com suas obrigações 
(BROWNLEE, 2017).

Há grande relação entre as questões filosóficas que importam para a for-
mação cidadã e os aspectos comuns das teorias de cidadania sobre a sociedade 
ideal (CRITTENDEN e LEVINE, 2018). No Quadro 2, detalhamos esses 
pontos a fim de sugerir objetivos para uma formação cidadã, considerando 
as perguntas anteriores que servem de base para as diferentes teorias.

13 A questão de como interpretar essas pessoas envolve aspectos éticos sobre o que torna 
uma pessoa virtuosa, aspectos simbólicos sobre o que torna uma pessoa exemplar ou ins-
piradora para as outras (a figura heroica), aspectos sociais sobre o que torna uma pessoa 
importante para o grupo (CRITTENDEN e LEVINE, 2018). Esse último conjunto com-
preende desde uma visão econômica e cultural – por exemplo, a noção de que algumas 
habilidades são mais apreciadas socialmente do que outras – até uma visão religiosa – por 
exemplo, a noção de martírio ou de santidade que circunda pessoas que sacrificam seus 
desejos individuais em prol da coletividade.
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Quadro 2 – Questões filosóficas e sociais e objetivos da formação cidadã

Formação para consciência e exercício de direitos 

Questões filosóficas Objetivo da formação cidadã

• Quem são cidadãs?
• Quais são os direitos das cidadãs?
• Como garantir a efetividade dos direitos?

• Analisar criticamente a realidade.
• Delimitar grupos e direitos.
• Manejar instrumentos de defesa de direitos.

• A qual comunidade de cidadãs nos referimos?
•  Como ocorrem as relações entre as pessoas dessa 

comunidade? 
• Quais são os limites para o exercício dos direitos 
individuais?

Desenvolver noções e práticas de: 
• tolerância; 
• empatia; 
• respeito.

•  Quais mecanismos existem para viabilizar a agência 
coletiva?

•  Como esses mecanismos operam no regime de governo 
da comunidade?

Capacitar para: 
• deliberação; 
• construção de consensos;
• tomada de decisões coletivas.

• Como lidar com a diversidade de pessoas e ideias?
•  Como lidar com a tensão entre decisão coletiva e decisão 

individual?
•  Como lidar com interesses individuais e coletivos em 

disputa? 

•  Delimitar diferentes grupos sociais e identificar seus 
interesses.

• Construir identidades de grupos.
• Desenvolver autoconhecimento.
• Desenvolver escuta ativa.
•  Conhecer e valorizar a diversidade de opiniões e 

experiências.

Formação para consciência e assunção de deveres e responsabilidades

Questões filosóficas Objetivo da formação cidadã

• Quem faz parte ou não do grupo? 
• Como construir laços de lealdade em grupos grandes?

• Delimitar diferentes grupos sociais.
• Construir identidades de grupos.

•  Como conciliar ou resolver situações de conflito entre o 
plano de desenvolvimento individual e uma obrigação 
comunitária? 

• Quando uma demanda coletiva é legítima? 
•  Como qualificar as pessoas que colocam os deveres em 

primeiro plano?

• Identificar deveres e demandas comunitárias.
• Analisar e justificar a legitimidade de demandas.
• Desenvolver autoconhecimento.
• Capacitar para construção de consensos.
•  Analisar aspectos éticos, simbólicos, sociais, 

econômicos, religiosos, etc. dos deveres.

• Quais são os deveres e as responsabilidades das pessoas?
•  Quais fatores levam alguém a aderir aos deveres e 

assumir suas responsabilidades? 
•  Como o grupo e as instituições políticas podem efetivar 

legitimamente as demandas? 
•  A desobediência pode ser considerada um ato de 

cidadania (“desobediência civil”)?
•  Qual o valor e a natureza da punição contra as pessoas 

que não cumprem com suas obrigações? 
•  Qual a legitimidade do uso da força pelo Estado contra 

alguém? 

• Analisar criticamente a realidade.
•  Analisar e justificar a relevância do cumprimento de 

deveres.
• Manejar instrumentos de efetivação de deveres;
• Verificar a justeza de situações de desobediência;
•  Analisar a necessidade e a justeza de punições em 

situações sociais.
•  Criar soluções para lidar com descumprimentos de 

deveres.

Fonte: Elaboração própria.
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Um elemento comum a ambos os processos e que é fundamental para 
compreender a “formação para cidadania” é a construção de uma noção de 
grupo (comunidade política) e de pertencimento a esse grupo. Os direitos 
individuais são interesses pessoais protegidos contra as exigências de uma 
coletividade ou de quem não pertence a ela. Os direitos coletivos e difusos 
são interesses de um grupo protegidos contra as ações de membros que per-
tencem ou não a ele. As obrigações são exigências que o grupo pode fazer em 
relação a um de seus membros, as quais não poderia fazer em relação àqueles 
que não fazem parte do grupo. As responsabilidades são ônus impostos à 
coletividade ou ao indivíduo que faz parte do grupo e que devem justificar-se 
perante os outros por seus atos, seja em razão de sua condição como pessoa, 
seja em razão do papel social que desempenha no grupo (“responde a alguém 
por algo ou alguém”).14 Para onde se olha, não importa a teoria adotada, a 
“formação para cidadania” é antes de tudo a formação da pessoa para que 
identifique grupos, identifique-se como parte do grupo, identifique as regras 
sobre papéis, deveres e expectativas como membro dele e identifique meca-
nismos de ação coletiva do grupo. 

Essa construção da percepção de pertencimento a um grupo é obrigatória 
tanto como fato da vida quanto como aspiração política de uma comunidade. 
Como as pessoas não nascem em um “vácuo social”, esse processo começa 
desde o início da vida. A criança se enxerga primeiro como parte de uma 
família (versus não familiares) e, conforme envelhece, começa a enxergar sua 
participação na teia de outros grupos: a vizinhança, a comunidade escolar, o 
trabalho, a cidade, o estado, o país e até mesmo comunidades internacionais. 
Em cada grupo, identifica direitos e obrigações. Mas essa construção também 
é uma aspiração obrigatória de uma comunidade política, já que ninguém 
escolhe onde nascerá.15 Nas palavras de Lopes (2018):

14 Sobre o conceito de responsabilidade, cf. Günther (2016, especialmente p. 31-34).

15 Seria possível argumentar que, em sua vida adulta e em um mundo globalizado, as pes-
soas poderiam migrar e se mudar livremente, escolhendo a comunidade política que me-
lhor representa seus ideais de cidadania e sociedade. Contudo, essa hipótese é muito 
distante da realidade, mesmo em um mundo com aparente dissolução de fronteiras. A mi-
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O povo brasileiro, no sentido político, o conjunto dos cidadãos, 
não é comunidade fechada, nem associação voluntária, um 
clube de amigos, não é uma igreja, não é uma torcida organi-
zada. A reunião dos indivíduos nascidos no Brasil é um acaso, 
um fato da reprodução dos organismos humanos que aqui se 
encontram. O “ideal nacional” na democracia é a vida segundo 
as regras do respeito universal. A reprodução da ordem demo-
crática é diferente da reprodução orgânica dos indivíduos. Por 
isso, a democracia garante direitos a quem aqui nasceu e aqui 
vive sem exigir unidade ideológica, sem impor que quem pensa 
diferente deva ser expulso da “comunhão política nacional”.

Assim, se a formação para cidadania é uma aspiração política da comu-
nidade e se o sistema educacional é um dos espaços, senão o principal, para 
construção desse senso de comunidade, faz sentido a afirmação de Marshall 
(2002, p. 21) de que a educação não é apenas um direito, mas um dever civil. 
Por um lado, o autor indica que a educação é um direito social de cidada-
nia que funciona como pré-requisito para que a pessoa possa exercer suas 
liberdades, já que os direitos civis se destinam “a ser utilizados por pessoas 
inteligentes e de bom-senso que aprenderam a ler e escrever” (MARSHALL, 
2002, p. 20). Por outro, apresenta a educação como um dever social de cada 
pessoa e da comunidade para o bom funcionamento da sociedade. Em suas 
palavras, “o dever do autoaperfeiçoamento e de autocivilização é [...] um 
dever social e não somente individual porque o bom funcionamento de uma 

gração e a aceitação em outras comunidades têm estreita relação com marcadores sociais 
da diferença, como origem geográfica, classe, gênero, raça, religião, etc. Nas situações de 
maior vulnerabilidade migratória, como as de refugiados políticos/de guerra/ambientais, 
há traumas e decisões trágicas, como abandonar a família ou ser aceito como parte inte-
grante do novo grupo. Ainda que, como afirma Green (1988, p. 174-175), o argumento 
das decisões trágicas não leve ao oposto da subserviência irrestrita à autoridade estatal 
(submissão sem consentimento), não deixa de ser um ônus que algumas pessoas sofrerão 
em uma comunidade política hostil a elas, enquanto outras não precisarão suportá-lo. 



40 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

sociedade depende da educação de seus membros” (MARSHALL, 2002, 
p. 21).

Esse discurso, porém, deve ser relativizado em contextos de profunda 
desigualdade social, conforme será visto na seção 3. Ainda que a Constituição 
de 1988 trate a educação como um direito contraposto a um dever da família 
e do Estado, omitindo que ela também é um dever individual, ela acerta ao 
indicar que a comunidade política também tem o dever de fornecer aos indiví-
duos os meios para que se formem como cidadãs e se reconheçam como parte 
do grupo. A ressalva é importante para não levar à discriminação daquelas 
pessoas que não tiveram acesso ou não conseguiram permanecer no sistema 
educacional – infelizmente parte ainda significativa da sociedade brasileira. 
A exigência de cumprimento de uma obrigação a se educar torna-se injusta 
e ilegítima se não vem acompanhada das condições para que isso aconteça.16 
Por isso, uma das métricas do sucesso ou do fracasso de uma comunidade 
política deve ser a formação educacional de seus membros: onde não há um 
esforço para fazer a pessoa se ver como parte do grupo, o grupo falhou.

Em suma, esta seção apresenta um pressuposto básico da formação cidadã 
e alguns objetivos comuns às diferentes visões sobre cidadania. O pressuposto 
é a construção de alguma percepção de pertencimento a um grupo, por exem-
plo ressaltando o seu caráter agregativo (soma de indivíduos), como fazem as 
teorias liberais, ou ressaltando o seu caráter comunitário (formação de uma 
entidade distinta dos indivíduos), como fazem as teorias consensualistas. 
Tanto o processo de consciência e exercício de direitos como o processo de 
consciência e exercício de deveres e responsabilidades dependem do reco-
nhecimento do grupo e seus membros. Os objetivos da formação cidadã, 
por sua vez, considerando os elementos comuns que ressaltamos do “ímpeto 

16 Vale notar, por exemplo, que a educação pública é apontada como um dos principais 
eixos de redução das desigualdades no Brasil. Segundo análise do Centro de Pesquisa 
em Macroeconomia das Desigualdades (MADE/USP), os investimentos em educação 
pública representaram uma redução do Índice de Gini entre 5,22%, a partir de dados de 
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), e 9,62%, se consideradas as informações do 
Inep (GAIGER et al., 2021).
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ideacional” das teorias de cidadania, seriam: a promoção de tolerância ou 
reconhecimento das diferenças no grupo, o fomento à identificação de con-
sensos e divergências, o fomento à identificação de interesses pessoais e de 
grupos, a promoção de direitos e do cumprimento de deveres e a concretiza-
ção do ideal de justiça no grupo. Pautada por esses ideais, a formação cidadã 
é condição para a criação de uma democracia saudável. 

3. por que contextualIzar a desIgualdade socIal 
na “formação para cIdadanIa”?

A formação cidadã em contextos de profunda desigualdade social enfrenta 
desafios adicionais para a construção da comunidade política e a obtenção 
dos objetivos principais. Além da já mencionada dificuldade de acesso ao 
sistema educacional formal, apontamos: (a) a necessidade de lidar com 
processos corrosivos da cidadania provocados pela desigualdade social; (b) 
a necessidade de levar em consideração as desigualdades na atribuição de 
direitos e deveres; (c) a necessidade de lidar com os efeitos da desigualdade 
no ensino; e (d) a necessidade de produzir um resultado que afete diretamente 
a realidade. 

Os processos corrosivos da cidadania (a) são manifestações da desigual-
dade social que prejudicam a percepção de que todas são cidadãs, corroendo 
os laços dentro da comunidade política e, em última instância, provocando 
o seu esgarçamento, a descrença nos mecanismos da democracia e a falta 
de adesão dos indivíduos ao grupo. São corrosivos porque não ocorrem 
abruptamente, mas agem diária e continuamente como uma força que afasta 
os membros da comunidade. São cinco principais: (i) invisibilização; (ii) 
demonização; (iii) imunização; (iv) oneração seletiva; (v) desilusão.

A invisibilização (i) consiste na desconsideração de grupos sociais pela 
comunidade política (VIEIRA, 2007, p. 43). Critérios de atribuição de di reitos 
e deveres podem simplesmente não abranger determinadas pessoas, que, por 
causa disso, não estabelecem a mesma relação com a comunidade. São, 
por exemplo, as trabalhadoras informais durante a pandemia (invisíveis à 
cidadania atrelada ao mercado de trabalho) ou as pessoas em situação de rua 
(invisíveis à cidadania atrelada ao domicílio).
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A demonização (ii) consiste na identificação de grupos sociais como 
indesejáveis pela comunidade política (VIEIRA, 2007, p. 44). Eles não são 
apenas invisíveis ao todo, mas são vistos muitas vezes como inimigos ou 
pessoas que deveriam ser colocadas para fora do grupo. São, por exemplo, 
as pessoas em situação de prisão (marginalizadas pelos crimes que comete-
ram) ou as pessoas trans (marginalizadas por sua identidade de gênero).

A imunização (iii) consiste na concessão de privilégios a indivíduos e 
grupos sociais pela comunidade política (VIEIRA, 2007, p. 45). Em con-
textos de desigualdade social, algumas pessoas aproveitam a sua posição de 
destaque no grupo para direcionar a decisão coletiva (ou falta dela) em seu 
benefício. Essa posição privilegiada pode resultar de dinheiro, influência 
política, força, inércia social, entre outros fatores. De maneira mais explícita, 
são, por exemplo, a capacidade de políticos de aumentarem o próprio salário 
acima da inflação (privilégio pela influência política) ou a prisão especial 
para pessoas com diploma superior (privilégio pelo grau de instrução), mas 
também abrangem todas as condições sociais que conferem vantagens inde-
vidas a um grupo, como o favorecimento de elites econômicas em concursos 
públicos e vestibulares e a maior incidência de abordagens policiais em 
pessoas negras da periferia de grandes cidades.

A outra face da imunidade é a oneração seletiva de grupos sociais (iv). 
Se naquela um grupo é favorecido, nesta um grupo social é onerado sem 
contrapartidas que equilibrem a relação. Se o indivíduo se vê em uma relação 
com mais ônus do que benefícios, isso pode ser um estímulo para que não 
se veja como parte do grupo. No Brasil, um grande exemplo são aspectos 
do regime tributário, como a regressividade da tributação baseada no con-
sumo, não na renda, ou o desfavorecimento de determinados grupos, como as 
mulheres, que pagam a tributação de produtos de higiene pessoal como se 
fossem cosméticos (PISCITELLI, 2019).

Finalmente, a desilusão é o processo de descrença no grupo gerada 
pelo contraste entre as promessas e as expectativas e a realidade (v). Essa 
descrença pode ou não ser generalizada no grupo e impacta especialmente a 
confiança das pessoas na comunidade política. Quanto maior o descolamento 
entre o que se espera dos direitos e dos deveres e a realidade, maiores as 
chances de reações como apatia política, revolta contra o sistema político ou 
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simplesmente ação egoísta.17 É o exemplo da impunidade seletiva do sistema 
judicial, que acaba por beneficiar pessoas a partir de marcadores como raça 
e classe, provocando descrença na capacidade estatal de promover justiça e 
desconfiança sobre seus atores e sua estrutura. Além disso, o cumprimento 
de deveres gera uma demanda por igualdade e uma expectativa por direitos 
(HOLSTON, 2013, p. 336)

Invisibilização, demonização, imunidade, oneração seletiva e desilusão 
atuam em conjunto para corroer os laços que unem as pessoas na comuni-
dade política. De um lado, esses fatores estimulam pessoas privilegiadas 
a distribuir ônus e receber bônus em detrimento das outras. De outro, eles 
alienam as pessoas invisibilizadas, marginalizadas, oneradas, que passam 
a não se ver como pertencentes ao grupo. Como discutir obrigações ou 
responsabilidades civis para pessoas que nem conseguem concretizar seus 
direitos? Esses processos reduzem o grau de adesão ao direito e às decisões 
coletivas como um todo, resultando, por exemplo, em comunidades paralelas 
(a força das organizações criminosas) ou em um sentimento de desamparo 
e autopreservação em detrimento do coletivo. Eles chegam ao ensino de 
diferentes formas e funcionam como uma força de resistência contrária à 
formação cidadã.

A necessidade de levar em consideração as desigualdades na atribuição de 
deveres e direitos (b) se reflete na discussão sobre qual cidadania é fomentada 
pela educação em contextos de desigualdade social. O status de “cidadã”, 
como adiantamos, deveria basear-se em igualdade de direitos entre todas as 
pessoas pertencentes ao conjunto de cidadãs. A desigualdade decorreria da 
diferenciação entre quem faz parte da comunidade política e quem não faz, 
ou seja, as pessoas que “não são cidadãs” – por exemplo, as não pertencentes 
a determinado Estado e território. Contudo, como a própria classificação não 
surge no “vácuo social”, o surgimento de cidadanias geralmente está asso-
ciado a diferenças relevantes para cada contexto (critérios de propriedade 

17 Ao citar as promessas não cumpridas da democracia, Bobbio (2000, p. 43-45) menciona 
a apatia política como o descumprimento da promessa de educação para cidadania.



44 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

e renda, de educação, de raça, de gênero, etc.) (HOLSTON, 2013, p. 45). A 
questão é saber quais os critérios relevantes.

Em países com desenvolvimento histórico como o do Brasil, a seleção de 
critérios para definir quem é e não é cidadã reproduz desigualdades sociais 
e, assim, contribui para que a nossa cidadania esteja alicerçada em persis-
tente desigualdade (HOLSTON, 2013, p. 67 ss.). Carvalho, por exemplo, 
diferencia o “cidadão pleno”, titular dos três tipos de direitos indicados por 
Marshall (civis, políticos e sociais); o “cidadão incompleto”, titular apenas de 
alguns dos direitos; e os “não cidadãos”, que não se beneficiam de nenhum 
dos direitos (CARVALHO, 2017, p. 15). Essa concepção de incompletude 
e exclusão surge também em outros trabalhos como resultado da análise 
de critérios historicamente usados para diferenciar cidadanias no Brasil, 
como: trabalho formal e regulamentado (SANTOS, 1979, p. 76); alistamento 
eleitoral, que ocorre em graus conforme a idade da pessoa (SILVA, 2009, 
p. 347); ou marcadores da diferença como gênero, raça, sexualidade, etc. 
(MOREIRA, 2017; ALMEIDA, 2020). 

Em Estados Democráticos de Direito saudáveis, a própria noção de cida-
dania incompleta, precária ou de segunda classe seria uma contradição, mas 
em comunidades marcadas por profunda desigualdade ela deve ser levada 
em consideração até mesmo para a apreciação das teorias de cidadania. Em 
tese, as teorias estão de acordo com a ideia de que, se a pessoa é cidadã, ela 
deve ser tratada pelos membros da comunidade com igual respeito e con-
sideração em relação a todas as demais cidadãs, ainda que divirjam sobre 
a maneira de obter isso – se por direitos universais ou direitos particulares. 
Contudo, algumas assunções se ajustam com mais dificuldade a aspectos 
da realidade desigual. A ideia de que a sociedade é um agregado de pessoas 
autointeressadas, como pressuposto de teorias liberais, quando algumas não 
têm as mesmas condições das outras para perseguir seus próprios interes-
ses, condena segmentos sociais inteiros a não alcançar a sua felicidade ou 
o desenvolvimento de seu plano individual. A assunção de que a decisão 
coletiva pode ser alcançada por deliberação, quando as pessoas não têm 
nem o acesso à informação, nem o acesso aos espaços de deliberação (por 
exemplo, por limitações dos pacotes de dados de internet ao final do mês), 
parece uma ficção irrealizável em países como o Brasil.
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A desigualdade não se reflete apenas nas concepções de cidadania, mas 
também no próprio processo de formação (c). A educação é capaz de produ-
zir e reproduzir estruturas, culturas e hierarquias sociais. A formação cidadã 
não ocorre em abstrato, e até regimes autoritários e ditatoriais se propõem a 
ofertar esse tipo de formação – no Brasil, por exemplo, o ensino de “educação 
moral e cívica” foi obrigatório durante a Ditadura Militar.18 O resultado é a 
repercussão dessa desigualdade na dinâmica em sala de aula, na concepção de 
currículos de ensino e na própria estruturação do sistema educacional em si.

Marshall (2002, p. 54-55) critica o papel da estrutura educacional para 
estratificar a sociedade. Ele sustenta que os processos seletivos promovem 
o “refinamento” ou “peneiramento” do material humano desde os primei-
ros anos de vida, diferenciando cada criança a partir de suas habilidades e 
capacidades. Contudo, essa diferenciação limitará as escolhas posteriores 
de trabalho e estará ligada aos diferentes reconhecimentos/status de nível 
educacional e de profissão. Ele aponta, então, para o problema de que as 

18 O Decreto-Lei n. 869/1969 dispunha sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica como 
disciplina obrigatória, nas escolas de todos os graus e modalidades, dos sistemas de ensi-
no no país. Em seu art. 2º, o Decreto indicava como objetivos da disciplina: “a) a defesa 
do princípio democrático, através da preservação do espírito religioso, da dignidade da 
pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a inspiração de Deus; b) 
a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos da nacionali-
dade; c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade humana; 
d) a culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes vultos de sua 
história; e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à comunidade 
e à família, buscando-se o fortalecimento desta como núcleo natural e fundamental da 
sociedade, a preparação para o casamento e a preservação do vínculo que o constitui; f) 
a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conhecimento da organização 
sócio-político-econômica do País; g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades 
cívicas com fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando ao bem 
comum; h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e da integração na co-
munidade”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/
del0869.htm. Acesso em: 15 fev. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0869.htm
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autoridades educacionais não conseguem lidar com as necessidades indivi-
duais das pessoas e, oferecendo um serviço de massa, aprofundam diferenças 
entre classes e contribuem para a criação de hierarquias, sem atentar para 
as diferenças intraclasses em um mesmo grupo social.19 Em suas palavras, 
“o status adquirido por meio da educação acompanha o indivíduo por toda 
a vida com o rótulo de legitimidade, porque foi conferido por uma institui-
ção destinada a dar aos cidadãos seus justos direitos” (MARSHALL, 2002, 
p. 56). Frequentar um curso superior, adquirir títulos de pós-graduação, 
especialmente em instituições de ensino de renome, atribui um status que 
acompanha o indivíduo e o integra em uma elite intelectual na sociedade. Se 
esse modelo, como concebido hoje, cria e reproduz estratificações sociais, 
torna-se ainda mais relevante a consciência desse fenômeno para dirimi-las 
ou eliminá-las.

A desigualdade também se apresenta na dinâmica de aula, no perfil do 
alunado e do corpo docente, na concepção do curso e do currículo. As turmas 
têm heterogeneidades (e deveriam ter ainda mais, refletindo a sociedade), e 
professoras, alunas e a instituição de ensino devem lidar com esses diferen-
tes contextos de vida e trajetórias culturais. Por isso, devem atentar para a 
abordagem de temas em sala de aula com perspectivas sobre desigualdade e 
diversidade, para o uso de exemplos e bibliografia do curso, para as dinâmicas 
e os métodos de ensino, para a avaliação do desempenho das estudantes e 
para vários outros aspectos que poderiam passar despercebidos em uma classe 
mais homogênea. A pesquisa de Neder Cerezetti et al. (2019) traz variados 
episódios observados (observação participante) e narrados (entrevistas) sobre 
como as interações em sala de aula são impactadas por marcadores sociais 
da diferença, como o gênero ou a geração de discentes e de docentes.

19 Essas diferenças “entre classes” e “intraclasses” são largamente conceituadas por teóricas 
feministas negras e interseccionais. Há diferenças não apenas entre grupos sociais, mas 
também dentro deles, pois as pessoas que os compõem são atravessadas por outros mar-
cadores, como classe, raça, gênero/identidade de gênero, sexualidade, deficiência, idade, 
origem geográfica, etc. (COLLINS e BILGE, 2016; CRENSHAW, 2002). 
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Finalmente, a desigualdade social demanda uma ação transformativa 
do ensino (d). A formação cidadã deve enfatizar a construção de caminhos, 
em ambos os processos de formação (direitos e deveres), para se alcançar 
os ideais de sociedade por meio de autonomia e mobilização. Por isso, a 
educação deve contemplar também os processos de luta pela construção 
da cidadania. Nesse sentido, a cidadania seria tanto um resultado, por 
meio dos conteúdos de direitos, quanto um processo, reconhecendo-se a 
importância das lutas por direitos. Para Ruth Lister (2003), por exemplo, 
o poder de agência possui uma dimensão tanto individual, na medida em 
que as pessoas devem ser capazes de realizar suas escolhas e agir, quanto 
coletiva, pois é condição para ação e participação em sociedade. Segundo a 
autora, a agência humana refere-se a uma capacidade consciente, importante 
para a autodeterminação de identidades, na medida em que as pessoas se 
vejam como cidadãs ativas e plenas, por si sós e em aliança com as demais 
(LISTER, 2003, p. 39). A isso se soma também a luta pela efetivação dos 
deveres e das responsabilidades civis daqueles grupos que, de alguma 
forma, foram privilegiados ou se beneficiam de processos históricos de 
exclusão social.

Em países de profunda desigualdade social, os objetivos da formação 
cidadã se alargam e compreendem também o desenvolvimento de consciên-
cia crítica para a agência política e mobilização para alcançar justiça social. 
Em primeiro lugar, é necessário que a educação proporcione a compreensão, 
a aplicação e a crítica de direitos. Nesse sentido, o ensino em geral – e o 
ensino jurídico em especial – precisa dar conta não apenas de conteúdos e 
temas, mas também de metodologias e práticas para apreensão do signifi-
cado de direitos humanos e fundamentais e de sua presença (desigual) na 
realidade. O conhecimento e a precisão de direitos são primordiais para 
que as pessoas saibam respostas a perguntas essenciais: o que reivindicar, 
a favor ou contra quem, como e com base em quê. Ademais, uma educação 
para formação cidadã em países de profunda desigualdade social precisa 
despertar a percepção de injustiças sociais e proporcionar soluções criativas 
para superá-las.

Em segundo lugar, é necessário que a educação proporcione a com-
preensão, a aplicação e a crítica de responsabilidades. O conhecimento dos 



48 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

direitos pode contribuir para uma reflexão inicial sobre deveres de cada 
cidadã: qual nosso papel para a garantia e o respeito dos direitos civis, 
políticos e sociais das pessoas em nossa comunidade? Se temos o direito a 
uma representação política democrática, temos o dever de contribuir para 
sua constituição e renovação a partir da participação na esfera pública 
por meio dos vários instrumentos à disposição (voto, fiscalização, debate 
público, atuação na sociedade civil, etc.). Se temos o direito a acessar 
serviços básicos de forma gratuita, temos o dever de contribuir para seu 
financiamento a partir dos impostos. 

Vale mencionar, no entanto, que a relação entre direitos e deveres não é 
meramente binomial e causal (dar-ter), como exemplificamos. Assim como 
há direitos que não são individuais e apropriáveis por uma pessoa, há deveres 
e responsabilidades que independem de qualquer contrapartida quando com-
partilhamos o desejo de viver em uma sociedade justa. São responsabilidades 
necessárias para se alcançar esse objetivo, entre elas as de desempenharmos 
bem papéis que eventualmente venhamos a ocupar. Por exemplo, há cida-
dãs que desempenharão papéis específicos, como representantes eleitas no 
Legislativo e no Executivo ou com cargos no Judiciário, e que têm obrigações 
políticas para com as eleitoras ou constitucionais com as jurisdicionadas. 
Promover uma formação cidadã, especialmente em cursos que historicamente 
formam elites como no Direito, é também gerar senso de responsabilidade 
sobre suas expressões individuais e sobre seus papéis sociais. 

Desse modo, revela-se a necessidade de a educação contribuir para a 
promoção da solidariedade entre as pessoas e – mais do que simplesmente 
tolerância – do efetivo respeito às diversidades, a partir da compreensão de 
identidades e interesses individuais e da construção de diálogos e consensos 
de grupos e entre grupos, principalmente aqueles historicamente invisibili-
zados, marginalizados, onerados ou desiludidos. Em nossa percepção, esse 
ensino só pode ocorrer com base em uma educação libertadora e crítica, como 
proposto por pensadoras como Paulo Freire e bell hooks (FREIRE, 1987; 
hooks, 1994). Essa educação alia teoria e prática, está ancorada na realidade 
de estudantes e da comunidade em que se insere, desenvolve e valoriza o 
pensamento crítico e a autonomia. Ela é capaz não apenas de permitir o 
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conhecimento de direitos, como também de construir ferramentas para a 
ação individual e coletiva.

4. qual o papel dos cursos jurídIcos para “formar 
cIdadãs”?

Embora tenhamos começado o texto evidenciando que a formação para 
cidadania não é uma missão exclusiva dos cursos jurídicos, mas do sistema 
educacional como um todo, desde a educação infantil ao ensino superior, não 
podemos ignorar a importância dos cursos de Direito para o tema. Existem 
diversas relações entre cursos jurídicos e cidadania. Primeiro, a gramática 
dos direitos e deveres civis, da construção do Estado Democrático de Direito 
e de outros aspectos da cidadania forma o núcleo duro do que estudantes 
aprendem ao longo dos cinco anos do curso. Nenhum outro abrange tantos 
aspectos da cidadania quanto o Direito. Segundo, as juristas são as principais 
responsáveis por efetivar direitos e deveres civis, ainda que isso decorra de 
uma construção normativa que cria um privilégio profissional (atividades 
privativas de bacharéis). Terceiro, a forma jurídica é o principal instrumento 
de ação estatal, que, por sua vez, é a principal manifestação de decisão cole-
tiva sobre os indivíduos. Qualquer que seja a teoria de cidadania adotada, 
o embate entre escolhas coletivas e escolhas individuais passa de alguma 
forma por normas jurídicas, sendo a legislação a principal delas.

O principal impacto dos cursos jurídicos para a construção da cidadania 
em uma comunidade política é a formação de profissionais que atuarão para 
efetivar direitos, deveres e responsabilidades. Esse é um dos principais focos 
de descontentamento com a qualidade do ensino jurídico brasileiro. As críti-
cas à quantidade de cursos, à reprovação de bacharéis no Exame da Ordem, 
ao dogmatismo e ao ensino esquematizado geralmente remontam a uma 
denúncia de que os cursos jurídicos são tomados de assalto por uma lógica 
econômica e tecnicista que atribui às faculdades de Direito duas missões: 
gerar lucro rápido em cima do interesse de mobilidade social das pessoas e 
formar profissionais que serão “operadoras do Direito”, isto é, pessoas capa-
zes de manejar um conhecimento técnico para instrumentalizar a atividade 



50 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

profissional.20 Deixa-se de lado, primeiro, a formação integral de estudantes 
para que saibam ouvir, demonstrar empatia, solucionar efetivamente con-
flitos, conceber estratégias e arranjos institucionais de negócios, políticas 
públicas e organização social; e, segundo, a formação de pessoas que serão 
capazes de pensar a solução para problemas e crises sociais da comunidade 
política a partir de parâmetros de justiça, ética e direito, espaço que passa a 
ser ocupado por outras áreas de conhecimento, especialmente a economia e a 
administração (SANTIAGO DANTAS, 2010; UNGER, 2006). Ao contrário, 
privilegia-se uma visão individualista do direito e da comunidade política 
(FARIA, 1987, p. 29-30). 

Vale notar que, quanto mais o ensino jurídico superior se fecha em si 
mesmo e se volta para a formação profissional puramente técnica, menos 
relações ele mantém com os outros níveis do sistema educacional e as outras 
áreas de formação e, consequentemente, menos qualifica a discussão sobre 
formação cidadã nesses espaços. Por esse motivo é especialmente preocu-
pante a expansão de faculdades isoladas de Direito, que não têm o mesmo 
dever legal de promover o tripé constitucional da pesquisa, do ensino e da 
extensão que as universidades e os centros universitários. Combinado com 
outros aspectos estruturais dos cursos jurídicos brasileiros, como a presença 
significativa de docentes que tratam o ensino como status social ou comple-
mentação de renda, e do predomínio de um paradigma de ensino centrado na 
professora, esse foco no ensino técnico profissionalizante afasta da sociedade 
um importante diálogo.

Contudo, os cursos jurídicos não importam para a formação da cidada-
nia apenas em virtude da construção da gramática dos direitos e deveres, da 
formação de profissionais que efetivam a cidadania na comunidade e da con-
tribuição que podem dar para outros níveis do sistema educacional e outras 
áreas do conhecimento. É importante olhar criticamente para o próprio papel 
que os cursos jurídicos desempenham na reprodução e defesa de processos 
corrosivos da cidadania. 

20 Sobre a lógica tecnicista e suas raízes na reforma educacional da década de 1960, cf. Faria 
(1987, p. 17-26).



51 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

Em primeiro lugar, é possível formular um argumento de base teórica 
contra a maneira como o ensino jurídico se estrutura para perpetuar desigual-
dades. Ghirardi (2020, p. 144-145) destaca o papel que as universidades e 
as academias têm para formatar a prática jurídica, principalmente por meio 
da formulação das teorias que orientarão a atuação profissional. Esse é um 
processo de legitimação do discurso jurídico a partir da sua ancoragem em 
critérios políticos e sociais. Se os advogados e as advogadas são os mestres 
do capital, responsáveis por legitimar interesses privados a partir de interesses 
públicos, professores e professoras são “mestres dos mestres” e têm respon-
sabilidade na reprodução de estruturas de desigualdade (GHIRARDI, 2020, 
p. 154). Essas ideias geralmente são importadas de outros países, reforçando 
padrões internacionais de dominação geopolítica (GHIRARDI, 2020, p. 153).

Em segundo lugar, é possível formular um argumento de base sociológica 
contra o que cursos de Direito significam para as pessoas. A alta demanda 
por matrículas no Direito não decorre apenas de uma grande oferta de vagas 
de trabalho (empregabilidade) e do interesse pela matéria e pelas atividades 
profissionais envolvidas, mas também dos altos salários e do prestígio das 
carreiras tradicionais, do poder que acompanha o exercício dessas atividades 
e de uma deferência social generalizada por bacharéis de Direito – simboli-
zada pelo uso indiscriminado do termo “doutor” para profissionais da área 
jurídica. Essa visão dos cursos jurídicos alimenta a expectativa de que se 
formar na área significa obter privilégios sociais para além da estratificação 
trazida pelo diploma de ensino superior.21 Significa tentar se tornar a “nata 
da nata” ou, nos dizeres de Frederico de Almeida (2014, p. 91-92), alterar 
sua posição inicial por meio desse conjunto de capitais econômicos, culturais 
e simbólicos que a pessoa adquire no processo de escolarização e que lhe 
permite se diferenciar da não elite e dentro da própria elite.

21 Esses privilégios sociais se manifestam das mais variadas formas. No cenário da pande-
mia, por exemplo, apareceu na tentativa de membros do Supremo Tribunal Federal e do 
Ministério Público de incluírem os respectivos grupos entre os prioritários para a vacina-
ção, em detrimento de outros com maior risco de contaminação pelo novo coronavírus.
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A falência do ensino jurídico superior dificulta, então, a construção da 
cidadania e da comunidade política. De um lado, ela prejudica a formação 
de pessoas que seriam capazes de promover direitos, equilibrar direitos e 
obrigações, distribuir ônus de maneira justa pela sociedade, cobrar e exercer 
responsabilidades. De outro, ela estimula a noção de que o que mais importa 
na formação superior é o valor do diploma, o certificado de ensino superior e 
os privilégios que ele possibilita em uma sociedade profundamente desigual. 
Quando não se vê sentido no curso, o sentido deve estar em outro lugar – nas 
vantagens financeiras, sociais, culturais que o bacharelado proporciona. E, 
vale lembrar, isso geralmente está relacionado a um conjunto de filtros para 
acesso ao serviço público de elite, que remunera melhor, mas exige esse 
diploma de nível superior em Direito.

Um ensino jurídico superior de qualidade voltado para uma formação 
cidadã crítica e combativa pode promover a cidadania e a construção da 
comunidade política. Primeiro, ele é capaz de formar pessoas que pensarão 
soluções para problemas de divergência, conflitos de direitos, falta de efe-
tividade de direitos e deveres e processos corrosivos do Estado de Direito. 
Não se trata de qualquer formação, mas de uma capaz de explicitar para 
essas pessoas o tipo de sociedade a que aspiram, o modo como enxergam 
os membros do grupo e como eles se relacionam entre si, as regras de per-
tencimento e distribuição de direitos e deveres, enfim uma formação capaz 
de conscientizar essas pessoas sobre o tipo de cidadania que elas desejam 
promover. Segundo, ele contribui para destruir estruturas de desigualdade 
social e aumentar o grau de igualdade e reciprocidade entre as cidadãs da 
comunidade. Um ensino de qualidade, ao ressaltar a posição de igualdade 
de bacharéis de Direito em relação aos demais membros do grupo, ou até 
ressaltar as responsabilidades sociais que devem assumir, contribui para rom-
per com a noção de privilégios geralmente associada com o curso. Se bons 
cursos contribuírem para que profissionais jurídicos deixem de se ver como 
um grupo privilegiado, eles favorecerão a construção de uma comunidade 
política menos desigual e, portanto, aumentarão a probabilidade de que as 
pessoas se sintam parte dela.
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comentárIos fInaIs: qual a comunIdade que 
queremos formar?

Resgatando a preocupação que nos motivou a escrever este capítulo, sobre 
o uso de argumentos jurídicos para justificar medidas que colocam em risco 
a sobrevivência da própria comunidade política, as medidas e os discursos 
governamentais escondem um problema mais profundo. Distanciamento 
social, uso de máscaras e vacinação obrigatória são medidas que têm duas 
características fundamentais em comum: de um lado, elas só são efetivas 
para proteger a comunidade se adotadas coletivamente; de outro, elas afe-
tam liberdades individuais, como ir e vir e disposição do próprio corpo. A 
negação das três medidas em conjunto evidencia a primazia dos interesses 
individuais em face dos deveres para com a comunidade. A falta de abertura 
para a deliberação e a recusa em buscar alternativas para proteger aquelas 
pessoas que não podem praticar o distanciamento social, ainda que queiram, 
seja porque têm que trabalhar para conseguir renda ou para desempenhar 
atividades essenciais, seja porque moram em locais que não oferecem condi-
ções para o isolamento, reforçam a percepção de que a comunidade política 
não tem obrigações e responsabilidades com essas pessoas. 

A questão reside nas visões compartilhadas de comunidade política e 
suas consequências. A compreensão de que centenas de milhares de vidas 
não importam ante a liberdade individual das pessoas avança a agenda de 
que nem todas as pessoas fazem parte ou precisam fazer parte da comu-
nidade política – suas vidas e suas cidadanias são precárias (ALMEIDA, 
2020, p. 88). Não é essa a comunidade política em que desejamos viver e a 
que aspiramos construir. As pessoas têm deveres para com suas concidadãs 
e, principalmente, responsabilidades, não apenas direitos individuais. Se 
alguém se nega a usar máscara, não se trata apenas de uma escolha autoin-
teressada, mas de uma atitude que coloca em risco outras pessoas ao redor. 
Se alguém se nega a praticar o distanciamento social, não se trata apenas de 
colocar em risco a si e as outras pessoas, mas de aumentar os ônus daquelas 
que não conseguem escolher praticar o distanciamento – mais uma faceta 
da desigualdade social. E se a comunidade política é incapaz de cooperar e 
ajudar as pessoas que precisarem, está indisposta a conduzir um processo de 
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decisão sobre a distribuição equânime dos ônus em situação de crise social 
e se nega a agir para que nem um membro se sinta descartável, então essa 
comunidade política está falida como conjunto de concidadãs. E, mesmo que 
alguém se negue a equiparar a comunidade como um todo com as autoridades 
que foram eleitas, cabe o questionamento sobre como processos de desilusão 
e autointeresse contribuíram para a escolha dessas autoridades.

Se essa é uma opção adotada por pessoas que passaram pelo sistema edu-
cacional, cabe-nos questionar que tipo de formação cidadã esse sistema está 
fomentando – ou deixando de fomentar. A chegada ao poder de pessoas que 
não enxergam deveres e responsabilidades dos membros da comunidade 
para com suas concidadãs mesmo em momentos de ameaça à sobrevivên-
cia do grupo mostra que a educação está falhando em construí-lo, em criar 
laços sociais e de solidariedade entre seus membros e, ainda que se adote 
uma agenda liberal, em conscientizar os indivíduos de que se importar com 
as outras pessoas do grupo também é de seu interesse. Em um contexto de 
profunda desigualdade social como o brasileiro, essa é uma fragilidade que 
leva a comunidade a sucumbir perante processos corrosivos da cidadania.
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CAPÍTULO 2
A INTERAÇÃO DAS FACULDADES DE DIREITO COM 
A EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA EXTENSÃO 
EMANCIPATÓRIA CONTRA A AMPLIAÇÃO DAS 
DESIGUALDADES SOCIAIS

Arthur Emanuel Leal Abreu

Introdução

Este capítulo pretende analisar o papel das faculdades de Direito diante 
da ampliação das desigualdades sociais, atribuída às transformações – 
jurídicas e político-sociais – decorrentes da globalização. Inicialmente, 

então, discutem-se os processos hegemônicos de globalização e o desenvolvi-
mento de novas tecnologias e como eles contribuem, em níveis transnacional 
e interno, para a reprodução e o aprofundamento de desigualdades.

Nesse cenário de ampliação das desigualdades, é preciso pensar o que pode 
ser feito pelas faculdades de Direito. Assim, tomamos como pressuposto que 
uma das principais vias de atuação das instituições de ensino superior com 
propósito de transformação da realidade, interferindo sobre as desigualdades 
sociais, é a extensão. Portanto, analisam-se as concepções e o histórico da 
extensão universitária no Brasil, criticando o caráter assistencialista e compen-
satório das atividades de extensão frequentemente empreendidas pelas institui-
ções de ensino. Em contrapartida, propõe-se a compreensão da extensão como 
via de mão dupla entre academia e sociedade, pautada no diálogo e na troca 
de saberes, assumindo uma função emancipatória. A partir disso, discutem-se 
as particularidades da extensão desenvolvida por faculdades de Direito.

Neste texto, trabalhamos com a hipótese de que as faculdades de Direito 
devem realizar atividades de extensão junto à educação básica, buscando 
alcançar uma grande parte da população, ainda em estágios iniciais da vida 
em sociedade, para promover a construção de conhecimentos básicos sobre 
direitos e cidadania, além de problematizar o próprio Direito como instru-
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mento de manutenção das relações de poder e reprodução de desigualdades. 
Nesse sentido, a oportunidade de ter contato com o Direito, ainda na escola, 
com uma perspectiva crítica e questionadora, pode acionar um potencial 
transformador da realidade.

Realizamos, então, pesquisa bibliográfica e selecionamos para discussão 
experiências que levam o Direito às escolas de níveis fundamental e médio 
no Brasil em três formatos de atividades: aulas, experiências e competições. 
Vale destacar que a amostra é não probabilística, de modo que não se pre-
tende representar a realidade brasileira por meio dos casos selecionados, mas 
analisá-los qualitativamente. Adotamos o método indutivo para, a partir dos 
casos particulares, tecer considerações e propor generalizações, indicando 
caminhos que possam ser seguidos pelas faculdades de Direito para promover 
atividades de extensão com potencial para enfrentar o aprofundamento das 
desigualdades sociais.

Dessa forma, apresentamos, no final do capítulo, parâmetros e cuidados 
que devem ser tomados durante o desenvolvimento das atividades jurídicas 
junto à educação básica, argumentando que é recomendável que isso seja 
feito pelas faculdades de Direito por meio de uma extensão emancipatória, 
associada a políticas públicas, a fim de combater as desigualdades.

1. globalIzação, desenvolvImento tecnológIco e 
desIgualdades

Este capítulo toma como pressuposto a desestabilização das formas tradi-
cionais de organização jurídica e político-social no Ocidente em decorrência 
da globalização, da ascensão do capitalismo e do desenvolvimento tecnoló-
gico. Embora não caiba, aqui, discutir esses fenômenos de forma detalhada, 
convém tecer algumas considerações, com o propósito de contextualizá-los.

Conforme destaca Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 107), “a glo-
balização é muito difícil de definir” e, além disso, não é um fenômeno único 
e bem delimitado. O autor, por exemplo, identifica quatro formas de globa-
lização: o localismo globalizado, quando “determinado fenômeno local é 
globalizado com sucesso”; o globalismo localizado, consistente “no impacto 
específico de práticas e imperativos transnacionais nas condições locais, as 
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quais são, por essa via, desestruturadas e reestruturadas de modo a responder 
a esses imperativos transnacionais”; o cosmopolitismo, entendido como a 
organização transnacional de grupos subordinados; e o patrimônio comum 
da humanidade, que são “temas que, pela sua natureza, são tão globais como 
o próprio planeta” (SANTOS, 1997, p. 109-111).

Nesse contexto, identifica-se uma assimetria entre os Estados, divididos 
em centro e periferia: os que exportam seus modos de existir e produzir e os 
que sofrem os impactos da importação desses padrões sobre suas culturas. 
Dessa forma, “os países centrais especializam-se em localismos globali-
zados, enquanto aos países periféricos é imposta a escolha de globalismos 
localizados” (SANTOS, 1997, p. 110). Isso contribui para a conformação de 
desigualdades em nível global.

Por outro lado, em nível doméstico, também se identifica uma estrutura 
de desigualdades – sociais, econômicas, políticas e jurídicas. O desenvol-
vimento tecnológico, por sua vez, pode contribuir tanto para a amenização 
quanto para o aprofundamento dessas desigualdades. Nesse sentido, a internet 
pode ser considerada a principal inovação, que transformou as formas de 
comunicação e de acesso à informação e continua propiciando o surgimento 
de novas tecnologias digitais.

Com o desenvolvimento da internet, houve uma mudança nos fluxos de 
informações, que deixaram de ser unilaterais. Assim, “as redes de informação 
caracterizam-se pela ascensão de cada pessoa a um retículo que recebe, mas 
também produz e transmite informação aos demais” (HARTMANN, 2010, 
p. 72). Desse modo, a internet traz consigo uma promessa de democratização 
– do acesso e da produção de informação. No âmbito da coletividade, essa 
promessa inclui um aumento da participação popular na esfera pública, o 
que contribuiria para um projeto de redução das desigualdades. Entretanto,

[...] fatores como a distribuição desigual do acesso, a estrutura 
altamente fragmentada dos canais, a polarização dos discursos e 
a crescente apropriação do espaço on-line pela lógica do poder 
estatal e do capital dos mercados, ilustram como a capacidade 
da internet de expandir a esfera pública é limitada impedindo 
seu potencial. (MAGRANI, 2014, p. 106)
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As desigualdades de acesso à internet podem ser verificadas tanto em 
nível internacional quanto internamente. Conforme o Gráfico 1, cerca de 70% 
da população brasileira é usuária de internet, definidos como “indivíduos que 
utilizaram a rede ao menos uma vez nos três meses anteriores à entrevista” 
(NIC.BR, 2019, p. 79), o que aproxima a situação do Brasil da realidade dos 
países desenvolvidos. Por sua vez, as estatísticas dos países em desenvolvi-
mento e dos menos desenvolvidos evidenciam a desigualdade global.

Gráfico 1 – Usuários de internet em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento (2008-2018) Total da população (%)

Fonte: Pesquisa TIC Domicílios (NIC.BR, 2019, p. 110).
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Já a desigualdade entre a população brasileira é demonstrada pela análise 
com base em critérios regionais, etários e, principalmente, socioeconômi-
cos. Nesse último caso, constatou-se que, “entre os indivíduos das classes A 
(92%) e B (91%), o uso de Internet era quase universal, ao passo que, entre 
os indivíduos das classes DE, a parcela de usuários de Internet ainda era 
inferior à metade (48%)” (NIC.BR, 2019, p. 110).

Essa desigualdade não fica restrita à presença on-line, já que as vivên-
cias no ambiente virtual refletem-se no ambiente real, físico. Nesse sentido, 
Nemer (2016) questiona as promessas democráticas da internet, analisando 
a participação de indivíduos marginalizados – moradores de favelas – nos 
protestos de 2013, convocados e divulgados por meio da internet. O estudo, 
então, identifica como as desigualdades sociais e digitais podem afetar a 
maneira como a informação se difunde entre diferentes classes sociais, afe-
tando o engajamento político e cívico dos mais pobres.

Diante disso, percebe-se o potencial transformador da globalização e das 
novas tecnologias digitais. Porém, “uma alteração qualitativa representada 
pelo advento de novas formas de comunicação certamente não está fadada 
a trazer apenas resultados socialmente positivos. Trata-se de meios, de fer-
ramentas, que, no entanto, podem ser usadas de uma forma ou de outra” 
(HARTMANN, 2010, p. 79). Dessa forma, a globalização e o desenvolvi-
mento tecnológico também podem contribuir para o aprofundamento das 
desigualdades.

Nesse cenário, este capítulo tem como objetivo discutir o papel das 
faculdades de Direito, com o intuito de conter a ampliação das desigualda-
des sociais. Para isso, entendemos que é necessário atuar pelo caminho da 
extensão universitária, que será explorada na seção 2.

2. a extensão unIversItárIa e as faculdades 
de dIreIto

A extensão universitária surge na Inglaterra, na segunda metade do século 
XIX. De acordo com Rocha (2001, p. 16), a primeira experiência ocorreu na 
Universidade de Cambridge, em 1867, por meio de um programa de pales-
tras, já com a denominação “extensão universitária”. Após se expandir pela 
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Inglaterra, a extensão alcançou outros países da Europa e, em seguida, foi 
levada aos Estados Unidos da América, tendo a Universidade de Chicago 
sido pioneira, em 1892 (DE PAULA, 2013, p. 6-7).

Nos países europeus, a extensão era destinada à transmissão de conhe-
cimentos técnicos ao povo, segundo uma visão dominadora, de imposição 
de saberes; já nas universidades americanas, assumia a forma de prestação 
de serviços à comunidade (MELO NETO, 2002, p. 7-8; SOUSA, 2001, 
p. 109-110).

Já no século XX, as atividades extensionistas chegaram à América Latina 
(ROCHA, 2001, p. 17). No Brasil, as experiências receberam influência do 
modelo tanto europeu quanto americano, consistindo em cursos à população 
e prestação de serviços na área rural (COSTA, DE ANGELO e FRANCIS-
CHETTO, 2017, p. 110).

Para compreender o desenvolvimento da extensão universitária, não se 
pode ignorar que, em comparação com o ensino e a pesquisa:

[...] a extensão foi a última a surgir, seja por isso, seja por 
sua natureza intrinsecamente interdisciplinar, seja pelo fato de 
se realizar, em grande medida, além das salas de aulas e dos 
laboratórios, seja pelo fato de estar voltada para o atendimento 
de demandas por conhecimento e informação de um público 
amplo, difuso e heterogêneo, por tudo isso, talvez, as ativida-
des de extensão não têm sido adequadamente compreendidas 
e assimiladas pelas universidades. (DE PAULA, 2013, p. 5-6)

Em termos legislativos, o Decreto n. 19.851/1931 – denominado Esta-
tuto das Universidades Brasileiras – foi o primeiro diploma a mencionar a 
extensão universitária, com a seguinte definição:

Art. 42. A extensão universitaria será effectivada por meio de 
cursos e conferencias de caracter educacional ou utilitario, uns 
e outros organizados pelos diversos institutos da universidade, 
com prévia autorização do conselho universitario. 
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§ 1º Os cursos e conferencias, de que trata este artigo, desti-
nam-se principalmente á diffusão de conhecimentos uteis á 
vida individual ou collectiva, á solução de problemas sociaes 
ou á propagacção de idéas e principios que salvaguardem os 
altos interesses nacionais. (BRASIL, 1931)

Destaca-se, nesse artigo, o caráter educacional ou utilitário da extensão 
universitária, bem como os objetivos de disseminar conhecimentos e solu-
cionar problemas sociais. Percebe-se, assim, a combinação das propostas 
europeia e americana de práticas extensionistas. Posteriormente, a Lei n. 
5.540, de 1968, promoveu uma reforma universitária. Em seu art. 2º, fixou 
a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, deixando de lado a extensão 
(BRASIL, 1968).

Por outro lado, determinou que as instituições de ensino superior, “por 
meio de suas atividades de extensão, proporcionarão aos corpos discentes 
oportunidades de participação em programas de melhoria das condições de 
vida da comunidade e no processo geral do desenvolvimento” (BRASIL, 
1968). Para Sousa (2001, p. 115), “esse artigo permitiu a brecha de se enten-
der a extensão como uma atividade opcional por parte das universidades e 
muito mais uma atividade social executada por estudantes voluntários”.

Além disso, Paulo Freire (1983) critica o termo “extensão”, por pressu-
por estender os conhecimentos científicos sobre a comunidade, suplantando 
seus saberes locais. Em vez de “extensão”, o autor propõe “comunicação”, 
de modo a se estabelecer um diálogo entre a universidade e os conhecimen-
tos populares. Dessa forma, “como educador, se recusa a ‘domesticação’ 
dos homens, sua tarefa corresponde ao conceito de comunicação, não ao de 
extensão” (FREIRE, 1983, p. 14).

Apesar dessa crítica, não se faz necessário abandonar o termo “extensão”, 
adotado inclusive pelas normas sobre a educação brasileira, desde que haja 
uma ressignificação da palavra. Nesse sentido, Rocha (2001, p. 22) afirma que

Freire não propiciou, de fato, a substituição do temo “Exten-
são” por “comunicação”, mas, a partir dele, o termo passa a 
significar uma relação conscientizadora para os parceiros da 
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Extensão – intercâmbio entre saber sistematizado e saber popu-
lar; a Extensão como ponte entre a Universidade e a sociedade.

Dessa maneira, em uma perspectiva mais contemporânea, o Fórum de 
Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior 
Brasileiras (FORPROEX, 1987, p. 1) apresentou a seguinte definição:

A extensão universitária é o processo educativo, cultural e 
científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indis-
sociável e viabiliza a relação transformadora entre Universi-
dade e Sociedade. A Extensão é uma via de mão dupla, com 
trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, 
na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um 
conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes 
e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão 
teórica, será acrescido àquele conhecimento.

Percebe-se, então, que a extensão conecta a academia com a sociedade, 
permitindo trocas de saberes e aprendizados nos dois sentidos. “É por meio 
dela que a comunidade acadêmica relaciona a construção de saberes, dentro 
dos muros da instituição, com a realidade externa, que circunda o espaço 
acadêmico” (BUSSINGUER e ABREU, 2020, p. 17). Com isso, a extensão 
também contribui para a desconstrução da imagem do ensino superior como 
uma torre de marfim.

Essa alegoria traz as ideias de superioridade e hermeticidade da acade-
mia – que se isola e se projeta como uma torre – e, ainda, de refinamento do 
conhecimento ali produzido (GHIRARDI, 2016, p. 40-44). Ao se representar 
a universidade como um lugar fechado e de difícil acesso, passa-se a ideia 
de que “há muitos obstáculos para seu intercâmbio com o mundo exterior” 
(GHIRARDI, 2016, p. 43). A extensão universitária, porém, mostra-se como 
um caminho que aproxima academia e sociedade.

Com a Constituição Federal de 1988, a importância da extensão foi 
equiparada à dos demais eixos do ensino superior, tendo em vista que, nos 
termos do art. 207, as universidades “obedecerão ao princípio de indissocia-
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bilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988). Entretanto, a 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão não é uma tarefa simples.

Para Pedro Demo (2001, p. 152): “Extensão aponta para uma função 
acrescentada e que facilmente leva a impressão de excrescência ou resíduo. 
Por isso mesmo, nunca apareceu na trilogia em pé de igualdade. De longe, 
Ensino e Pesquisa posicionam-se à frente”. Dessa forma, a extensão parece 
ser o eixo mais frágil, ainda dissociado dos dois anteriores, uma vez que as 
instituições concentram sua atenção sobre as atividades de ensino e pesquisa. 
Além disso, a extensão pressupõe a interação com o público externo, atuando 
sobre a realidade social, o que torna sua realização mais complexa.

Nas faculdades de Direito, a extensão ainda é tímida no empreendimento 
de transformação da realidade. Frequentemente, as atividades de extensão 
restringem-se aos atendimentos nos núcleos de prática jurídica – em que os 
alunos do curso de Direito prestam assistência jurídica gratuita à comunidade, 
como prática de estágio obrigatório – ou a atividades pontuais, abertas ao 
público externo. Nesse sentido:

O que se observa, portanto, é que, ainda hoje, a extensão, na 
prática, fica reduzida à oferta de palestras, cursos e atendimen-
tos jurídicos, com cunho eminentemente assistencialista e a 
partir de uma visão meramente compensatória da cidadania, de 
modo a apaziguar os conflitos sociais, sem, porém, propiciar 
a emancipação dos grupos sociais envolvidos. (COSTA, DE 
ANGELO e FRANCISCHETTO, 2017, p. 115)

Todavia, isso não pode ser aceito, haja vista a função social desses cursos, 
que devem promover os direitos e as garantias fundamentais, possibilitando 
à população o efetivo acesso à justiça e a redução das desigualdades. Dessa 
maneira:

As atividades de extensão devem ter como objetivo prioritá-
rio, sufragado democraticamente no interior da universidade, 
o apoio solidário na resolução dos problemas da exclusão e 
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da discriminação sociais e de tal modo que nele se dê voz aos 
grupos excluídos e discriminados. (SANTOS, 2004, p. 74)

Ao tratar especificamente sobre a extensão no âmbito dos cursos de 
Direito, Boaventura de Sousa Santos (2011, p. 49) defende a ideia de uma 
extensão emancipatória, em oposição à extensão compensatória:

Uma extensão emancipatória assenta numa ecologia de saberes 
jurídicos, no diálogo entre o conhecimento jurídico popular 
e científico, e numa aplicação edificante da ciência jurídica, 
em que aquele que aplica está existencial, ética e socialmente 
comprometido com o impacto de sua atividade.

É necessário, então, repensar o papel das faculdades de Direito ao 
desenvolverem atividades de extensão, de modo a evitar a ampliação das 
desigualdades sociais. Afinal, a extensão universitária “é capaz de ajudar na 
desmistificação do Direito, na sua aproximação com a realidade social, 
na concretização dos direitos e garantias fundamentais e, consequentemente, 
é capaz de auxiliar camadas invisíveis da sociedade” (ABIKAIR NETO, 
2018, p. 100). Neste capítulo, trabalhamos com a hipótese de que isso pode 
e deve ser feito por meio da articulação das faculdades de Direito com a 
educação básica.

3. a aproxImação dos cursos de dIreIto com a 
educação básIca

O art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) prevê, 
entre as finalidades da educação superior:

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo pre-
sente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma rela-
ção de reciprocidade;
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VII – promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 
na instituição. (BRASIL, 1996)

Mais recentemente, a Lei n. 13.174, de 21 de outubro de 2015, acrescentou 
o inciso VIII ao mesmo artigo, incluindo como objetivo da educação superior 
“atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, 
mediante [...] o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem 
os dois níveis escolares” (BRASIL, 2015). Diante disso, a universidade deve 
relacionar-se com a educação básica – nos níveis fundamental e médio –, 
com o intuito de contribuir com seu desenvolvimento, por meio da extensão.

No âmbito das faculdades de Direito, a interação com a educação básica 
é um fator considerado na avaliação de cursos de pós-graduação stricto 
sensu. Nesse sentido, o Documento de Área, que orienta a avaliação na área 
do Direito, afirma:

A Área pode contribuir com o desenvolvimento do Ensino 
Básico, ao exemplo dos seguintes tópicos: (a) a discussão sobre 
direito à educação e sua concretização; (b) a formação para 
a cidadania; (c) a oferta de instrumentos de vulgarização do 
conhecimento jurídico em temas essenciais como Direito Civil, 
Direito Penal e Direito Constitucional. (BRASIL, 2019, p. 21)

Destaca-se que, embora não haja conteúdos jurídicos obrigatórios nos 
currículos da educação básica, as noções essenciais sobre direitos e exercício 
da cidadania deveriam fazer parte da formação básica da população. Afinal, 
todos estamos sujeitos ao ordenamento jurídico, mas, normalmente, não se 
tem a dimensão do que isso significa, uma vez que a Constituição e os demais 
elementos jurídicos só serão objeto de estudo no ensino superior.

Dessa forma, parece ser proveitoso aproximar a população de noções 
básicas sobre o Direito durante a educação básica, que deveria alcançar toda 
a população. Vale destacar que “não se defende aqui o retorno da disciplina 
de ‘Educação Moral e Cívica’, imagem e produto da Ditadura Militar. Não 
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há ensino da Moral. O que se busca é o ensinamento básico das regras que 
regulam a vida de todos, de cidadania” (ABDALLA, 2020). Nesse sentido, 
o Documento de Área, acerca da avaliação da pós-graduação stricto sensu 
em Direito, atesta:

Sobre a formação para a cidadania, é evidente que na formação 
escolar há um déficit de informações sobre direitos e sobre o 
funcionamento das instituições. Os cursos de Direito precisam 
de uma maior aproximação com as escolas, levando informa-
ções e provocando discussões, municiando o cidadão em for-
mação para o exercício consciente da cidadania. A extensão é 
o instrumento mais eficiente para isso. (BRASIL, 2019, p. 21)

Verifica-se, portanto, a indicação da extensão como via para aproximar 
as faculdades de Direito da educação básica. Conforme já explicado ante-
riormente, essa via deve ser de mão dupla: os cursos de Direito não devem 
pretender “levar conhecimento” de forma impositiva e/ou compensatória, 
assumindo um papel de superioridade e condescendência. O que se propõe é 
um diálogo entre os níveis básico e superior de educação, para a construção 
coletiva de aprendizados e experiências.

Dessa maneira, as faculdades de Direito poderão contribuir com a for-
mação cidadã da sociedade e com seu acesso à justiça, em seu estágio ini-
cial: o conhecimento sobre direitos e participação popular na democracia. 
Ao mesmo tempo, os cursos de Direito receberão a oxigenação permitida 
pela extensão, que é capaz de abrir os olhos da academia para a realidade 
social, muitas vezes não vivenciada na universidade. Isso é muito importante 
para aperfeiçoar a educação jurídica no país, uma vez que, comumente, “a 
necessária leitura cruzada entre o ordenamento jurídico e as práticas sociais 
é ignorada, encastelando-se o conhecimento jurídico e, consequentemente, o 
aluno, no mundo das leis e dos códigos” (FRANCISCHETTO, 2010, p. 19).

Assim, a sociedade ganha com a aprendizagem de noções jurídicas, 
enquanto a comunidade acadêmica ganha com o novo olhar, mais crítico e 
sensível à realidade. Com isso, as faculdades de Direito, exercendo uma fun-
ção social, podem contribuir com a redução de desigualdades, já que estarão 
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efetivamente atuando em favor da assimilação de conhecimento jurídico e 
de cidadania por uma população até então excluída e/ou indiferente a noções 
básicas de direitos.

É certo que as atividades de extensão empreendidas pelas faculdades 
de Direito junto à educação básica devem seguir parâmetros, seja para 
não sucumbir ao perfil meramente assistencialista ou compensatório, seja 
para não contribuir com o aprofundamento das desigualdades sociais. Para 
tentar identificar medidas que podem/devem – ou, ao contrário, que não  
podem/devem – ser adotadas, optamos por analisar algumas experiências já 
realizadas no Brasil, para, em seguida, tecer considerações amplas e gerais 
sobre a atuação que se pode esperar das faculdades de Direito.

3.1. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS REAIS NO CONTEXTO BRASILEIRO

Nesta seção, selecionamos algumas experiências reais, identificadas no Brasil, 
em que se desenvolveram atividades com temática jurídica junto à educação 
básica. Trata-se de uma amostra não probabilística, resultante de pesquisa 
bibliográfica e do contato espontâneo com essas experiências ao longo do 
tempo. Dessa forma, não se pretende representar a realidade brasileira por 
meio dos casos selecionados, mas analisá-los com o intuito de delinear parâ-
metros que possam ser adotados de forma geral para as atividades de extensão 
desenvolvidas por faculdades de Direito em interação com a educação básica.

A primeira experiência que destacamos é o projeto “Cidadania na Escola”, 
que:

[...] nasceu por iniciativa de alunos de graduação da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, visando levar às 
escolas de ensino básico da rede pública estadual noções acerca 
da estrutura e organização do Estado Brasileiro e de direitos de 
cidadania, a partir de metodologias ativas de ensino. (RANIERI 
e LUTAIF, 2017, p. 107)

De acordo com os membros da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo (USP) envolvidos no projeto,
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[o] objetivo da atividade era proporcionar a alunos de ensino 
fundamental e médio de escolas públicas um primeiro contato 
com temas da Constituição Federal, de importância e relevância 
na formação e promoção da cidadania. Além disso, buscava-se, 
com as visitas às escolas, despertar nos alunos o interesse e 
curiosidade nos processos políticos brasileiros. (RANIERI e 
LUTAIF, 2017, p. 107)

Inicialmente, realizou-se uma experiência piloto, em uma escola esta-
dual de São Paulo, com a coleta de feedback dos alunos do ensino médio 
que participaram da atividade. Em seguida, a partir da experiência piloto 
e dos comentários fornecidos pelos participantes, houve uma “preparação 
metodológica e pedagógica dos alunos de graduação da FDUSP” (RANIERI 
e LUTAIF, 2017, p. 107), com professores e especialistas em Direito, Educa-
ção, Ciência Política e Metodologia de Ensino, a fim de preparar os alunos de 
graduação que levariam a atividade de extensão às escolas de nível básico.

Após a execução do projeto, durante o ano de 2016, os responsáveis 
concluíram que

[...] a atividade foi enriquecedora do ponto de vista pedagógico 
e metodológico tanto para os alunos da escola pública visitada, 
que obtiveram maior familiaridade com temas relacionados à 
Constituição e à cidadania, como para os alunos de graduação 
participantes, que puderam desenvolver um trabalho de campo 
em uma atividade de extensão universitária com enfoque em 
uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, algo raro nos 
cursos de Direito, e auxiliar na promoção da cidadania de jovens 
adolescentes. (RANIERI e LUTAIF, 2016, p. 108)

Outro projeto desenvolvido em São Paulo é o “Constituição na Escola” 
(2022), que

[...] consiste na realização de aulas expositivas sobre a Cons-
tituição Federal Brasileira, direitos humanos e civilidade aos 
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alunos da rede pública e demais membros da comunidade. O 
objetivo do Projeto, através das aulas sobre a Constituição 
Federal Brasileira, é expandir a noção cívica dos nossos estu-
dantes, ensinando-lhes sobre seus direitos e deveres consti-
tucionais, para que tenham uma base educacional sólida para 
compreender a importância de ser um cidadão consciente.

Embora não seja propriamente uma atividade de extensão desenvolvida 
por uma faculdade de Direito, vale apresentar esse projeto, fundado em 
2014 por ex-alunos e professores da Faculdade de Direito da Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC-SP), que desenvolveram a metodologia das aulas 
oferecidas. Em 2018, o projeto contava com sessenta advogados voluntários 
e promoveu aulas presenciais para mais de 25 mil alunos, alcançando mais 
de cem escolas públicas, em três estados brasileiros (NEVES, 2018). É 
importante ressaltar, também, que o projeto é patrocinado por um escritório 
de advocacia paulista e conta com outros parceiros.

No Espírito Santo (2015), o governo estadual instituiu o Programa de 
Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, por meio da Lei Com-
plementar n. 799, de 12 de junho de 2015. O programa, chamado de “Escola 
Viva”, aumenta o tempo de permanência dos alunos de ensino médio nas 
escolas, oferecendo disciplinas eletivas no turno adicional. Entre estas, iden-
tifica-se a oferta de uma disciplina com conteúdos jurídicos, em parceria 
com instituições de ensino superior, como a Faculdade de Direito de Vitória 
(FDV..., 2017):

A FDV possui um termo de parceria com a Escola Viva do 
Governo do Estado para participar de um projeto denominado 
“Viva: Direito na Escola”, que se propõe a levar para os alunos 
temas jurídicos que sejam relevantes em suas vidas. Trata-se 
de uma disciplina eletiva pensada pelos professores da Escola, 
diante de um considerável número de alunos que demonstraram 
interesse por ingressar futuramente em cursos de Direito.
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A partir dos exemplos listados anteriormente, constata-se uma possível 
atividade de extensão a ser praticada pelas faculdades de Direito junto às 
escolas da educação básica (seja no nível fundamental, seja no médio): a 
realização de aulas ou disciplinas sobre conteúdos jurídicos ou noções de 
Direito. Além disso, vislumbra-se outra categoria de atividades de extensão, 
que podem ser classificadas como “experiências jurídicas”, sem se subsumi-
rem ao modelo tradicional de aulas. Para Abdalla (2020):

A ideia de realizar um Tribunal do Júri de forma simulada é uma 
dessas atividades. Reunir os alunos e mostrar, de fato, como 
é a prática: o julgamento criminal realizado pelos próprios 
pares. Com isso é possível estimular o senso crítico de justiça 
dos alunos. O que é condenável? Ainda que exista crime e ele 
tenha sido cometido, merece o réu punição? A soberania dos 
veredictos é reflexo claro da liberdade e autonomia dos jurados 
na hora de decidirem. Uma atividade como essa não apenas 
explicaria um pouco do sistema penal brasileiro, mas estimu-
laria o senso de justiça que tem em cada um dos educandos.

Nesse sentido, identifica-se um relato de experiência de simulação de 
Tribunal do Júri realizada pela FDV junto a alunos do ensino médio. A ati-
vidade foi idealizada pela professora de Geografia, que buscou o apoio da 
faculdade de Direito para contribuir com os aspectos técnico-jurídicos. De 
acordo com o relato, a atividade foi realizada em duas etapas. Em primeiro 
lugar, houve uma preparação em formato de aula, conduzida por professores 
e alunos da graduação em Direito, sobre noções básicas de Direito Penal 
e Tribunal do Júri, bem como técnicas de argumentação e oratória. Poste-
riormente, foi realizada a simulação, coordenada pela professora do ensino 
médio e presidida por um professor da faculdade de Direito (FDV..., 2019).

Além das aulas e das experiências jurídicas, uma terceira categoria pode 
ser identificada: as olimpíadas escolares. Conforme Nascimento, Palhano e 
Oeiras (2007, p. 284),
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[d]e maneira geral, as competições têm diversos objetivos sub-
jacentes como aproximar uma determinada área de conheci-
mento às vidas dos estudantes, mostrando como ela se aplica 
na solução de problemas do cotidiano, de modo que eles se 
envolvam naturalmente e criem [interesse] por ela [...].

Nesse sentido, o projeto “Constituição na Escola”, referido anterior-
mente, realiza, desde 2017, a Olimpíada Constitucional de São Paulo, uma 
competição entre os alunos do ensino médio da rede pública do Estado de 
São Paulo. De acordo com o idealizador do projeto, trata-se de

[...] uma competição entre os jovens da rede pública, com 
perguntas e respostas sobre a Constituição Federal, política e 
civilidade, premiando os participantes com laptops e bolsas de 
estudos para cursos pré-vestibular. Assim, alinhamos o ensino 
da Constituição Federal com prêmios e oportunidades de estudo 
aos alunos, fazendo-os entender que a educação pode, sim, ser 
uma válvula de escape para mudar a realidade em que vivem. 
(NEVES, 2018)

Uma iniciativa semelhante e ainda mais antiga é identificada no Espírito 
Santo:

A Olimpíada Jurídica Escolar (OJE) é uma competição desa-
fiadora, tradicionalmente promovida para FDV, desde 2013. 
A competição oferece ao estudante oportunidades de apren-
dizagem a partir do contato com situações e conhecimento de 
natureza jurídica e da realidade política social atual. Ao longo 
das fases da OJE, os estudantes desenvolvem habilidades de 
competências importantes, como pesquisa, redação, criativi-
dade, oratória e trabalho em equipe. (OLIMPÍADA, 2022)

Nas duas atividades tomadas como exemplo, é levada aos alunos da edu-
cação básica a oportunidade de ter contato com questões jurídicas, podendo 
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inspirar o interesse pelo Direito e promover estudos e pesquisas acerca de 
cidadania, política, Constituição e direitos humanos.

A partir dos exemplos apontados, de atividades com temática jurídica 
realizadas junto à educação básica, propomos discutir alguns parâmetros 
genéricos para o desenvolvimento de atividades de extensão por faculdades 
de Direito, voltadas para esse segmento escolar. Vale destacar que não se 
pretende definir categoricamente o que deve ser feito pelas instituições de 
ensino superior, mas destacar caminhos que podem ser seguidos e cuidados 
que devem ser tomados, a fim de cumprir os objetivos contemporâneos da 
extensão universitária e contribuir com um projeto de redução das desigual-
dades sociais por meio de uma aproximação da população com noções de 
Direito e cidadania, ainda no estágio da educação básica.

4. (re)pensando as atIvIdades de extensão 
desenvolvIdas pelas faculdades de dIreIto

Conforme apresentado na seção 3, existem várias formas possíveis de apro-
ximação entre os cursos de Direito e a educação básica, seja no nível fun-
damental, seja no médio. As atividades de extensão parecem ser o caminho 
natural para isso, já que, por meio delas, a comunidade acadêmica se projeta 
para fora dos muros institucionais, aplicando os conhecimentos construí-
dos em seu interior à sociedade ao seu redor, e, ainda, é influenciada pela 
realidade externa, com seus saberes e demandas reais, em uma espécie de 
“oxigenação” da faculdade.

Diante disso, é importante refletir sobre a prática extensionista que se 
deseja que as faculdades de Direito realizem. Em primeiro lugar, de acordo 
com as críticas consolidadas há décadas, a extensão não deve se revestir 
de um caráter assistencialista ou compensatório, assim como as faculdades 
não podem permanecer em uma posição de pretensa superioridade, como a 
metáfora da torre de marfim. Ao direcionarem atividades para a educação 
básica, a universidade ou as faculdades não devem fazê-lo como caridade, 
nem com o simples intuito de atender aos indicadores das avaliações feitas 
pelos órgãos oficiais. Em suma, a extensão não pode ser utilizada para reali-
zar os interesses exclusivos das faculdades; é necessário assegurar que seja 
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uma via de mão dupla, de interação e aprendizado recíproco entre academia 
e sociedade.

Dessa forma, quaisquer que sejam as atividades desenvolvidas na exten-
são promovida pelas faculdades de Direito, alguns cuidados devem ser toma-
dos. Destacamos, aqui, a necessidade de um projeto compartilhado entre as 
escolas – do nível básico – e as instituições de ensino superior. Afinal, se, 
por um lado, as faculdades de Direito têm os conhecimentos técnicos sobre 
as questões jurídicas, por outro lado, são os sujeitos da educação básica que 
compreendem e devem definir os modos adequados de interação com esses 
conhecimentos para que haja um ambiente propício para a aprendizagem. 
As faculdades de Direito não devem se imiscuir na educação básica para 
ensinar o que acreditam ser devido; é preciso ouvir e conhecer as demandas 
e expectativas da comunidade.

Assim, os gestores e professores da educação básica devem participar 
dos momentos de definição dos conteúdos e metodologias a serem utilizados, 
inclusive para promover a articulação com o respectivo currículo dos níveis 
de ensino fundamental e médio e/ou para identificar carências curriculares 
que possam ser supridas por atividades oferecidas pelos cursos de Direito. 
Não se pode esquecer de que são esses profissionais que estão inseridos no 
dia a dia das escolas e conhecem sua realidade. O exemplo do júri simulado 
realizado pela FDV, por demanda de uma professora de Geografia do ensino 
médio, ilustra bem a pertinência da participação dos docentes da educação 
básica na formulação das atividades.

Entretanto, os professores e os gestores não são os únicos sujeitos que 
devem ter voz no processo de formatação das atividades. É preciso envolver, 
também, os estudantes da educação básica, para que as propostas levadas 
pelos cursos de Direito sejam relevantes aos seus olhos. Ghirardi e Oliveira 
(2016, p. 396) fazem uma reflexão sobre esse ponto – no contexto das aulas 
de graduação em Direito –, que se aplica ao cenário de desenvolvimento de 
atividades jurídicas para os alunos do ensino fundamental ou médio:

Interessante observar que os alunos, a quem essas novas expe-
riências são destinadas, são, geralmente, excluídos desse pro-
cesso. O que pensam, que lacunas percebem em sua formação, 
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que temas ou tarefas os instigaria[m] e até mesmo que contri-
buições dariam para dinamizar as aulas, são perguntas ainda 
negligenciadas.

Diante disso, defendemos que seja considerada a visão dos estudantes 
das escolas, para que as atividades despertem seu interesse e motivem sua 
participação, de modo que a aprendizagem seja significativa. Para atingir 
esse objetivo, é imprescindível levar em conta o repertório dos alunos, isto 
é, conectar as questões jurídicas às vivências e experiências dos estudantes, 
para que as discussões façam sentido para o público-alvo. Assim, propõe-se 
uma pedagogia dos multiletramentos, segundo a qual

[...] a escola deveria partir do que a gente chama de repertório, 
e eles chamam de mundo de vida do aluno, ou seja, da cultura 
local que esse aluno traz pra sala de aula que deve ser, não 
só valorizada, mas incorporada no tratamento dos objetos de 
ensino. Quer dizer, isso também é uma coisa a refletir, coisas 
que ele vê na mídia de massa, o que ele faz na internet e tal é 
para ser trazido para colocar em diálogo. (ROJO, 2013)

Por sua vez, Abreu e Francischetto (2019a) propõem a articulação da 
pedagogia dos multiletramentos com o pensamento decolonial, de modo a 
utilizar o repertório dos estudantes com uma abordagem crítica, consciente 
dos processos hegemônicos de globalização. Com isso, é possível questionar 
a realidade e, mais especificamente, as desigualdades sociais.

Portanto, as atividades desenvolvidas junto à educação básica devem, 
primeiro, reconhecer o papel do Direito na produção, na reprodução e no 
aprofundamento das desigualdades, ao passo que as crianças e os jovens 
devem ser levados a entender e questionar essa estrutura. Essa problema-
tização deve estar contextualizada com os processos de globalização, que, 
como indicado na seção 1, podem ter impactos positivos na sociedade, mas 
também podem contribuir com o aprofundamento das desigualdades.

Nesse contexto, é essencial apresentar às presentes e futuras gerações 
os direitos fundamentais, os instrumentos para sua efetivação, as atribuições 



80 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

das instituições jurídicas, os processos legislativos e de criação de políticas 
públicas. O objetivo, então, é, ao mesmo tempo, explicitar o potencial que 
o Direito tem de reforçar desigualdades e indicar os caminhos de acesso à 
justiça (material), fornecidos pelo próprio ordenamento jurídico. 

Ao tratar da educação em direitos humanos, Candau (2008, p. 54) destaca 
a importância de

[...] favorecer processos de “empoderamento”, principalmente 
orientados aos atores sociais que historicamente tiveram menos 
poder na sociedade, ou seja, tiveram menores possibilidades de 
influir nas decisões e nos processos coletivos. O “empodera-
mento” começa por liberar a possibilidade, o poder, a potência 
que cada pessoa tem para que ela possa ser sujeito de sua vida 
e ator social.

Quando se fala de levar a educação jurídica para as escolas de nível 
básico, pretende-se alcançar crianças e jovens que talvez não teriam outra 
forma de aproximação com questões de direitos e cidadania ao longo da vida, 
o que tenderia a uma apatia política e, também, quanto à reivindicação de 
direitos. Ao proporcionar esse contato com o Direito na escola, ativa-se um 
potencial transformador, empoderando esses sujeitos e apresentando-lhes 
tanto estruturas de poder para serem questionadas quanto instrumentos jurí-
dicos que podem ser úteis. Dessa forma, percebe-se como as atividades de 
extensão poderão contribuir efetivamente com um projeto de redução das 
desigualdades sociais.

Ainda em termos de construção das propostas de atividades a serem 
oferecidas nas escolas, é válido destacar o envolvimento das faculdades de 
Direito como instituições. Embora haja experiências desenvolvidas por outros 
atores jurídicos, como iniciativas independentes ou até mesmo projetos e 
comissões específicas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que se 
destinam à atuação junto à educação básica, não se pode ignorar a importân-
cia do fator pedagógico para a execução das atividades. Afinal, não se busca 
apenas transmitir os conhecimentos jurídicos dominados por profissionais 
do Direito; é preciso, também, fazer escolhas metodológicas adequadas.
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Nesse sentido, o projeto “Cidadania na Escola” destaca a participação de 
professores e especialistas em Direito, Educação e Metodologia de Ensino na 
preparação dos alunos que executariam as atividades junto à educação básica 
(RANIERI e LUTAIF, 2017, p. 107). O projeto “Constituição na Escola”, por 
sua vez, apesar de não estar vinculado a uma instituição de ensino superior, 
registra a contribuição dos professores da PUC-SP no desenvolvimento da 
metodologia a ser adotada (NEVES, 2018).

Portanto, inclinamo-nos a defender, de modo geral, que as faculdades 
de Direito destacam-se como instituições apropriadas para oferecer ativida-
des jurídicas em razão do aspecto pedagógico envolvido, que pode passar 
despercebido para outros atores que, embora detenham o conhecimento 
jurídico, não estejam habituados à prática docente. Além disso, o mecanismo 
de retroalimentação entre universidade e sociedade pela via da extensão abre 
caminho para discutir, nas instituições de ensino superior, o direito à educa-
ção a partir das vivências junto à educação básica. Assim, torna-se possível 
propor transformações da educação básica – principalmente no que se refere 
à legislação e à promoção de políticas públicas – que partam da universidade, 
mas que não sejam desconectadas da realidade.

Quanto ao formato das atividades e às metodologias utilizadas, verifi-
camos que há um extenso leque de possibilidades a serem exploradas. No 
capítulo anterior, acenamos para uma classificação em três categorias: aulas, 
experiências e competições. Embora não haja um modelo definido para as 
atividades de extensão, vale tecer considerações sobre cada uma das cate-
gorias propostas.

As aulas consistem em um formato mais tradicional, em que os profes-
sores e/ou estudantes da graduação apresentam conceitos e noções jurídicas 
para os alunos da educação básica. Pode-se, então, considerar essas ativida-
des como uma reprodução das aulas do curso de Direito, adaptadas para a 
linguagem e o aprofundamento compatíveis com o nível básico de ensino. 
Tendo isso em vista, também se podem transpor algumas críticas e alertas.

Para Ghirardi e Oliveira (2016, p. 395), “o método expositivo tradicional 
não precisa ser superado porque tradicional mas porque ineficiente”. As aulas, 
sejam na graduação, sejam no ensino básico, não devem ser baseadas em 
uma suposta transmissão de conhecimento do professor para os estudantes. O 
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conhecimento deve ser construído de forma compartilhada, em um processo 
dialógico e contextualizado. Dessa maneira:

A função da sala de aula e seu sentido dentro do processo global 
de ensino-aprendizagem (que, é sempre bom lembrar, inclui o 
momento da aula mas não se reduz a ele) pode se transformar, 
justamente, em ser a de propiciar a ocasião para o modo espe-
cífico de inter-ação que os participantes de uma determinada 
comunidade adotam quando confrontados com questões que 
demandam algum tipo de deliberação ou ação. (GHIRARDI, 
2015, p. 67)

As aulas, então, devem ser aproveitadas como oportunidades de constru-
ção coletiva, em que a participação de cada um dos envolvidos determina e 
individualiza a experiência. Para isso, a aula, ainda que possa ser expositiva, 
deve ser dialogada, buscando aplicar métodos participativos e recursos que 
instiguem o engajamento dos alunos. Aliás, para a concretização da função 
da extensão universitária, é essencial a manifestação da comunidade, para 
que sua perspectiva possa incidir sobre a compreensão da academia acerca 
da realidade.

Mais uma vez, os membros das faculdades de Direito que se dirigirem 
às escolas devem se despir de qualquer pretensão de superioridade, da ideia 
de detentores do conhecimento que ensinarão a ciência jurídica a um público 
ignorante. A abordagem deve ser completamente diferente: o que se busca é 
contribuir com a emancipação de uma parte da população, possibilitando a 
construção de uma percepção consciente da existência de direitos (e deve-
res), da importância do exercício da cidadania e da ambivalência do sistema 
jurídico, que possui o potencial tanto de reforçar desigualdades quanto de 
combatê-las, transformando a realidade. A construção do conhecimento 
nessas salas de aula deve ser guiada pelas demandas e características das 
turmas, para que os saberes compartilhados sejam, de fato, significativos 
para os jovens e as crianças alcançados.

Quanto às experiências jurídicas, seu principal objetivo talvez não seja 
promover o conhecimento sobre aspectos jurídicos, mas sim mostrar novos 
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caminhos. O exemplo do júri simulado indica que, mais do que ensinar as 
tecnicalidades do instituto, essa experiência pode ser usada para mostrar 
como a população é chamada a participar da Justiça; como o Estado decide 
a punição de determinados crimes; e até para discutir a própria busca por 
justiça. Indiretamente, experiências desse tipo podem despertar o interesse 
por carreiras jurídicas. Se inseridas em um debate sobre a realidade social e 
as desigualdades, pode inspirar um engajamento no combate às desigualdades 
e na luta por direitos.

Outras experiências, como a discussão de aspectos jurídicos a partir de 
filmes e livros com temática mais ampla, podem revelar à população jovem 
que o Direito se faz presente de forma latente em vários segmentos da vida 
em sociedade. Afinal, embora frequentemente não nos demos conta, estamos 
permanentemente sujeitos à realização de atos jurídicos e à regulação de con-
dutas pelo ordenamento jurídico. As atividades de extensão das faculdades 
de Direito podem contribuir para desenvolver essa percepção nos estudantes.

Quanto às competições científicas, Rezende e Ostermann (2012, p. 251) 
problematizam essas práticas, argumentando que “a abertura de um espaço 
de competição escolar objetiva – tal como as olimpíadas – não elimina as 
desigualdades, já que as desigualdades sociais pesam muito nas desigual-
dades escolares. Os mais favorecidos têm vantagens decisivas”. Portanto, 
com base na competitividade e no individualismo, as olimpíadas poderiam 
reproduzir a exclusão e aprofundar as desigualdades. Acertadamente, os 
autores questionam:

Passada a mobilização que o evento possa causar nas escolas, 
pode-se perguntar: o que fica dessa experiência? Que valores 
foram levados aos alunos? Como passaram a ver a realidade? 
Em que medida um evento como as olimpíadas os ajuda a ver 
a sua realidade criticamente? Que relação foi construída entre 
o conhecimento, a linguagem científica e as situações reais do 
cotidiano, de determinada cultura, sociedade, arte, artefatos? 
Que repertórios foram construídos? Será que teríamos de assu-
mir, como valor a ser cultivado, apenas a formação do espírito 
competitivo, necessário à competição que o aluno irá encontrar 
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no mercado de trabalho? (REZENDE e OSTERMANN, 2012, 
p. 254)

Deve, portanto, haver um cuidado especial na abordagem. Não conside-
ramos que as olimpíadas sejam negativas em si, por causa do fator competiti-
vidade. Todavia, deve-se buscar atingir outros objetivos: despertar o interesse 
pelo Direito, pela compreensão da garantia de direitos, da organização do 
Estado e do exercício da cidadania; mediar a percepção e o questionamento 
do caráter ambivalente do Direito – por um lado, como reprodutor de desi-
gualdades e, por outro, como instrumento de transformação da realidade; 
enfim, contribuir para que os estudantes atribuam relevância ao conhecimento 
jurídico, não apenas como ciência, mas principalmente como ferramenta para 
a vida em sociedade e exercício de direitos.

Nesse sentido, as olimpíadas não devem ser eventos isolados. Pelo con-
trário, devem estar inseridas em um projeto de valorização dos conhecimentos 
jurídicos e sua aplicação prática. Considerando que o Direito não faz parte 
do currículo obrigatório das escolas, essa articulação com outras atividades 
é essencial para que os objetivos sejam alcançados. Caso contrário, a adesão 
às competições jurídicas tende a ser incipiente, haja vista que é preciso ven-
cer barreiras e aproximar os estudantes de uma área do conhecimento que, 
normalmente, não está presente nas escolas. Além disso, essas atividades 
devem promover uma cultura em direitos humanos, que implica colaboração, 
respeito e empatia, em contrapartida à competitividade e ao individualismo 
questionados pelos críticos das olimpíadas escolares.

Portanto, recomenda-se que as olimpíadas jurídicas façam parte de um 
projeto maior, que leve a reflexão crítica sobre direitos e cidadania aos alunos 
de ensino médio e, assim, seja capaz de deixar um legado que não se resuma 
às competições e eventuais premiações. É preciso, também, contribuir com a 
formação dos cidadãos e evidenciar o potencial transformador a partir dessas 
aprendizagens.

Por fim, vale ressaltar a importância de que a articulação entre as facul-
dades de Direito e a educação básica seja promovida por políticas públicas. 
Dessa maneira, pretende-se solidificar as atividades de extensão sobre direitos 
e cidadania, em vez de deixá-las dispersas. Assim, no lugar de ações pon-
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tuais espalhadas ou projetos de alcance limitado, objetiva-se padronizar o 
acesso a essas oportunidades por meio de políticas públicas. Caso contrário, 
incorre-se no risco de promover o aprofundamento das desigualdades, ao 
direcionar as atividades a um público restrito e, por consequência, excluir 
outra parcela da população.

Um exemplo de política pública é identificado em Belo Horizonte, onde a 
Lei Ordinária n. 11.243, de 30 de junho de 2020, instituiu “Noções de Direito 
e Cidadania” como temas a serem abordados no contraturno das escolas 
municipais de educação integral, a partir do sexto ano do ensino fundamental. 
Conforme o art. 2º, parágrafo único, dessa lei: “Serão abordados preferen-
cialmente os temas que tenham impacto direto na formação da cidadania, 
como os direitos e garantias fundamentais e os princípios fundamentais da 
República Federativa do Brasil” (BELO HORIZONTE, 2020).

Embora o alcance seja limitado às instituições de educação integral, ao 
menos o tratamento é uniforme para todo o município. Idealmente, seria 
interessante abranger a educação básica de todo o País, incluindo conteú-
dos jurídicos essenciais no currículo escolar. É certo que, para isso, faz-se 
necessário avaliar questões pedagógicas e orçamentárias, o que extrapola 
os limites deste capítulo. Mas não há dúvidas de que, se o projeto é reduzir 
desigualdades por meio da compreensão básica do Direito e da cidadania, 
esses conhecimentos devem ser oportunizados a toda a população durante 
sua formação escolar.

No caso específico de Belo Horizonte (2020), a Lei n. 11.243 prevê:

Art. 4º Fica facultada a realização de contrato voluntário entre 
escola e profissional ou empresa para a aplicação das aulas dos 
temas estabelecidos nesta lei.
Parágrafo único. O contrato firmado com voluntário terá pre-
ferência sobre o oneroso.

Diante desse dispositivo, vale resgatar uma crítica feita por Demo (2001, 
p. 155) ao programa “Amigos da Escola”, mas que também encontra resso-
nância nesse contexto: “Não se pode questionar a boa vontade de voluntários 
que querem ajudar a escola. Mas é preciso contestar a adequação do pro-
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grama, porque se destina a substituir o papel constitucional do Estado, além 
de explorar voluntários”. Por isso, defendemos que a inclusão de atividades 
de ensino-aprendizagem com temáticas jurídicas na educação básica seja 
feita por meio de políticas públicas, com a devida previsão orçamentária, 
para que não se crie uma dependência de trabalho voluntário.

Inclusive, a extensão universitária pode e deve contribuir com a formu-
lação dessas políticas públicas. Afinal, as vivências nas escolas dão emba-
samento para que as faculdades de Direito possam discutir e incentivar as 
políticas públicas que devem ser implementadas, com base na realidade 
experimentada. A prática extensionista, então, qualifica esses sujeitos a se 
manifestarem com propriedade sobre políticas públicas para promoção da 
educação jurídica junto ao nível básico.

Além disso, deve-se prezar pela qualidade pedagógica das atividades, o 
que inclui a capacidade técnica e metodológica dos professores que conduzi-
rão as aulas ou atividades. Portanto, novamente, recomenda-se a articulação 
com as faculdades de Direito em busca de professores capacitados. Inclusive, 
vale lembrar que a interação com a educação básica é considerada na avalia-
ção dos cursos de mestrado e doutorado em Direito, o que pode incentivar 
parcerias entre essas instituições e as escolas.

Moita e Andrade (2009) indicam o estágio de docência, em programas 
de pós-graduação stricto sensu, como oportunidade de praticar a indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parece-nos, assim, que a prática 
de estágio docente na educação básica, por mestrandos e doutorandos, 
também seria uma possibilidade de desenvolver a extensão das faculdades 
de Direito. Todavia, essas práticas não podem ser pontuais e dispersas, 
devendo fazer parte de um projeto que se estenda ao longo do tempo e 
abranja a comunidade.

Nesse sentido, as faculdades precisam aproximar-se da comunidade, 
trazendo-a não só para perto, mas também para dentro de si. É necessário que 
os sujeitos que vivem a educação básica (estudantes, professores e gestores) 
participem do processo de formatação das atividades a serem desenvolvidas, 
em efetiva parceria. Assim, devem ocorrer momentos de diálogo, reuniões, 
escuta ativa – tanto de forma prévia quanto como feedback.
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Mais além, também é preciso trazer para a universidade os aprendizados 
decorrentes das experiências vivenciadas. Os profissionais do Direito (aqui, 
também, estudantes, professores e gestores) devem incorporar as lições apren-
didas junto à educação básica no que se refere às desigualdades, à realidade 
social, às políticas públicas pertinentes e até à própria concretização do direito 
à educação. Isso pode determinar a incorporação de temas no currículo dos 
cursos de Direito, de forma transversal (ABREU e FRANCISCHETTO, 
2019b), bem como o engajamento na realização de ações de caráter jurídico 
(como a proposição de inovações legislativas, políticas públicas e até ações 
judiciais), com o intuito de impactar a educação básica, em prol da redução 
das desigualdades.

Como visto ao longo do texto, há diversas possibilidades de articular a 
educação básica com as faculdades de Direito. Em todo caso, não se pode 
descuidar da essência da extensão e do fluxo recíproco entre os dois níveis 
de ensino. Cumpre destacar, ainda, o caráter necessariamente emancipatório 
da extensão, de forma a contribuir efetivamente com a transformação da 
realidade e a mitigação das desigualdades sociais, ao propiciar à população 
em geral o (re)conhecimento acerca do potencial do Direito.

conclusão

Este capítulo objetivou discutir o papel das faculdades de Direito diante 
da ampliação das desigualdades, tendo como pressuposto a pertinência da 
extensão como caminho e trabalhando com a hipótese de que a educação 
básica seria um locus adequado para desenvolvimento das atividades de 
extensão. Afinal, considerando o postulado constitucional da educação básica 
obrigatória, tende-se a alcançar grande parte da população nesse contexto. 
Por meio dessas atividades, torna-se possível ampliar o acesso da sociedade 
a noções básicas sobre direitos e cidadania, o que pode contribuir com o 
enfrentamento das desigualdades, já que se espera chegar a um público que 
não teria acesso a esses conteúdos por outros canais.

Ao discutirmos algumas experiências realizadas em escolas de ensino 
fundamental ou médio, com o intuito de difundir conhecimento jurídico, 
propomos parâmetros e defendemos determinadas formas de atuação. Uma 
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delas, em conformidade com o escopo deste trabalho, é a participação das 
faculdades de Direito no desenvolvimento das atividades, em razão de suas 
práticas pedagógicas consolidadas, que tendem a orientar as escolhas meto-
dológicas para a atuação junto à educação básica. Além disso, destaca-se a 
importância de estruturação das atividades por meio de políticas públicas, 
a fim de institucionalizar as ações, afastar a dependência do voluntariado e 
evitar a promoção de desigualdades, em função do caráter pontual e disperso 
das iniciativas.

Quanto às características da extensão praticada pelas faculdades de 
Direito, verifica-se a necessidade de subverter o caráter assistencialista e 
compensatório e promover uma extensão emancipatória. Assim, propõe-se 
o reconhecimento da extensão como via de mão dupla entre academia e 
sociedade, pautada no diálogo, na escuta ativa e na troca de saberes. Nesse 
sentido, os sujeitos da educação básica precisam participar da formulação 
das atividades, compartilhando suas demandas e anseios diante da interação 
com o ensino superior. Essa participação ativa também deve ser assegurada 
durante a execução das atividades por meio de metodologias ativas, que 
envolvam os estudantes, em oposição a aulas meramente expositivas, sem a 
contribuição dos alunos para uma construção coletiva.

Além das aulas dialogadas, como espaços de construção coletiva de 
conhecimento, existem outros formatos de atividades que podem ser desen-
volvidas pelas faculdades de Direito, como as experiências jurídicas e as 
competições aludidas no texto. Aqui, há ainda mais espaço para criatividade 
nas propostas, desde que alguns cuidados sejam tomados. As atividades 
devem ser contextualizadas com a realidade social e não podem ser eventos 
pontuais; devem passar a fazer parte da experiência escolar, ao longo do ano 
(letivo) e dos anos, de forma contínua. Além disso, não podem se esgotar em 
si mesmas; devem deixar um legado para os sujeitos envolvidos, contribuindo 
efetivamente com a construção da percepção de que os saberes jurídicos 
podem ser uma ferramenta no processo de enfrentamento das desigualdades 
e transformação da realidade.

Cabe ressaltar que não pretendemos apresentar uma resposta definitiva 
de como as faculdades de Direito devem interagir com a educação básica, 
mas formular algumas orientações com o intuito de chamar a atenção para 
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alguns cuidados a serem tomados para que a extensão possa cumprir seu 
papel de transformação social. Embora oportunizar o contato de alunos com 
noções de direito e cidadania não signifique necessariamente uma redução 
das desigualdades, são caminhos que se abrem. Portanto, espera-se que as 
faculdades de Direito se empenhem em aproximar-se da educação básica, por 
meio de uma extensão emancipatória, para promover o conhecimento jurídico 
básico junto à população, como ação de um projeto maior de enfrentamento 
das desigualdades.
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CAPÍTULO 3
É POSSÍVEL SER HUMANO NO DIREITO? 
PROPOSTAS PARA A HUMANIZAÇÃO DO ENSINO 
JURÍDICO NO BRASIL

Clio Nudel Radomysler
Enya Carolina Silva da Costa

Introdução 

A desumanização, como discurso ou prática que trata o outro como 
“menos humano” ou “não humano”, possui características próprias 
na sociedade atual. Se a globalização corporativa e as novas ferra-

mentas tecnológicas podem aproximar indivíduos e grupos, criando hábitos 
semelhantes e fortalecendo a ideia de uma “sociedade civil mundial”, também 
são capazes de aprofundar o afastamento entre seres humanos, ampliando 
desigualdades socioeconômicas e gerando o reforço de etnicismos e localis-
mos, como o racismo e a xenofobia (GROPPO, 2005, p. 38). 

Dentre os processos sociais que limitam o desenvolvimento da própria 
humanidade destaca-se a dinâmica atual de privatização ou mercantilização 
de bens que eram considerados públicos. Em vez de uma sociedade de seres 
humanos e cidadãos, observa-se a existência de uma “sociedade de consu-
midores” (ARENDT, 2020, p. 72), que leva ao tratamento das mais diversas 
áreas, incluindo o acesso à justiça e à educação, como produtos a serem 
consumidos. 

No âmbito das instituições jurídicas, observamos a tendência de a advo-
cacia converter-se de “profissão” para “negócio”, com operações em grandes 
escritórios, foco na gestão eficiente de demandas e maior preocupação com 
aumento da produtividade e diminuição das despesas – tanto no ambiente 
público como no privado. Assistimos às organizações jurídicas passando a 
funcionar sob a racionalidade produtiva eficientista em detrimento de valo-
res como justiça, inclusão, propósito, competência e ética, o que também 
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se reflete nas grades curriculares e metodologias das faculdades de Direito 
(FINES, 2008; KRIEGER, 2008; MORIN, 2000).

Verificamos nas instituições de ensino superior a manutenção de modelos 
de ensino que desconsideram desigualdades estruturais e desafios comple-
xos da atualidade. De modo geral, o ensino jurídico consiste em um processo 
de transmissão de conteúdo de docentes para discentes, com promoção de 
conhecimento técnico e dogmático voltado ao mercado ou a exames ava-
liatórios (i.e., concursos públicos, exames da ordem). Nessa perspectiva, a 
universidade mostra-se relevante mais por seu potencial de inserção no mer-
cado de trabalho e garantia de subsistência do que pela compreensão crítica 
da realidade social, pela construção de conhecimento capaz de provocar 
mudanças relevantes e pelo desenvolvimento pessoal. 

Ocorre que, ao considerar produto a educação e o próprio ser humano, 
ignorando o papel do estudante como sujeito na aprendizagem, desconsi-
derando as suas diferenças e particularidades, perdemos a oportunidade de 
preparar discentes que tenham autonomia e competência para navegar em 
uma realidade de rápidas transformações, latente no mundo globalizado, em 
que cada vez mais será necessário dialogar com profissionais de diferentes 
áreas e colaborar para a construção de soluções de maneira empática.

A existência de tecnologias que cumprem tarefas antes feitas por pes-
soas e o crescimento do ensino a distância, com rompimento da estrutura de 
sala de aula antes existente, demonstram que, mais do que fornecer acesso 
à informação e replicar conteúdos, é preciso ensinar a “saber diferenciar e 
avaliar fontes, estruturar a informação em conhecimento e entender como 
ela se aplica à sua realidade” (FEFERBAUM et al., 2020, p. 25), além de 
desenvolver suas habilidades emocionais e interpessoais, recuperando a 
condição de ser humano.

Para além do despreparo no campo profissional, a desumanização obser-
vada na educação jurídica afeta diretamente a saúde mental dos alunos, 
fomentando ambientes que muitas vezes são competitivos e danosos ao 
seu desenvolvimento, gerando inseguranças, apatia, desincentivo a estar 
em sala de aula e a busca pelo conhecimento em outras vias, que não no 
ambiente da instituição de ensino.
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Diante disso, no presente capítulo, propomos o rompimento com esse 
modelo de educação, em parte responsável pela crise de ensino jurídico, 
pela falta de preparo dos discentes para lidar com a realidade global e pela 
fragmentação das relações sociais com intensificação do sofrimento psí-
quico entre universitários. Como remédio para tais desafios, entendemos a 
necessidade de humanização do ensino, com o convite aos alunos à condição 
de sujeitos, a incorporação e a retomada de metodologias voltadas para a 
aprendizagem e o acesso ao conhecimento mais plural, que contribua na 
formação pessoal e profissional. 

Objetivamos, desse modo, analisar o que é a humanização, explicitando 
algumas dimensões da desumanização no contexto educacional brasileiro. Em 
seguida, estabeleceremos princípios e práticas que possibilitam alternativas 
para a situação atual, evidenciando, ainda, possíveis tensões e problemáticas 
a serem enfrentadas no processo. 

1. o que é humanIzação do ensIno? 

O conceito de “humanismo” e, mais especificamente, de “humanização” 
na literatura não é unânime, existindo variações a depender do contexto 
(CHATELIER, 2015, p. 82). Dada a limitação do trabalho, não discorrere-
mos acerca da concepção por diferentes autores, adotando a perspectiva de 
humanização a partir do pensamento de Paulo Freire.

Para Freire (1969), não há teoria pedagógica isenta de um conceito de 
ser humano e de mundo. Segundo ele, a vocação ontológica de uma pessoa 
é ser “sujeito que opera e transforma o mundo” (FREIRE, 1969, p. 125). A 
fim de cumprir essa vocação, os seres humanos, considerados “inconclusos 
e conscientes de sua inconclusão” (FREIRE, 2013, p. 33), vivem em uma 
busca permanente sobre si e suas relações com o mundo e com os outros, 
que implica conhecer criticamente as condições de sua realidade, a fim de 
ser sujeito de transformações. Essa busca permanente por “ser-mais” é a 
“humanização”. Por outro lado, pode haver uma distorção dessa vocação, o 
“ser-menos”, que é a “desumanização”, que ocorre quando o homem que é 
um “ser-para-si” se submete a condições concretas que o transformam em 
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um “ser-para-outro” (FREIRE, 1969, p. 127), isto é, deixa de ser sujeito para 
se tornar objeto. 

A compreensão do processo de humanização e desumanização revela a 
importância da educação na formação e busca da vocação humana, do “ser-
-mais”. Isso porque, a depender da condição de sujeito ou objeto no processo 
educativo, a educação poderá ser humanizadora, emancipatória e libertadora 
ou desumanizadora, coisificadora e opressora. Nesse sentido:

Se o encaramos [o homem] como uma “coisa”, nossa ação 
educativa se processa em termos mecanicistas, do que resulta 
uma cada vez maior domesticação do homem. Se o encaramos 
como pessoa, nosso que-fazer será cada vez mais libertador. 
(FREIRE, 1969, p. 124)

A partir disso, surge a diferenciação entre a educação “bancária” e a 
educação “libertadora”. A concepção bancária consiste na configuração do 
processo educativo como ato de depósito de conteúdos, em que o educador 
é depositante – sujeito, quem fala e educa –, enquanto o educando é depo-
sitário – objeto, quem escuta, não sabe e deve ser disciplinado (FREIRE, 
1969, p. 128). Assim, a única ação oferecida aos educandos é a de “receber 
os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (FREIRE, 2013, p. 65). Baseia-se 
em uma noção mecanicista da consciência, que nega a vocação do aluno 
“ser-mais” e “ser-para-si”, limitando sua busca, sua criatividade, levando-o 
à desumanização. Tal postura estimula a não criticidade e favorece a manu-
tenção da realidade social (FREIRE, 2013, p. 68). 

Em contrapartida, a concepção libertadora de educação baseia-se na 
problematização da relação homem-mundo, recusando-se a realizar a mera 
transmissão ou o “depósito” de conteúdos. A partir dela, rompe-se com 
a relação hierarquizada educador-educando, promovendo a noção de que 
“homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1969, 
p. 130; FREIRE, 2013, p. 75), assim, há uma relação dialógica em que ambos 
são sujeitos e os conhecimentos são trocados reciprocamente. Em vez de 
serem recipientes de conteúdos, os alunos tornam-se investigadores críticos 
autônomos, compreendendo o seu “poder de captação e de compreensão do 
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mundo” como uma realidade passível de transformação (FREIRE, 2013, 
p. 78). Os educandos-educadores são desafiados a refletir e agir sobre o 
mundo, de forma cada vez mais crítica. Conforma-se um processo de huma-
nização, que permite o exercício da vocação do ser humano.

Nesse contexto, é importante notar a diferenciação entre educação como 
“treinamento” e educação como “formação”. Isso porque pode existir a 
transmissão de conteúdos direcionada para determinadas habilidades e com-
petências específicas, que limita elementos da “personalidade humana”, com 
enfoque “técnico-operacional”, o que configura o treinamento, enquanto há 
também a possibilidade de ensino para “formação”, que envolve processos de 
valorização da autonomia, diálogo e pensamento crítico, além dos conteúdos 
técnicos e científicos (FREIRE, 2000, p. 43; BITTAR, 2007, p. 313; ECCO 
e NOGARO, 2015, p. 3531). Conforme Freire (2013, p. 163), a formação 
técnico-científica não é antagônica à formação humanista, desde que ciência 
e tecnologia estejam a serviço da libertação permanente e da humanização. 

Atualmente, vislumbramos que o modelo de educação mais adotado pelas 
instituições de ensino superior é o de “treinamento”, que está diretamente 
relacionado com o modelo financeiro-capitalista que demanda a instrução 
para fins específicos de mercado de trabalho.

Bittar (2007, p. 317) chama atenção para o fato de que o “modelo de 
educação que se tem, e as vocações que é capaz de despertar estão intrinseca-
mente associados aos modos pelos quais se pratica poder em sociedade”. No 
entanto, ainda que o contexto exterior de produção imponha uma dinâmica 
própria de alienação e domesticação, acreditamos ser possível (e necessário) 
romper com esse processo de reificação dos discentes, aproximando-os do 
“ser-mais” e dos problemas sociais existentes no país. Nesse sentido:

A descolorida apatia política, a invisibilidade dos problemas 
sociais, a indiferença social, a insatisfação sublimada no con-
sumo, a inércia mobilizadora precisam ser superadas através 
de um movimento pedagógico que aja na contramão deste 
processo. (BITTAR, 2007, p. 320) 
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Assim, partindo da compreensão de que as faculdades de Direito têm 
promovido processos de desumanização, valorizando um ensino bancário e 
de “treinamento”, abordaremos as especificidades dessa dinâmica presente 
nos cursos jurídicos e propostas para enfrentamento dessas práticas para 
permitir a humanização e transformação da realidade educacional.

2. algumas dImensões da desumanIzação do ensIno 
jurídIco no brasIl

Analisando as universidades brasileiras ao longo das últimas décadas, Mari-
lena Chaui (2003) identifica uma transmutação nas finalidades das instituições. 
Se inicialmente a universidade clássica era voltada para o conhecimento, na 
década de 1970 a autora identifica a construção de uma “universidade fun-
cional”, com a finalidade de inserir profissionais qualificados no mercado de 
trabalho, seguida da “universidade de resultados”, voltada para as demandas 
de empresas, na década de 1980, com crescimento das instituições privadas e 
fomento de pesquisas ligadas diretamente a interesses empresariais. Por fim, 
na década de 1990 e nos anos seguintes, aponta a existência da “universidade 
operacional”, caracterizada por estar voltada para si mesma como estrutura de 
gestão, com metas a serem atingidas, aumento da produtividade acadêmica 
e demanda por publicações (CHAUI, 2003, p. 70-71). 

Tal alteração na lógica de ensino, acumulada nas últimas décadas, sub-
trai os docentes da relação mais próxima com os discentes e com a própria 
construção do saber, impondo um alto ritmo de aulas e tarefas para ambas as 
partes, que leva à existência de uma série de disciplinas e modelos de aula 
padronizados, que seguem “receitas prontas” e ignoram as características 
particulares de cada aluno e turma, tornando o professor a única fonte de 
saber (BIZARRO, MARRA e PEDRO, 2016, p. 160). 

Há uma separação completa entre o sujeito (aluno) e o objeto (conhe-
cimento), sendo as instituições de ensino, mais especificamente por meio 
dos docentes, responsáveis por “preparar e moldar o sujeito ao objeto” 
(GHIRARDI, 2015, p. 38), uniformizando a forma de pensar. Além disso, 
com o acesso virtual à informação, há uma tendência de massificação de 
conteúdos, que, segundo Ghirardi (2015, p. 20), pode ameaçar a heteroge-
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neidade de ideias e “levar à pasteurização ideológica e à naturalização de 
formas dominantes de pensamento”, prejudicando a diversidade e o embate 
de posições. 

Ocorre que essa lógica de one-size-fits-all schooling, caracterizada por um 
modelo único de ensino, com padronização, rigidez dos currículos, sistemas 
de avaliação universais e aulas essencialmente expositivas, mostra-se falha 
(MEHTA, 2020). Ao considerar que todos os alunos possuem as mesmas 
condições socioeconômicas e as mesmas habilidades, impede-se o desenvolvi-
mento integral do ser humano e gera-se distorções que oneram especialmente 
os mais pobres e marginalizados socialmente, intensificando desigualdades 
e promovendo um processo de desumanização (FREIRE, 1969).

Especificamente em relação ao ensino jurídico, chama atenção o fato 
de que o curso de Direito se apresenta como uma oportunidade de ascensão 
social para muitos. Originalmente limitado à elite brasileira, sua expansão 
e oferta não só por universidades públicas, mas também privadas, possibili-
tou o ingresso das camadas mais pobres em um mercado elitista, sendo um 
potencial “agente de transformação social” (DOMINGOS, 2018, p. 93).

Todavia, a facilidade para implantar cursos e o potencial lucrativo da edu-
cação atraíram cada vez mais grupos empresariais para a área, transformando 
a educação superior brasileira em “verdadeiro setor comercial” (BRITO, 
2009), que frequentemente privilegia o retorno financeiro, ou “custo-benefí-
cio”, em detrimento da qualidade. Assim, o que poderia ser um processo de 
democratização do ensino acaba se tornando excludente, com limitação de 
vagas e oportunidades a poucas universidades predominantemente ocupadas 
pela elite.

Analisando os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na Sinopse Estatística da 
Educação Superior entre os anos de 1996 e 2006, verifica-se um aumento de 
352% de cursos jurídicos privados, em paralelo a um aumento de 270% no 
número de bacharéis (DOMINGOS, 2018, p. 71-73). Em 2018, já existiam 
mais de 1.500 cursos superiores em Direito; contudo, nas avaliações realiza-
das pelo Ministério da Educação (MEC – Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes [Enade] e Conceito Preliminar de Curso [CPC]) e pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), o percentual de cursos com índices de 
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qualidade satisfatório em termos de capacidade e condições adequadas para 
uma boa formação é muito baixo. Em 2015, pelo CPC, apenas 24,1% dos 
cursos avaliados tiveram desempenho satisfatório, enquanto, em 2018, pelo 
Selo OAB, apenas 161 dentre 1.212 dos cursos avaliados receberam certifi-
cação, o equivalente a 13,3% do total (FOLHA, 2020; FREITAS, 2020), o 
que demonstra a gravidade da crise do ensino jurídico no país.

Ressalte-se, por sua vez, que os índices de qualidade muitas vezes se 
limitam a analisar níveis de desempenho em provas, que não necessariamente 
determinam quem de fato aprendeu a solucionar problemas complexos e a 
conciliar teoria com a prática, mas sim quais estudantes são bons replicadores 
de conteúdo. Em razão disso, entendemos que aqueles que deveriam auxiliar 
na fiscalização e avaliação dos cursos (MEC e OAB) muitas vezes acabam 
estimulando modelos em que o aluno é objeto passivo do ensino, sem refletir 
criticamente sobre qual o papel do Direito e, mais do que isso, sobre qual o 
seu papel como pessoa na sociedade. 

Assim, é possível dizer que, no caso do ensino jurídico no Brasil, algu-
mas dimensões da desumanização podem ser observadas na massificação do 
ensino e na crescente mercantilização, que tornam a educação um produto 
e ignoram a individualidade discente. Mas, para além da faceta relacio-
nada ao contexto global de capitalismo financeiro, a desumanização está 
internamente associada à grade curricular, às escolhas metodológicas e aos 
ambientes de ensino adotados pela maioria das instituições, que geram, por 
exemplo, desinteresse, solidão, desencorajamento para falar, sensação de não 
pertencimento, opressões e descompasso do aprendizado com a realidade 
histórico-econômico-social.

Em 2018, por exemplo, o escritório USP Mulheres (2018) promoveu uma 
pesquisa com 13.377 respondentes, revelando que, no contexto universitário, 
45% dos alunos já deixaram de fazer algo que deveriam ou gostariam de ter 
feito por insegurança, temor ou medo de alguém, que 51% já deixaram de se 
expressar ou foram constrangidos por manifestar opiniões e que, mais espe-
cificamente, 18% já sofreram humilhações de professores e 17% de colegas.

Os problemas de saúde mental e sofrimento psíquico talvez sejam a face 
mais visível e preocupante dessa desumanização. Muitos estudos têm docu-
mentado um aumento significativo na gravidade e no número de problemas 
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relacionados à saúde mental entre os alunos das faculdades de Direito. Foi 
constatada diminuição na sensação de bem-estar dos alunos e alunas após 
os primeiros meses e demonstrou-se que os estudantes sofrem uma perda 
considerável na satisfação de suas necessidades humanas básicas ao longo 
do curso – como autonomia, crescimento pessoal, conexão emocional e 
pertencimento. Apesar disso, muitos professores não estão preocupados com 
a angústia e a depressão que são comuns aos estudantes (KRIEGER, 2008, 
p. 261-262). 

Nesse contexto, a humanização do ensino surge como uma proposta de 
transformação não só de currículos, mas da maneira como devemos enxergar 
e formular o ensino jurídico no Brasil, a fim de promover maior protago-
nismo discente e uma aprendizagem significativa para todos, melhorando a 
qualidade da formação e da experiência de ensino. 

3. prIncípIos e propostas para a humanIzação do 
ensIno jurídIco 

A partir da revisão de literatura no tema, formulamos e apresentamos quatro 
princípios que consideramos fundamentais para a humanização do ensino 
do Direito: (i) não causar nenhum dano; (ii) formar pessoas e não só técni-
cos; (iii) recuperar os valores da profissão; e (iv) escolher incluir. Para cada 
princípio, indicamos práticas relevantes para sua realização, desde novas 
propostas pedagógicas para sala de aula a mudanças institucionais mais 
amplas, como ações afirmativas e alterações na grade curricular. Esperamos 
contribuir para o fortalecimento da reflexão sobre humanização do ensino 
superior no contexto atual, especialmente nas faculdades de Direito.

3.1 NÃO CAUSAR NENHUM DANO

Nós os vemos chegar brilhantes e entusiasmados, e então obser-
vamos muitos se tornarem ‘os feridos ambulantes’: desmora-
lizados, desanimados e profundamente desinteressados, uma 
situação que mesmo os professores mais dedicados e cuidado-
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sos podem ser incapazes de prevenir ou melhorar. (KRIEGER, 
2008, p. 272)

O princípio “não causar nenhum dano” é indicado como um ponto de 
partida para a humanização do ensino do Direito por diferentes autores 
(FINES, 2008; KRIEGER, 2008; MORIN, 2000). A escolha pela construção 
de um ambiente positivo de aprendizagem, que favorece e não prejudica o 
desenvolvimento dos alunos, parece ser autoevidente. No entanto, como 
demonstra a citação anterior, essa não é a realidade de grande parte dos 
cursos jurídicos. 

Dean Spade (2012, p. 189-190) aponta que o clima competitivo e indivi-
dualista das faculdades de Direito é nocivo para a formação dos estudantes. 
Argumenta que a cultura da sala de aula nos cursos jurídicos pode fazer 
com que os estudantes se tornem profissionais piores do que poderiam ser, 
pois prejudica sua capacidade de trabalhar em grupos, colaborar, escutar, 
compartilhar o poder e ser seguros o suficiente para suportar críticas.

Apesar de não haver análises específicas sobre o tema no cenário bra-
sileiro, a pesquisa Interações de gênero nas salas de aula da Faculdade 
de Direito da USP: um currículo oculto? (NEDER CEREZETTI et al., 
2019, p. 40-41) revelou uma mudança na postura dos alunos nos últimos 
anos do curso: ficam mais quietos, isolados e parecem não fazer mais questão 
de interagir entre si. Muitos, inclusive, descreveram sua presença em sala de 
aula como simplesmente “de corpo”. Tal estudo corrobora com a percepção 
experiencial em grupos universitários em que são frequentes os relatos de 
estudantes que são humilhados por professores, que não se sentem seguros 
para se expressar em sala de aula e que têm medo de fazer perguntas ou 
manifestar uma opinião divergente. A precarização do trabalho docente em 
muitas faculdades e o crescimento da educação a distância também contri-
buem para um clima de medo, silêncio e solidão nas instituições de ensino 
superior (PEREZ, BRUN e RODRIGUES, 2019).

Dessa forma, como princípio para humanização do ensino do Direito, é 
necessário que docentes e discentes se preocupem ativamente na construção 
de uma cultura de sala de aula que não cause nenhum dano aos estudantes 
e que favoreça o seu desenvolvimento. Um ambiente positivo de aprendi-
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zagem não é um estado final ou um destino, mas um processo contínuo que 
deve ser construído de forma coletiva ao longo de todo o curso (KISFALVI 
e OLIVER, 2015, p. 722). Em um ambiente positivo de aprendizagem, os 
estudantes se sentem motivados e encorajados a continuar aprendendo. É um 
ambiente ao mesmo tempo desafiador, pois motiva o aluno a se desenvolver, 
e solidário, porque acolhe erros, discordâncias e diferenças com respeito, 
sem que ninguém se sinta inferiorizado ou humilhado.

Para bell hooks (2020, p. 49), é importante criar uma sala de aula “onde 
estar inteiro é bem-vindo” e onde os estudantes “podem nomear os medos, 
expor sua resistência a pensar, expressar-se e honrar os momentos em que 
tudo se conecta e o aprendizado coletivo acontece”. Kisfalvi e Oliver (2015) 
apontam que uma atitude de não julgamento ou aceitação é a característica 
fundamental identificada pelos alunos para um ambiente em que se sintam 
seguros. Outras características incluem mostrar respeito pelas opiniões dos 
outros, demonstrar um nível de conforto com o conflito, encorajar a parti-
cipação dos alunos nas aulas e adotar uma atitude amigável e pessoal nas 
interações. Os autores afirmam também que a autenticidade e a integridade 
do professor são fundamentais (KISFALVI e OLIVER, 2015, p. 726). 

Nem sempre é confortável estar em um ambiente positivo de aprendi-
zagem, pois a sala de aula deve ser um lugar onde os alunos experimentem 
diferentes perspectivas e posições, onde se atrevam a ver as coisas de novas 
maneiras e onde possivelmente possam ser afetados e transformados por pro-
cessos de aprendizagem intelectualmente exigentes (FLENSNER e LIPPE, 
2019, p. 284). No entanto, embora certo grau de desconforto faça parte desse 
ambiente, ele deve ser sempre contido de forma a nunca ser destrutivo para 
o desenvolvimento dos alunos (KISFALVI e OLIVER, 2015, p. 722).

A fim de promover o princípio de “não causar nenhum dano”, vários 
autores identificaram o valor de algumas atividades de classe, como quebra-
-gelos, que incentivam os estudantes a se conhecerem, como uma forma de 
reduzir o medo do desconhecido (KISFALVI e OLIVER, 2015, p. 731). Para 
bell hooks (2013 e 2020), é fundamental já no início das aulas criar as bases 
para a construção do que ela chama de uma “comunidade de aprendizagem”. 
É essencial abrir espaço para que professores e estudantes possam conhecer 
uns aos outros e vislumbrar como podem aprender juntos, isto é, como vão 
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estabelecer um “relacionamento mútuo que alimente o crescimento de ambas 
as partes, criando uma atmosfera de confiança e compromisso” (HOOKS, 
2020, p. 51).

A abertura para a realização de dinâmicas de integração e para o com-
partilhamento de interesses e histórias pessoais é importante prática para a 
humanização do ensino jurídico, no ambiente tanto presencial quanto virtual. 
Grande parte da literatura enfatiza também a construção de combinados para 
a convivência. Iniciar a turma com a ideia de que somos uma comunidade 
com um propósito comum, de que existem diretrizes para tornar o espaço 
aberto e acessível e de que essas diretrizes são algo que estamos oferecendo 
para compartilhar fornece um afastamento explícito de certos valores (com-
petição, individualismo, autopromoção) e convida a outros (coletividade, 
cooperação, autorreflexão) (SPADE, 2012, p. 190). 

Destacamos alguns exemplos de combinados possíveis de serem reali-
zados em sala de aula, com base em Dean Spade (2012) e nas práticas do 
Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade (2016): (i) “las vegas/carna-
val”: o compartilhamento de experiências pessoais deve permanecer restrito 
ao grupo; (ii) “fura fila”: quem ainda não falou pode furar a fila para fazer 
comentários; (iii) “para frente/para trás”: observar sua própria participação 
e tentar dar espaço para que todos possam contribuir; (iv) “explicitar refe-
rências”: não assumir que todos possuem as mesmas referências e não usar 
“argumento de autoridade” sem a devida explicação; (v) “assumir o melhor”: 
dialogar de forma construtiva sempre que houver algum incômodo com a 
proposta pedagógica do curso ou com algum comentário realizado em sala. 

Ainda que sejam feitos combinados, é importante reconhecer que haverá 
limitações dos acordos de grupo e condições estruturais que podem enfraque-
cê-los, lembrando que os alunos possuem poder de escolha para transformar 
um contexto que muitas vezes parece sufocante e enfraquecedor (SPADE, 
2012, p. 190). 

No centro da filosofia educacional humanística há a compreensão de 
que o ensino não pode realmente ser humanizado se instituições ainda estão 
sendo guiadas por uma filosofia baseada na competitividade e no controle 
do docente. Para não causar nenhum dano, e contribuir para a construção de 
um ambiente positivo, é importante que as faculdades de Direito deliberada 
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e corajosamente minimizem o valor do sistema competitivo (FINES, 2008, 
p. 318). 

Exemplos de práticas positivas são diminuir a importância dos sistemas 
de rankings e avaliações individuais e priorizar trabalhos em grupos e a rea-
lização de feedbacks construtivos, em que há um cuidado no detalhamento 
do que foi bom e do que poderia melhorar para cada estudante. A avaliação 
não precisa ser apenas uma forma de o professor dar uma nota ao final do 
curso, mas uma oportunidade de diálogo sobre o processo de aprendizagem 
ao longo de todo o curso (GHIRARDI, 2012). A avaliação entre pares, a 
autoavaliação e a avaliação do aluno sobre o curso são estratégias relevan-
tes para a construção de um ambiente colaborativo, em que todos se sintam 
responsáveis pela aprendizagem. 

Abrir espaço para o humor, para momentos lúdicos e de quebra-gelo 
são algumas práticas que também auxiliam na construção desse ambiente de 
bem-estar para os estudantes. Assim, é relevante considerar que o entusiasmo 
pode coexistir com a atividade acadêmica séria e até a promover e que, no 
contexto atual das instituições de ensino superior, caracterizado por um 
sentimento de tédio, tensão e apatia, considerar a sala de aula um lugar de 
prazer pode ser um importante ato de transgressão (HOOKS, 2013, p. 16-17).

3.2 FORMAR PESSOAS E NÃO SÓ TÉCNICOS

Nesses vinte anos de experiência de ensino, percebi que os pro-
fessores (qualquer que seja sua tendência política) dão graves 
sinais de perturbação quando os alunos querem ser vistos como 
seres humanos integrais, com vidas e experiências complexas, 
e não como meros buscadores de pedacinhos compartimenta-
lizados de conhecimento. (HOOKS, 2013, p. 27)

Para a filosofia humanística de educação, o centro e o fundamento de 
qualquer processo de aprendizagem é o próprio sujeito que aprende (FREIRE, 
2011, p. 17). Em uma sala de aula humanizada, professores reconhecem seus 
estudantes como seres humanos “integrais” e o ambiente universitário deve 
promover um conhecimento significativo, que não seja pura informação, 
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mas que tenha relação com sua experiência global de vida (HOOKS, 2013, 
p. 33; SALAZAR, 2013, p. 140). 

Conforme Fink (2003, p. 7), uma aprendizagem significativa promove 
mudanças nos aprendizes, que continuam após o fim do curso, e tem um 
grande potencial de ser útil não só para a sua inserção no mundo do trabalho, 
mas para que vivam melhor e para que possam participar em múltiplas comu-
nidades. Segundo o autor, a aprendizagem significativa envolve seis diferentes 
dimensões de transformações por que os alunos vão passar ao longo do curso: 
(i) a dimensão do conhecimento básico, compreender e lembrar informações 
e ideias; (ii) a dimensão da aplicação, relacionada ao desenvolvimento de 
habilidades e de um pensamento crítico, criativo e prático; (iii) a dimensão 
da integração, que é a capacidade de relacionar diferentes ideias, pessoas 
e domínios; (iv) a dimensão humana, referente a aprender sobre si mesmo 
e sobre os outros; (v) a dimensão do cuidado, que seria desenvolver novos 
interesses, sentimentos e valores; e (vi) a dimensão do aprender a aprender, 
para que consigam se tornar cada vez melhores estudantes e investigadores 
autônomos (FINK, 2003, p. 30). 

No mesmo sentido, os propositores da humanização do ensino jurídico 
estão preocupados com objetivos de aprendizagem que vão muito além de um 
repertório técnico. Susan Douglas (2015) descreve inúmeras vantagens para 
incorporar a inteligência emocional nos cursos jurídicos e argumenta que as 
faculdades de Direito precisam assumir responsabilidade por preparar para os 
aspectos emocionais da profissão. É preciso formar profissionais que saibam 
articular a doutrina jurídica e desenvolver um raciocínio jurídico eficiente, 
mas também que sejam pessoas confiantes, éticas, empáticas e reflexivas, 
que tenham consciência de seus valores e que saibam como trabalhar de 
forma colaborativa.

Os cursos jurídicos, entretanto, ainda estão muito distantes da incorpora-
ção dessas diferentes dimensões. Conforme pesquisa descrita por Fines (2008, 
p. 321), enquanto 79% dos alunos concordam que a faculdade de Direito 
ensina-os a pensarem crítica e analiticamente e os ajuda a desenvolverem 
pesquisas jurídicas e habilidades de redação, menos de 50% acreditam que 
a faculdade de Direito os auxiliou a se entenderem ou a desenvolverem um 
código pessoal de ética e valores. Apenas cerca de um terço afirmou que a 
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faculdade de Direito os ajudou a aprenderem a trabalhar com eficácia com 
os outros, desenvolverem objetivos de carreira claros ou contribuírem para 
o bem-estar de sua comunidade. 

Além de buscar diferentes objetivos de aprendizagem, que reconheçam 
os estudantes como indivíduos em sua integralidade, para a filosofia humanís-
tica de educação, os professores devem se relacionar com seus alunos como 
participantes ativos e não como consumidores passivos (FREIRE, 1969, 
p. 128; HOOKS, 2013, p. 26; GHIRARDI, 2012). 

Se queremos formar pessoas capazes de pensar criticamente e construir 
soluções para problemas de forma colaborativa e ética, precisamos romper 
com um modelo de educação jurídica em que o conhecimento flui de cima 
para baixo – de especialistas qualificados para saber a verdade a aprendizes 
qualificados apenas para receber a verdade (MORIN, 2000, p. 234). Na sala 
de aula da faculdade de Direito, seja remota, seja presencial, esse modelo 
se manifesta na presença massiva de aulas expositivas e no discurso que 
glorifica a análise doutrinária e o raciocínio lógico como o método principal 
de “conhecer” a lei. Desencoraja-se os alunos a pensarem por si próprios e 
a falarem sobre o que sentem, acreditam ou valorizam, como se sua subje-
tividade interferisse na qualidade do aprendizado acadêmico. 

Morin (2000) defende um modelo educacional em que os “objetos” de 
conhecimento e autoridades últimas sejam substituídos por uma comunidade 
de aprendizes reunidos em torno de um “assunto” comum e guiados por regras 
compartilhadas de observação e interpretação. Assim, o conhecimento “obje-
tivo” é substituído por uma noção de verdade como “uma conversa eterna 
sobre coisas importantes, conduzida com paixão e disciplina” (MORIN, 
2000, p. 235). 

Isso não significa que o professor deve abandonar seu papel de liderança 
na promoção de aprendizagem, mas, em vez de ocupar todo o tempo da sala 
de aula, ele é responsável por criar as condições para que o aprendizado 
coletivo aconteça e para que cada aluno desenvolva suas próprias estratégias 
constitutivas do saber (GHIRARDI, 2015, p. 75-76). O professor não é mais 
o detentor de todo conhecimento objetivo e verdadeiro que deve executar 
uma boa palestra. O professor é aquele que vai contribuir para que cada 
estudante possa desenvolver diferentes competências e construir seu próprio 
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caminho de aprofundamento reflexivo, de maneira autônoma. Nos ensinos 
on-line e presencial, é possível utilizar metodologias ativas, como debates, 
simulações, estudos de caso e aprendizagem por projetos que valorizam o 
protagonismo do estudante em sala de aula. 

Além disso, conforme hooks (2013, p. 17), as práticas didáticas não 
podem ser um esquema fixo e absoluto quando os alunos são vistos com 
suas particularidades individuais e em sua integralidade. Parte do princípio 
de “formar pessoas e não técnicos” é reconhecer e valorizar as pessoas que 
estão envolvidas no processo de aprendizagem, ensinando de uma forma que 
respeite as diferentes formas de saber e aprender dos estudantes – e que os 
ajude a ter controle e autonomia do seu processo de aprendizagem. A diver-
sidade é reconhecida como valiosa e incorporada na preparação das aulas, 
seja com uma variedade de métodos, seja com um olhar atento e cuidadoso 
para as necessidades de cada aluno.

3.3 RECUPERAR OS VALORES DA PROFISSÃO

Embora o sistema de justiça e os profissionais do Direito este-
jam lidando constantemente com seres humanos [...], a prática 
jurídica é muitas vezes aprendida como uma habilidade sepa-
rada dos seres humanos e de valores humanos. Assim, os futu-
ros profissionais podem aprender cada vez mais a diferenciar 
sua humanidade de seu profissionalismo. (HIMMELSTEIN, 
1978, p. 520)

Humanizar o ensino jurídico faz parte de um chamado maior para huma-
nizar a profissão. Conforme Himmelstein (1978), a educação jurídica falha 
na promoção de profissionais sensíveis e responsáveis para com a dimensão 
humana do Direito. Segundo ele, são necessárias formas melhores de expres-
sar e compartilhar nossa humanidade tanto no ambiente acadêmico quanto 
na vida profissional. Precisamos repensar o que os alunos aprendem sobre o 
papel dos profissionais jurídicos e promover uma identidade mais humana 
para os profissionais do Direito no sistema de justiça.
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Advogados e acadêmicos geralmente concordam que as faculdades de 
Direito possuem a responsabilidade de promover um senso de ética e de 
serviço público em seus graduados (MORIN, 2000, p. 239). A abordagem 
tradicional do ensino jurídico, entretanto, minimiza, se não ignora comple-
tamente discussões centradas nos seres humanos envolvidos em problemas 
jurídicos e nas implicações da prática jurídica na vida de pessoas, famílias, 
grupos e comunidades. No contexto do ensino jurídico brasileiro, em que 
grande parte dos cursos é centrada na discussão dogmática do Direito, quase 
não há nenhum aprofundamento reflexivo sobre a prática profissional. 

Pesquisas empíricas indicam que as faculdades de Direito promovem 
um “achatamento” da identidade profissional dos alunos, a partir de duas 
mudanças fundamentais no seu sistema de valores. A primeira mudança é o 
afastamento do que Carol Gilligan (1982) chama de “ética do cuidado” – que 
valoriza a manutenção de relacionamentos, o atendimento aos sentimentos 
e às necessidades das pessoas – em direção a uma orientação de “direitos” 
– que tem como enfoque regras, padrões, independência, individualidade, 
objetividade, liberdade e equidade. A segunda mudança é que os alunos e as 
alunas se tornam progressivamente menos orientados por motivações intrín-
secas – como crescimento, autoaceitação, conexão emocional, contribuição 
para a comunidade – e mais voltados para objetivos externos como status, 
popularidade, aparência e dinheiro (DAICOFF, 2005).

Uma maioria significativa dos alunos inicia a faculdade de Direito com 
uma forte identificação pessoal com valores como responsabilidade social 
e com aspirações de contribuir para uma sociedade mais justa. Ao longo da 
faculdade, os estudantes aprendem que precisam esconder ou deixar de lado 
parte fundamental de seus valores internos, de seu senso de justiça e de sua 
sensibilidade ao sofrimento humano para aprenderem a “pensar a agir como 
advogado”. Precisam adequar suas aspirações para que possam encontrar 
uma identidade profissional. 

Em contrapartida, o movimento de humanização do ensino jurídico busca 
recuperar os valores humanos da profissão, como a justiça, a paz e a resolu-
ção de conflitos. Conforme Daicoff (2005), esse movimento: (i) reivindica 
o potencial do Direito como um agente de mudanças positivas, como cura, 
bem-estar, integridade, harmonia, equidade; e (ii) valoriza preocupações que 



112 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

vão além dos direitos e deveres previstos legalmente, como consequências 
sociais, psicológicas e emocionais dos conflitos jurídicos, buscando capaci-
tar os profissionais do sistema de justiça para lidar efetivamente com essas 
questões.

Algumas das práticas pedagógicas propostas por esse movimento são: 
implementar cursos de ética e habilidades socioemocionais; enfatizar o apren-
dizado de métodos alternativos de solução de conflitos menos adversariais 
e mais empáticos; instituir clínicas e outros projetos de serviço público e de 
assessoria jurídica gratuita; e desenvolver o pensamento crítico sobre o papel 
do profissional do Direito (MORIN, 2000, p. 239-240). Para que a formação 
jurídica não seja destrutiva do nosso senso de humanidade, precisamos de 
mais informações sobre o contexto nos materiais de ensino e mais atenção 
na discussão em sala de aula para os aspectos interpessoais e emocionais dos 
casos abordados (WILLIAMS, 1993, p. 1573).

Assim, é fundamental que a educação jurídica ajude os alunos a iniciar o 
difícil processo de integrar seus objetivos e seu senso de identidade em evolu-
ção aos valores profissionais e à cultura da profissão jurídica (MORIN, 2000, 
p. 263). Para tanto, é importante convidá-los a refletirem sobre as seguintes 
questões: Como a advocacia pode expressar e desenvolver da melhor forma 
minhas habilidades e interesses? Que tipo de prática me permitirá viver de 
forma consistente com meus próprios valores e obter satisfação pessoal? 
Como posso usar minhas habilidades profissionais para fazer uma contri-
buição significativa para o mundo? O que devo fazer quando as normas de 
minha profissão entram em conflito com minhas crenças e meus valores mais 
íntimos? Ao longo do curso, devemos proporcionar um espaço de reflexão 
sobre essas perguntas, sabendo que as respostas podem mudar à medida que 
o aluno aprende mais sobre si mesmo e sobre a profissão em que está prestes 
a ingressar. 

Outra proposta para humanização do ensino jurídico é uma abordagem 
curricular que comece com um estudo sistemático e interdisciplinar dos 
clientes como seres humanos (CAPULONG, 2016). As clínicas e os projetos 
de serviços públicos são os únicos espaços em que os alunos são expostos 
às inúmeras complexidades que acompanham o relacionamento com seres 
humanos reais na prática jurídica. No geral, a compreensão dos alunos sobre 
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as pessoas envolvidas no sistema de justiça é geralmente utilitária, fragmen-
tária, estática e descontextualizada. Conforme Capulong (2016, p. 38-39):

O estudo da lei é desumanizado – literalmente. Eu defendo 
que devemos alinhar a educação jurídica com as necessidades 
humanas e ensinar direito e advocacia, não a partir da perspec-
tiva sub-reptícia e supostamente objetiva da doutrina jurídica, 
nem simplesmente da perspectiva profissional do advogado, 
mas dos interesses básicos de seres humanos reais. Em vez de 
deformar a realidade humana para se adequar aos requisitos de 
um status quo legal ou conceber os clientes puramente como 
profissionais, devemos humanizar o estudo e a prática jurídica, 
começando com as necessidades de nossos clientes, sensibili-
zando nossos alunos para elas e insistindo que o sistema legal 
também seja responsivo a elas.

Os estudantes de Direito precisam desafiar suposições sobre a autonomia 
e a igualdade dos clientes, considerando as circunstâncias políticas, sociais, 
econômicas e históricas em que se inserem. A teoria crítica do Direito, estudos 
empíricos sobre o sistema de justiça, os campos do Direito e da Psicologia, 
da Neurociência e do corpo têm informado e suplementado cada vez mais 
essas investigações. Para Capulong (2016, p. 52), essa compreensão multi-
facetada das pessoas envolvidas no sistema de justiça não apenas enriquece 
a educação jurídica, mas, no final, também a transforma de “treinamento 
para a hierarquia” de elite em “direito a serviço das necessidades humanas”. 

Um dos grandes problemas da profissão é a lacuna contínua entre o 
número crescente de advogados e as necessidades jurídicas não atendidas 
dos pobres e da classe média. Para recuperar os valores da profissão, é cen-
tral questionar essa lacuna. A profissão jurídica é especialmente hierárquica 
e treina advogados de formas muitas vezes problemáticas para uma prática 
sensível às necessidades humanas de grupos vulneráveis.

Assim, para ir além dos serviços jurídicos que basicamente fortalecem 
e legitimam sistemas de exploração e para combater a dinâmica colonial de 
advogados entendendo-se como salvadores, desconectados de uma proposta 
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de transformação social e irresponsáveis para com as comunidades em que 
atuam, a educação jurídica precisa abrir mais espaço para a reflexão crítica 
sobre desigualdades estruturais e o papel dos profissionais do Direito para a 
equidade e para a justiça (SPADE, 2012, p. 188).

3.4 ESCOLHER INCLUIR 

Uma neutralidade que ignora diferenças num mundo carac-
terizado por hierarquias criará desigualdades sociais. E uma 
neutralidade que ignora desigualdades sociais não é neutra. 
(WILLIAMS, 1993, p. 1572)

Os cursos jurídicos não são um espaço neutro, livre de desigualdades e 
discriminações. Existem diferentes maneiras pelas quais normas e padrões 
hierárquicos de raça, gênero, sexualidade, classe, entre outros, são produzidos 
e reproduzidos em todos os níveis e aspectos da educação jurídica (FREIRE, 
1969; COOMBS, 1990; WILLIAMS, 1993; CRENSHAW, 1988; RODRI-
GUEZ, 1999; SPADE, 2012; NEDER CEREZETTI, 2019).

A visão dominante, entretanto, é de que o ensino do Direito pode ser 
ensinado de forma objetiva, com uma postura analítica imparcial, que não 
tem características culturais, políticas ou de classe específicas. Crenshaw 
(1988) aponta que essa crença na neutralidade do ensino jurídico é responsá-
vel por grande parte do silenciamento que é experimentado em sala de aula 
por estudantes de grupos discriminados. 

Conforme a autora, a ausência de um referente explicitamente racial em 
um determinado curso, por exemplo, é entendida como evidência de que a 
estrutura doutrinária ou substantiva em discussão é objetiva e neutra quanto 
à raça (CRENSHAW, 1988). No entanto, os alunos brancos – e os próprios 
professores brancos – também estão refletindo perspectivas racializadas 
quando eles enquadram e discutem questões. Ela apresenta três diferentes 
maneiras pelas quais essa crença em uma “ausência de perspectiva dos cursos 
jurídicos” desumaniza alunos pertencentes a grupos discriminados: objetifi-
cação, subjetivação e alienação (CRENSHAW, 1988). 
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A objetificação ocorre quando, para assumir o “ar de falta de perspectiva” 
que é esperado em sala de aula, os estudantes participam das discussões 
propostas como se não fossem mulheres e/ou negros e/ou LGBTQIA+, mas 
“analistas jurídicos”. Nos mais diferentes debates, espera-se que os alunos 
utilizem apenas argumentos “objetivos” em sala de aula, deixando de lado as 
suas histórias, identidades e, às vezes, suas próprias circunstâncias imediatas. 
Se questionam as perspectivas dominantes do curso ou trazem experiências 
pessoais, seus comentários são frequentemente considerados opiniões ten-
denciosas e subjetivas.

Já a subjetivação ocorre quando esses alunos pertencentes a grupos 
historicamente discriminados, após aprenderem a deixar suas identidades do 
lado de fora da sala de aula, são inesperadamente arrastados para o centro 
do debate para ilustrar um ponto e oferecer algum tipo de “testemunho” 
de uma minoria. Isso ocorre geralmente em discussões sobre casos que 
versam diretamente sobre direitos de grupos discriminados, como aborto, 
cotas, violência policial e união homoafetiva. Nas poucas ocasiões em que 
os alunos de minorias são convidados a incorporar sua identidade e suas 
experiências em seus comentários, eles muitas vezes se sentem como se 
tivessem sido colocados em xeque e com o peso de representar um grupo 
inteiro em sua fala.

Além da objetificação e subjetivação, uma terceira categoria de expe-
riência em sala de aula de minorias envolve a alienação que é gerada por 
discussões que se concentram em problemas, interesses e valores que estu-
dantes de minorias não compartilham ou que obscurecem ou negligenciam 
questões que são particularmente relevantes para eles. Decisões jurídicas que 
causam efeitos prejudiciais para grupos minoritários e problemas jurídicos 
enfrentados por pessoas em situação de vulnerabilidade não serão debatidos 
nas faculdades de Direito. E o fato de que os tribunais estão fazendo escolhas 
que privilegiam as perspectivas e os interesses de alguns grupos em relação 
a outros não é reconhecido.

Como resultado dessas três dinâmicas, as perspectivas e as experiências 
de grupos historicamente discriminados são consideradas completamente 
irrelevantes, ou são obscurecidas, enquanto as perspectivas de grupos domi-
nantes ganham o centro das reflexões e o status de neutralidade e objetivi-
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dade. Reservas significativas de conhecimento são deixadas inexploradas, 
prejudicando a potencialidade do espaço acadêmico para a construção de 
conhecimento e promovendo a desumanização de estudantes pertencentes à 
minoria. Como, então, enfrentar essas dinâmicas de exclusão?

Para Crenshaw (1988), não adianta um professor tentar incluir experiên-
cias minoritárias enquanto falha em questionar a objetividade da perspectiva 
dominante. Os professores precisam explicitar que o conteúdo trabalhado no 
curso não é objetivo e neutro, reconhecendo que o conhecimento é sempre 
construído em determinado contexto social e profundamente permeado por 
ele. O docente precisa abrir espaço para o questionamento das suas escolhas 
pedagógicas pelos alunos do curso, assim como para que estes reflitam sobre 
suas próprias posições sociais. Esse processo envolve o reconhecimento de 
privilégios e o entendimento de questões estruturais de poder e distribuição 
(CRENSHAW, 1988; SALAZAR, 2013). 

Os professores também não devem incluir as experiências de grupos 
discriminados em um curso de forma desconectada de questões mais amplas 
e que possam ser facilmente esquecidas assim que a discussão terminar. Não 
basta, portanto, destinar uma aula ou um módulo do curso para questões 
de “diversidade”, como muitas vezes ocorre. Questões raciais, de gênero, 
de orientação sexual, de classe, entre outras, devem ser enquadradas como 
problemas estruturais sérios, sistematicamente conectados a práticas e a 
valores institucionais mais amplos, que são refletidos e reforçados pelo 
sistema de justiça.

Além de enquadrar questões de desigualdade como estruturais, e não 
acessórias, e desenvolver uma consciência crítica sobre as perspectivas 
dominantes em sala de aula, os professores devem ficar atentos à inclusão 
de diferentes perspectivas nos exemplos e nas referências utilizadas em sala 
de aula, nos especialistas convidados a participar do curso e nas bibliogra-
fias recomendadas (SALAZAR, 2013, p. 134). A predominância de figuras 
masculinas e brancas como autoridade em sala de aula prejudica o cum-
primento de objetivos de aprendizagem fundamentais nos cursos jurídicos. 
É importante assegurar que os alunos vejam a si mesmos – e suas origens 
– refletidos no currículo, além de considerar no planejamento dos cursos o 
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desenvolvimento de habilidades de trabalho congruentes com um ambiente 
global e diverso.

Por último, a capacidade da educação jurídica de promover um apren-
dizado que enfrente criticamente o poder, em vez de apenas reproduzir as 
condições de dominação, está integralmente conectada com quem são as 
pessoas que compõem as faculdades de Direito – os estudantes, funcionários, 
professores e administradores. A presença ou a ausência de grupos tradicio-
nalmente sub-representados cria ciclos de feedback que afetam o acesso à 
instituição, o currículo, o ambiente e o futuro da profissão (SPADE, 2012, 
p. 188). 

Há, entretanto, inúmeros obstáculos estruturais para que mulheres, negros 
e outros integrantes de grupos vulneráveis sejam selecionados, contratados e 
promovidos na academia jurídica. Diante de um cenário ainda extremamente 
desigual entre as pessoas que compõem o ambiente acadêmico e o profissio-
nal na área do Direito no país, não humanização da educação jurídica sem 
ações afirmativas e outras medidas para combater essas barreiras e garantir 
que grupos historicamente discriminados possam ocupar todos os espaços 
das faculdades de Direito, é preciso “escolher incluir”. 

4. tensões e desafIos para a humanIzação

Além dos desafios expostos ao longo da seção anterior, outros elementos 
dificultadores podem desestimular ou até mesmo impedir que docentes imple-
mentem os quatros princípios de humanização do ensino jurídico.

Primeiro, é importante notar que a dinâmica de produção trazida em 
virtude da “mercancia acadêmica” afeta diretamente os docentes que se 
deparam com avaliações que medem a produtividade por meio de número de 
artigos, colóquios, publicações e horas-aula, mais do que necessariamente a 
qualidade do ensino e da evolução dos alunos. Além disso, falta de estímulo 
para pesquisa, baixo retorno financeiro e necessidade de dedicação a mais 
de uma instituição ou função geram um ciclo que dificulta ou, ao menos, 
desmotiva a adoção de mudanças em suas práticas pedagógicas, que exigem 
tempo e dedicação.
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Há ainda outro desafio a ser enfrentado por aqueles profissionais que 
optarem pela adoção de metodologias diferenciadas e humanizadoras: a 
reticência das instituições de ensino, dos docentes e dos próprios alunos. Se 
os princípios apresentados não forem incorporados na cultura institucional, 
o professor que buscar implementar mudanças poderá enfrentar resistências 
tanto dos seus colegas quanto de discentes. 

Isso porque há a concepção arraigada na sociedade contemporânea de 
que, para ser bom profissional, é necessário saber lidar com um ambiente de 
alta competitividade e de que a universidade deve treinar os alunos para esse 
ambiente, reproduzindo o clima da competição em sala de aula. Além disso, 
há a crença de que a universidade visa transmitir o conhecimento objetivo 
que caracteriza o profissional adulto, um sujeito autônomo, já aparelhado 
com todas as habilidades básicas (intelectuais, psicológicas, sociais, etc.) 
desenvolvidas nos estágios educacionais anteriores (GHIRARDI, 2015). 
Nessa lógica, não seria função da universidade, nem do professor, tornar o 
ambiente de ensino mais acolhedor, motivador, nem desenvolver habilidades 
socioemocionais, já que esses cuidados seriam uma forma de infantilizar 
discentes que são adultos e, portanto, plenamente capazes de refletirem e 
buscarem competências de outras formas. 

Como resposta a isso, chamamos atenção para os resultados da pesquisa 
“O futuro das profissões jurídicas: você está preparad@?” (CEPI, 2018, 
p. 33-36), que demonstram que, com a introdução de novas tecnologias 
no âmbito jurídico, o diferencial dos futuros profissionais será o desenvol-
vimento de habilidades como a “capacidade de trabalhar em grupo e de 
enfrentar casos complexos a partir de perspectivas interdisciplinares”, a 
capacidade de fornecer um atendimento qualificado aos parceiros e clientes 
e a “habilidade de argumentação jurídica” com aptidão de “antever cenários, 
desafios e contra-argumentos para a construção de modelos de decisão”. 

Conforme Ghirardi (2012, p. 45-47), para que seja capaz de lidar com 
as diversas exigências e complexidades da vida real, o cerne do processo de 
aprendizagem deverá estar na forma como o aluno articula teoria e prática 
cotidiana, o que é essencialmente “uma faculdade do sujeito que experimenta 
e pensa, é a habilidade que ele tem de refletir sobre o concreto e formular 
hipóteses sobre seu sentido”. 



119 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

Ocorre que tais habilidades, ainda que possam ser buscadas individual-
mente, só podem atingir o seu pleno desenvolvimento se forem ensinadas 
(GHIRARDI, 2012, p. 47). Nesse contexto, salientamos que tais competên-
cias só poderão ser completamente desenvolvidas a partir do estímulo ao 
pensamento crítico, à autonomia, à inclusão de diferentes perspectivas e do 
chamamento ao posto de “sujeitos” de ensino, por meio do ensino partici-
pativo, incompatível com uma educação bancária e alinhado com os princí-
pios humanizadores anteriormente expostos. Assim, compreendemos que é 
função das instituições de ensino se preocupar “com emoções, atitudes e a 
construção de um ambiente acolhedor” (FEFERBAUM et al., 2020, p. 26), 
pois isso reverbera não só no âmbito pessoal, mas também na saúde mental 
e no desempenho acadêmico-profissional dos alunos.

Outro desafio, por sua vez, advém dos alunos acostumados com a pers-
pectiva utilitarista de educação com fim em treinamento para o trabalho e 
não para aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Esses estudantes podem 
se mostrar reticentes aos métodos de ensino mais participativos, por sentirem 
que não estão aprendendo “o conteúdo”, por não verem razão para aquela 
metodologia ou, até mesmo, por não concordarem com a maior demanda de 
trabalho, por exemplo, pela necessidade de preparação prévia, participação 
e engajamento ao longo do curso, em vez da passividade anteriormente 
vivenciada. 

Além disso, em que pese a humanização ser uma promotora da libertação 
para docentes e discentes (FREIRE, 2013), muitas vezes o medo da liber-
dade pode tornar os alunos, em especial os mais marginalizados, resistentes 
às práticas pedagógicas (SALAZAR, 2013, p. 137). Isso porque, ao serem 
provocados a tornarem-se protagonistas do aprendizado e a pensarem por si 
próprios, podem se sentir incapazes ou insuficientes para ocupar um espaço 
antes não explorado, o que pode gerar inseguranças e incertezas sobre o que 
poderá ser demandado, sendo necessário mostrar que o ambiente é seguro e 
propício para erros e acertos.

Nesses casos, entendemos que cabe ao professor explicitar os objetivos de 
aprendizagem e demonstrar que as alterações metodológicas, bibliográficas e 
avaliativas são aliadas no processo educativo e que os conteúdos dogmáticos 
continuarão a ser discutidos, apenas de maneira a incluir o corpo discente 
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como sujeito do processo. Além disso, cumpre ao educador possibilitar que 
os educandos reflitam sobre as estruturas de poder que perpassam as escolhas 
pedagógicas para que possam confrontá-las criticamente e agir para promover 
mudanças junto aos docentes (SALAZAR, 2013, p. 137). 

Por fim, no contexto atual de ensino remoto emergencial, poderão surgir 
questionamentos quanto à possibilidade de transposição dos princípios e das 
propostas de humanização para o ambiente de ensino virtual, que per se já 
leva ao distanciamento físico, ao cansaço e a dificuldades de comunicação, 
com perda de parte da linguagem não verbal, ampliação de desigualdades e 
afetação da sensação de bem-estar (CEPI, 2020). 

Sustentamos que, especialmente em tempos críticos à saúde física e 
mental de docentes e discentes, tais como a pandemia de covid-19, a utili-
zação de metodologias humanizadoras, virtualmente mais do que possível, é 
fundamental. Para tanto, seguindo as orientações para “Ensino Participativo 
Online” (CEPI, 2020), destacamos ser necessário adaptar as aulas para o 
ambiente virtual, priorizando atividades mais interativas nos encontros sín-
cronos (com possibilidade de uso de ferramentas tecnológicas), estimulando 
protagonismo dos alunos, implementando diversidade de métodos (estudos 
de caso, debate, exposição, etc.), evitando aulas longas, adotando interva-
los, prestando atenção ao volume de atividades assíncronas e a eventuais 
dificuldades para preparação e participação nas aulas, em decorrência de 
falta ou falha de dispositivos, rede de internet e ambientes adequados para 
a realização das atividades. 

Se por um lado os princípios apresentados devem ser aplicados no 
ambiente virtual e nas diferentes modalidades de ensino a distância, a pro-
posta de humanização do ensino jurídico traz um novo sentido para a presença 
simultânea dos alunos em sala de aula. Como contraponto da dinâmica atual 
de fragmentação das relações sociais e da ideia de que não há espaço para 
subjetividade no ambiente universitário, a sala de aula presencial se torna 
um lugar privilegiado para o reconhecimento de docentes e discentes em 
sua integralidade e para a construção de um objeto de ensino que é coletivo, 
dialógico e relacional (GHIRARDI, 2015).

Por fim, mostra-se essencial que a implementação dos princípios esteja 
sempre ligada ao contexto, ao perfil do professor, aos objetivos de aprendi-
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zagem e às escolhas pedagógicas para o curso, de modo que tanto docentes 
como discentes possam ser sujeitos ativos na construção de novas experiên-
cias de ensino e aprendizagem. 

conclusão

A desumanização das faculdades de Direito não é um problema novo, mas 
que se potencializa e adquire novas dimensões no contexto atual, marcado 
pelo aprofundamento de desigualdades, pela fragilidade dos laços sociais e 
pela conversão de serviços e bens em mercadoria. A massificação dos cursos 
jurídicos, o crescimento da educação a distância e o aumento das questões de 
saúde mental são algumas das dimensões desse problema no ensino jurídico.

Enquanto não transformarmos a concepção de sujeito que perpassa as 
práticas pedagógicas presentes nos cursos de Direito, não será possível com-
bater essa dinâmica de desumanização. Precisamos compreender que somos 
seres essencialmente criativos e dialógicos, em constante busca por admirar, 
problematizar e transformar o mundo. A educação precisa valorizar essa 
nossa vocação por “ser-mais”, em vez de nos tratar como recipientes vazios 
e “seres para outros”, para isso precisamos de transformações estruturais 
(FREIRE, 1969).

A partir da perspectiva de humanização de Freire (1969), apresentamos 
quatro princípios para guiar mudanças nas práticas pedagógicas das faculda-
des de Direito. O primeiro deles, “não causar nenhum dano”, aponta para a 
necessidade da construção contínua, por docentes e discentes, de um espaço 
de sala de aula que favoreça e não prejudique a formação dos educandos. 
Por meio de atividades de integração, do compartilhamento de histórias e da 
construção de combinados é necessário romper com a cultura individualista e 
competitiva da sala de aula e construir um ambiente em que todos se sintam 
seguros para se expressar abertamente e para assumir riscos. 

O princípio “formar pessoas e não só técnicos” olha para discentes como 
sujeitos integrais, que buscam transformações em diferentes dimensões, e 
não apenas pedaços compartimentalizados de conhecimento. Para isso, é 
fundamental colocar o educando no centro do processo de aprendizagem, 
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trazendo uma diversidade de metodologias ativas e considerando as suas 
diferentes necessidades. 

Por sua vez, o princípio “recuperar os valores da profissão” busca comba-
ter o processo de achatamento da identidade profissional dos alunos durante 
o curso jurídico, para que eles possam desenvolver seus valores internos, seu 
senso de justiça e sua sensibilidade ao sofrimento humano em sua prática 
profissional. Elementos que foram sendo perdidos com o processo de mer-
cantilização e a busca por efetividade impostos pelo capitalismo financeiro, 
mas que devem ser recuperados. 

Por fim, “escolher incluir” pretende enfrentar as dinâmicas de desi-
gualdade dentro da sala de aula que desumanizam sobretudo estudantes de 
grupos historicamente discriminados. O reconhecimento da não neutralidade 
das escolhas pedagógicas, a abertura para o diálogo sobre as perspectivas 
dominantes no curso e a inclusão de perspectivas tradicionalmente excluídas 
são alguns dos caminhos propostos. 

Esses quatro princípios são fundamentais para que possamos ser humanos 
no Direito. Eles buscam a superação do paradigma atual vigente nos cursos 
jurídicos, trazendo novas formas de ser, fazer e conviver para a universidade 
e especialmente para a sala de aula. Como qualquer processo de mudança, 
os desafios e as tensões são inúmeros, com resistências institucionais, de 
docentes e dos próprios discentes. 

A intenção deste capítulo é propor os primeiros passos para uma trans-
formação que vai muito além de pequenas adaptações. É urgente um projeto 
coletivo para que as mudanças sejam adotadas no cerne das instituições de 
ensino superior. Mais do que preparar profissionalmente estudantes para o 
mundo em transformação, para que possam transitar pelos diferentes sistemas 
e solucionar problemas na esfera local e global, precisamos nos preocupar 
em formar seres humanos.
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CAPÍTULO 4
FACULDADE DE DIREITO PARA QUEM? A 
FORMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO FUTURO

Larissa Cristina Margarido
Taisa Afonso Loureiro

Introdução

No presente capítulo, discutimos a evolução do ensino jurídico no 
Brasil, tendo como foco o perfil dos(as) alunos(as) que as escolas 
de Direito pretenderam formar desde a República Velha até os dias 

atuais. A esse respeito, é interessante notar como os currículos de graduação 
das faculdades de Direito foram reformulados ao longo dos anos, com o obje-
tivo de atender às demandas políticas, econômicas e sociais de cada época.

Na primeira seção, apresentamos uma revisão bibliográfica das principais 
críticas feitas ao ensino jurídico, desde a República Velha até os dias atuais, 
direcionadas ao perfil do(a) bacharel(a) em Direito desejado pelas faculda-
des ao longo dos anos. Para tanto, apresentamos um apanhado histórico dos 
diversos currículos de graduação, identificados em momentos históricos 
específicos do país, ligados à formação dos seguintes perfis de profissionais: 
homem público, jurista, trabalhador(a) assalariado(a) multidisciplinar, advo-
gado(a) global e, por fim, advogado(a) do futuro, que conjuga conhecimentos 
técnicos (jurídicos) com conhecimentos sobre tecnologia, ética, além do 
desenvolvimento de habilidades e competências diversas para lidar com esse 
novo cenário que se impõe. 

Na segunda seção, apresentamos e discutimos o resultado de pesquisa 
empírica que realizamos nos sítios eletrônicos das melhores escolas de Direito 
do Brasil. Entre as possibilidades, adotamos o “Ranking Universitário Folha 
– RUF”, que lista as seguintes instituições: Universidade de São Paulo (USP), 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Fundação Getulio Vargas 
de São Paulo (FGV DIREITO SP), Universidade de Brasília (UnB), Univer-
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sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Funda-
ção Getulio Vargas do Rio de Janeiro (FGV DIREITO RIO), Universidade 
Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie) e Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). Ademais, identificamos quais delas já adaptaram seus 
currículos de graduação à nova realidade da advocacia baseada em dados 
que se descortina. 

A relevância do presente capítulo consiste principalmente em realizar 
um panorama das escolas de Direito mais bem conceituadas no Brasil e que 
já vêm oferecendo disciplinas relacionadas ao tema “Direito, tecnologia e 
inovação” em seus cursos de graduação. Nenhum outro trabalho – de que se 
tem notícia – apresenta tais informações, que são de extrema relevância não 
apenas como fonte de consulta para futuros(as) estudantes de Direito, mas 
também para contribuir para a reflexão crítica sobre como – e se! – o ensino 
jurídico no país vem se adaptando às diversas transformações pelas quais a 
advocacia privada contemporânea passa, em sua maior parte em decorrência 
da crescente utilização de tecnologia no mercado jurídico.

Por fim, apresentamos uma breve conclusão sobre o capítulo.

1. os(as) bacharéIs(las) em dIreIto no brasIl: 
quem são, onde vIvem, de que se alImentam?

Não é de hoje que se fala da existência de uma profunda crise no ensino jurí-
dico. Pelo contrário, encontramos registros de tal discurso desde a República 
Velha. Essa crise constante – que pode ser observada sob vários ângulos: 
curricular, metodológico, pedagógico, formacional, mercadológico, econô-
mico, político, social, institucional, entre outros – passou por diversas trans-
formações ao longo do tempo, permanecendo sem uma solução consensual 
até os dias atuais. Como resumiu Américo Jacobina Lacombe, professor 
emérito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), 
em discurso proferido em 1951:



129 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

A única coisa que posso afirmar de modo positivo é que não é 
possível falar em decadência do ensino no Brasil. Se isto que 
aí está é alguma coisa que todos sentimos não corresponder ao 
que é preciso, devo dizer que não consegui ainda encontrar a 
idade de ouro que deixamos para entrar nessa tão falada dege-
nerescência. Isto, longe de ser consolador, parece-me agravar 
extraordinariamente os problemas presentes. Porque nem ao 
menos teremos a cômoda e fácil solução de voltar à condi-
ção anterior. O mal é antigo e a grita de protesto que vamos 
encontrando pelo passado afora é realmente ensurdecedora. 
(LACOMBE, 1952, p. 81)

Ressaltamos que a constante denúncia dessa crise não deve ser conside-
rada no vácuo, uma vez que sofre forte pressão de fatores externos políticos, 
econômicos e sociais, estando em permanente transformação (TAMANAHA, 
2012; GHIRARDI, 2015 e 2016). Ainda assim, no presente capítulo, iremos 
nos focar em apenas um desses critérios, sem a pretensão de exauri-lo, mas 
somente de fazer uma revisão de alguns posicionamentos de professores(as) 
sobre o tema. 

Um dos principais balizadores do ensino jurídico em determinado país – 
bem como dos momentos em que ele deve ser reformado – é a definição de 
quem se estará formando e para quê. Com base em tal escolha, definem-se 
projetos políticos pedagógicos, currículos, disciplinas, metodologias e alu-
nos(as). O(a) bacharel(a) modelo de cada período e de cada faculdade também 
diz muito sobre o posicionamento desta acerca da função social do Direito 
e da influência que este pode ter sobre a política, a economia e a sociedade. 

Cabe destacar que, na análise dos períodos, não abordaremos questões 
relacionadas propriamente ao perfil dos(as) alunos(as) de cada época – tais 
como características de gênero, condição socioeconômica, raça dos(as) estu-
dantes –, tendo em vista que tal análise, apesar de muito relevante, extrapo-
laria o objeto do presente capítulo.

Assim, buscamos, na presente seção, apresentar uma revisão das princi-
pais críticas feitas ao ensino jurídico tendo por referência a função formacio-
nal – consubstanciada nos diferentes perfis do(a) bacharel(a) desejados(as) 
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pelos cursos jurídicos no Brasil ao longo dos anos – prevalente em relação à 
graduação em Direito. Para tal análise, iremos nos debruçar sobre discursos, 
ensaios e artigos sobre o tema, escritos por renomados(as) professores(as) 
em Direito desde a década de 1950, que anunciavam a crise do ensino jurí-
dico, a necessidade de reforma do currículo das faculdades de Direito e, 
consequentemente, sua visão acerca do(a) profissional que tais instituições 
deveriam formar.

A seleção dos textos norteadores se deu por uma adaptação da amostra-
gem bola de neve, isto é, “uma forma de amostra não probabilística, que uti-
liza cadeias de referência” (VINUTO, 2014, p. 203). Normalmente aplicada 
em pesquisas qualitativas em ciências sociais, ela é utilizada para compor 
um quadro de amostragem suficiente para a realização do estudo proposto 
por meio da indicação de pessoas por outros contatos, partindo do contato 
inicial, chamado de “semente”. 

Identificada grande dificuldade em fazer um levantamento, em reposi-
tórios digitais nacionais, de discursos, ensaios e artigos que revelassem e/ou 
discutissem a função formacional dos cursos jurídicos no Brasil ao longo dos 
anos, optamos por adotar uma versão adaptada da amostragem bola de neve 
de modo a encontrar tais referências nos próprios textos de autores(as) que 
se propuseram a falar/escrever sobre o tema. Nossa “semente” foi um artigo 
do professor Oscar Vilhena Vieira (2012), considerado uma das referências 
atuais no estudo do ensino jurídico, que cita diversos autores mencionados 
no presente capítulo, os quais nos levaram a outras obras, até saturarmos 
nosso quadro de amostragem.

Cabe salientar que o grupo amostral selecionado é pequeno e não se 
propõe a representar a opinião de juristas por todo o país, tendo em vista 
que, apesar de incluir textos desde a década de 1950, concentra docentes do 
eixo Rio-São Paulo, havendo apenas uma mulher e um negro. Ainda assim, 
e considerando o objetivo do presente capítulo, consideramo-lo suficien-
temente representativo da evolução dos diferentes perfis do(a) bacharel(a) 
desejados(as) pelos cursos jurídicos ao longo dos anos. 
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1.1 1º ATO – A FORMAÇÃO DO HOMEM PÚBLICO

Muitos dos símbolos que invadem o imaginário popular até hoje quando 
se fala nos(as) bacharéis(las) em Direito surgiram em meados do período 
imperial, quando, em pleno funcionamento das Faculdades de Direito de São 
Paulo e do Recife,1 o título de “bacharel” ganhava cada vez mais prestígio 
e seus representantes concentravam-se no governo e na administração das 
províncias. Nas palavras de Gilberto Freyre (2013, p. 709-710), os bacha-
réis-ministros2 faziam parte do “novo poder aristocrático que se levantava” 
no país. 

Nesse período, porém, a formação jurídica não era devidamente embasada, 
apresentando uma visão superficial e generalista do Direito, sem qualquer 
formação filosófica ou humanística. Ela, entretanto, buscava um distancia-
mento dos estudantes com o restante da população por meio do rebuscamento 
eloquente, retórico e linguístico, presente até hoje na prolixa linguagem 
jurídica (CARVALHO e CUNHA, 2014, p. 98). Tal fragilidade curricular 
não afastava interessados, e o bacharelismo denunciava que a formação em 
Direito era desejada não por seus ensinamentos e por suas capacitações, 
mas pelas possibilidades profissionais políticas e pela ascensão econômica 
e social que vinham com ela (WOLKMER, 2003, p. 81).

A República Velha, entretanto, trouxe uma série de mudanças ao ensino 
jurídico, seja pela inauguração das Faculdades de Direito da Bahia e do Ceará, 
respectivamente em 1891 e 1903, seja pela reestruturação do ensino jurídico no 
Brasil, em especial pela Reforma Benjamin Constant, instituída pelo Decreto 
n. 981/1890, que liberou o estabelecimento de cursos jurídicos estaduais 
por meio das Faculdades Livres. Com a promulgação da Lei n. 314/1895,  

1 Criadas por meio da Lei de 11 de Agosto de 1827.

2 Especificamente no tocante à expressão “bacharéis-ministros”, ela é utilizada exclusiva-
mente no masculino porque, à época, as mulheres não frequentavam a universidade. A 
primeira advogada brasileira, Myrthes Gomes de Campos, formou-se apenas em 1898, 
tendo sido aluna na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro 
(GUIMARÃES e FERREIRA, 2009).
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a estrutura curricular única dos cursos de Direito é consideravelmente 
ampliada, incluindo disciplinas de filosofia, história e medicina forense. Os 
demais anos Republicanos, contudo, foram marcados pela continuidade e 
pela cópia, pelas novas faculdades, das práticas das escolas tradicionais.

Em 1955, na célebre aula inaugural dos cursos da Faculdade Nacional 
de Direito, San Tiago Dantas (2001, p. 51), professor da instituição e precur-
sor da discussão do tema, tratou “da educação jurídica e dos problemas do 
ensino do Direito”, apresentando, como proposta de solução, a reorientação 
do ensino descritivo e sistemático das instituições e normas jurídicas para a 
formação do raciocínio jurídico dos alunos e a introdução da possibilidade 
de especialização, mediante a flexibilidade dos currículos (DANTAS, 2001).

Tais sugestões tinham por base a visão, do jurista, do perfil dos bacha-
réis formados. Segundo Dantas (2001), a crise do ensino jurídico advém 
do despreparo daqueles que se encontram no comando da sociedade para 
resolver uma série de problemas políticos, econômicos e sociais, atrelado à 
perda de prestígio do Direito como técnica de controle da sociedade para as 
ciências da administração e economia. Ou seja, a formação jurídica ofertada 
no momento não mais capacitava os bacharéis de Direito a assumirem car-
gos políticos, passando eles a serem substituídos por outros bacharéis, mais 
valorizados (DANTAS, 2001). 

Nota-se, portanto, uma preocupação com a manutenção do estudante de 
Direito no centro da administração e do governo, e não apenas com a sua 
capacitação para a execução de atividades “estritamente jurídicas”, ainda que 
o docente reconheça a existência de – e a necessidade de formar adequada-
mente – quatro outras carreiras além da do “homem público”: o advogado 
civilista/comercialista, o “homem de negócios”, o advogado criminalista/
procurador e o cientista social. 

1.2 2º ATO – A FORMAÇÃO DO(A) JURISTA

Na década de 1960, ocorreram várias reformas no ensino superior em geral, 
e no ensino jurídico especificamente. Em relação ao primeiro, foram pro-
mulgadas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 
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n. 4.024/1961),3 a Lei da Reforma Universitária (Lei n. 5.540/1968), a Lei 
do Estatuto do Magistério Superior (Lei n. 4.881/1965), e criado o Conse-
lho Federal de Educação (CFE), o qual editou os Pareceres n. 977/1965 e 
269/1967. 

Em relação ao segundo, o CFE implantou, por meio do Parecer n. 
215/1962, o primeiro currículo mínimo para o ensino do Direito, possibili-
tando a adaptação das estruturas curriculares de cada faculdade às necessida-
des regionais, o qual foi atualizado dez anos depois, por meio da Resolução 
n. 3 do CFE.

Em 1968, Antonio Ferreira Cesarino Júnior (1969), professor da Facul-
dade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP) e paraninfo da Turma 
de 1968, discursou sobre o papel dos(as) juristas na Era Tecnocrática. Os(as) 
juristas aos(às) quais o docente se referia eram, majoritariamente, advo-
gados(as) de grandes escritórios, que tinham corporações como principais 
clientes, fossem eles(as) sócios(as) ou profissionais assalariados(as), ainda 
que também fossem considerados(as) os(as) advogados(as) de pequenos 
escritórios e autônomos(as), bem como juízes(as),4 promotores(as) e autori-
dades policiais. A atuação do(a) bacharel(a) em Direito como cientista social 
some, e, apesar das reformas legais do período, a carreira acadêmica ainda 
não aparece como destino possível aos(as) estudantes.

De acordo com Cesarino Júnior (1969, p. 197), o ensino jurídico do 
período não oferecia aos(às) juristas “as bases filosóficas, sociológicas e psi-
cológicas e, sobretudo, deontológicas, éticas, para poderem vantajosamente 
enfrentar os perigos da sociedade tecnocrática”. A grande versatilidade da 
profissão jurídica deveria ser reconhecida, bem como a necessidade de forma-

3 Cabe destacar que foi somente a partir da LDB, a qual garantiu a equivalência de todos os 
cursos de grau médio, que as mulheres brasileiras passaram a ter reais possibilidades de 
alcançar o ensino superior (ROMANELLI, 1986).

4 A primeira juíza de Direito do Brasil, Auri Moura Costa, foi empossada em 1939 (RO-
DRIGUES, 1962), sendo nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará (TJCE) em 1968, um ano após a primeira juíza federal do país, Maria Rita Soares 
de Andrade, ser empossada (FREITAS, 2003).
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ção dos(as) bacharéis(las) em uma vasta cultura geral, combatendo a lógica 
vigente de valorização do conhecimento puramente técnico e especializado.

Em 1972, somente quatro anos depois do discurso de Cesarino Júnior, 
Alfredo Lamy Filho (2013), professor da Faculdade de Direito da PUC-Rio, 
retomou uma série de críticas feitas por Dantas, bem como duas das suges-
tões de solução apresentadas por ele, não fazendo nenhuma referência aos 
perigos da Era Tecnocrática. 

O docente destacou como, “há décadas”, os(as) alunos(as) se queixavam 
de não serem preparados(as) para o desempenho da profissão, “seja na forma 
tradicional de advocacia liberal, seja nas formas de assessoria da adminis-
tração pública ou da de empresas privadas” (LAMY FILHO, 2013, p. 4). A 
melhor forma de resolver tais queixas seria por meio da habituação dos(as) 
discentes a “pensar juridicamente”, da renúncia ao “falso enciclopedismo” 
somada à reestruturação dos currículos para permitir a especialização, bem 
como da inclusão de disciplinas introdutórias de economia, sociologia e 
política (LAMY FILHO, 2013, p. 4).

Nesse ensaio, o reconhecimento da necessidade de formação de advo-
gados(as) que pudessem trabalhar igualmente em escritórios e empresas, 
grandes e pequenos, das mais diversas áreas, cresceu, mas a instrução dos 
homens públicos volta a ser valorizada – ainda que eles continuassem per-
dendo espaço na Administração Pública para economistas, administradores 
e, agora, sociólogos –, sendo vista como uma “missão” das faculdades de 
Direito, “uma contribuição, do maior significado, que prestam à sociedade 
ao lado da de formar profissionais do maior relevo” (LAMY FILHO, 2013, 
p. 6).

Dois anos depois, André Franco Montoro, professor emérito da PUC-SP, 
identificou como objetivo fundamental do ensino do Direito no Brasil a for-
mação intelectual, jurídica e universitária ou humanística de juristas, “sejam 
eles advogados, juízes, promotores ou demais representantes do Ministério 
Público, procuradores, delegados, notários, assessores ou consultores jurí-
dicos, professores de Direito, legisladores, etc.” (MONTORO, 1974, p. 65).

O docente, então Senador pelo MDB-SP, esclareceu que o ensino do 
Direito deveria ser complementado por iniciativas de capacitação dos(as) 
bacharéis(elas) focadas em sua efetiva atuação profissional, promovendo sua 
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ambientação não apenas aos escritórios de advocacia, independentemente de 
sua especialização, mas a todos os demais possíveis ambientes de trabalho, 
até porque, segundo ele, a advocacia estava perdendo espaço para outras 
atividades jurídicas em entidades públicas e privadas. 

1.3 3º ATO – A FORMAÇÃO DO(A) TRABALHADOR(A) ASSALARIADO(A) 
MULTIDISCIPLINAR

Em 1986, José Eduardo Faria, professor da FDUSP, apresentou a latente 
necessidade de reorientação dos cursos jurídicos em direção a novos objetos 
sociais, econômicos, políticos, administrativos e culturais, reconhecendo os 
problemas da enorme estratificação social e reorientando o ensino “para uma 
instância de maior rigor científico e de maior eficácia para a consecução de 
uma sociedade mais livre e igualitária” (FARIA, 1986, p. 46).

O docente denunciou que, no período, a maioria dos(as) advogados(as) 
propendia a tornar-se assalariada, de modo que sua atividade profissional 
exigia cada vez mais especialização funcional e técnica, inclusive de conheci-
mento extrajurídico. Tal tendência era resultante do “processo de conversão do 
jurista profissional livre em trabalhador assalariado de empresas, sindicatos, 
entidades de classe, associações civis ou órgãos governamentais” (FARIA, 
1986, p. 47). Nesse cenário, ele sugeriu o fornecimento, aos(às) alunos(as), 
não somente de novos métodos de trabalho, mas, principalmente, de novas 
disciplinas, que os(as) capacitassem para a reflexão multidisciplinar, tais 
como especializações em técnica de produção agrícola, comercial, industrial, 
de serviços, bem como os conflitos delas decorrentes (FARIA, 1986, p. 47). 

Também enaltecendo o papel sociopolítico do(a) bacharel(a) em Direito, 
Ada Pellegrini Grinover, professora da FDUSP, em discurso proferido em 
1995, aos(às) discentes da 164ª turma, destacou que, para além da téc-
nica jurídica, os(as) profissionais do Direito deveriam estar preparados(as) 
para apreender os problemas contemporâneos, em constante evolução, e 
tratá-los como verdadeiros(as) “engenheiros(as) sociais”, reconhecendo, 
sempre, as implicações políticas de sua atuação e, consequentemente, sua 
ausência de neutralidade, independentemente da carreira jurídica abraçada 
(GRINOVER, 1995).
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Entre elas, a docente cita magistrados(as), promotores(as) de justiça, 
delegados(as), advogados(as) públicos(as), defensores(as) públicos(as), 
advogados(as) privados(as) – de escritórios ou profissionais liberais –, polí-
ticos(as), assessores(as) legislativos(as) e conciliadores(as). O ensino jurí-
dico deveria ser capaz de formar todos(as) esses(as) profissionais – os(as) 
quais, novamente, não incluíam professores(as) e pesquisadores(as) – com 
conhecimento técnico e espírito crítico.

1.4 4º ATO – A FORMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) GLOBAL

A década de 1990 foi marcada por novas reformas nos ensinos superior e 
jurídico, seja pela Portaria n. 1.886, editada em 1994, pelo Ministério da 
Educação (MEC), que revogou a Resolução n. 3/1972 do CFE e ditou novas 
diretrizes curriculares mínimas para os cursos de Direito no país, seja pela 
promulgação da nova LDB (Lei n. 9.394/1996), seja pela Resolução n. 9, 
editada em 2004, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Em famoso ensaio de 2006, Roberto Mangabeira Unger, professor de 
Direito da Universidade de Harvard, apresenta a necessidade de se criar uma 
nova faculdade de Direito no Brasil, que possa, simultaneamente, prepa-
rar advogados(as) de consultivo a resolver problemas transnacionais – que 
envolvem indivíduos, empresas e governos de mais de um país – e juristas 
a participarem do debate político, econômico e social nacional, retomando 
seu papel de homens públicos (UNGER, 2006). 

A proposta do docente de reforma prática do ensino do Direito “que capa-
cite o aluno para a prática mais valorizada na nova realidade econômica do 
país e do mundo e traga o direito de volta para o centro do debate nacional” 
– diminuindo o “peso da aprendizagem no trabalho, do estudo no estrangeiro 
e da seleção inicial por critérios não meritocráticos ou informais” (UNGER, 
2006, p. 118-119) –, baseia-se na organização do curso em torno de cinco 
currículos, um obrigatório, o de direito brasileiro, e quatro optativos – ao 
menos três deveriam ser escolhidos –, que consistiam em (i) disciplinas de 
apoio e aprofundamento (análise microeconômica, contabilidade e estudo das 
ideologias e das instituições); (ii) práticas de Direito (redação, consultoria, 
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negociação e práticas judiciárias); (iii) globalização (disciplinas sobre direito 
internacional e comércio internacional); e (iv) alternativas institucionais. 

Em 2012, revisitando a primeira década da Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP), Oscar Vilhena 
Vieira, diretor e professor da escola, reforça a aceleração das transformações 
associadas ao padrão de desenvolvimento nacional, ao posicionamento do 
Brasil no plano global e aos avanços da tecnologia (VIEIRA, 2012). Nas 
palavras do docente:

Os profissionais do direito estão hoje muito mais expostos 
a operações que têm algum componente jurídico internacio-
nal do que estavam há uma década; e provavelmente estarão 
ainda mais expostos num futuro próximo do que estão hoje. A 
globalização não apenas é mais intensa, como assume novas 
configurações a cada deslocamento dos fluxos econômicos, a 
cada crise, a cada mudança de paradigma tecnológico. Hoje, o 
principal parceiro comercial do Brasil não é mais a América do 
Norte. O crescimento das relações com a China, com os países 
árabes e com a própria América Latina nos impõe readaptar 
nosso olhar. Exige-se, cada vez mais, que os operadores do 
direito compreendam as relações do direito com a economia, 
com o mundo corporativo, ou com a política internacional, 
assim como a relação entre normas domésticas, internacionais e 
o regime de outros países; tudo isto num processo de constante 
mudança tecnológica. (VIEIRA, 2012, p. 376)

Nesse cenário, a escola busca formar “uma elite de profissionais e aca-
dêmicos com potencial para atuar em postos de liderança tanto no Brasil 
como no exterior” (VIEIRA, 2012, p. 378), focando em oferecer aos(às) 
bacharéis(las) um ensino que privilegie, entre outros, “a aquisição de habi-
lidades profissionais, a qualificação para a pesquisa, o domínio de novas 
tecnologias de informação, a formação de um pensamento crítico, e uma 
excelente formação ética” (VIEIRA, 2012, p. 378).
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1.5 5º ATO – A FORMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO FUTURO

Em prefácio publicado cinco anos depois, Vieira (2017) volta a destacar o 
papel da globalização e – agora com mais destaque – do desenvolvimento 
tecnológico para o ensino e a prática jurídicos. Segundo o docente, ainda 
que a aplicação das tecnologias de processamento e comunicação de dados 
na área tenha provocado um avanço meramente incremental na profissão, 
a chegada do big data e da inteligência artificial promete gerar disrupção 
(VIEIRA, 2017). 

A formação dos(as) bacharéis(las) para esse novo e incerto cenário pro-
fissional não implica meramente a alfabetização digital e a criação de novos 
conhecimentos no campo jurídico, mas o replanejamento dos objetivos e 
das metodologias de aprendizagem, bem como o desenvolvimento de novas 
habilidades e competências que preparem os(as) profissionais para navegar 
em um mundo V.U.C.A. (sigla em inglês para volátil, incerto, complexo e 
ambíguo) (CEPI, 2018b, p. 7-8). 

Como resume o Relatório das Iniciativas de Ensino Vinculadas à Pes-
quisa “Tecnologia, Profissões e Ensino Jurídico” do Centro de Ensino e 
Pesquisa em Inovação (CEPI) da FGV DIREITO SP, os(as) “advogados(as) 
do futuro”

precisam ser capazes de, além de entender do negócio de seus 
clientes e gerenciar equipes, dialogar com profissionais de dife-
rentes áreas; gerir processos; integrar efetivamente tecnologia à 
sua atuação; e agir com ética e empatia, de modo a implementar 
novos projetos complexos, que envolvem atores sociais com 
diferentes interesses. (CEPI, 2018a, p. 10)

No mesmo sentido do posicionamento de Vieira (2017), em outubro de 
2018, o CNE aprovou o Parecer CNE/CES n. 635/2018, o qual inclui ao 
conjunto de competências e habilidades a serem desenvolvidas na formação 
geral do curso de graduação em Direito: “compreender o impacto das novas 
tecnologias na área jurídica”, “possuir o domínio de tecnologias e métodos 
para permanente compreensão e aplicação do Direito” e “desenvolver a capa-
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cidade de utilizar as novas tecnologias da área do conhecimento” (BRASIL, 
2018, p. 19). Ainda de acordo com o Parecer:

Há que se destacar a possibilidade de mudança do cenário 
profissional decorrente da inserção de novas tecnologias. Fer-
ramentas tecnológicas irão reduzir a demanda por recursos 
humanos, alterando a estrutura organizacional dos espaços 
que realizam atividades jurídicas. Novas tecnologias podem 
alterar a elaboração e entrega de produtos e serviços jurídicos, 
criando novos requisitos de competências e conhecimentos para 
o profissional da área. (BRASIL, 2018, p. 14)

O(a) bacharel(a) em Direito do momento, então, não é mais o homem 
público ou o jurista, mas o(a) advogado(a) de grandes escritórios privados, 
com ampla atuação nacional e, em muitos casos, internacional (CEPI, 2018c), 
os quais estão em busca, consequentemente, não apenas de profissionais que 
dominem os conhecimentos jurídicos, mas, também, que já conheçam fer-
ramentas tecnológicas, com noções – ao menos básicas – necessárias para 
utilizá-las eficientemente, tenham habilidades emocionais e inter-relacionais 
diferenciadas, além de mostrarem-se abertos(as) a continuamente capaci-
tarem-se e atualizarem-se para darem conta das inovações que ainda estão 
por vir. Interessante, contudo, notar que talvez não se trate da substituição 
de um modelo por outro, mas apenas de uma mudança de ênfase. Tal pon-
deração é relevante, pois o aprendizado sobre tecnologia também se revela 
necessário para profissionais da área pública e mesmo para pesquisadores(as)  
(CEPI, 2018b).

2. as escolas de dIreIto no brasIl estão adaptadas 
à formação do(a) advogado(a) do futuro?

A partir da revisão bibliográfica apresentada, verificamos uma alteração subs-
tancial no foco do ensino jurídico no país, o qual, ao longo dos anos, passou 
a ser mais direcionado à advocacia privada. O mercado advocatício privado, 
por sua vez, vem demandando que os(as) advogados(as) comprovem conhe-
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cimento híbrido no tocante à interseção entre Direito e tecnologia, tendo em 
vista a crescente utilização de soluções tecnológicas, nos escritórios, como 
forma de conferir maior eficiência a atividades advocatícias tradicional e 
exclusivamente desempenhadas por advogados(as) (CEPI, 2018a, p. 8 e 33).

A esse respeito, pontuamos que a Pesquisa “Tecnologia, Profissões e 
Ensino Jurídico”, realizada pelo CEPI, apresenta uma interessante análise 
acerca de implicações decorrentes da crescente utilização de soluções tec-
nológicas na prática da advocacia. A utilização de tecnologia nos escritórios 
de advocacia vem gerando um impacto direto nas atividades antes realizadas 
integralmente por advogados(as) mais jovens, em razão da crescente auto-
mação de atividades de complexidade diminuta e de execução repetitiva 
exercidas por tais profissionais. Em especial, a pesquisa aborda a necessidade 
de que os objetivos e métodos de ensino do Direito sejam adaptados a essa 
nova realidade (CEPI, 2018a, p. 8), em consonância com o que já vinha 
defendendo Oscar Vilhena Vieira (2017).

A pesquisa também apontou que as tendências de transformação pelas 
quais o mercado advocatício vem passando implicam, entre outros, o seguinte 
desafio, que se demonstra relevante para o presente capítulo: a prática advo-
catícia não ficará mais limitada a conteúdos puramente técnicos (jurídicos), 
passando também a abranger soluções tecnológicas (CEPI, 2018a, p. 33). 
Tais desafios demandam que as escolas de Direito no país reavaliem seus 
currículos, de modo que possam refletir a necessidade de que a formação 
dos(as) alunos(as) os(as) capacite a atuarem nesse novo contexto mercado-
lógico, guiado pela crescente utilização de tecnologia (LOUREIRO, 2021, 
p. 105-107). Por sua vez, os resultados da pesquisa reafirmam que se deve 
promover verdadeira reformulação de objetivos e métodos de ensino do 
Direito, para que os(as) alunos(as) tenham condições de adentrar o mercado 
advocatício com uma bagagem relevante e significativa para os novos con-
textos tecnológicos e de competitividade (CEPI, 2018b, p. 7-8).

Diante de tal cenário, realizamos uma pesquisa empírica no intuito de 
identificar quais escolas de Direito no Brasil já adaptaram seus currículos de 
graduação ao novo perfil identificado – o(a) “advogado(a) do futuro” –, que, 
em última instância, reflete os interesses de grande parte dos(as) alunos(as) 
ao optarem pelo curso de Direito, em vez de qualquer outro.
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Considerando a existência de mais de 1.200 cursos de graduação em 
Direito no Brasil (CFOAB, 2020, p. 41), foi necessário realizar um recorte 
metodológico que viabilizasse a presente pesquisa. Dessa forma, foram utili-
zados como parâmetro os cursos de graduação listados nas quinze primeiras 
colocações do “Ranking Universitário Folha – RUF”, publicado em 2019.5 
São elas: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV DIREITO 
SP), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Fundação Getulio Vargas do Rio de 
Janeiro (FGV DIREITO RIO), Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (Mackenzie) e Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

No tocante ao critério metodológico, examinamos as grades curriculares 
de graduação que, em fevereiro de 2021, estavam disponíveis no sítio ele-
trônico de cada escola de Direito. Tal metodologia foi utilizada com exclu-
sividade porque as tentativas de contato telefônico com as secretarias das 
escolas foram infrutíferas, o que pode decorrer da atual situação de pandemia.

5 O Ranking Universitário Folha (RUF) foi escolhido em razão da amplitude da pesquisa 
realizada, e os dados analisados para fins de pontuação das escolas provêm das seguintes 
fontes: Centro do Ensino Superior – INEP-MEC, Enade, Scielo, CNPq, Data Folha, Web 
of Science, Inpi, Capes e Fundações Estaduais de Fomento à Ciência. Por sua vez, a nota 
total recebida pelas universidades é calculada a partir de cinco indicadores, quais sejam: 
(i) qualidade do ensino; (ii) percepção do mercado de trabalho; (iii) inovação; (iv) pes-
quisa acadêmica (quantidade de estudos acadêmicos publicados pelas universidades em 
parceria com o setor produtivo); e (v) internacionalização (RUF, 2019).
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2.1. DADOS OBTIDOS A PARTIR DE PESQUISA EMPÍRICA REALIZADA 
NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS DAS ESCOLAS DE DIREITO DAS 
UNIVERSIDADES ANALISADAS

No total, 15 escolas de Direito foram analisadas, das quais 10 oferecem 
disciplina(s) com temas voltados às discussões que circundam a interseção 
entre “Direito, tecnologia e inovação” em seus cursos de graduação, conforme 
apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Oferta de disciplinas de tecnologia e inovação nos quinze 
cursos de graduação melhor classificados no RUF 2019

Universidade Região do Brasil Natureza jurídica da 
universidade

Oferece disciplinas de 
tecnologia e inovação nos 

cursos de graduação?

USP Sudeste Pública Sim

UFMG Sudeste Pública Sim

FGV DIREITO SP Sudeste Particular Sim

UFRJ Sudeste Pública Não

PUC-SP Sudeste Particular Não

UERJ Sudeste Pública Sim

FGV DIREITO RIO Sudeste Particular Sim

UFF Sudeste Pública Sim

Mackenzie Sudeste Particular Sim

UFPE Nordeste Pública Sim

UFBA Nordeste Pública Não

UnB Centro-Oeste Pública Não

UFRGS Sul Pública Sim

UFPR Sul Pública Sim

UFSC Sul Pública Não

Fonte: Elaboração própria.
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A partir dos dados obtidos, é possível extrair informações interessantes 
sobre as escolas de Direito analisadas. Assim é que, das 10 escolas que já 
oferecem disciplinas relacionadas ao tema “Direito, tecnologia e inovação” 
em seus cursos de graduação:6 

• Sete estão localizadas no Sudeste (USP, UFMG, FGV DIREITO SP, 
UERJ, FGV-Rio, UFF e Mackenzie);

• Uma se localiza no Nordeste (UFPE);
• Duas estão na região Sul do país (UFRGS e UFPR);
• Sete pertencem a universidades públicas (USP, UFMG, UERJ, UFF, 

UFPE, UFRGS e UFPR);
• Três pertencem a universidades particulares (FGV DIREITO SP, FGV 

DIREITO RIO e Mackenzie).

Das cinco escolas que ainda não oferecem disciplinas de “Direito, tec-
nologia e inovação” em seus cursos de graduação: 

• Três estão localizadas na região Sudeste (FGV DIREITO SP, UFRJ
e PUC-SP);

• Uma fica no Nordeste (UFBA);
• Uma se localiza no Centro-Oeste (UnB);
• Uma está na região Sul do país (UFSC);
• Quatro pertencem a universidades públicas (UFRJ, UFBA, UnB e

UFSC);
• Uma pertence a universidade particular (PUC-SP).

6 Considerando as 10 escolas de Direito que já oferecem disciplinas relacionadas ao tema 
“Direito, tecnologia e inovação” em seus cursos de graduação, também cogitamos anali-
sar quais os critérios e as justificativas utilizados para a alteração dos respectivos currí-
culos, passando a incluir as disciplinas referidas. No entanto, como a completude de tais 
informações não se encontra disponível para consulta pública nos sítios eletrônicos das 
universidades, não foi possível seguir com a análise pretendida. 
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Já no tocante à grade curricular de cada escola de Direito, identificamos 
as disciplinas que vêm sendo oferecidas aos(às) respectivos(as) alunos(as) 
de graduação, conforme discriminado no Quadro 2: 

Quadro 2 – Programas das disciplinas de “Direito, Tecnologia e 
Inovação” oferecidas

Disciplinas de “Direito, 
Tecnologia e Inovação” 

oferecidas

Temas do programa de cada disciplina Tipo de 
disciplina

Ano de inclusão 
na grade 

curricular

Faculdade de Direito da USP

Direito da Inovação 
Tecnológica

A inovação tecnológica no ordenamento jurídico 
brasileiro. A visão das principais escolas econômicas 

sobre a inovação tecnológica. A política e a 
dogmática brasileira de inovação tecnológica.

Eletiva 2018

Direito e Tecnologia: 
Privacidade e Proteção 

de Dados

Temas referentes ao “Direito e tecnologia”. Questões 
jurídicas que vêm sendo debatidas sobre o exercício 

de direitos no ambiente digital e regulação da 
Internet.

Eletiva 2019

Direito Civil e Novas 
Tecnologias.
Direitos da 

Personalidade.
Proteção de Dados 

Pessoais.
Inteligência Artificial

A relação entre os direitos da personalidade e 
a tecnologia, a relação entre o direito civil e o 

biodireito. Os direitos de autor em face de novas 
tecnologias. A proteção de dados pessoais e sua 

regulamentação no Brasil e no exterior. A inteligência 
artificial em face dos direitos da personalidade. 

A responsabilidade civil pelo uso de inteligência 
artificial.

Eletiva 2020

Faculdade de Direito da UFMG

Empresa, Tecnologia e 
Globalização

O direito brasileiro e o incentivo à inovação, pesquisa 
científica e tecnológica. Direito e inteligência 

artificial. Contratos eletrônicos. Comércio eletrônico. 
Títulos de crédito eletrônicos. Inovação, tecnologia 

e startups. Inovação, tecnologia e o futuro da 
advocacia. Tecnologia, globalização e direito 

empresarial.

Eletiva 2018

(continua)
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FGV DIREITO SP

Projeto Multidisciplinar: 
Proteção de Dados e 
Segurança Pública

Pretende aplicar a metodologia de ensino pautada em 
experiência (experiential learning) e complementar o 
ensino das Clínicas de Prática Jurídica na preparação 

dos alunos para o exercício profissional.

Obrigatória Não informado

Direito Digital: Novas 
Tecnologias, Internet e 

Sociedade

Tem como principais objetivos organizar e 
aprofundar conhecimento – bem como propor 

reflexões construtivas – sobre o papel do Direito 
frente à revolução tecnológica das últimas décadas.

Eletiva Não informado

Privacidade e Proteção 
de Dados Pessoais

O curso se dedica a apresentar um quadro geral dos 
principais institutos da proteção de dados pessoais, 

com um especial enfoque nas regras europeias, 
posicionando cada um destes institutos no contexto 
de debates realizados no Brasil sobre privacidade e 

proteção de dados pessoais.

Eletiva Não informado

Incita: Liderando 
Mudanças Positivas em 

Biotecnologia

Visa criar oportunidades para que os estudantes 
reflitam sobre a relação entre Direito, tecnologia 

e biologia, especialmente nas áreas médicas. 
Pretende-se que, ao final da disciplina, os alunos 

sejam capazes de liderar mudanças positivas para o 
mundo jurídico.

Eletiva Não informado

Faculdade de Direito da UERJ

Tópicos de Direito Civil: 
Direito da Internet e 
Direito do Petróleo

Conceitos de direito de informática e direito 
eletrônico. Lei n. 9.609/1998 (Lei do Software). 
Noções de Internet e as relações jurídicas dela 
decorrentes. Desafios enfrentados na área da 

propriedade intelectual e a moderna concepção 
do fair use. Documentos eletrônicos, assinatura 

digital. Validade de atos jurídicos realizados pela 
Internet. Contratos eletrônicos e e-business. Crimes 

eletrônicos. Regulamentação cibernética.

Eletiva Não informado

FGV DIREITO RIO

Ciência de Dados 
Jurídicos

Conceituação de ciência de dados. Obtenção 
de dados, limpeza de dados, análise de dados, 
apresentação e visualização de dados, aspectos 

jurídicos da gestão de dados.

Obrigatória 2019

Desenvolvimento de 
Soft Skills – Habilidades 

Emocionais e Sociais 
Fundamentais para um 

Líder 4.0

Desenvolvimento de soft skills com foco em 
liderança.

Eletiva 2019

(continua)
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Faculdade de Direito da UFF

Direito e Tecnologia 
Digital

A sociedade da informação e as tecnologias 
digitais, e as implicações éticas, legais e sociais 
delas decorrentes. Proteção de dados pessoais. 

Governança da internet. Algoritmos, modulação 
de comportamentos, big data e vigilância digital. 

Inteligência artificial, robótica e internet das coisas.

Optativa 2020

Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio

Direito Digital e 
Proteção de Dados

Estudo sobre o desenvolvimento do direito digital 
e eletrônico. Investigação dos novos aspectos e 
relações jurídicas da sociedade da informação. 
Análise das principais manifestações do direito 

digital e eletrônico nos ramos do Direito.

Optativa 2020

Faculdade de Direito do Recife da UFPE

Inovação, Sociedade e 
Direito

Debate e pesquisa da dimensão jurídica da inovação 
com ênfase na propriedade industrial, o que envolve 

abordar conceitos, institutos e aspectos jurídicos 
e sociológicos da inovação. Serão trabalhados 

os atores da inovação; a inovação como fator de 
desenvolvimento social; tecnologia e modernidade; 

inovação tecnológica e sociedade; caminhos da 
inovação; a proteção intelectual e a sociedade; 

instrumentos jurídicos de proteção da propriedade 
intelectual.

Eletiva Não informado

Faculdade de Direito da UFRGS

Direito e Inovação Reflexão crítica sobre o atual sistema de incentivo 
à pesquisa, desenvolvimento, inovação, criação 

intelectual e sua relação com o direito concorrencial 
no Brasil. Atuais tendências do processo de gestão da 
inovação e questões atinentes à atuação em rede e à 
inovação aberta. Especificidades do direito autoral, 
da propriedade industrial e dos direitos sui generis.

Eletiva 2018

(continua)
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Faculdade de Direito da UFPR

Direito, Inteligência 
Artificial e Informática

Raciocínio lógico. Os computadores como 
máquinas lógicas. Aproximações e diferenças 

entre a inteligência humana e artificial. Espécies de 
inteligência artificial. Lógica fuzzy e redes neurais. 

Aplicações da inteligência artificial e da informática 
ao raciocínio jurídico. Modelos artificiais de 

argumentação jurídica.

Eletiva 2010

Direito e Internet Evolução histórica da internet. Internet atual e 
Internet semântica. Universidade virtual. Aplicações 
da Internet ao campo jurídico: governo eletrônico, 

cidadania digital, informatização do processo 
judicial, hipertexto legal. Desenvolvimento futuro da 

Internet e das novas tecnologias.

Eletiva 2010

Fonte: Elaboração própria.

2.2. DISCUSSÃO

Os dados obtidos a partir da pesquisa nos surpreenderam em alguns aspec-
tos. Partimos das premissas de que, como as universidades particulares (i) 
possuem melhor infraestrutura financeira do que as públicas – que, como é 
sabido, hoje vivem um desconcertante e injusto processo de sucateamento, 
com redução de verbas para o desenvolvimento de pesquisas, como também 
para a manutenção geral de suas respectivas infraestruturas; (ii) costumam 
receber elevado número de alunos(as) interessados(as) na prática da advo-
cacia privada, em razão de históricos familiares afins, bem como de maior 
facilidade de contratação por grandes escritórios brasileiros, em decorrência 
de prévios contatos atrelados à boa condição socioeconômica da maior parte 
dos(as) alunos(as); as escolas de Direito pertencentes a universidades par-
ticulares estariam à frente das públicas no tocante à reestruturação de seus 
currículos de graduação, para incluir disciplinas ligadas a “Direito, tecnologia 
e inovação”, inclusive como forma de atrair novos(as) alunos(as).

No entanto, o resultado da pesquisa demonstrou que, apesar dos pontos 
elencados anteriormente, são as escolas de Direito das universidades públicas 
que lideram atualizações nas grades curriculares de graduação. A sobrepo-
sição das escolas de Direito públicas sobre as particulares conduz a duas 
possíveis explicações. Primeiro, podem ter como objetivo a adequação de 
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seu ensino jurídico tradicional de excelência às novas demandas do mercado 
advocatício, refletidas nos anseios dos(as) atuais estudantes de Direito, como 
forma de se manterem relevantes em face do sucateamento que vêm sofrendo.

Segundo, o número de universidades públicas listadas como “escolas de 
elite” foi expressivamente maior que o de particulares, mais especificamente, 
11 contra quatro. Dessas quatro – quais sejam, FGV DIREITO SP, PUC-SP, 
FGV DIREITO RIO e Mackenzie –, três oferecem disciplinas voltadas à 
temática que envolve “Direito, tecnologia e inovação”, sendo elas a FGV 
DIREITO SP, a FGV DIREITO RIO e a Faculdade Presbiteriana Mackenzie 
Rio. No tocante às escolas da Fundação Getulio Vargas, a FGV DIREITO 
SP oferece disciplinas em direito digital, biotecnologia e proteção de dados 
pessoais, além de projeto multidisciplinar com quatro temas distintos, sendo 
um deles sobre proteção de dados e segurança pública. Já a FGV DIREITO 
RIO disponibiliza matérias com temáticas ligadas a questões que não estão 
diretamente relacionadas à tecnologia, mas circundam a matéria. Nesse sen-
tido, considerando a crescente necessidade de (i) gestão de dados de clientes, 
pelos(as) advogados(as), impulsionada pelo uso de soluções tecnológicas 
nos escritórios; e (ii) desenvolvimento e aprimoramento de habilidades emo-
cionais e inter-relacionais, por parte dos(as) advogados(as), como forma de 
os(as) diferenciar do trabalho automatizado gerado a partir da tecnologia, 
agregando, com isso, maior valor ao seu trabalho; entendemos que as dis-
ciplinas oferecidas por tais escolas são bastante relevantes para a formação 
de futuros(as) advogados(as).

Outro dado que chama a atenção é que, do total de 17 disciplinas ofere-
cidas, 13 são eletivas, duas são optativas e somente duas são obrigatórias.7 A 
opção das escolas de Direito por classificar essas disciplinas como eletivas 

7 Disciplinas obrigatórias são aquelas que compõem o currículo mínimo para alcançar a 
titulação de nível superior, não podendo ser desconsideradas ou substituídas pelos(as) 
estudantes. As disciplinas eletivas, por sua vez, são matérias que podem ser escolhidas 
pelos(as) aluno(as) para cumprir um número mínimo de créditos – ou seja, os(as) discen-
tes são obrigados(as) a se matricularem e serem aprovados(as) em um número mínimo 
dessas disciplinas, mas podem escolher quais lhes despertam maior afinidade de conteú-
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revela seu entendimento da temática que envolve “Direito, tecnologia e inova-
ção” não como objeto fundamental para a formação de seus(suas) discentes, 
mas como uma mera possibilidade de ampliação de conhecimento. As únicas 
exceções são a FGV DIREITO SP e a FGV DIREITO RIO, que colocam uma 
de suas disciplinas como obrigatória, e a Faculdade Presbiteriana  Mackenzie 
Rio, que classifica sua disciplina como optativa, de modo que não consegui-
mos identificar uma tendência entre as universidades particulares. 

Mais um dado interessante é a data em que tais disciplinas foram intro-
duzidas às grades curriculares das escolas de Direito. Das 11 disciplinas cuja 
data de criação pode ser identificada, nove foram inauguradas entre 2018 e 
2020, o que revela (i) o caráter precursor da grade curricular da Faculdade 
de Direito da UFPR, que criou suas duas disciplinas ligadas a “Direito, 
tecnologia e inovação” em 2010; e (ii) a influência do Parecer CNE/CES n. 
635/2018 sobre diversas escolas de Direito que, até então, não haviam se 
programado para oferecer disciplinas sobre o tema.

Cabe destacar o trabalho de ponta desenvolvido pela FGV DIREITO SP 
– divulgado por meio da publicação da Pesquisa “Tecnologia, Profissões e 
Ensino Jurídico”, realizada pelo CEPI –, que possibilitou aos(às) alunos(as) 
da escola se matricularem em disciplinas optativas consubstanciadas em 
imersões e laboratórios de tecnologia (consideradas disciplinas optativas), 
entre 2017 e 2018 (CEPI, 2018a). Como principais resultados do trabalho, 
destaca-se o fato de os(as) alunos(as) terem: (i) desenvolvido percepção 
acerca das mudanças trazidas pela tecnologia para o campo do Direito e para 
as profissões jurídicas como um todo; (ii) obtido maior consciência sobre as 
próprias limitações no tocante a habilidades para desenvolverem trabalhos 
em grupo, por exemplo; (iii) contato com questões práticas que afetam o dia 
a dia do exercício profissional, além do acesso a conteúdo jurídico-teórico; e 
(iv) concebido, executado e apresentado projetos que eles(elas) próprios(as) 
estruturaram, o que, certamente, proporcionou-lhes a vivência de um contexto 

do. Por fim, as disciplinas optativas são matérias que os(as) estudantes podem cursar se 
for de seu interesse, não sendo obrigados(as) a cumprir um número mínimo de créditos.



150 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

de criatividade e inovação voltado à prática de atividades jurídicas (CEPI, 
2018a, p. 38).

Ademais, nota-se que o trabalho desenvolvido pela FGV DIREITO 
SP, conforme descrito, segue uma tendência de ensino que já vem sendo 
aplicada em diversas universidades nos Estados Unidos, cujas escolas de 
Direito são conhecidas pela abordagem multidisciplinar no tocante à inter-
seção entre o Direito e a tecnologia. Nesse sentido, Renee Knake (2012, 
p. 4-5) explica que

[a]lgumas faculdades de direito já vêm reconhecendo a neces-
sidade desse tipo de cultura multidisciplinar no ensino jurídico. 
Por exemplo, a escola de direito de Stanford é parceira de um 
laboratório multidisciplinar denominado CodeX, que reúne 
organizações provenientes do mercado, governo e academia 
para explorar maneiras pelas quais a tecnologia da informação 
pode ser usada para melhorar a qualidade e a eficiência do 
sistema jurídico norte-americano, enquanto, ao mesmo tempo, 
reduz seus custos. Estudantes da faculdade de direito da Uni-
versidade de Miami fundaram o LawWithoutWalls, que é um 
modelo acadêmico colaborativo e parcialmente virtual, e que 
reúne estudantes, professores, profissionais diversos e empre-
sários de todo o país e do mundo para discutir inovações no 
ensino e na prática jurídica. O Berkman Center Law Lab, labo-
ratório jurídico de Harvard, consiste em uma iniciativa de pes-
quisa multidisciplinar e de rede colaborativa de universidades, 
organizações sem fins lucrativos e parceiros do mercado. Sua 
missão é investigar e aproveitar as diversas forças – evolucio-
nárias, sociais, psicológicas, neurológicas e econômicas – que 
moldam o papel do direito e das normas sociais, ao mesmo 
tempo que permitem a cooperação, governança e inovação 
empreendedora. Um novo curso oferecido pelo Law Center, 
Technology, Innovation, and Law Practice da Universidade de 
Georgetown, expõe os alunos aos diversos usos das tecnologias 
computacionais na prática do direito, onde equipes de alunos 
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fazem parceria com especialistas em tecnologia jurídica para o 
desenvolvimento de plataformas, aplicativos ou sistemas que 
viabilizem ou potencializem o acesso à justiça e/ou melhorem 
a eficácia das representações jurídicas.8

Os resultados da pesquisa revelaram, portanto, que a maior parte das 
“escolas de elite” no Brasil vem demonstrando comprometimento em refor-
mular suas grades curriculares para nelas incluir disciplinas voltadas à temá-
tica de “Direito, tecnologia e inovação”, como forma de atender ao novo perfil 
exigido pelo mercado de trabalho, capacitando-os(as) a atuar no novo con-
texto mercadológico, guiado pela crescente utilização de tecnologia na prática 
advocatícia. 

8 Tradução nossa. No original: “Some law schools are beginning to acknowledge the need 
for this sort of culture and curriculum in legal education. For example, Stanford Law 
School is a partner in a multidisciplinary laboratory called CodeX, which brings together 
‘organizations from industry, government, and academia” in order “to explore ways in 
which information technology can be used to enhance the quality and efficiency of our 
legal system while decreasing its cost’. Scholars at the University of Miami Law School 
founded LawWithoutWalls, ‘a part-virtual, collaborative academic model… that brings 
together students, faculty, practitioners, business professionals, and entrepreneurs from 
around the country and the world to innovate legal education and practice’. Harvard’s 
Berkman Center Law Lab ‘is a multidisciplinary research initiative and collaborative 
network of University, nonprofit and industry partners. Its mission is to investigate and 
harness the varied forces – evolutionary, social, psychological, neurological and econo-
mic – that shape the role of law and social norms as they enable cooperation, governan-
ce and entrepreneurial innovation’. A new course offered at Georgetown Law Center, 
 Technology, Innovation, and Law Practice: An Experiential Seminar, ‘exposes students to 
the varied uses of computer technologies in the practice of law’, where teams of students 
partner ‘with a legal tech expert to develop a platform, application or system that increa-
ses access to justice and/or improves the effectiveness of legal representation’. The class 
‘culminates in a design competition, The Georgetown Iron Tech Lawyer Contest, which 
is judged by outside experts in the field’”.
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conclusão

Quando nos focamos no perfil dos(as) bacharéis(las) que as faculdades de 
Direito pretendiam atrair e formar, notamos uma evolução do ensino jurídico 
no Brasil em cinco atos que revelam as demandas políticas, econômicas e 
sociais de cada época apresentada. No primeiro, sob forte influência do bacha-
relismo, o objetivo das escolas era formar homens públicos, mantendo os 
profissionais de Direito no centro da administração e do governo. No segundo, 
em meio aos perigos da sociedade tecnocrática, as escolas buscavam formar 
juristas para trabalhar nas mais variadas áreas, com clara predominância do 
mercado público sobre o privado. 

No terceiro, o foco era formar trabalhadores(as) assalariados(as) com 
ampla capacidade de reflexão multidisciplinar e compreensão dos problemas 
políticos, econômicos e sociais da época. No quarto, as faculdades de Direito 
focaram-se em preparar advogados(as) de consultivo a resolver problemas 
transnacionais e juristas a participarem do debate público nacional. No quinto, 
e atual, as escolas voltam-se para o(a) advogado(a) do futuro, profissional 
capaz de conciliar conhecimentos jurídicos e tecnológicos, ética, habilidades 
emocionais e inter-relacionais, além de competências diversas para lidar com 
o novo cenário desafiador que se impõe.

Como restou demonstrado, um dos motivos pelos quais a infindável crise 
do ensino jurídico subsiste – considerando o objeto de análise do presente 
capítulo – decorre da (falta de) agilidade das próprias faculdades de Direito 
em reformarem suas grades curriculares para atender às necessidades de 
seus(uas) próprios(as) discentes. Nesse sentido, apresentamos um panorama 
das escolas de Direito mais bem conceituadas no Brasil que já vêm ofere-
cendo disciplinas relacionadas ao tema “Direito, tecnologia e inovação” em 
seus cursos de graduação. Detalhamos, ainda, o que são essas disciplinas, 
seu tipo (se obrigatórias, eletivas ou optativas) e sua data de inclusão nas 
respectivas grades curriculares. 

Observamos que o ensino jurídico no país vem se adaptando às diversas 
transformações pelas quais a advocacia contemporânea – em especial pri-
vada e internacional – passa. Esse esforço das escolas de Direito ainda está 
longe de ser o ideal – sobretudo pelo entendimento dessas disciplinas como 
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mera oportunidade para o corpo discente de ampliar conhecimentos durante 
a graduação –, mas revela certo ganho de agilidade das escolas de Direito, 
o que merece respaldo e reconhecimento.

Não obstante, é importante relembrar que o surgimento do(a) advogado(a) 
do futuro não remete à extinção do homem público – e da mulher pública –, 
do(a) jurista, do(a) trabalhador(a) assalariado(a) multidisciplinar nem do(a) 
advogado(a) global. Desse modo, com o presente capítulo, não pretendemos 
sugerir que todas as escolas de Direito deveriam visar à formação única ou 
principal de profissionais para a advocacia privada e internacional, mas, pelo 
contrário, reconhecendo todas as críticas já feitas, desde a década de 1950, 
ao ensino jurídico, refletir sobre currículos que deem conta da multiplicidade 
de carreiras que podem ser seguidas por bacharéis(elas) de Direito, sejam 
elas na política, na administração pública, na advocacia pública e privada 
ou mesmo na academia. 
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CAPÍTULO 5
DIREITO E INOVAÇÃO EM (TRANS)FORMAÇÃO: 
NOVOS PROPÓSITOS OU NOVAS FORMAS DE 
ENSINO JURÍDICO?

Lara Rocha Garcia
Larissa de Alencar Pinheiro Macedo

Tiaia Mendes Tavares

Introdução

Vivemos atualmente em um cenário bastante turbulento, não apenas 
pela emergência de uma pandemia mundial no princípio de 2020 e 
que, até o presente, persiste, mas por aspectos já em curso antes dela, 

atrelados ao pós-modernismo e à globalização, cujos reflexos são percebidos 
nos campos econômico, político e social. Diante desse contexto, cuja velo-
cidade está presente nas diversas relações (comerciais, pessoais, políticas e 
outras), certa hesitação possibilita um exame crítico quanto à inovação no 
ensino jurídico. 

Esse cenário tem sido objeto de reflexão de Manuel Castells (2013), 
Marshall Mcluhan (1969) e, mais recentemente, Klaus Schwab (2018), que 
têm dissertado sobre a crise da democracia e do Estado em um mundo cada 
vez mais conectado, vivenciado em rede, cujas repercussões se estendem 
para além das relações sociais, culturais e políticas: já se fala em uma nova 
revolução industrial – revolução 4.0. Para esses autores, a internet e a ino-
vação, seja ela de base tecnológica ou não, têm alterado a forma com que as 
pessoas, as empresas e as instituições públicas se relacionam e se estruturam. 

No interior deste texto, interessa-nos saber como o conceito de inova-
ção, marca tão presente na contemporaneidade, poderá ser assimilado pelas 
faculdades de Direito e como a interação auxiliará na diminuição das citadas 
turbulências. Para cumprir a análise que propomos, este capítulo será dividido 
em três seções, seguidas por conclusão. 
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Na primeira seção, serão examinados aspectos tradicionalmente arraiga-
dos ao ensino jurídico e como as recentes alterações na regulamentação do 
curso superior em Direito endereçam a formação de bacharéis mais aptos à 
realidade tão cambiante mesmo no que concerne às estruturas tradicionais do 
campo jurídico, que tem passado por profundas mudanças, como a soberania 
territorial, a territorialidade da aplicação da lei, o monismo jurídico, etc. 

Na segunda seção, serão identificados recursos de aplicação da inovação 
e apresentados, de forma sintética, exemplos de como a inovação aplicada 
ao ensino jurídico pode constituir ferramenta de (trans)formação deste. 

A terceira seção será dedicada ao exame crítico das propostas de inte-
gração entre a estruturação e condução do curso de Direito e a inovação 
(tanto material como imaterial), mormente sobre como essa relação poderá 
impactar na melhoria de realidade tão adversa como a presente; com desta-
que às cautelas necessárias e às limitações da própria interseção entre esses 
dois campos. 

Pretende-se, neste capítulo, discutir a efetividade ou mesmo as possibi-
lidades da transformação na formação jurídica pela inovação, ou se estamos 
na trajetória de dar ao ensino jurídico novos propósitos e/ou assimilação de 
recursos e técnicas inovadoras sem, necessariamente, alterar o modo e os 
fins de formação jurídica.

1. desafIos da educação jurídIca: novas dIretrIzes 
currIculares nacIonaIs

Em 2018, entrou em vigor a Resolução n. 5 do Conselho Nacional de Edu-
cação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) (BRASIL, 2018a), que 
expressou a necessidade de um projeto pedagógico curricular consistente, 
que visasse a substituir a cultura do litígio pela do consenso, revelando 
habilidades e competências a serem desenvolvidas nos estudantes de Direito, 
abrangendo as novas tecnologias, as metodologias ativas1 e o tratamento 

1 Metodologias ativas são consideradas “as centradas no aluno e as interativas, tendo em 
vista que nelas há uma participação ativa do aluno” (RODRIGUES, 2019, p. 71). Nesse 
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transversal dos conteúdos, além de uma série de ações para integração entre 
teoria e prática.

Dessa forma, entrevê-se que, com a implementação obrigatória das meto-
dologias de ensino participativo pelas Instituições de Ensino Superior (IESs), 
adota-se o protagonismo do aluno como elemento essencial do aprendizado, 
rompendo-se com o modelo expositivo e hierarquizado das salas de aulas 
que se vislumbra habitualmente. 

A autonomia do aluno é fundamental para atingir a finalidade das meto-
dologias ativas, que requerem uma apropriação crítica cuidadosa e uma 
estratégia de implementação que leve em consideração as idiossincrasias de 
cada realidade. A orientação de protagonismo do estudante demanda que o 
professor adote ferramentas que permitam ao aluno desbravar seu próprio 
caminho de aprofundamento reflexivo no encontro entre teoria e prática 
(GHIRARDI, 2012, p. 12).

Seguindo essa linha, o art. 5º das novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) (BRASIL, 2018a) traz que o curso de graduação em Direito deverá 
incluir em seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC) conteúdos e atividades 
que atendam às seguintes perspectivas formativas: (i) formação geral; (ii) 
formação técnico-jurídica; e (iii) formação prático-profissional.

A preocupação com a formação do graduando em Direito para além das 
disciplinas dogmáticas próprias do ensino jurídico, há anos, vem despertando 
o olhar e debates de grande parte da comunidade jurídica, principalmente 
daquela parcela que enxerga o Direito como instrumento de transformação 
social (STRECK, 2014, p. 61). Sabe-se que, segundo Almeida, Souza e 
Camargo (2013, p. 21), o perfil do ensino do Direito pautado em abordagens 
legalistas é insuficiente para abarcar as transformações da sociedade, sejam 
elas sociais, políticas ou econômicas. A mutação paradigmática do ensino 
jurídico revela sua particularidade dinâmica e transformadora.

Leva-se em consideração que, até o advento das novas DCNs, o ensino 
jurídico no Brasil estava baseado em uma construção normativa fechada, 

vértice, o docente deve agir como facilitador, propiciando que o discente possa pesquisar, 
refletir e decidir, subjetivamente, o que fazer para atingir seus objetivos.
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em que o currículo engessado não permitia um diálogo eficiente com outros 
campos do conhecimento. Com a autorização normativa para a flexibilidade 
dos projetos pedagógicos e a previsão obrigatória dos conteúdos transver-
sais, há o início da viabilização desse diálogo, que baliza essa integração 
dos saberes.

É o que determina o art. 5º, inciso I, da Resolução CNE/CES n. 5/2018 
quando traz que a formação geral tem como objetivo fornecer os elementos 
fundamentais do Direito ao estudante, proporcionando incursões de cunho 
filosófico e humanístico, bem como com as novas tecnologias da informação, 
englobando saberes de outras áreas formativas (BRASIL, 2018a).

Não obstante os esforços das universidades em revisar seus programas 
pedagógicos, realizando a inserção de algumas disciplinas zetéticas2 no 
início do curso, vislumbra-se uma dificuldade de se operacionalizar essa 
interdisciplinaridade na prática. Tal desafio é verificado principalmente pela 
abordagem que é dada ao processo de ensino-aprendizagem. A metodologia 
utilizada nas aulas ministradas pelos docentes não desperta no aluno o inte-
resse e a importância prática desse diálogo entre as disciplinas, levando os 
discentes a acreditarem que estas possuem uma relevância secundária para 
o exercício da profissão, pois a interdisciplinaridade não se concretiza com 
discursos isolados; deve-se proporcionar ao aluno uma perspectiva relacional 

2 “O campo das investigações zetéticas do fenômeno jurídico é bastante amplo. Zetéticas 
são, por exemplo, as investigações que têm como objeto o direito no âmbito da Socio-
logia, da Antropologia, da Psicologia, da História, da Filosofia, da Ciência Política etc. 
Nenhuma dessas disciplinas é especificamente jurídica. Todas elas são disciplinas gerais, 
que admitem, no âmbito de suas preocupações, um espaço para o fenômeno jurídico. À 
medida, porém, que esse espaço é aberto, elas incorporam-se ao campo das investigações 
jurídicas, sob o nome de Sociologia do Direito, Filosofia do Direito, Psicologia Forense, 
História do Direito etc. Existem, ademais, investigações que se valem de métodos, técni-
cas e resultados daquelas disciplinas gerais, compondo, com investigações dogmáticas, 
outros âmbitos, como é o caso da Criminologia, da Penalogia, da Teoria da Legislação 
etc.” (FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 52).
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e axiológica ao se agregarem conteúdos de cosmovisões diversas ao estudo 
do Direito. 

Tanto é que o art. 3º, caput, da resolução afirma que o curso de graduação 
em Direito deve garantir ao estudante uma sólida formação geral e humanís-
tica, que: (i) contribua para sua capacidade de análise e domínio de conceitos, 
bem como para sua habilidade de argumentação, interpretação e valoração 
dos fenômenos jurídicos e sociais, além da demonstração de autoridade na 
aplicação das formas consensuais de composição de conflitos, somada às 
competências reflexiva e crítica; (ii) promova o aprendizado, a autonomia e 
a dinâmica indispensáveis ao exercício do Direito, à prestação da justiça e 
ao desenvolvimento da cidadania (BRASIL, 2018a).

Para atingir os objetivos propostos, de assegurar uma formação geral e 
humanística, faz-se necessário o estudo dos temas transversais obrigatórios 
destacados nas legislações esparsas que são lembrados nas novas DCNs, tais 
como as políticas de educação ambiental, direitos humanos, de educação para 
a terceira idade, políticas de gênero, de educação das relações étnico-raciais 
e histórias e culturas afro-brasileira, africana e indígena (RODRIGUES, 
2019, p. 87).

A transversalidade, uma vez implementada substancialmente nos cursos 
de Direito, saindo do papel e, efetivamente, inserida na cultura jurídica do 
ensino, permitirá a formação de estudantes mais conscientes de seu papel 
na sociedade, com uma visão holística da realidade social, incorporando 
diversos saberes e ampliando sua capacidade de aprendizado.

Essa transcendência na educação jurídica, no entanto, deve vir acompa-
nhada de um planejamento pedagógico inclusivo, fruto do engajamento dos 
docentes e discentes, por meio de uma ação coordenada e propositiva entre 
todos os responsáveis para a realização dessa mudança estrutural na grade 
curricular, de modo que os resultados esperados sejam, de fato, alcançados.

A formação do aluno, a qual abrange, além do ensino dogmático, o 
conhecimento e a aplicação dos diversos ramos do Direito contextualizados 
de acordo com as mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do 
Brasil e suas relações internacionais, como pretende o art. 5º, inciso II, das 
novas DCNs (BRASIL, 2018a), está inserida em uma cultura de ensino jurí-
dico capaz de colocar o discente em contato, ao longo de todo o curso, com 
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o fenômeno jurídico, complexo como ele se apresenta, e, provavelmente, 
torna-lo-á um profissional com performance diferenciada no mercado jurí-
dico contemporâneo.

De forma concisa, é possível dizer que os conteúdos e as competências a 
serem inseridos no eixo de formação profissional devem abranger os diversos 
ramos dos direitos público e privado e dos direitos material e processual, 
estudados em seus aspectos teórico, dogmático e prático, de maneira siste-
mática e contextualizada, levando em consideração a evolução do Direito e 
sua aplicação às realidades brasileira e internacional (RODRIGUES, 2019, 
p. 106).

A lista de disciplinas previstas no inciso II do citado art. 5º são basica-
mente as que já conhecemos há muitos anos nas grades curriculares das IESs 
brasileiras e que dão forma ao conteúdo dogmático propriamente dito das 
Ciências Jurídicas, sendo basilares para a formação do bacharel em Direito, 
como direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito 
penal, direito civil, direito empresarial, direito do trabalho, direito interna-
cional e direito processual, com exceção das disciplinas teoria do Direito, 
direito previdenciário e formas consensuais de solução de conflitos, que 
foram inseridas nessa última resolução (BRASIL, 2018a).

No entanto, sabe-se que uma formação dogmatizada não gera profis-
sionais aptos para lidar com as demandas da contemporaneidade.3 As com-
petências dos estudantes de Direito devem ser ampliadas e desenvolvidas 
nas diretrizes curriculares jurídicas, permitindo a esses discentes uma visão 
sistêmica das possibilidades e consequências do cabimento e da aplicação 
das normas jurídicas nas relações sociais, propiciando uma nova perspectiva 
de pensar e entender a ciência jurídica.

É preciso formar profissionais capazes de gerir a atividade jurídica esco-
lhida após a graduação, por meio de metodologias ativas, com a expansão 
do aprendizado prático, dotando esses profissionais de ferramentas úteis 
para otimizar o trabalho e reduzir os custos da ineficiência. Pensando nisso, 

3 Essa mesma linha de pensamento verifica-se na obra de Rodrigues (2019), bem como no 
artigo de Fincato (2010).
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a Resolução CNE/CES n. 5/2018 trouxe de forma expressa, em seu art. 4º, 
que o curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profis-
sional que revele, pelo menos, as competências cognitivas, instrumentais e 
interpessoais (BRASIL, 2018a).

Faz-se necessário estimular nos discentes a procura pelas respostas e 
a suplantação da memorização desinteressada e desatenta. É preciso dar 
autonomia ao graduando, promovendo seu pensamento crítico, lógico e, 
principalmente, independente (FINCATO, 2010, p. 33), pois o profissional do 
Direito precisa desenvolver competências que vão além da aplicação simples 
da norma como um meio de concretizar a prestação jurisdicional eficiente.

Saliente-se que, de acordo com Rodrigues (2019, p. 106), essas compe-
tências não devem ser trabalhadas de forma isolada, mas, sim, ao longo do 
curso, em um processo de construção do conhecimento a ser perseguido pelo 
aluno. Para adequar a formação do estudante de Direito às novas exigências 
do mercado, o ensino da dogmática jurídica deve ser abordado de maneira 
que seja possível compreender seu viés prático no que diz respeito à sua 
utilização para a resolução de problemas jurídicos reais.

Dando sequência ao tripé que compõe as perspectivas formativas do 
PPC, temos a formação prático-profissional, que, segundo dispõe a Resolução 
CNE/CES n. 5/2018, em seu art. 5º, inciso III, “objetiva a integração entre 
a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas 
formativas, especialmente, nas atividades relacionadas com a prática jurídica 
e o TC” (BRASIL, 2018a).

A tarefa da academia, sob a ótica das práticas didáticas, é pluralizar 
as formas, as implicações e os domínios desse subconjunto das práticas 
profissionais e acadêmicas avançadas, hoje, instintivas e circunscritas, para 
transmutá-las em práticas prolongáveis e pensadas, centrais para o processo 
de ensino-aprendizagem (RODRIGUEZ e FALCÃO, 2005, p. 11). Ressalte-
-se que ao jurista não cabe tão somente a repetição das leis ou dos julgados 
já emanados pelos tribunais pátrios, mas o papel de protagonista de novas 
teses, e a falta de preparo dos atores processuais nesse quesito, de inovadores 
jurídicos, também repercute na falta de capacitação do operador do Direito 
para as vantagens de se economizar a justiça, com o fomento das práticas 
colaborativas e formas extrajudiciais de resolução de conflitos.
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Como contribuição para um mundo globalizado e em constante trans-
formação, é de fundamental importância que o ensino jurídico desenvolva 
competências, como empreendedorismo, parceria, criatividade, gestão, inova-
ção e liderança. Precisamos capacitar os profissionais do Direito para liderar 
equipes, interagir com diferentes áreas, integrar tecnologia à atuação, agir 
de maneira colaborativa e com ética para concretizar projetos complexos 
que envolvem diferentes atores sociais (FEFERBAUM et al., 2020, p. 28).

Criar soluções mais adequadas ao caso concreto e promover respostas 
mais rápidas aos jurisdicionados, fomentando a resolução de conflitos e 
aumentando a confiança das pessoas tanto no Poder Judiciário quanto nas 
demais formas de jurisdição, é o que se espera do exercitor do Direito. É 
importante, contudo, destacar que a implementação dessa nova cultura de 
formação não deve ser concretizada em uma estrutura de formação tradicio-
nal, realizada em um ambiente de ensino pensado e voltado para o ensino 
dogmático e não para o ensino prático, mas deve ser desenvolvida por meio 
de atividades reais ou simuladas, proporcionando uma vivência mais pro-
funda do estudante de Direito com a dinâmica de trabalho com a qual terá 
que lidar ao sair dos bancos das faculdades.

2. Inovação como ferramenta de (trans)formação 
da educação

A educação é sempre multidisciplinar, especialmente em Direito, quando o 
entendemos como ciência social aplicada. A inovação também é multidisci-
plinar, cresce e se fortalece na heterogeneidade, bem como não ocorre ime-
diatamente; trata-se de um processo que, ao longo do tempo, traz mudanças 
no mercado (CHRISTENSEN, 2012, p. 20).

Thomas Friedman, na obra O mundo é plano, cujo foco está em discutir 
os impactos da difusão em massa da internet e da globalização nos negócios, 
demonstra como o mundo mudará, já que as barreiras, agora, não são tão 
grandes em termos físicos (FRIEDMAN, 2005, p. 15).

Castells (2013) explica que a revolução tecnológica caracteriza-se não 
pela concentração de conhecimento; ao contrário, o elemento principal seria a 
aplicação mais rápida dessa informação disponível em novos conhecimentos 
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(ou em mais profundos a partir de existentes), em um ciclo infinito que se 
retroalimenta. Ele ainda apresenta essa revolução em três etapas: a primeira, 
de automação de tarefas repetitivas; depois, de transformação das experiên-
cias de uso e, por fim, de reconfiguração das aplicações (CASTELLS, 2013, 
p. 30). Seria o aprender usando, para, a seguir, aprender fazendo. 

Nesse sentido, o autor apresenta uma lógica em que o uso da tecnolo-
gia, na verdade, conduz a uma transformação metodológica (CASTELLS, 
2013). Ainda que se inicie pela introdução ferramental, vivencia-se uma 
mudança de pensamento paradigmático, em que as atividades, para serem 
inovadoras, precisarão mais do que usar tecnologia; precisarão fazer de um 
modo diferente. A tecnologia pode ser vetor de introdução, de provocação 
dessa inovação, mas ela não é, por si só, o foco dessa inovação, nem mesmo 
elemento principal de transformação. 

Vivemos agora o “Code of Capital” (PISTOR, 2020, p. 48), uma crise 
democrática, causada, principalmente, pelas tecnologias de informação e 
comunicação e pela mudança estrutural de como os países se relacionam. 
Analisar os tempos atuais sob o prisma de Kuhn (2013) significa entender 
que vivemos uma ruptura nas formas de produção com a criação de novos 
paradigmas, de uma economia de dados em plena sociedade da informação 
e do conhecimento, atualmente liderada por corporações globais, as big five, 
tanto as ocidentais como as orientais (LEE, 2019, p. 32).

Para o campo jurídico, esse movimento global também traz consequências 
da fragmentação jurídica, em que vivemos uma transformação do governo 
em governança, já que é necessário o desenvolvimento ainda maior de habili-
dades para articulação de forças contrárias em busca de um consenso. Nesse 
sentido, a governança em que grupos de interesse semelhantes aglomeram-se 
pode aumentar a capacidade de articulação da sociedade (FILGUEIRAS e 
ALMEIDA, 2020, p. 12). 

Há uma estratificação entre global e local, liderada pelo mundo corpora-
tivo, em que alguns assuntos são colocados em pauta de forma internacional, 
paraestatal, e, nacionalmente, ocorre a dinâmica socioeconômica aplicada. 
Um exemplo dessa estratificação são os chamados direitos globais, como o 
da proteção de dados, que teve uma publicação de lei específica no Brasil 
(BRASIL, 2018b), inspirada na Regulação Geral de Proteção de Dados da 
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União Europeia (EUROPEAN UNION, 2017), e que reflete esse movimento 
de muitos países, no ocidente e no oriente, na tentativa de oferecer segurança 
jurídica para empresas e órgãos públicos que atuam com dados e proteção 
para as pessoas físicas.

Naturalmente, esse cenário traz impacto em todas as profissões (SUSSKIND, 
2017a, p. 15). No campo jurídico, há a criação do global lawyer, um advogado 
que tem sido considerado “santo graal” ou “mosca branca”, capaz de resolver 
os problemas globais de forma local, endereçando as demandas dessa nova 
sociedade digital, com novos problemas e novas necessidades. São profis-
sionais inteligentes, criativos, inovadores, capazes de articular estratégias 
complexas em um mundo globalizado (SUSSKIND, 2017b, p. 134). 

Inovação é resolver a dor de alguém, o que significa buscar soluções 
novas de produtos, serviços, modelos de negócios, posicionamento de mer-
cado, entre outros, para atender a uma necessidade, algo de que a pessoa 
realmente precise, que tenha utilidade. 

Considerando todo o cenário apresentado anteriormente, por consequên-
cia haverá (ou deveria haver) também uma mudança na formação jurídica 
desse novo advogado, como já discutido.

Ao se buscar referência nas metodologias ativas de inovação, ainda, no 
pensar do ensino jurídico pode ser aplicado o brocardo de se oferecer um 
painkiller – analgésico –, e não vitamin – vitamina –, o que significa dizer 
que não poderia ser algo opcional ou fútil, mas, sim, que faça a diferença.

Os métodos e as técnicas mais atuais têm como conceito o human centric 
ou customer centric, cuja premissa básica e essencial está em focar no que 
o consumidor quer, como ele pode absorver e aproveitar melhor, como vai 
utilizar sua solução e com qual propósito (BROWN, 2010, p. 52). 

Em todas essas metodologias, a primeira etapa será o entendimento, a 
imersão e a criação de empatia, com perguntas, como quem é o estudante de 
Direito atual, quais são as necessidades da sociedade, do mercado de traba-
lho, da academia e, principalmente, dele mesmo como indivíduo, cidadão, 
pessoa profissional.

A realidade brasileira sociocultural, econômica e política em nada se 
assemelha ao cenário da criação do primeiro curso jurídico. Por que, então, 
ainda permanecem os cursos com mentalidades tão seculares?
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Inovar não é só aplicar e adotar tecnologia em sala. A estrutura hierar-
quizada, verticalizada e pautada em autoridade absoluta e inquestionável 
do professor pode ser idêntica no tradicional presencial, com lousa e giz, 
ou com videoconferência e aplicativo. A luz e o centro somente na figura 
daquele que compartilha não fazem do aluno protagonista, não o colocam, 
como defendem as metodologias de inovação, no centro da questão e, muito 
menos, levantam ou endereçam suas necessidades. 

A mudança, ao pensar a inovação na educação jurídica, não pode ser 
apenas tecnológica, portanto. Ela é, também, ideológica e pedagógica. 

Para este capítulo, será trabalhada a metodologia do Design Thinking 
(BROWN, 2010), que existe para a inovação em qualquer campo, cujo intuito 
é desenhar a solução mais adequada para o usuário. O continuum da inovação 
pode ser visto mais como um sistema de espaços que se sobrepõem do que 
como uma sequência de passos ordenados. Podemos pensar neles como a 
inspiração, o problema ou a oportunidade que motiva a busca por soluções; 
e a implementação, o caminho que vai do estúdio de design ao mercado. Os 
projetos podem percorrer esses espaços mais de uma vez à medida que a equipe 
lapida suas ideias e explora novos direcionamentos (BROWN, 2010, p. 62). 

A Figura 1 apresenta, de modo visual, as etapas propostas pelo Nielsen 
Group, um consórcio que existe para pensar as melhores práticas da internet 
desde que ela foi criada por Tim Berners Lee. A metodologia do Design 
Thinking é dividida em três grandes etapas: Entendimento (Understand), 
Exploração (Explore) e Materialização (Materialize) (NIELSEN NORMAN 
GROUP, 2016).

A primeira etapa subdivide-se em duas fases: Empatia (Empathize) e 
Definição (Define) (NIELSEN NORMAN GROUP, 2016). Ou seja, nessa 
etapa, é importante sentir as dores daquele para quem se tenta oferecer solu-
ções. É preciso ver com olhos livres de preconceitos, julgamentos, parciali-
dades e respostas prontas. Não há espaço, durante um processo de empatia, 
para axiomas incontroversos ou manifestos indiscutíveis. 

Logo nessa etapa, percebe-se a dificuldade de aplicar inovação ao ensino 
jurídico, pois se apresenta a necessidade de se enxergar uma sociedade que 
vive a transformação profunda iniciada com o digital, incluindo a ruptura do 
capitalismo financeiro pela Quarta Revolução Industrial (SCHWAB, 2018), 
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um mundo globalizado, supranacional e com demandas internacionais para 
o Direito. 

Figura 1 – Processo de Design Thinking 

Fonte: Nielsen Norman Group. Disponível em:  
https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/. Acesso em: 23 set. 2022.

O aluno, como indivíduo, tem uma vida em que o on-line e o off-line 
misturam-se, não vê mais possibilidade de dissociação (MCKINSEY & 
COMPANY, s.d., p. 128), com acesso a dados e informações rapidamente. 
Esse aluno pode ler qualquer livro ou periódico facilmente e espera de seus 
professores e colegas mais vivências do que aquilo que, autodidaticamente, 
é capaz de suprir. 

A tecnologia permitiu e acelerou esse acesso, mas não é ela somente 
que muda a necessidade de um novo plano de ensino. A interação, on-line 
ou off-line, é necessária como parte ideológica de centrar o ensino no aluno, 
não como necessidade meramente tecnológica. 

Somente a partir da fase empática finalizada é que se torna possível defi-
nir qual é o problema a ser trabalhado e caminhar para as etapas seguintes 
de exploração das possibilidades e materialização dos resultados e caminhos 
viáveis. 

Já as fases seguintes, de Exploração (Explore) e Materialização (Mate-
rialize), têm por objetivo, como os próprios rótulos sugerem, explorar as 

https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/
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possibilidades aventadas e materializá-las em um produto possível, concreto, 
que realmente atenda às possibilidades. Cada uma dessas grandes etapas 
pode fazer com que seja preciso retomar processos e fases anteriores para 
revisitar as necessidades, modificar entendimentos e repensar, sempre, o 
principal: o discente. 

Como previsto nas DCNs, respeitar as idiossincrasias, as individualidades 
e a maturidade de cada instituição e localidade no momento da execução e 
materialização do processo de inovação torna-se fundamental, especialmente 
considerando que o foco desse processo não é inovação por ela mesma, mas 
sua aplicação, como veremos melhor na seção 3. 

Inverter o foco da aula para o aluno, seus interesses e necessidades 
significa tê-lo como objeto de estudo pedagógico e sujeito de seu próprio 
aprendizado, senhor da construção de seu conhecimento, criado a partir das 
informações, experiências e vivências. Além de inovadora, em análise feita 
na seção 1, é o que requerem as novas DCNs, especialmente ao solicitarem 
o uso de metodologias ativas de ensino, que não precisam de tecnologias, 
mas de processo. O professor, nessas abordagens, desce do seu pedestal de 
verdades absolutas para ser um curador de conteúdo, conduzindo a turma em 
busca de harmonia em suas descobertas, o que possibilita que o processo de 
aprendizagem aconteça também na horizontal, com os pares, e seja liderado 
pela teoria ou pela prática.

A inovação per se em nada funciona se não aplicada ao ensino jurídico, e 
essa aplicação não é meramente tecnológica, nem deve ser feita considerando 
apenas a situação pandêmica. A academia, em seu meio e seu fim, precisa 
passar por um processo de inovação metodológica e ideológica, alinhada aos 
cenários globais e à realidade brasileira.

3. (re)pensando o papel da academIa

A partir das exposições realizadas nas seções anteriores, as quais buscaram 
evidenciar a concomitância de um cenário global marcado por rupturas, a 
permeabilidade cada vez mais ampla das tecnologias de informação e comu-
nicação nas instituições sociais e no dia a dia dos indivíduos e as recentes 
aberturas regulatórias para remodelar o ensino superior em Direito, temos 
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configurado no presente um período singularmente propício para se repensar 
o papel do ensino jurídico no contexto brasileiro. 

Na pandemia atual, as questões públicas (como a atuação estatal e seu 
protagonismo nos amparos social e sanitário à população) têm ganhado 
relevo nos debates dos mais diversos campos profissionais, visto que, mediata 
ou imediatamente, todos os brasileiros sofreram alguma mudança em suas 
rotinas. Assim, mais visível se tornaram não apenas o protagonismo estatal 
na efetivação de políticas de saúde, mas a persistente existência de massas 
de desvalidos sistematicamente alijados da dignidade mínima que sustente 
sua condição de cidadãos e, por que não dizer, consumidores. Colocaram-se 
sob intenso questionamento projetos liberalizantes da economia com baixo 
(quando não inexistente) ancoramento nas questões sociais a cargo do Estado. 
Por conseguinte, um debate sobre o papel do ensino jurídico e sua interação 
com a inovação forçosamente deverá reportar-se à complexidade da reali-
dade socioeconômica na qual se insere o país, e não à parte dela. De maneira 
concisa e lapidar, Milton Hatoum (2021, p. H8) sintetiza nosso momento, 
prenunciando que o ensino superior deve passar por alterações:

Esse amigo era um liberal entusiasmado com o Estado mínimo. 
Certo, mas a implantação autoritária desse Estado-formiga pode 
resultar em estado de sítio e guerra fratricida. Ia dizer a ele que 
o Estado-elefante é nocivo, e que o tamanho do Estado deve 
adequar-se à construção da plena cidadania numa sociedade 
verdadeiramente democrática. Mas não falei nada: sabia que 
a ingenuidade dele ia de par com a aversão a qualquer polí-
tica pública de inclusão social. [...] Mas era ingenuidade ou 
ideologia extremista? Ele falava em mérito, em esforço indi-
vidual, e citava cinco ou sete homens e mulheres que, vindos 
do deserto da vida, tinham construído uma floresta de fortunas. 
Esses poucos exemplos o confortavam; 80 milhões de pobres 
e miseráveis não o inquietavam. [...] Por que um homem de 
58 anos, diplomado por uma famosa universidade estrangeira, 
não adquirira um naco de discernimento político? Às vezes, 
um diploma é apenas o belo papel timbrado da vaidade. 
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A inovação tecnológica, sob diversos aspectos, tanto colaborou com a 
prática jurídica (veja-se o processo judicial eletrônico) como foi condição 
para a continuidade do ensino jurídico de maneira remota durante o ano 
de 2020. Porém, quando superada a pandemia e suas excepcionalidades 
(como autorização temporária para o exercício da telemedicina, julgamen-
tos jurídicos virtuais e mesmo aulas do curso de Direito a distância), não 
nos parece que um retorno às práticas pré-pandemia será automático, nem 
mesmo desejável.4

Ora, uma ulterior permissão para significativa parcela do ensino jurídico 
na modalidade remota ampliaria o acesso de estudantes, geográfica e/ou 
financeiramente, sem acesso a regiões dotadas de uma ou mais IESs. Obser-
va-se que o debate sobre permitir (ou não), e em quais condições, o ensino 
a distância deveria dar-se de modo a abranger temas para além do curso 
superior específico, considerando, nesse sentido, fatores de grande relevância 
para a sociedade, como o potencial de democratização da educação, além da 
louvável ampliação da diversidade em sala de aula.

Dificilmente seria possível abordar o tema do ensino a distância sem 
nos questionarmos quais os impactos da ausência do contato humano entre 
os atores constitutivos do processo de aprendizado, em aulas mediadas pela 
inovação da tecnologia informática. A supressão da interação presencial no 
ensino básico possui indícios mais claros de que haveria prejuízo ao edu-
cando, no entanto semelhante prejuízo não é tão evidente quando tratamos do 
ensino superior em Direito. A formação jurídica, entre suas particularidades,5 

4 Sobre esse não retorno por completo às práticas jurídicas anteriores à pandemia, a edição 
da Resolução n. 345, de 9 de outubro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, autori-
zou a adoção, pelos tribunais, das medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% 
Digital” no Poder Judiciário.

5 A respeito das particularidades do curso superior em Direito, que tornam sua instalação 
menos onerosa, veja-se a exposição de Nina Ranieri: “Do ponto de vista cultural, o ba-
charelismo e o credencialismo, entranhados há séculos na vida brasileira, valorizam as 
profissões tradicionais. Há também a atratividade remuneratória das carreiras públicas 
ligadas ao direito. [...] Os cursos de direito são baratos, não exigem grandes investimen-
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prescinde de laboratórios físico-químicos, instalações hospitalares e mesmo 
pesquisas em campo que são indispensáveis aos cursos superiores das áreas 
de Exatas e Biológicas. No curso jurídico, para além da idade mais avançada 
dos alunos (comparando-os aos do ensino médio), o objeto sobre o qual se 
ensina constitui-se na própria abordagem dele na dinâmica de aula; quanto 
a isso, basta pensarmos em temas como justiça, ampla defesa, petição ini-
cial, licitação e outros, todos eles constructos simbólicos, com os quais não 
topamos, fisicamente, na rua. 

Ao entendermos que manifestamente o ensino jurídico poderá evoluir 
com as propostas mais aderentes à realidade disruptiva da contemporanei-
dade, segundo abordamos nas seções precedentes, parece-nos menos evidente 
que a assimilação de instrumentos de inovação, provenientes do segmento 
tecnológico, no ensino superior em Direito terá melhor e maior capacidade 
de aperfeiçoar6 seus egressos para um exercício profissional mais filiado à 
promoção da justiça.7 

tos, sendo bom negócio para as mantenedoras. [...] Muitas vezes, as bibliotecas são defi-
cientes, o curso é feito com base em apostilas. Além disso, para ensinar em faculdades, 
bastam os títulos de mestre ou especialista. Tudo isso interfere na formação, os cursos 
deixam mesmo a desejar” (RANIERI, 2019).

6 De acordo com Antonio Gonçalves, Eblin Farage e Raquel Araújo, atualmente está em 
curso o que os autores denominaram “contrarreforma da educação superior”, que, entre 
outras, caracteriza-se pela “tentativa de impor a ‘neutralidade’ aos processos educativos, 
retirando dos currículos os conteúdos críticos, os debates sobre gênero e sobre a questão 
racial, em uma explícita tentativa de, novamente, invisibilizar as relações sociais patriar-
cais, racistas, lgbttfóbicas e sexistas que estruturam o capitalismo no Brasil” (GONÇAL-
VES, FARAGE e ARAÚJO, 2019, p. 84-85).

7 É nesse contexto que se insere a recente síntese de Marina Feferbaum e Guilherme Klafke 
ao destacarem, entre aprendizados percebidos no curso do ano letivo de 2020, em meio 
à pandemia, a nitidez da desigualdade social no país: “A importância dos efeitos da desi-
gualdade social no ensino [...] A situação despertou muitas reflexões sobre a dimensão so-
cial do país, e a multiplicidade de experiências afetou diretamente a educação. Há escolas 
que estão com as aulas suspensas, como as universidades federais, já que muitos dos(as) 
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Esse questionamento sobre a capacidade de elevação da qualidade do 
ensino de Direito por meio da inovação tecnológica não se apresenta por 
uma debilidade inerente à inovação em si, mas pelo modo de aplicá-la ao 
ensino jurídico. Por esse ângulo, delineiam-se os limites para se refletir em 
que medida a inserção da inovação no ensino jurídico poderá catalisar uma 
melhoria da educação quando temas mais elementares e prescindíveis de 
inovação tecnológica, até a atualidade, ainda não lograram superação. Para 
além dos pontos trazidos na seção 1 do texto, citamos como exemplo a ale-
gada perda de qualidade8 dos cursos superiores em Direito, que, até 2019, 
foram conduzidos exclusivamente de maneira presencial, e a utilização do 
ensino remoto ser tida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como 
fator adicional à perda dessa qualidade.9

estudantes não têm sequer um computador ou acesso à internet. Para muitos, então, essa 
experiência tecnológica no período de pandemia tem sido uma não experiência. [...] E 
essa é apenas uma face das desigualdades, sempre gritantes no Brasil e mundo afora, que 
agora se agravam. Há um verdadeiro abismo entre aqueles que têm o privilégio de poder 
trabalhar ou estudar de casa e os que perderam o emprego em razão da pandemia ou se-
quer podem se isolar por exigência do trabalho, do empregador ou, ainda, por necessidade 
de sobrevivência. Também há os enormes impactos da pandemia sobre as mulheres, que 
vão do aumento da violência à sobrecarga do trabalho doméstico, passando pela conse-
quente redução da produtividade acadêmica. [...] Os desafios enquanto sociedade são 
muitos e de diversas ordens. Essa situação apenas escancarou ainda mais os desafios e as 
fragilidades que devemos enfrentar enquanto cidadãos e educadores(as)” (FEFERBAUM 
e KLAFKE, 2020a).

8 A própria definição do que seria “qualidade” no ensino, como explica Angela Alves (2018, 
p. 115), corresponde a um “campo de disputa conceitual, já que não encontra definição na 
legislação pertinente, constituindo-se, outrossim, desafio a ser enfrentando [sic] a fim de 
conferir substância ao direito, demandando construções e compreensões de sentido”.

9 De acordo com a OAB, tanto o aumento de cursos e vagas no ensino superior de Direito 
como a realização do curso na modalidade remota configuram um “estelionato educacio-
nal” (OAB..., 2019; OAB..., 2020). 
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Cientes de que denominar o ensino inovador não possui o condão de 
torná-lo inovador (RODRIGUEZ, 2007, p. 56), a massiva passagem das 
aulas presenciais para as remotas no ano de 2020, por meio da tecnologia 
informática, comprova que se inovou no tocante à viabilização da continui-
dade das disciplinas,10 pois foi a primeira vez que houve ensino a distân-
cia na graduação. Não se promoveu, contudo, uma inovação das aulas em 
si (dinâmica meramente expositiva, conteúdo programático da disciplina, 
método de avaliação, entre outros). Se um tema tido como jurídico, apresen-
tado sem tratamento científico, análise e método, não lhe confere a posição 
de conhecimento científico, semelhantemente aportes financeiros não são 
suficientes para elevar a qualidade da educação. Isso também pode ser dito 
quanto à disponibilidade de recursos materiais não garantirem uma melhora 
significativa se desprovidos de aplicação planejada e metódica (MASETTO 
e ZUKOWSKY-TAVARES, 2013, p. 42; GHIRARDI, 2016, p. 82-83).

Por conseguinte, inovação, dinheiro e estrutura são inertes ao propósito 
educacional (GHIRARDI, 2020, p. 1171), mas possuem um denominador 
comum como ponto de inflexão notório que os tira da inércia: o professor 
(MASETTO e ZUKOWSKY-TAVARES, 2013, p. 44-45). Jean-Paul Rocha 
(2020), a esse respeito, pondera que a inovação, por si mesma, não seria 
capaz de transformar a forma de ensinar e aprender Direito no Brasil, de 
modo que o debate do tema deveria evitar oscilar entre “o realismo trivial e 
a inovação modernosa”. 

Discorrer sobre as implicações da função docente demandaria a escrita 
de um texto específico sobre o tema, de forma que, para os fins deste capí-
tulo, interessa-nos ressaltar que o curso jurídico, entre as características que 
o diferenciam de outros cursos superiores, é eivado pelo que Thiago Acca 

10 Esclarecemos que, por continuidade da disciplina de maneira remota, não nos remetemos 
ao já, há anos, existente ensino a distância (EAD), mas, sim, à possibilidade de encontro 
em tempo real e interação entre os presentes na sala virtual. A propósito do tema, interes-
sante reflexão é suscitada pelos dizeres de Nina Ranieri, a qual reconhece que há variação 
de procedimentos na aplicação do EAD, mas que este seria ministrado tão somente por 
professores, e não “profissionais do direito” (RANIERI, 2019).
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(2019) denominou “entrincheiramento do formalismo no ensino do direito”, 
mormente pela constatação de que “ser professor do direito é desvalorizado 
pelos seus próprios pares”. Esse entendimento é perfilhado: por Marina 
Feferbaum e Guilherme Klafke (2020b) ao destacarem o baixo grau de pro-
fissionalidade da docência no Direito; por José Ghirardi (2020, p. 1168), o 
qual atenta que “a preparação dos egressos para a docência é, virtualmente, 
inexistente”; e mesmo pelo atual ministro de Estado da Educação (RIBEIRO, 
2020, p. A12), o qual vaticina que “[h]oje ser um professor é ter quase que 
uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa”.

Nesse esquadro, compreendido que a presença ou não da inovação no 
ensino jurídico não se restringe à aferição da disponibilidade e/ou quali-
dade de hardwares e softwares informáticos a seus atores (MASETTO e 
ZUKOWSKY-TAVARES, 2013, p. 39), mas, preponderantemente, ao uso 
que se dará a esses instrumentos (CLEMENTINO, 2020), razão pela qual 
sobressai em importância o debate em torno do planejamento do curso de 
Direito e da ministração das aulas. Todavia, não se mostra razoável reportar 
como ensino jurídico inovador puramente a técnica para a realização de aulas 
em desconsideração do propósito desse ensino e das ponderações sobre o que 
requer a fixação delas para que sejam assimiladas pelos atores envolvidos 
(alunos, professores e coordenação pedagógica).

A questão sobre a assimilação de recursos tecnológicos ou metodolo-
gias inovadoras pressupõe uma análise destituída de prejulgamentos sobre 
esses tópicos, isto é, dando margem tanto às ponderações críticas como às 
laudatórias, tal como se desenvolve o raciocínio científico. Nesse jaez, gene-
ralizações sobre aquilo que se reflete, bem como sobre a inadmissibilidade, 
a priori, de retorno,11 não nos parecem coadunar a necessária reflexão sobre 
temas afeitos ao papel do ensino jurídico, à inovação e à inserção de recursos 
tecnológicos. Como sustenta José Ghirardi (2016, p. 83), 

11 “O futuro chegou e temos apenas duas opções: aceitar a realidade social e seus avanços 
tecnológicos, que não permitem retrocesso ou simplesmente ficar inerte e paralisar no 
tempo. [...] Não há como o Poder Judiciário regredir [...] nova realidade que inadmite 
retrocesso” (LIMA e FACCINI NETO, 2020).
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[a] tecnologia não substitui a reflexão metodológica, mas 
impulsiona sua sofisticação. O fato de a internet e o mundo vir-
tual terem reconfigurado as relações de espaço e tempo, como 
apontado, é um fator a mais – de enorme relevância, claro – a 
compor o contexto que todo professor precisa examinar antes de 
traçar sua estratégia de curso. Ele deverá ser capaz de entender 
as possibilidades e limites que lhe oferecem as novas mídias 
e linguagens, sem o que estará arriscado a tomar uma decisão 
sobre o formato de sua aula com base em um repertório muito 
pobre de alternativas.

O relevo do propósito de um curso jurídico é inferido pela notória máxima 
de que informação não corresponde a conhecimento. Assim, o estabelecimento 
de uma moldura de sentido (GHIRARDI, 2016, p. 76) que contextualize as 
informações, ligando-as à realidade socioeconômica na qual poderá compor 
elos de causalidade, bem como gerar repercussões concretas na condução 
cívica e profissional do egresso, é essencial.

Paralelamente, em face do panorama nacional, em que o ensino superior 
jurídico concentra-se majoritariamente em instituições privadas, a maneira de 
utilização de modalidades de ensino inovadoras (o que abrange a tecnologia 
informática) induz cautela no que concerne à qualidade da formação.

Por qualidade do ensino compreende-se muito além de conhecimentos 
técnico-científicos das diversas áreas do conhecimento do ensino superior, 
mas o amadurecimento cívico do aluno. Sobre esse aspecto, Adauto Silva 
Filho e Fátima Lopes (2018, p. 1033-1034) afirmam que a educação brasileira 
possui uma dinâmica unidimensional, ou seja, “o desenvolvimento da pessoa 
é diluído na qualificação única e exclusivamente para o mercado do trabalho 
que possa promover o princípio de desempenho”. Todavia, a qualidade do 
ensino especificamente nos cursos de Direito em geral recai sobre a aferição 
dos índices de aprovação de seus egressos no exame da OAB e de inserção 
no mercado jurídico.

Cumpre notar, no entanto, que o egresso do ensino jurídico diferencia-se 
não só pela interdisciplinaridade intrínseca de lidar com uma diversidade 
enorme de temas (relações e áreas do conhecimento para além das emi-
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nentemente jurídicas), mas porque será detentor de uma responsabilidade 
diferenciada (BARROSO, 2020) no seio da sociedade, pois, profissional-
mente, com grande recorrência, estará situado em espaços privilegiados de 
tomada de decisão (GHIRARDI e VIEIRA, 2016), seja na esfera pública, 
seja na privada. 

A inovação no ensino jurídico a distância tem o potencial de criar um 
vetor virtuoso, inversamente proporcional, dado que, na medida em que 
reduz distâncias (geográfica e/ou financeira), simultaneamente aumenta a 
diversidade em sala. A redução das distâncias (CAVALCANTI, 2020), inclu-
sive, é condição essencial para que haja convívio (e não mera tolerância) 
com a alteridade (CANETTI, 1995, p. 16) e redução das desigualdades entre 
indivíduos (WEIL, 2020, p. 51-55). Sendo assim, o momento presente, em 
sua singularidade, evidencia que habilidades comunicativas efetivas que 
não apenas mantenham trilhas de diálogo, mas, proativamente, abram novas 
trilhas endereçadas à complexidade das relações sociais (FREITAS FILHO, 
2013, p. 78), poderão ser em grande medida corroboradas pela aplicação 
da tecnologia informática, que propicia um salto na diversidade dos atores 
envolvidos no ensino.12 

Antagonicamente – sem, no entanto, constituir um paradoxo –, a assi-
milação da inovação da tecnologia da informação no ensino jurídico acaba 
por permitir que este seja menos calcado na transmissão de informação 
(GHIRARDI, 2016, p. 79); assim, o ensino centra-se mais na constru-
ção e condução da formação, capitaneada pelo professor (MASETTO e 
ZUKOWSKY-TAVARES, 2013, p. 38; 41-44) mas ancorada no diálogo com 
as subjetividades dos alunos. À primeira vista, pode parecer muito singelo, 
mas, nessa paisagem de “bolhas” na qual estamos invariavelmente imersos, 

12 Sob a perspectiva estrita da inovação pela tecnologia da informação, se não bem guiada 
pela estruturação do curso jurídico, pode involuntariamente incorrer em um decrésci-
mo da diversidade nas interações entre indivíduos. Como leciona Byung-Chul Han, “[o] 
mundo digital é pobre em alteridade e em sua resistência. Nos círculos virtuais, o eu pode 
mover-se praticamente desprovido do ‘princípio da realidade’, que seria um princípio do 
outro e da resistência” (HAN, 2017, p. 91).
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com seus ruídos no tocante ao diálogo, a saída de mera coexistência para 
uma cultura do convívio na alteridade pelo diálogo mostra-se fundamental.

Acreditamos, portanto, que a inovação na didática do ensino jurídico 
vincula-se ao planejamento das estratégias mais pertinentes às disciplinas, 
de modo a engajar os alunos no curso sem desconsiderar as peculiaridades 
de cada corpo discente e IES (ALMEIDA, SOUZA e CAMARGO, 2013, 
p. 28). A inovação, nesse raciocínio, reside na aplicação e no aprimora-
mento de metodologias a serem executadas em sala de aula, orientadas ao 
sujeito que aprende (GHIRARDI, 2016, p. 86), com periódica revisão das 
escolhas que estruturam o curso (como apresentar o conteúdo, a exposição 
de seus contornos constitutivos, as diversas maneiras de ensinar e avaliar o 
mesmo conteúdo, etc.). Em vista disso, descortinam-se a estreita relação entre 
os modos de pensar o Direito e os modos de ensiná-lo (desde a escolha do 
que se ensinará até quais serão o tempo disponível e a profundidade do tema 
em sala) e como a inovação está muito além da assimilação de tecnologia 
informática mais recente.

Nesse trilhar, a capacidade de inovar aplicada ao ensino jurídico vai além 
da autodeclaração da IES quanto ao planejamento do curso com esse intuito, 
pois requer relativo transcurso de tempo para ser efetivamente verificada. 
José Ghirardi (2020, p. 1173) pontua que uma lógica de inovação no ensino 
jurídico exige um compromisso de “autorreinvenção permanente”. O decurso 
temporal como condição de aferição da inovação é manifestado por Marcos 
Masetto e Cristina Zukowsky-Tavares (2013, p. 34), para os quais a inovação 
no ensino jurídico “emerge em um processo histórico de uma instituição, em 
um determinado tempo e ela mesma tem sua história, pois é um processo e 
não se esgota em medidas pontuais”. 

No entanto, José Ghirardi (2020, p. 1173) adverte que, mediatamente 
ao movimento permanente de inovação no ensino, verifica-se a tendência à 
cristalização, dado que a força inercial de “seguir implementando as (novas) 
soluções já chanceladas pela comunidade [é] compreensivelmente mais 
[forte] do que aquel[a] para realizar experimentações inéditas”. Não por outra 
razão, o autor considera que referida tendência, ainda que se manifeste, não 
deve coadunar o compromisso de uma cultura institucional calcada em um 
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“ethos de debate permanente sobre questões pedagógicas” (GHIRARDI, 
2020, p. 1174).

Escolhas sempre são envoltas em perdas e ganhos, ambos nem sempre 
tão claros antes, durante e depois de tomada a decisão. Nesse sentido, a 
disposição na assunção de riscos (GHIRARDI, 2020, p. 1171) na experi-
mentação (por um conjunto de tentativas) (GHIRARDI, 2016, p. 86) faz 
parte do processo de inovação do ensino tanto quanto a ponderação de 
os pontos de cruzamento entre ambos não se restringirem a análises de 
cunhos maniqueísta, utilitarista e/ou externos ao sujeito que aprende. O 
compromisso com a inovação e, principalmente, o diálogo periódico sobre 
essas escolhas podem propiciar momentos de encontro entre os atores do 
ensino, cujas reflexões críticas para manutenção ou alteração de escolhas 
feitas sejam próprias dos espaços de formação tanto quanto o cumprimento 
de planos de aula, presença formal, realização de provas e seminários, tão 
replicados na rotina acadêmica e, não raro, desconectados do corpo discente 
(e suas especificidades regionais). 

Portanto, consideramos que o ensino jurídico a distância, mediado pela 
tecnologia informática e estruturado pela inovação metodológica, não impe-
dirá que vivências sejam compartilhadas. Como conjecturou Marcelo Paiva 
(2020), “[t]remendo isolamento, e entramos na casa dos outros. Distancia-
mento, e ficamos íntimos. Mundo estranho esse de hoje...”. 

consIderações fInaIs

A formação do bacharel em Direito deve ser voltada para o estudante como 
sujeito protagonista da construção de seu conhecimento e deve possibilitar 
o egresso de um jurista com competências específicas para desenvolver-se 
bem no mercado de trabalho contemporâneo, que exige do profissional com-
petência de gestão, habilidades de gerenciamento de crises, capacidade de 
adaptabilidade às contingências, conectividade e inovação, bem como foco 
na solução criativa dos conflitos, com visão global.

Para tal readequação, faz-se necessário que o profissional seja formado 
em um ambiente diferente da estrutura tradicional dos cursos de Direito. 
Essa estrutura conservadora pouco possibilita o desenvolvimento de meto-
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dologias ativas que permitem o protagonismo do aluno no que diz respeito 
ao seu aprendizado, conectando os conteúdos jurídicos aos transversais e 
proporcionando uma vivência mais ampla dos serviços jurídicos e, conse-
quentemente, a adequação das matrizes curriculares dos cursos de Direito 
às novas DCNs, com a implementação de novas metodologias de ensino e 
o fomento da justiça substantiva.

Nessa perspectiva, vislumbra-se que a inovação na educação jurídica é 
um processo irrefreável e claramente acelerado neste período de pandemia, 
em que o ensino emergencial remoto foi o modelo viável e adotado em grande 
parte das IESs, ampliando as formas de se ensinar o Direito e oportunizando 
a democratização do ensino.

No entanto, entendemos que inovar no ensino jurídico não significa usar 
plataformas de videoconferência apenas. Nem aplicativo, nem enquetes. 
Todas essas ferramentas podem ajudar e tendem a fazer isso se houver um 
pensar mais profundo, metodológico e pedagógico, em que os conceitos 
de human centric estejam presentes na criação e utilização de um student 
centric. Essa paráfrase significa olhar para o discente para além de um simples 
receptáculo das palavras proferidas durante a aula: olhá-lo como elemento 
importante, modificador do processo para ele adaptado. 

Caso esse tipo de inovação de pensar não aconteça no ensino jurídico, o 
que impede de termos um único docente proferindo uma palestra para todos 
os alunos, de todas as IESs, em todas as localidades, como uma espécie de 
youtuber? Divulgar o conteúdo nunca foi tão fácil com o avanço das tecnolo-
gias de informação e comunicação. Ao mesmo tempo, construir uma estrada 
sólida, com orientações profundas e que respeitem o tempo, o interesse do 
aluno e as necessidades do mercado é que será o desafio da inovação. É 
preciso enxergar as ferramentas como elas são, fundamentais e a serviço de 
um propósito maior, e não confundir o aluno, sujeito, com ferramenta de 
qualquer outra natureza. 

Considerando o caráter bibliográfico e de reflexões teóricas deste capí-
tulo, propomos que, como continuidade desta pesquisa, sejam feitos levan-
tamentos de dados e outros formatos empíricos que demonstrem, na prática, 
como a inovação pode efetivamente contribuir para esse cenário de rupturas 
ou, ainda, quais seriam os parâmetros que poderiam mensurar de forma 
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pragmática a disrupção e seus reflexos. Dessa forma, fazemos um convite 
para que essa reflexão proposta se amplie para o campo empírico. 
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CAPÍTULO 6
“NINGUÉM CAIU DE PARAQUEDAS”: PERSPECTIVAS 
SOBRE O ENSINO JURÍDICO A PARTIR DA CRIAÇÃO 
DE NOVOS CURSOS DE DIREITO EM SÃO PAULO1

Luisa Cassula Piasentini
Luisa Mozetic Plastino

Mariana Morais Zambom

Introdução

A saturação do mercado advocatício e de escolas superiores voltadas 
ao ensino jurídico não é uma novidade no Brasil. Em 2019, foi 
registrado 1,6 milhão de profissionais com inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) (BAETA, 2019). No mesmo ano, o Ministério 
da Educação (MEC) revelou que o curso de Direito liderava a lista dos “10 
maiores cursos de graduação em número de matrículas”, sendo contabiliza-
das 831.350 matrículas somente para essa área do conhecimento (BRASIL, 
2019a). À época, existiam 1.502 cursos de graduação em Direito no país, 
segundo a 6ª edição do relatório “OAB Recomenda”2 (BRASIL, 2019b). 

1 Este trabalho só foi possível pela disponibilidade e pela generosidade de professoras(es) 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e do Instituto de Ensino e Pesquisa (Ins-
per) que concordaram em compartilhar uma parte muito especial de suas vivências. As 
autoras agradecem a Maíra Zapater e a Ísis Bastos, que autorizaram a menção nominal à 
participação neste trabalho. Por fim, agradecem especialmente ao professor José Garcez 
Ghirardi, grande impulsionador deste trabalho. Seus apontamentos estimulantes e sua 
generosidade foram fundamentais para a realização desta pesquisa.

2 Documento elaborado pelo Conselho Federal da OAB que busca avaliar instituições de 
ensino jurídico de acordo com o desempenho estudantil no Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes e no Exame de Ordem.
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Mesmo diante desse cenário, em 2020, a Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) e o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) anunciaram a 
autorização do MEC para abertura inédita de vestibulares para a graduação 
em Direito (GRANDE..., 2020). Duas instituições de ensino de alto prestígio 
e valor social, mas que à primeira vista parecem ocupar lados opostos. A 
Unifesp, apresentando-se como uma universidade pública, gratuita e com 
campus em Osasco, região metropolitana de São Paulo. E o Insper, uma 
instituição de ensino superior sem fins lucrativos, com cobrança de mensa-
lidade e campus na Vila Olímpia, nobre bairro paulistano. A despeito dos 
primeiros contrastes, ambas iniciaram seus projetos de curso e seus processos 
de construção quase simultaneamente. 

A Unifesp, tal qual descrito em seu Projeto Pedagógico do Curso de 
Direito (PPC),3 iniciou formalmente o processo de criação do novo curso 
de Direito em julho de 2015 a partir da sua aprovação pelo Conselho Uni-
versitário. Cinco anos depois, em setembro de 2020, o MEC autorizou a 
implementação do curso.4 Nesse ínterim, foram realizados concursos públicos 
para a contratação de docentes, que puderam participar também do processo 
de escrita do PPC e da idealização da nova proposta curricular. 

De modo semelhante, o Insper iniciou o processo interno de elaboração 
da proposta da nova graduação em 2016, conforme relatado nas entrevistas 
deste estudo, criando-se inclusive um núcleo docente para pensar as dire-
trizes do curso, que depois se tornou o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
em 2018, sendo aprovado formalmente pelo MEC também em setembro de 
2020.5 A partir da aprovação dos dois cursos, as vagas discentes foram preen-

3 A íntegra do Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Unifesp pode ser acessada em: 
 https://www.unifesp.br/campus/osa2/images/PDF/PPC_Direito_Unifesp_2021.pdf. 
Acesso em: 15 fev. 2022.

4 A implementação do curso de Direito da Unifesp foi autorizada pela Portaria n. 272, de 
17 de setembro de 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
-272-de-17-de-setembro-de-2020-278154016. Acesso em: 15 fev. 2022.

5 O Insper recebeu autorização para implementar seu curso de Direito por meio da Portaria 

https://www.unifesp.br/campus/osa2/images/PDF/PPC_Direito_Unifesp_2021.pdf
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chidas por meio de processos seletivos,6 e o início das atividades ocorreu no 
primeiro semestre de 2021.

Conhecer o desenho dos cursos de Direito é especialmente relevante por-
que “as faculdades de Direito são locais intensamente políticos”7 (KENNEDY, 
1982, p. 591, tradução nossa), sendo o principal lugar onde o imaginário 
social sobre direitos é formado e reforçado (VIEIRA e GHIRARDI, 2018). 
Embora as escolhas que compõem o curso sejam feitas todos os dias – mesmo 
que na correria do dia a dia não seja fácil percebê-las (GHIRARDI, 2012) –, 
é no processo de criação de um novo curso que elas parecem ganhar maior 
relevância e proporção. Isso porque responder a perguntas sobre “o que 
ensinar?”, “quando ensinar?”, “quanto e com que profundidade ensinar?” e 
“como avaliar?” (GHIRARDI, 2012, p. 16) é uma etapa fundamental para a 
construção do projeto.

Conforme explicam Oscar Vilhena Vieira e José Garcez Ghirardi (2018, 
p. 124, tradução nossa), o “currículo e as metodologias didáticas não são ele-
mentos neutros, mas ferramentas ideológicas que naturalizam determinadas 
leituras de normas, interpretações e instituições jurídicas, enquanto silenciam 
outras”.8 Por essa razão, os autores argumentam que o papel docente não se 
resume a expor os conceitos legais, mas alcança a própria construção do que 

n. 266, de 9 de setembro de 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/
portaria-n-266-de-9-de-setembro-de-2020-276625012. Acesso em: 15 fev. 2022.

6 De acordo com o PPC da Unifesp, serão abertas 80 vagas para o turno integral (manhã e 
tarde) anualmente. O ingresso foi feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 
ou de transferência. No caso do Insper, foram abertas 56 vagas para o primeiro semes-
tre de 2021 nos turnos diurno e integral, das quais 50 foram provenientes do vestibular 
interno da instituição, três do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e três do Suite 
of Assessments (SAT) (mantido pelo College Board dos Estados Unidos da América), 
conforme edital disponível em: http://arquivos.insper.edu.br/downloads/2020/graduacao/
Edital_Vestibular_2021_1.pdf. Acesso em: 15 fev. 2022.

7 No original: “Law schools are intensely political places”.

8 No original: “Curricula and teaching methodologies are not neutral elements, but ideo-

http://arquivos.insper.edu.br/downloads/2020/graduacao/Edital_Vestibular_2021_1.pdf
http://arquivos.insper.edu.br/downloads/2020/graduacao/Edital_Vestibular_2021_1.pdf
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é e do que deveria ser o Direito. O momento fundacional do curso de Direito, 
nesse sentido, é peculiar, pois cada uma das escolhas sobre currículo, meto-
dologia, perfil estudantil, entre outras, está em evidência e é elaborada em 
torno de um projeto de educação jurídica para, posteriormente, ser traduzida 
em um documento oficial para o MEC.

Tendo por base esse panorama, nosso estudo centrou-se em explorar as 
percepções dos indivíduos engajados nos processos de formação desses dois 
novos cursos de Direito na cidade de São Paulo: Unifesp e Insper. Optamos 
pela realização de entrevistas semiestruturadas com parte do corpo docente 
para a coleta do corpus empírico da pesquisa qualitativa. Segundo José 
Roberto Franco Xavier (2017, p. 125), esse tipo de exploração corresponde 
a “um tipo de interação, estruturada e dirigida pelo pesquisador, que permite 
ao entrevistado explorar suas percepções sobre determinado aspecto da rea-
lidade social”. 

Na primeira etapa de seleção das possíveis entrevistadas,9 entramos em 
contanto com quatro docentes de cada instituição, a partir das informações 
disponíveis em seus sites.10 Em alguns casos, houve incompatibilidade de 
agenda; contudo, gentilmente, essas professoras nos indicaram outras pes-
soas que, inicialmente, estavam fora da nossa lista (técnica conhecida como 
“bola de neve”11). Também recebemos novas indicações durante o período 
de realização de entrevistas e as incluímos em nosso rol de possíveis entre-

logical tools to naturalize some readings of norms, interpretation and legal institutions 
while silencing others”.

9 Adotamos o feminino plural como neutro de modo a questionar a suposta neutralidade do 
masculino.

10 Na ocasião, enviamos a carta-convite (Apêndice A) e o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (Apêndice B).

11 Segundo Juliana Vinuto (2014, p. 204), “a amostragem em bola de neve mostra-se como 
um processo de permanente coleta de informações, que procura tirar proveito das redes 
sociais dos entrevistados identificados para fornecer ao pesquisador com um conjunto 
cada vez maior de contatos potenciais”.
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vistadas. Estendemos esse processo até alcançarmos o “ponto de saturação”, 
momento no qual as informações começaram a se tornar repetitivas, “pouco 
acrescentando à pesquisa a abordagem de novos entrevistados” e autorizando 
“a suspensão da fase de coleta de dados” (RIBEIRO e VILAROUCA, 2019, 
p. 271).

Entre os dias 4 e 17 de dezembro de 2020, realizamos, por videoconfe-
rência, todas as nove entrevistas – quatro de docentes do Insper e cinco da 
Unifesp12 – a partir de um roteiro elaborado com sete perguntas norteadoras 
(Apêndice C). Com exceção de uma entrevista, as demais tiveram autorização 
para serem gravadas em áudio. Após transcrevê-las, passamos a representar 
cada docente por um número de 1 a 9,13 sendo os cinco primeiros números 
referentes à Unifesp; o restante, ao Insper.

No processo de análise das entrevistas, sistematizamos o material empí-
rico de acordo com nossas perguntas e as respectivas respostas. Com o 
objetivo de compreender as percepções de cada uma, realizamos uma leitura 
preocupada com duas dimensões nomeadas por Laurence Bardin (2011, p. 98) 
como sintagmáticas e paradigmáticas, respectivamente: captar o encadea-
mento único dos pensamentos das entrevistas individualmente e não perder 
de vista as outras entrevistas, fazendo um esforço analítico de relacioná-las 
simultaneamente. Assim, reorganizamos o material com base nos principais 
temas trazidos, identificando as recorrências, os posicionamentos e as oposi-
ções. Além disso, analisamos a dimensão das “maneiras de dizer” (BARDIN, 
2011, p. 105), buscando acessar os sentimentos emanados daquilo que era 
expresso. 

12 Vale mencionar que na escolha das entrevistadas seguimos um critério de paridade de gê-
nero. Ademais, as docentes participaram de momentos diferentes da construção do PPC.

13 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido previu a possibilidade de a entrevistada 
solicitar a utilização de seu nome para indicar a participação. Esse termo, no entanto, não 
implicará a identificação das falas ao longo do texto. Tomamos essa decisão para melhor 
preservar os direitos à intimidade e à privacidade de todas as participantes. Por isso, aque-
las que autorizaram a menção nominal estão indicadas nos agradecimentos deste capítulo 
(ver nota 1).
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Os dados produzidos14 nas entrevistas são, como seria esperado, muito 
mais ricos do que será possível abordar neste texto. De todo modo, a par-
tir da “construção compartilhada de informações” (BRAGA, 2005, apud 
RIBEIRO e VILAROUCA, 2019, p. 255), buscamos dar centralidade às 
percepções e às expectativas individuais das entrevistadas sobre o ensino 
do Direito e o processo de criação dos novos cursos. O capítulo foi, assim, 
dividido em três seções e uma conclusão. Na primeira seção, apresentamos 
os achados sobre o processo de elaboração de um novo curso de Direito. 
Na segunda, discutimos o que identificamos como “a matriz de crenças e 
valores” (GHIRARDI, 2012, p. 48) compartilhada pelas interlocutoras. Por 
fim, na terceira seção, buscamos explorar os pontos de divergência entre as 
instituições investigadas. 

1. pontos de partIda e reflexões sobre o processo 
de crIação dos doIs novos cursos de dIreIto 

1.1 “AINDA QUE TE MOVAS O TREM, TU NÃO TE MOVES DE TI”:15 
AS NARRATIVAS DE CRIAÇÃO DO CURSO DE DIREITO

Quando Duncan Kennedy (1983, p. 3, tradução nossa) escreve, na década de 
1980, sobre o significado político da estrutura curricular dos cursos de Direito, 
inicia seu texto afirmando que irá “generalizar a partir de minha experiência 
como estudante em uma faculdade de Direito”.16 Além de honesta, essa cons-
tatação também se mostrou aplicável ao longo de todas as entrevistas que 
realizamos. Isso porque foi possível perceber que o processo de elaboração 

14 De acordo com Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro e Márcio Grijó Vilarouca (2019, p. 255, 
grifos no original), “as entrevistas não se destinam a coletar dados, mas a produzi-los, já 
que os fatos sociais, categoria dentro da qual se incluem os fatos jurídicos, não existem 
de maneira independente do meio pelo qual são interpretados”.

15 Trecho da epígrafe do livro (HILST, 2004, p. 8).

16 No original: “I am going to generalize from my experience as a student in a law school”.
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de respostas e a produção de diagnósticos sobre os novos cursos de Direito 
foram realizados em comparação com as experiências pretéritas e histórias 
vividas. Em outras palavras, foi possível identificar na análise das entrevis-
tas que as molduras narrativas que dão sentido aos fatos e às expectativas 
individuais sobre a criação dos novos cursos estão profundamente marcadas 
pelas biografias de cada entrevistada. 

Voltar ao passado da própria formação é algo que aparece recorrentemente: 
“quando eu tava no curso de Direito, não se aceitava que você manifestasse 
uma opinião se você não fundamentava num argumento de autoridade” (entre-
vista n. 1). De modo semelhante, uma docente diz que “na minha formação” 
lembra de “ter sido criado para assistir alguém a nos ensinar e reter aquele 
conhecimento” (entrevista n. 2). Outra ainda se questiona: “eu sabia lá o que 
era pesquisa no meu curso de Direito? Mal se falava nisso” (entrevista n. 4). 

Da mesma forma, ao longo de suas falas, o grupo de professoras do 
Insper e da Unifesp valorizou a experiência de dupla graduação, trazendo as 
recordações de terem estudado Direito em faculdades tradicionais, como a 
Universidade de São Paulo (USP) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC), 
mas realizado uma segunda graduação em outras áreas de humanidades, 
como ciências sociais e filosofia. E são essas vivências que lhes permitem 
pensar hoje em “formar pessoas que possam transitar também” (entrevista 
n. 6). Além disso, reconhecem a Fundação Getulio Vargas (FGV) como uma 
instituição que promoveu uma experiência pioneira dentro da trajetória do 
ensino do Direito no país: “eu lembro que eu tava na graduação quando a 
FGV tava se formando” (entrevista n. 6). 

Essa forma de se expressar é própria do empreendimento discursivo, 
como explica Hayden White (1994), e se confunde com os processos de 
consciência, na medida em que a apreensão de uma dada experiência é 
assimilada por analogia a outras experiências já consideradas apreendidas 
(WHITE, 1994, p. 18). De toda forma, isso não é novidade para as nossas 
interlocutoras e há um reconhecimento explícito de que as escolhas sobre 
os projetos curriculares estão relacionadas ao compartilhamento de um con-
texto histórico comum entre o corpo docente, que é diferente, inclusive, do 
contexto vivenciado pelas próprias entrevistadoras, que também são reconhe-
cidas como “a geração de vocês”. Mais ainda, há um reconhecimento de que 
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as escolhas se confundem não só com as trajetórias, mas com as preferências 
individuais: “Então um pouco para contar que o meu envolvimento com o 
curso tem essa trajetória também que é uma coisa muito própria também da 
minha trajetória acadêmica que é essa paixão por pesquisa, é o que eu amo 
fazer” (entrevista n. 7). 

Por isso, é importante alertar que os achados deste estudo explorató-
rio não necessariamente correspondem à realidade factual das mudanças 
que ocorreram ao longo da história do ensino jurídico no Brasil. Talvez 
tal empreendimento nem sequer seja possível se tomarmos como ponto de 
partida a concepção de Hayden White (1994, p. 137) sobre a construção 
histórica como uma operação ficcional. De qualquer maneira, as percepções 
coletadas têm o potencial de revelar imaginários individuais e coletivos sobre 
o ensino do Direito, e quais características desse imaginário se deseja manter 
ou refutar na elaboração de narrativas sobre os novos cursos.

1.2 “TODO MUNDO AJUDOU A FAZER AQUILO, AQUILO TEM UMA 
CARA DO TRABALHO DE TODO MUNDO”:17 O PROCESSO DE 
ELABORAÇÃO DO CURSO

A participação em elaborar “do zero” (entrevista n. 6) um curso de Direito, 
em uma instituição de alto prestígio, é mencionada como uma grande opor-
tunidade por parte do grupo entrevistado, afinal “não é todo dia que acontece 
isso na vida de alguém, né?” (entrevista n. 6). Ainda, a percepção de uma 
construção coletiva está presente em todas as falas sobre o processo de ela-
boração do curso, independentemente do momento de ingresso na instituição. 

No Insper, a dimensão de trabalho coletivo parece relacionar-se mais 
à ideia de diálogo institucional, promovendo “um grande brainstorming” 
(entrevista n. 8) em seminários com a participação de membros de outras 
instituições de ensino18 e demais profissionais do Direito, com atuação em 

17 Trecho da entrevista n. 3.

18 A entrevista n. 8 menciona: “foi uma discussão bem legal, tinha pessoas da USP, da 
FGV, da USP Ribeirão, da FGV do Rio, do Insper daqui”. Similarmente, a entrevista 
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escritórios ou em carreiras públicas. Nesse sentido, as entrevistadas expli-
cam que a intenção era “tentar identificar experiências bem-sucedidas” 
(entrevista n. 8) e que, “já desde o início, [havia] a ideia de que não seria 
um curso concorrente, seria um curso que aprenderia das outras experiên-
cias e estaria sempre aberto com as outras [instituições]” (entrevista n. 6). 
Essa valorização da bagagem institucional também aparece nos relatos da 
Unifesp: “fazer algo próximo do que fazem as universidades de ponta (USP, 
FGV)” (entrevista n. 2) e “me pareceu um modelo um pouco inspirado no 
da FGV” (entrevista n. 5).

Também a dimensão do diálogo interno é trazida em uma das entrevistas 
do Insper, na qual há menção à sensação de “ter uma voz ativa em todos os 
espaços da escola” e “uma linha direta com todas as instâncias de gestão, é 
uma escola que é muito horizontal” (entrevista n. 7). Essa sensação é ainda 
mais recorrente em falas da Unifesp, que identificam que “aqui a gente tem 
espaço de construção” (entrevista n. 4), apontando para a “possibilidade de 
dialogar de maneira quase que interminável, ponto por ponto” (entrevista 
n. 2), e a “oportunidade de deliberar sobre muita coisa” (entrevista n. 5). 
Essa forma de agir parece ter dado ao PPC “um caráter, vamos dizer assim, 
orgânico, muito forte” (entrevista n. 3). 

Além disso, na Unifesp, a experiência conjunta no processo de elabo-
ração do PPC parece ter contribuído para fortalecer os laços entre o corpo 
docente, que compartilha de um sentimento de empolgação com o projeto e 
de esforço coletivo, perceptível em falas como “os profissionais que estão 
ali, estão por acreditarem no que estão fazendo [...] todos com muito entu-
siasmo” (entrevista n. 2), “um corpo docente muito engajado e muito focado 
em fazer a diferença” (entrevista n. 4) e “a gente é muito animado, engajado, 
o nosso grupo trabalha muito” (entrevista n. 5). 

A identificação com o grupo também é atribuída ao próprio perfil das 
docentes, seja pelo “fato de ser dedicação exclusiva, que já é um sinal de 
profundo comprometimento de quem está ali, querendo vestir a camisa da 

n. 9 explica a intenção de “tomar os avanços feitos pelas FGVs como uma premissa” 
(entrevista n. 9). 
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pesquisa, do ensino, o comprometimento com a universidade” (entrevista n. 
2), seja porque são uma “geração semelhante”, cuja “formação se deu numa 
mesma época, com uma mesma estrutura”, o que resulta no reconhecimento 
de que “a gente parte de uma crítica do que foi nossa própria formação e 
também, em alguns casos, ao que é a formação em algumas instituições que 
passamos como docentes” (entrevista n. 5). Essas experiências pessoais 
compõem a moldura da criação dos novos cursos, conforme será explorado 
a seguir. 

1.3 “É UM GRUPO TODO QUE PARTE DE UMA VISÃO CRÍTICA DA 
TRADIÇÃO DO ENSINO JURÍDICO”:19 PROPOSTA DE SE DIFERENCIAR 
DO ENSINO TRADICIONAL DO DIREITO

A partir de um olhar crítico às suas experiências de formação em Direito, o 
grupo de docentes empenhou-se em contrapor os novos cursos àquilo que 
entendem ser “o ensino tradicional em Direito: ‘tecnicista’, ‘elitista’, ‘des-
colado da realidade’, ‘repetidor de manuais’” (entrevista n. 1), “com grande 
segmentação entre as disciplinas” (entrevista n. 5), “repleto de lacunas, 
repleto de redundâncias” (entrevista n. 8), “marcado por visões preconcei-
tuosas, enviesadas”, o que acaba “reproduzindo uma série de preconceitos 
e estigmas sociais na formação do acesso à justiça” (entrevista n. 1). 

Ademais, outra crítica recorrente diz respeito à hierarquia na relação 
docente-discente, em que as professoras são vistas como “o centro das aten-
ções na sala de aula” (entrevista n. 7) e “o centro da fonte do conhecimento, 
do saber” (entrevista n. 1). Também são identificados problemas do ensino 
tradicional em relação à formação prática, como “o lugar pouco relevante 
que ocupa a extensão” (entrevista n. 5). Uma docente do Insper associa a 
aprendizagem tradicional a uma metáfora de alguém tentando aprender a 
jogar tênis apenas “vendo a pessoa bater” e estudando “teorias sobre como 
bate, como tem empunhadura” (entrevista n. 8), mas sem proporcionar o 
ensino prático necessário para a execução dessa atividade. 

19 Trecho da entrevista n. 5.
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As críticas também são direcionadas àquilo que, para a maioria das 
pessoas, seria considerado a caricatura do “professor tradicional”, segundo 
docente do Insper: “figuras bastante seniores, super renomadas” e “doutores 
ilustres com 60 anos e chapéu, que citam Ruy Barbosa” (entrevista n. 7). 
Nessa entrevista, menciona-se o desafio de romper com uma possível expec-
tativa de mães e pais das alunas de estarem esperando um “doutor rococó” 
para dar aulas de Direito, já que o corpo docente do Insper é jovem e “está 
pensando o Direito de uma maneira muito diferente” (entrevista n. 7). 

As interlocutoras apontam, então, para a necessidade de um currículo 
que se diferencie do tradicional. A esse respeito, uma docente da Unifesp 
critica o lugar reservado à doutrina jurídica,20 ressaltando que o Direito “não 
é religião para ter doutrina” e esse lugar de destaque dado a ela impacta “a 
forma como o direito é exercido”, com profissionais que passam a considerar 
que determinados autores “são canônicos” e que o posicionamento deles 
“é o correto” (entrevista n. 1). Em contraponto, outra docente da Unifesp 
assinala que, no seu entender, a proposta não pôde ser tão inovadora porque 
“tem um currículo mínimo que a gente tem que respeitar”, mas ressalta que 
as disciplinas optativas oferecem um âmbito em que cada professora pode 
“dar mais a sua cara na parte da docência” (entrevista n. 3). 

Assim, a compreensão compartilhada pelas interlocutoras é a de que 
esse ensino que se consolidou – o tradicional – “não funciona para uma boa 
formação e adequada à realidade contemporânea e muito menos ao enfren-
tamento dos problemas complexos que a gente vive no Brasil” (entrevista 
n. 5). A fim de “romper com esses ciclos” (entrevista n. 1) e resistir à “força 
centrípeta da tradição” (entrevista n. 9), uma docente da Unifesp ressalta que 
a iniciativa “não pode partir de um docente isolado”, já que há “uma resistên-
cia porque não faz parte da nossa cultura de educação brasileira” (entrevista 
n. 2). Por isso, torna-se um desafio “pensar como fazer isso durar, durar no 
tempo quando o curso já for ficando mais... mais consolidado” (entrevista 

20 Segundo Duncan Kennedy (1983, p. 3, tradução nossa), “[...] uma característica básica da 
política de ensino jurídico é a prioridade ou primazia da doutrina”. No original: “[...] a ba-
sic characteristic of the politics of legal education is the priority or primacy of doctrine”.
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n. 5) e conseguir “olhar para todos esses nossos valores e implementá-los” 
(entrevista n. 4). 

2. “não é concorrente”:21 um sIstema de crenças e 
valores compartIlhados

Conforme já explorado, na concepção de White (1994) os discursos podem ser 
compreendidos como empreendimentos mediadores do processo de apreen-
der, assimilar e representar as experiências. Consequentemente, discursos 
são muito mais reveladores daquilo que se entende como a realidade do que 
a realidade propriamente dita. E mais, aquilo que se entende como realidade 
está permeado de valores, julgamentos e crenças pessoais que fazem parte 
dos pontos de vista da interlocutora (GHIRARDI, 2012). 

Nesta seção, buscamos identificar nas entrevistas as percepções, as 
crenças pessoais, as premissas e os valores que atravessam os discursos, 
se repetem e se entrecruzam. E assim, a partir de sistemas individuais, foi 
possível também construir – ainda que de forma incompleta – os elementos 
que parecem compor um sistema de valores comuns e compartilhados pela 
maioria das interlocutoras dos novos projetos de educação jurídica. 

2.1. “NÃO É SÓ UM BANHO DE LOJA QUE A GENTE DEU”:22 O DIREITO 
ESTRUTURADO A PARTIR DE PROBLEMAS SOCIAIS

Um ponto central compartilhado por ambas as instituições diz respeito à 
construção de uma matriz curricular dos cursos de Direito a partir de valores 
estruturantes e de uma preocupação em conectar os saberes jurídicos com a 
realidade social, arquitetados a partir de problemas intrínsecos ao contexto 
brasileiro. 

Essa preocupação foi trazida por docentes da Unifesp ao mencionarem 
que o início do curso foi pensado a partir de um “eixo de formação fun-

21 Trecho da entrevista n. 9.

22 Trecho da entrevista n. 6.
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damental de caráter humanístico” (entrevista n. 5), que oferece temáticas 
como história e política para possibilitar uma compreensão da realidade 
brasileira também ligada às outras áreas das ciências humanas. Para integrar 
essa preocupação à estrutura do curso, a Unifesp adotou como trilha orien-
tadora a tríade “direito, democracia e interesse público” (entrevista n. 4), de 
modo que os princípios que norteiam a democracia e o interesse público são 
valores que devem conectar toda a matriz curricular, independentemente da 
área e da disciplina a ser ministrada, visando formar “pessoas conscientes 
sobre a relevância social da profissão jurídica e sobre o seu papel enquanto 
perpetuador ou perpetuadora de injustiças ou como pessoas que atuam em 
favor de uma transformação pró uma sociedade mais justa” (entrevista n. 5).

Na mesma linha, o grupo de docentes do Insper apresenta a reorgani-
zação de todo o conteúdo curricular do curso de Direito em torno de quatro 
complexos de problemas sociais, denominados eixos: pessoa, democracia, 
sociedade civil e mercado. Esses quatro eixos constituem a “linha mestra 
do desenho do curso de Direito do Insper” (entrevista n. 7), de modo que 
os problemas sociais serão o ponto de partida para estruturar as questões 
a serem discutidas, e não o contrário. O que permite definir esses quatro 
problemas como eixos reside no fato de eles não terem “uma solução dada 
e que haja várias variantes jurídico institucionais para como resolvê-lo, que 
refletem diferentes interesses, diferentes ideais” (entrevista n. 9). O corpo 
docente faz questão de enfatizar que essa estruturação em eixos, se por um 
lado não significa o engessamento das disciplinas nessas “caixas”, por outro 
não esgota a totalidade do Direito.

Ao estruturarem o saber jurídico traçando uma linha condutora que se 
constrói a partir dos problemas sociais, as docentes evidenciam novas concep-
ções sobre o que e como deve ser ensinado, tema intimamente relacionado à 
questão discutida por José Garcez Ghirardi (2012, p. 39): “Se ensinar é trans-
mitir conhecimentos, é conduzir a certos modos de formular o saber, então 
uma nova concepção do que seja conhecer tem de, forçosamente, conduzir 
a um novo modo de construir o saber e a um novo modo de transmiti-lo”. 
Essa construção do saber estruturada a partir da conexão com a realidade 
encontra relação intrínseca com uma abordagem alicerçada no conhecimento 
científico interdisciplinar, tema que será discutido na subseção 2.2.
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A importância de estar conectado com o mundo real também foi relacio-
nada às respostas sobre a profissional do Direito dos dias atuais e a profis-
sional do Direito que se espera formar. Três metáforas, nesse sentido, foram 
trazidas em uma das entrevistas da Unifesp: a biblioteca, a caverna de Platão 
e a janela. Em um primeiro momento, a docente faz menção ao conto “A 
biblioteca de Babel” do escritor argentino Jorge Luis Borges. “A biblioteca 
de Borges”, como traduz a entrevistada, “tem todas as respostas” (entrevista 
n. 4) e é a representação de um conhecimento infinito e inacessível, tanto 
que, para ser completamente explorada, seria necessário que “um viajante 
eterno” a percorresse (BORGES, 2007, p. 78). 

A partir dessa primeira imagem, a interlocutora sugere que a proposta 
do novo curso deveria ser capaz de “sair da biblioteca, sair da caverna do 
Platão” (entrevista n. 4). Em outro momento na mesma entrevista, revela-nos 
que atualmente vê “um profissional que não olha muitas vezes para fora da 
janela do seu escritório”. O que todas essas metáforas têm em comum? A 
possibilidade de mirar o mundo real, seja por intermédio de um livro, das 
sombras da caverna, seja por meio dos vidros de um escritório, mas não 
o experimentar de fato. O valor dado à experiência concreta e à prática se 
revela também no papel destinado às clínicas jurídicas dentro dos projetos 
curriculares de ambas as instituições, conforme será descrito em mais deta-
lhes na subseção 2.3. 

A experiência no mundo, nesse contexto, passa pela necessidade de a 
profissional do Direito aprender a distinguir que “tem problemas que são 
problemas para o Direito, mas para o mundo não são” (entrevista n. 8), 
conforme nos explica uma docente do Insper. De modo semelhante, em 
uma das entrevistas, a docente da Unifesp destaca que “o sistema de justiça 
existe para lidar com o mundo e não o inverso”, e lembra que “o sistema de 
justiça não brotou do nada” (entrevista n. 1). Essa desconexão entre o mundo 
do Direito e o chamado mundo real é apontada como resultado de atitudes 
tradicionalmente autocentradas das juristas.

Contudo, parece existir também a percepção de que a profissional for-
mada deveria fazer jus a uma “função social da pessoa que exerce a profissão 
jurídica” (entrevista n. 5). Afinal, “coletivos, associações, organizações da 
sociedade civil, elas têm que se traduzir em uma linguagem de direitos para 
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que, de fato, o sistema jurídico possa entendê-la como tal” (entrevista n. 6). 
Diante dessa necessidade, a profissional ideal deve “receber a informação das 
pessoas [...] e a partir dessas informações construir uma estratégia que atenda 
às necessidades daquelas pessoas” (entrevista n. 4). Assim, conectar-se com o 
mundo real também atinge uma dimensão de realizar transformações sociais, 
com a formação de pessoas que possam contribuir para aperfeiçoar “institui-
ções, práticas e comportamentos” (entrevista n. 8), e que “consigam conversar 
com todas as pessoas e pensar inclusão, pensar equidade” (entrevista n. 7). 
Em síntese, estar conectado com o mundo implica não só compreender, mas 
também buscar transformar as desigualdades econômicas, sociais, raciais, 
de gênero etc. que marcam historicamente o contexto brasileiro.

2.2. “ENTENDER O DIREITO NÃO SÓ COMO UMA BOLHA EM SI”:23 
O PAPEL DA INTERDISCIPLINARIDADE

Diretamente relacionado à preocupação de construir cursos conectados com 
a realidade, discutida anteriormente, está o compromisso institucional com 
a interdisciplinaridade, que passa a estruturar ambos os cursos de Direito, 
inclusive no que se refere à escolha de docentes: todas têm uma formação 
multidisciplinar, conforme destacado por elas mesmas. A interdisciplinari-
dade se verifica em duas dimensões: (i) entre os saberes dentro do ramo do 
Direito; e (ii) entre o Direito e outros campos do conhecimento. 

A primeira dimensão aparece de forma evidente no grupo de docentes 
da Unifesp. Isso porque ressaltam a existência de um conjunto de disciplinas 
que proporcione uma formação “técnico-profissional-jurídica sólida” que 
busque “incorporar alguma visão interdisciplinar, entre os diferentes ramos 
do Direito”, já que o enfrentamento de um problema exige, com frequência, 
a realização de uma “reflexão que precisa navegar minimamente com outras 
áreas do Direito” (entrevista n. 5). Essa dimensão da interdisciplinaridade é 
justificada pela função de possibilitar que todas as disciplinas se mantenham 

23 Trecho da entrevista n. 7.
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“em diálogos” (entrevista n. 1), proporcionando uma visão mais ampla e 
humanística.24

No caso do Insper, uma das entrevistas traz a questão de se pensar uma 
proposta de interdisciplinaridade atacando “a Cidadela do Direito” (entrevista 
n. 9), isto é, não “multiplicar o número de disciplinas não jurídicas dentro do 
curso”, mas sim olhar para as disciplinas dogmáticas (core) buscando inserir 
reflexões da sociologia, filosofia e economia, desde que auxiliem na melhor 
compreensão das disciplinas internas do Direito.

A preocupação com a segunda dimensão da interdisciplinaridade é des-
crita como um elemento fundamental na construção do conhecimento por 
ambas as instituições. Docentes da Unifesp apontam para o “grande diferen-
cial” (entrevista n. 4) de o curso de Direito estar inserido na Escola Paulista de 
Política, Economia e Negócios,25 porque permite conectar o ensino jurídico 
“dentro dessa lógica interdisciplinar” (entrevista n. 4). Além disso, ressaltam 
a possibilidade de alunas e alunos cursarem disciplinas de toda a instituição, 
não apenas aquelas do campus de Osasco, que apresenta cursos com maior 
afinidade com os eixos formativos do curso de Direito.

Similarmente, docentes do Insper destacam o fato de sua instituição ser 
uma escola integrada, organizando-se em torno de quatro cursos: Direito, 
Administração, Economia e Engenharias. Segundo as docentes, isso permite 
a criação de espaços de integração multidisciplinares e aumenta a capacidade 
de diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento. Essa característica 
institucional é vista como um diferencial: “essa conexão com outras áreas 
de maneira orgânica. Isso nunca vi. Alunos de Economia, Administração, 

24 A entrevista n. 1 exemplifica essa proposta mostrando que é necessário anteceder, por 
exemplo, “acesso à justiça antes de se falar em Direito Processual”, “relações entre crime 
e sociedade e mídia antes de se falar em Direito Penal”.

25 A Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Eppen/Unifesp) oferece, atualmen-
te, cinco cursos de graduação: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas e Relações Internacionais. Disponível em: https://www.unifesp.
br/reitoria/dci/publicacoes/entreteses/item/3933-escola-paulista-de-politica-economia-e-
-negocios. Acesso em: 15 fev. 2022.
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Engenharia e Direito, todo mundo na mesma sala, resolvendo o mesmo 
problema” (entrevista n. 6). 

A proposta de possibilitar uma dupla titulação – formação em direito 
conjugada com alguma outra área do conhecimento – é mencionada como 
um trabalho feito com grande “carinho” (entrevista n. 7) e apresenta íntima 
relação com uma preocupação em acolher discentes por meio da interdis-
ciplinaridade, criando espaços para que possam se encontrar, a partir do 
oferecimento de um tipo de ensino e de disciplinas que não são necessaria-
mente guiadas por conteúdo, mas sim por competências e habilidades; por 
isso, a construção de uma grade que forneça experiências de tecnologia, uso 
de dados, ciências humanas como instrumentos relevantes para discentes do 
curso de Direito. 

No mesmo sentido, a profissional do futuro no Direito passa a ser asso-
ciada em inúmeras entrevistas a verbos que indicam movimento, tais como 
“circular”, “transitar”, “navegar”, “arejar”. Profissionais consideradas com-
pletas, sofisticadas e “craques” são aquelas que estão “com a cabeça aberta 
e que tenha[m] algumas ferramentas para circular em outras áreas do conhe-
cimento” (entrevista n. 3), explica uma docente da Unifesp. Ao transitar por 
outras áreas, espera-se que a discente consiga oferecer não somente respostas 
jurídicas aos problemas que enfrentar, é preciso considerar que “tem uma 
resposta sociológica, médica, econômica, a gente tem que fazer alguma 
concessão” (entrevista n. 8), como descreve uma entrevistada do Insper.

Note-se que as imagens de movimento são construídas também em 
oposição a uma visão tradicional do Direito como fechado e ensimesmado, 
uma “comunidade isolada numa torre de marfim” (entrevista n. 7), segundo 
ilustrou uma docente do Insper. A mesma sensação é compartilhada em uma 
das entrevistas da Unifesp, ao comparar a comunidade jurídica do passado 
e do presente: “a gente, no curso de direito, tinha isso de ficar fechado no 
universo do Direito. E agora, a gente dá uma arejada para formar pessoas 
com olhar mais crítico sobre o funcionamento do Direito” (entrevista n. 5). 

A movimentação da nova profissional de Direito também surge em uma 
segunda dimensão, qual seja, a possibilidade de exercer carreiras distintas 
daquelas conhecidas por serem tradicionais ao ramo jurídico, como cargos 
públicos e escritórios privados. Em um dos casos, é descrita a trajetória 
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imaginária de quem se formar pelo Insper e espera-se que a pessoa possa 
decidir “que quer criar um escritório do zero” e, posteriormente, “feche o 
escritório e vai para o poder público para trabalhar [...] em alguma secre-
taria de direitos humanos” ou, ainda, que “saia do poder público e vai para 
dentro de uma empresa implementar uma policy, um compliance de direitos 
humanos interno à empresa” (entrevista n. 6). Essa navegação também é espe-
rada pelas docentes da Unifesp, que almejam formar pessoas “que possam 
pensar em profissões além das profissões tradicionais do direito, que você 
possa ser um operador de justiça diferenciado, mas que você também possa 
trabalhar como consultor, como pesquisador, na área de políticas públicas, 
etc.” (entrevista n. 1). 

2.3. “NÃO DÁ PRA ACHAR QUE FALAR SOBRE JOGAR TÊNIS ENSINA 
AS PESSOAS A JOGAREM TÊNIS”:26 A CENTRALIDADE DA PRÁTICA

Conforme apontado por José Garcez Ghirardi: “Ainda hoje, no campo do 
ensino jurídico, há um sentimento bastante difundido de que o direito se 
aprende, fundamentalmente, na prática” (GHIRARDI, 2012, p. 46). Nesse 
sentido, foi possível identificar em várias entrevistas a necessidade de que a 
discente seja capaz de responder a demandas e a problemas reais, aprendendo 
não só a teoria do Direito, mas também o Direito na prática. Por outro lado, 
diferentemente de uma visão sobre a prática que valoriza o estágio profissio-
nal, ambos os projetos escolheram implementar um modelo que privilegia 
as clínicas jurídicas. 

Tal modelo é apresentado como “uma oportunidade para o aluno ter um 
contato mais qualificado com a prática jurídica que, muitas vezes, se torna 
difícil fazendo alguns estágios de natureza burocrática” (entrevista n. 2). 
Uma docente da Unifesp pondera que, em outras universidades, as clínicas 
são relegadas ao “papel marginalizado dado à extensão” e que o objetivo no 
novo curso é “buscar trazer a extensão para o centro da formação” (entrevista 
n. 5). De forma semelhante, uma docente do Insper explica que o modelo da 

26 Trecho da entrevista n. 8.



205 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

instituição parte do pressuposto de que “a prática tem que ser trazida para 
dentro da faculdade e não o contrário” e que, por isso, serão criados projetos 
de “clínicas anuais”, sendo cada projeto “supervisionado por professores” 
a partir de casos reais, ou seja, a aluna terá que colocar a “mão na massa” 
(entrevista n. 9).

As clínicas jurídicas são também valorizadas pelo seu potencial de “traba-
lhar em questões de grande impacto social ou que possam promover mudan-
ças efetivas no ambiente social” (entrevista n. 4). Esse desejo também foi 
acompanhado de uma preocupação, qual seja, a de “conseguir desenvolver 
uma experiência de clínicas bem-sucedida que seja integrada, que não seja 
vista como enxerto” (entrevista n. 8). Por isso, em uma das entrevistas, há o 
reconhecimento de que, se as clínicas atuam para “aproximar a universidade, 
a comunidade acadêmica com a sociedade e o mundo fora da universidade”, 
elas também aprendem com a sociedade externa, ou seja, o seu modo de 
funcionamento deve ser “dialógico” e proporcionar “aprendizado mútuo” 
(entrevista n. 5). 

Essas percepções não se afastam muito da explicação de Duncan Kennedy 
(1983) sobre a origem da educação clínica na década de 1960. Isto é, uma 
experiência de centro-esquerda que buscava organizar estudantes de Direito 
de classe média para prestar serviços jurídicos a clientes de baixa renda com 
o objetivo de “tirar os estudantes do contexto idealizado da faculdade de 
Direito, onde eles não conseguiam entender como era a vida, e expô-los à 
vida como ela é”27 (KENNEDY, 1983, p. 7, tradução nossa). 

De fato, em várias entrevistas, assume-se que, ainda que a centralidade 
das clínicas jurídicas possa ser considerada uma novidade no currículo dos 
projetos recém-criados, o modelo em si não é novo. Há um reconhecimento 
de que existem boas experiências do ensino clínico tanto no Brasil – espe-
cialmente “do sistema da GV” e dos “fóruns nacionais de clínicas jurídicas” 

27 No original: “The idea was to take the students out of the idealized law school context, 
where they couldn’t possibly understand what life is like, and expose them to life at the 
bottom”.
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(entrevista n. 5) – quanto internacionalmente, extraídas de “conversas em 
Harvard e Yale sobre ensino jurídico” (entrevista n. 8). 

2.4. “A POSSIBILIDADE DE AS PESSOAS ESCOLHEREM”:28 A APOSTA 
NA AUTONOMIA

A autonomia parece ser um valor que norteia a organização dos dois cur-
sos de Direito. No que se refere à autonomia discente, as duas instituições 
aumentam a liberdade de escolha em relação às disciplinas a serem cursadas 
conforme o curso avança, possibilitando que as estudantes se aprofundem 
nos assuntos que lhes interessem mais. No modelo da Unifesp, “o estudante 
vai poder concentrar sua formação em eixos de formação, a gente chama de 
ênfases” (entrevista n. 5), havendo três possibilidades de escolha: “direito 
penal, políticas públicas e direito dos negócios/privado” (entrevista n. 2). 
A intenção é oferecer disciplinas eletivas que sejam “extremamente inte-
ressantes para poder fazer os alunos construírem o seu percurso formativo, 
para torná-los não só especialistas do Direito, mas que já saiam com um 
encaminhamento para o que vão fazer num momento seguinte, posterior à 
formação” (entrevista n. 2). 

De modo similar, no Insper, “você vai escolher [...] você constrói trilhas 
de eletivas” (entrevista n. 8), “tem uma trilha específica para a Economia, 
Ciência de Dados, Estatística e também Sociologia, Ciências Sociais” (entre-
vista n. 7). Nesse ponto, retoma-se a importância – já discutida na subseção 
2.2 – de espaços de integração e diálogo entre os cursos da instituição para 
“permitir que nessa hora das eletivas, as pessoas tenham base, tenham con-
dição, não caiam perdidas” (entrevista n. 8). Reforçando o repúdio à tradi-
cional hierarquia docente-discente, duas falas de interlocutoras do Insper e 
da Unifesp parecem se completar: “[as estudantes] não são um recipiente 
passivo” (entrevista n. 6) em que “o professor vai lá, despeja conteúdo e o 
aluno absorve” (entrevista n. 1). 

28 Trecho da entrevista n. 8.
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A autonomia discente, como uma concepção dos cursos, associa-se tam-
bém ao estímulo à utilização das chamadas metodologias didáticas ativas ou 
participativas, colocando o corpo discente como “protagonista na construção 
do conhecimento, como não poderia deixar de ser” (entrevista n. 2). Nesse 
sentido, em uma das entrevistas da Unifesp, explica-se que: “quando a gente 
pensa nas metodologias ativas, é sempre partindo dessa ideia de que o aluno, 
a aluna vai fazer a construção do seu próprio conhecimento, vai procurar 
fazer de uma forma horizontalizada” (entrevista n. 1). Na mesma linha, uma 
docente do Insper relata que a intenção é “fazer alunos e alunas falarem mais 
[...] mais perto de aprendizado centrado na autonomia, né?” (entrevista n. 6). 
E adverte: “não é uma ode à participação, né? Então agora todo mundo tem 
que participar porque tem que participar. Não, é porque eu acho que tem um 
acesso mesmo, dessa dimensão de autonomia que eu acho que é importante 
na formação” (entrevista n. 6). 

Ao mesmo tempo, a autonomia docente parece ser fortalecida com as 
reflexões sobre metodologias didáticas, na medida em que há o reconheci-
mento de que “não tem uma receita de bolo” (entrevista n. 8) e de que “não 
é o caso de você ter uma ortodoxia pedagógica, é o caso de você ter uma 
pluralidade pedagógica” (entrevista n. 9). Por consequência, “cada professor 
vai dar aula de um jeito [...] e aí são vários formatos possíveis [...] se a auto-
nomia didática é respeitada, várias maneiras vão aparecer, certo?” (entrevista 
n. 3). Outras dimensões da valorização de uma autonomia docente aparecem 
na possibilidade de realizar “uma pesquisa destemida” (entrevista n. 3) ou 
de executar ideias com a mais ampla liberdade: “eu brinco: se você tivesse 
que fazer um unicórnio, como é que ele seria?” (entrevista n. 6).

O engajamento parece ser a outra face da autonomia. Assim, aparecem 
dois grandes desafios: o primeiro ligado à “criatividade de pensar em outras 
formas” e sair “desse lugar de conforto” (entrevista n. 1); e o outro relacio-
nado aos “desafios dos alunos de entenderem essa nova lógica” (entrevista 
n. 4). Esses desafios se potencializam no cenário de aulas a distância, em 
razão da pandemia de covid-19, que impossibilita “olhar no olho, saber o 
que tá acontecendo” (entrevista n. 6).

Para superá-los, uma das entrevistadas aponta para a necessidade de 
“todo um respaldo de todo o corpo docente, dos alunos de entender que vão 
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precisar se engajar” (entrevista n. 2). Outra docente complementa que “depois 
que a gente entende esse processo, seja no lugar de alunos e seja no lugar de 
professores, não tem como retroceder”, já que, em sua visão, “você passa a 
ver a produção do conhecimento de uma forma diferente e eu acho que essa 
produção criativa, ela é muito interessante no direito” (entrevista n. 1).

2.5. “A GENTE SABE NÉ, AINDA NÃO É SUFICIENTE”:29 A QUESTÃO 
DA DIVERSIDADE 

Outro valor que parece estruturar os dois projetos é a preocupação em tornar 
o curso jurídico mais diverso. Essa ideia toma formas diferentes – notável, 
inclusive, no uso de uma linguagem atenta à neutralidade de gênero na 
maioria das entrevistas – e pode ser percebida em três principais dimensões: 
(i) a diversidade sobre o que ensinar, observada na organização da grade 
curricular; (ii) a diversidade sobre como ensinar, ligada ao uso de variadas 
metodologias didáticas; e (iii) a diversidade sobre quem participa do ensino, 
seja como discente, seja como docente. As duas primeiras dimensões já foram 
exploradas nas subseções anteriores, de modo que passaremos à discussão 
da terceira dimensão em mais detalhes.

O desejo de que a composição do corpo discente rompa com a reprodu-
ção das desigualdades étnico-raciais, econômicas e regionais nas instituições 
consideradas de alto prestígio – ou seja, de que seus cursos de Direito não 
caiam na “armadilha do elitismo social”30 (VIEIRA e GHIRARDI, 2018, 
p. 136, tradução nossa) – parece ser um sentimento compartilhado pelas 
entrevistadas. Nesse sentido, a ampliação do acesso gratuito a um curso de 
Direito foi apontada como parte importante da função social tanto da Unifesp 
quanto do Insper. As estratégias para proporcionar esse acesso variam em 
razão da natureza de cada instituição.

O Insper, uma instituição privada sem fins lucrativos, apostou na cria-
ção de um “fundo de bolsas bastante robusto” (entrevista n. 6), cujo critério 

29 Trecho da entrevista n. 6.

30 No original: “the trap of social elitism”.
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para obtenção é, exclusivamente, a renda. Desse modo, o programa oferece 
a isenção parcial ou total da mensalidade e auxílios para gastos com mora-
dia e alimentação. Para além da questão de custeamento, nas entrevistas 
pudemos perceber outras preocupações: dinâmicas inclusivas em relação às 
pessoas com deficiência nas atividades em sala de aula; expansão regional 
do acesso ao curso por meio de vestibulares on-line; e paridade de gênero 
nos demais cursos da instituição. Ainda, a manutenção de uma “Comissão 
da Diversidade” é associada ao “valor bastante importante” dado pelo Insper 
à temática (entrevista n. 7).

A quebra de um estigma do Insper como pouco inclusivo é apontada 
pelas entrevistadas dessa instituição como um desafio à concretização da 
diversidade, sentimento presente em falas como: “para gente é muito impor-
tante que o projeto seja visto como inclusivo, não pode ser um projeto dos 
riquinhos da Faria Lima.31 Queria que o Insper fosse visto como um local de 
cruzamento de várias maneiras de pensar a sociedade” (entrevista n. 9) e “a 
gente está querendo formar um aluno, uma aluna que pode sim trabalhar na 
Faria Lima e no mercado financeiro, mas a gente está oferecendo uma carta 
muito maior de possibilidades de atuação. Mas tem um convencimento aí 
de percepção do público” (entrevista n. 7). 

Esse “desafio reputacional” (entrevista n. 7) guarda relação com o temor 
de que as políticas de inclusão não cheguem a quem precisa, “porque muita 
gente vai olhar e vai dizer ‘não, eu não posso’. Ou então, ‘esse ambiente é 
um ambiente muito elitizado e eu não quero fazer parte disso’” (entrevista n. 
6). Além disso, o fato de o curso ser em período integral foi apontado como 
um potencial limitador de acesso, porque “a gente sabe que o programa de 
bolsas, por mais agressivo que seja, não consegue dar recursos para todo 
mundo e a gente sabe que essa é também uma limitação” (entrevista n. 7). 

Na Unifesp, as vagas são distribuídas de acordo com a chamada Lei de 
Cotas (Lei n. 12.711/2012),32 que tem contribuído para alterar o perfil discente 

31 Trata-se de referência a uma região nobre paulistana, conhecida por abrigar escritórios e 
empresas de alto prestígio. Inclusive, é onde o Insper está localizado.

32 A lei garante a reserva de metade das vagas a estudantes que tenham cursado o ensino 
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nas universidades públicas (PESQUISA..., 2019), conforme é mencionado 
em uma das entrevistas: “tem uma parcela relevante de estudantes com uma 
renda muito baixa. A gente tem cotas, a gente tem estudantes negras, que 
vêm de escolas públicas, a gente tá agora com vagas para refugiadas e refu-
giados” (entrevista n. 5). Para essa mesma entrevistada, diversificar o acesso 
universitário “é a primeira coisa a se fazer se quer transformar o Brasil no 
sentido de buscar uma realidade mais justa”.

Embora não haja preocupações com o pagamento de mensalidades, a 
percepção de um crescente descaso com políticas de permanência estudantil 
e de bolsas de pesquisa é um ponto levantado pelas entrevistadas, que temem 
“pela capacidade de alunos brilhantes que têm que abandonar a faculdade 
para trabalhar [...] e isso é muito amargo” (entrevista n. 3). A carga horária 
de um curso integral e a necessidade de aulas a distância em razão da pan-
demia de covid-19 são vistas como agravantes para estudantes com poucas 
condições financeiras. 

De forma oposta ao que ocorre nas falas do Insper, docentes da Unifesp 
veem com bons olhos a imagem que a localização da faculdade – em Osasco, 
região metropolitana da cidade de São Paulo – pode passar a quem deseja 
ingressar no curso. Isso porque a “questão de estar em um lugar periférico” 
(entrevista n. 1) pode tornar o curso mais atrativo no que tange ao custeio da 
formação, fato relevante para uma maior diversidade do acesso. Além disso, 
a localização do curso permitiria colocar em prática o desejo de maior cone-
xão do Direito com a realidade social, discutido na subseção 2.1, conforme 
expresso na seguinte fala: “a gente está na região de Osasco, é uma região 
periférica, com diversos problemas de ordem social, de violência e a gente 

médio integralmente na rede pública. Dentro dessa porcentagem, metade das vagas é 
destinada a estudantes com renda familiar mensal por pessoa igual ou menor a 1,5 salá-
rio mínimo e a outra metade com renda maior que 1,5 salário mínimo. Ainda, dentro de 
cada uma dessas categorias, há reserva de vagas, que varia de acordo com a população 
de cada estado, para pessoas autodeclaradas como pretas, pardas, oriundas de comuni-
dades indígenas ou quilombolas, ou com deficiência (BRASIL, 2012).
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quer de alguma maneira se aproximar do território e fazer uma atuação rele-
vante para o território em que a universidade está inserida” (entrevista n. 5).

A questão da diversidade no corpo docente é principalmente trazida nas 
entrevistas do Insper. Na visão de uma das entrevistadas dessa instituição, 
pensar sobre diversidade “é uma marca bastante forte do curso, né, isso 
está em todas as nossas disciplinas, nas nossas iniciativas de captação do 
Insper, de atração de docentes negros e negras, mais mulheres, melhorar a 
equidade de gênero na escola” (entrevista n. 7). Em complemento, outra 
docente explica que “a gente por exemplo, no Direito, não tem nenhuma 
professora ou professor negro, não branco assim [...] Então tem um processo 
seletivo acontecendo, exclusivo para professores e professoras pretos e par-
dos” (entrevista n. 6). 

Essa pauta assume uma posição coadjuvante nas falas da Unifesp, cujo 
teor, no que se refere à docência, concentra-se mais na incerteza quanto à dis-
ponibilização de recursos para realizar concursos públicos, o que impossibi-
litaria contratar qualquer docente. Nesse sentido, as entrevistadas expressam 
que “o desafio diz respeito à mão de obra que deveria ser ampliada, mas por 
enquanto o horizonte não é muito positivo para captar outros profissionais” 
(entrevista n. 2) e “eu acho que a gente vai ter um problema aí de, talvez, 
carência de mão de obra” (entrevista n. 3), preocupações e desafios que serão 
tratados a seguir. 

3. cursos Irmãos ou doIs mundos dIferentes?

Na seção anterior, buscamos organizar os elementos em comum que com-
põem as percepções sobre os projetos de ensino jurídico de ambas as insti-
tuições estudadas. É curioso, inclusive, que ao final de uma das entrevistas, 
a docente constate: “acho que são cursos irmãos assim, tão nascendo juntos” 
(entrevista n. 6). De fato, não apenas estão “nascendo” simultaneamente, 
como também parecem compartilhar valores e escolhas muito semelhantes. 
Ao mesmo tempo, também fomos questionadas quanto à pesquisa explo-
ratória estar “indo para dois extremos, né? Insper, Unifesp, dois mundos 
diferentes” (entrevista n. 3). Essa diferenciação é igualmente evidenciada 
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pelas dicotomias “público” versus “privado” e “periferia” versus “centro”. 
Mas, afinal, Unifesp e Insper são cursos irmãos ou dois mundos diferentes? 

3.1. “TIRAR DO PAPEL”:33 AS DIMENSÕES MATERIAIS DE CONSTRUIR 
UM CURSO DE DIREITO

Uma das principais diferenças entre os achados nas entrevistas do Insper 
e da Unifesp foi identificada nas respostas sobre os desafios que o corpo 
docente espera enfrentar. De um lado, as entrevistas da Unifesp apresen-
tam uma grande quantidade de desafios sobre as condições materiais para 
implementar o curso: “a questão da verba, do dinheiro” (entrevista n. 4), 
“a escassez de bolsas” (entrevista n. 5), a falta de sala, de infraestrutura, a 
realidade de um campus que ainda está em construção, de uma biblioteca 
que precisa ser formada e a necessidade de abrir mais concursos públicos 
para a contratação de novas docentes. Em mais de uma oportunidade, as 
docentes ressaltam que, “para poder ter aprovação do MEC, a gente tá 
oferecendo o curso somente na modalidade integral, matutino” (entrevista 
n. 1) e que as soluções não são ideais, mas provisórias para “botar o curso 
na rua” (entrevista n. 5). 

As preocupações de ordem material-econômica são bem menos fre-
quentes nas entrevistas de docentes do Insper. Não que estes ignorem a 
dimensão material que está imbricada no processo de formação de um 
novo curso de direito. Em um dos casos, inclusive, a docente descreve o 
caminho que é necessário percorrer para tornar um curso de Direito “sus-
tentável”. Ou seja, é preciso “começar a pensar em coisas além da proposta 
acadêmica”, tais como: “vai precisar construir um prédio ou não? [...] vai 
precisar aumentar a biblioteca? Vai precisar de mais acervo? O Insper tá 
na Faria Lima, o metro quadrado é caro, o livro custa x, etc.” (entrevista 
n. 8). De todo modo, essas preocupações não parecem perdurar no tempo 
e não são identificadas como desafios para a implementação do projeto 
pedagógico idealizado. 

33 Trecho da entrevista n. 8.
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Para além da dimensão material dos desafios, as interlocutoras também 
mencionam outra dimensão que envolve custos e, inclusive, um “sacrifício 
pessoal” (entrevista n. 5): o exercício do magistério em um curso de Direito 
novo, que apresenta, igualmente, diferenças na forma como é sentido por 
cada grupo de docentes, em razão do vínculo com cada instituição.

O corpo docente da Unifesp enfatiza problemas no âmbito da carga de 
trabalho, intimamente relacionados ao fato de se tratar de uma universidade 
pública: “a gente faz tudo, a gente é dedicação exclusiva, a gente não faz 
só aula e pesquisa, faz gestão, faz live, administra a sala, produz a arte de 
divulgação [...] não tem pessoas que nos auxiliem” (entrevista n. 5). Uma das 
entrevistadas ironiza que, mesmo assim, a pergunta mais ouvida por quem 
é docente de dedicação exclusiva na área do Direito é “você só dá aula ou 
você também trabalha?” (entrevista n. 1). A entrevistada associa essa per-
cepção à falta de uma “cultura do professor do Direito” no Brasil e explica 
que, “quando eu tava na faculdade, todos os professores, todos de que me 
lembro pelo menos, eram juízes que davam aula, promotores que davam 
aula, advogados que davam aula” (entrevista n. 1). 

O fato de a Unifesp ter “um corpo docente enxuto” (entrevista n. 4) 
agrava os problemas anteriores, já que exige “muita energia dos docen-
tes” (entrevista n. 2) e pode gerar um “problema de sobrecarga imensa de 
trabalho” (entrevista n. 5). Essas condições afetam também a produção de 
pesquisas e demais atividades acadêmicas, visto que “dar oito horas de aula 
num dia te derruba no dia seguinte”, de modo que “você não vai acordar e 
terminar um paper bacana” (entrevista n. 3). Diante desse panorama, aparece 
um sentimento ambivalente ligado à dedicação ao curso: “a gente ama o que 
faz, mas gostaria de descansar de vez em quando” (entrevista n. 5). 

Se essas questões não encontram preocupações entre as docentes do 
Insper, outros tipos de custos são mencionados, como renunciar a uma vida 
exclusivamente acadêmica para se dedicar ao projeto de ensino e elaborar 
materiais didáticos.34 Segundo uma das interlocutoras, “o mais difícil, 
além do desafio intelectual, é estimular que professoras e professores, que 

34 Essa necessidade de produzir materiais didáticos é justificada sob o argumento de que 
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queiram subir nas suas carreiras, abdiquem da necessidade de publicar 
em journal e se dediquem a fazer materiais didáticos” (entrevista n. 9). O 
desafio, então, está em “criar configurações de incentivo para que profes-
sores e professoras possam se dedicar a isso”, a esse projeto de reforma do 
ensino. Além disso, a mesma docente do Insper aponta para a dificuldade de 
encontrar esse perfil de professoras que, no seu entendimento, “é um perfil 
inexistente [...] para você achar a pessoa que é dogmática-não dogmática 
é difícil” (entrevista n. 9).35

As docentes de ambas as instituições, mesmo que divirjam, em alguma 
medida, em relação aos problemas que mais as afligem na construção de 
um curso de Direito, trazem à tona questões essenciais e que exigem grande 
reflexão para garantir um ensino jurídico de qualidade e em consonância 
com o projeto pedagógico que desejam implementar. 

3.2. “NÃO SÓ SER MAIS UM CURSO”:36 A DISCUSSÃO QUANTO 
À ESCASSEZ E À ABUNDÂNCIA DE OFERTA 

O binômio escassez-abundância, além de resumir as diferenças apontadas 
na subseção 3.1, também pode ser utilizado quando o tema é a motivação 
de cada instituição para criar um novo curso de Direito. Como bem coloca 
uma das entrevistadas: “qual o sentido de ter um curso de Direito novo, já 
que a gente tem uma profusão de cursos de direito no Brasil? Ou então: qual 
é o sentido de fazer isso em uma universidade privada?” (entrevista n. 6).

“toda vez que a gente faz uma remodelação de ensino, ela tem que vir com produção de 
conhecimento e com uma tradução disso para alunas e alunos” (entrevista n. 6).

35 Esse perfil é exemplificado pela docente como o “da pessoa que domina uma área dog-
mática porque eu preciso invadir a Cidadela, ao mesmo tempo, não se mesmeriza, não se 
deixa hipnotizar por aquela área dogmática pegando os tiques, os preconceitos, os dog-
mas daquela área” (entrevista n. 9).

36 Trecho da entrevista n. 6.
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Diante da abundância de oferta de cursos de Direito por instituições 
privadas, nas falas do Insper transparece a necessidade de “convencer não só 
o regulador, o MEC, as instituições, mas também o mercado, as pessoas, os 
estudantes e a comunidade jurídica de que seria de fato necessária, interes-
sante e inovadora, a criação de uma nova escola” (entrevista n. 7). É nesse 
sentido que o Insper atrela sua função a “servir como uma plataforma de 
inovação no ensino jurídico” (entrevista n. 9) e “contribuir com a produção 
de conhecimento, tanto em pesquisa, quanto produção técnica, ou plano de 
aula” (entrevista n. 8). 

Em uma das entrevistas, a docente explica dois fatores que vê como 
importantes para que o Insper possa cumprir essa função: “não ter fins lucra-
tivos é um, ser ágil institucionalmente é outro” (entrevista n. 9). Essas duas 
características facilitariam a “aceleração do erro”, que significa que “nem 
tudo o que a gente acha, vai dar certo [...] se der errado, você tem que ser 
capaz de corrigir rapidamente” (entrevista n. 9). Assim, o Insper busca se 
posicionar no cenário de ensino jurídico brasileiro como uma “instituição 
aberta: o que a gente produzir de debate público, a gente quer ter as portas 
abertas pra receber as pessoas, pra estar muito em contato com os outros” 
(entrevista n. 8). 

O grupo de docentes da Unifesp reforça a criação de seu curso de 
Direito diante da escassez de ofertas no ensino público em São Paulo, em 
contraste com a situação do Insper. Essa ideia é bastante expressiva, nas 
entrevistas, em frases como “uma demanda represada por um curso gra-
tuito” (entrevista n. 1), uma “lacuna de disponibilidade de vagas públicas 
para uma população enorme” (entrevista n. 2) ou “carência de uma forma-
ção jurídica de qualidade, gratuita, na região metropolitana de São Paulo” 
(entrevista n. 5). 

Nesse sentido, as entrevistadas celebram o fato de inaugurar, “na grande 
São Paulo, o segundo curso público gratuito numa universidade pública de 
Direito em quase duzentos anos”, especialmente “quando a gente pensa em 
São Paulo, que é o estado mais populoso, o estado que mais tem curso, e a 
gente tem esse número tão reduzido de cursos públicos” (entrevista n. 1). 
Embora o corpo docente da Unifesp não veja a inovação do ensino jurídico 
como a principal função de sua instituição, também aparece o desejo de 
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“fazer algo diferente” (entrevista n. 5) e criar “um legado importante para a 
formação de profissionais, para a educação jurídica” (entrevista n. 2). E talvez 
seja justamente no desejo de construir coletivamente o futuro da educação 
jurídica no país que se encontram Unifesp e Insper.

conclusão: “me parece que uma andorInha só não 
faz verão”37 

Ao longo deste estudo exploratório, as percepções acessadas por meio das 
entrevistas nos possibilitaram identificar dois núcleos centrais de resultados. 
Por um lado, as propostas dos novos cursos de Direito da Unifesp e do Insper 
se mostraram bastante semelhantes ao adotarem como pontos de partida as 
críticas compartilhadas pelas docentes a respeito do que consideram ser o 
“ensino jurídico tradicional”, construindo propostas curriculares a partir de 
valores e crenças fundantes e estruturadas em eixos a fim de trazer para o 
centro disciplinas e saberes que tradicionalmente estavam localizados na 
periferia dos currículos (KENNEDY, 1983, p. 10). 

Por outro lado, foi possível acessar uma dimensão do ensino do Direito 
que nos parece pouco explorada pela literatura. Isso porque as experiências 
vividas pelas docentes, suas percepções sobre qual ensino jurídico desejam 
proporcionar e as reflexões sobre o que é necessário fazer para garantir a 
criação dos cursos de Direito nos permitiram perceber que pensar o ensino 
jurídico no Brasil é um ato político não apenas no sentido das escolhas que 
precisam ser feitas, mas, antes, em relação às possibilidades reais e materiais 
de sua concretização. 

Ao mesmo tempo, essas duas esferas revelam um mesmo temor: como 
“concretizar isso tudo” (entrevista n. 4)? Como “perdurar ao longo do tempo” 
e escapar à “força centrípeta da tradição” (entrevista n. 6)? Há um receio 
generalizado de que os esforços para a criação de um novo curso acabem por 
resultar em uma cultura acadêmica isolada que se esvaia ao longo do tempo, 

37 Trecho da entrevista n. 9.
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ou, em outras palavras, que caia na armadilha do “solipsismo acadêmico”38 
(VIEIRA e GHIRARDI, 2018, p. 138, tradução nossa). 

Em uma das entrevistas, é citada a expressão “uma andorinha só não faz 
verão”. A imagem de pássaros construindo o porvir também foi enunciada 
por João Cabral de Melo Neto (1968, p. 14) no poema “Tecendo a manhã”:

Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos. 

A imagem da troca de gritos entre os galos que produz uma teia – a partir 
de um jogo de palavras entre a “manhã” (dia) e o “amanhã” (futuro) – parece 
resumir bem um dos caminhos apontados para superar a armadilha do iso-
lamento acadêmico: a “articulação de uma rede estratégica de instituições 
de ensino” (entrevista n. 9). Uma rede em que fracassos e sucessos poderão 
ser compartilhados, em que cada galo ou andorinha, seja ela da rede pública 
ou da privada, do centro ou da periferia, possa contribuir para que seu novo 
curso de Direito se cruze com outros velhos e novos cursos de Direito para 
construir e transformar a educação jurídica no Brasil. 
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apêndIces

APÊNDICE A – CARTA CONVITE

CARTA-CONVITE AOS PARTICIPANTES

Pesquisa:
Convite a participar de uma entrevista 
 
Título: Novos cursos de Direito em São Paulo
José Garcez Ghirardi 
Professor, Escola de Direito
Fundação Getulio Vargas – São Paulo
Telefone. E-mail.
Luisa Piasentini
Mestranda – Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento
Fundação Getulio Vargas – São Paulo
Telefone. E-mail. 
Luisa Plastino
Mestranda – Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento
Fundação Getulio Vargas – São Paulo
Telefone. E-mail.
Mariana Zambom
Mestranda – Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento
Fundação Getulio Vargas – São Paulo
Telefone. E-mail.
 

Convite. Considerando sua experiência profissional como docente, gos-
taríamos de convidá-lo(a) a participar de uma entrevista para a realização 
de uma pesquisa no âmbito de uma disciplina do Mestrado Acadêmico de 
Direito e Desenvolvimento da FGV-São Paulo, intitulada “O Direito na Era 
Digital: Educação jurídica, Globalização, Desigualdade”, ministrada pelo 
professor José Garcez Ghirardi, que visa observar a formação de novos cursos 
de Direito no Estado de São Paulo.
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Objetivo do projeto de pesquisa. Esta pesquisa busca melhor compreen-
der a estrutura da educação jurídica no Brasil no presente a partir do processo 
de construção de dois novos cursos de Direito em São Paulo: Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) e Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper). 

Participação voluntária. Sua colaboração ao projeto consistirá em nos 
conceder uma entrevista de no máximo 1h00 sobre o tema proposto. No 
entanto, se sua disponibilidade de tempo não permitir, uma entrevista mais 
curta será igualmente apreciada.

Se você concordar, adoraríamos registrar a entrevista em áudio, o que 
facilitará enormemente nosso trabalho e aumentará sua precisão. Obviamente, 
você poderá solicitar a qualquer momento a interrupção ou a suspensão 
da gravação. No entanto, caso você identifique algum inconveniente, nós 
podemos realizar a entrevista sem gravação (somente tomando notas). Para 
nós o mais importante é poder contar com a sua participação nesta pesquisa.

Confidencialidade e anonimato. O conteúdo das reflexões que você 
compartilhará conosco permanecerá estritamente anônimo e confidencial. O 
anonimato é garantido uma vez que o seu nome ou qualquer outra informação 
que permita sua identificação não serão nem mencionadas oralmente nem 
citados em publicações ou relatórios. Os dados coletados serão utilizados 
apenas para fins de pesquisa ou de ensino universitário, sempre respeitando 
a confidencialidade e o anonimato. Apenas as pessoas que trabalham dire-
tamente neste projeto (as pesquisadoras e o pesquisador indicados neste 
documento) ou que tenham formalmente se comprometido a manter a con-
fidencialidade e o anonimato, terão acesso ao nome dos participantes ou ao 
conteúdo integral das entrevistas. A cada entrevista será atribuído um número 
ou nome fictício e os extratos de entrevista citados ou mencionados apenas 
serão identificados por esse número ou nome fictício e pela indicação gené-
rica à profissão do participante (por exemplo, juiz, professor, deputado, etc.). 
Em suma, nenhuma citação ou menção que possa conduzir à identificação 
do participante será feita. Apenas as ideias serão apresentadas e discutidas.

Conservação dos dados: A lista que permite associar os nomes dos 
participantes às entrevistas será destruída de forma segura 5 anos após a 
pesquisa. Apenas o conteúdo integral eletrônico das entrevistas desprovidas 
de qualquer indicação direta e explícita que possa levar à identificação das 
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pessoas entrevistadas será conservado perpetuamente e colocada à disposição 
de outros pesquisadores que tenham assinado um compromisso de respeito 
à confidencialidade e ao anonimato.

Benefícios. Participando da pesquisa, você irá contribuir para o desen-
volvimento de conhecimentos científicos sobre a formação de cursos de 
Direito no Estado de São Paulo.

Risco. Não há qualquer risco envolvido uma vez que as reflexões soli-
citadas se situam no plano das ideias profissionais. Ademais, você poderá a 
qualquer momento desistir da entrevista e/ou solicitar que sua reflexão não 
seja utilizada na pesquisa.

Outras informações: Para qualquer esclarecimento adicional sobre este 
estudo, você poderá entrar em contato com Luisa Piasentini, Luisa Plastino, 
Mariana Zambom ou José Garcez Ghirardi, nos números e endereços de 
e-mail indicados acima.

APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO

FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO

Título: Novos cursos de Direito em São Paulo

José Garcez Ghirardi 
Professor, Escola de Direito
Fundação Getulio Vargas – São Paulo
Telefone. E-mail.
Luisa Piasentini
Mestranda – Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento
Fundação Getulio Vargas – São Paulo
Telefone. E-mail.
Luisa Plastino
Mestranda – Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento
Fundação Getulio Vargas – São Paulo
Telefone. E-mail.
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Mariana Zambom
Mestranda – Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento
Fundação Getulio Vargas – São Paulo
Telefone. E-mail.

Objetivo do projeto de pesquisa. Esta pesquisa busca melhor com-
preender a estrutura da educação jurídica no Brasil no presente a partir da 
inauguração de dois novos cursos de Direito em São Paulo: Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) e Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper).

Participação. Sua colaboração ao projeto consistirá em nos conceder 
uma entrevista de no máximo 01h00. Apenas uma entrevista será demandada 
a cada participante. 

Risco. Não há qualquer risco envolvido uma vez que as informações 
solicitadas se situam no plano das ideias profissionais. Ademais, você poderá 
a qualquer momento encerrar a entrevista e/ou solicitar que sua reflexão não 
seja utilizada na pesquisa. Caso você decida interromper a entrevista, os 
dados obtidos até aquele momento serão destruídos. Você pode também, a 
qualquer momento, recusar-se a responder determinadas questões.

Benefícios. Participando da pesquisa, você irá contribuir ao desenvolvi-
mento de conhecimentos científicos sobre a formação de cursos de Direito 
no Estado de São Paulo.

Confidencialidade e anonimato. O conteúdo das reflexões que você 
compartilhará conosco permanecerá estritamente anônimo e confidencial. O 
anonimato é garantido uma vez que o seu nome ou qualquer outra informação 
que permita sua identificação não serão nem mencionadas oralmente nem 
citados em publicações ou relatórios. Os dados coletados serão utilizados 
apenas para fins de pesquisa ou de ensino universitário, mas sempre respei-
tando a confidencialidade e o anonimato. Apenas as pessoas que trabalham 
diretamente neste projeto (as pesquisadoras e o pesquisador indicados neste 
documento) ou que tenham formalmente se comprometido a manter a con-
fidencialidade e o anonimato, terão acesso ao nome dos participantes ou ao 
conteúdo integral das entrevistas. Em suma, nenhuma citação ou menção que 
possa conduzir à identificação do participante será feita. Apenas as ideias 
serão apresentadas e discutidas. Nenhum outro pesquisador não envolvido 
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diretamente neste projeto terá acesso aos nomes dos participantes. Qualquer 
outro pesquisador que queira ter acesso aos dados já anonimizados e des-
providos de elementos de identificação dos participantes deverá assinar com 
uma das pesquisadoras um compromisso respeitando as mesmas condições 
de confidencialidade e de utilização das informações.

Se você desejar que seu nome seja mencionado e citado, você poderá 
selecionar essa opção ao fim deste formulário de consentimento.

Conservação dos dados: A lista que permite associar os nomes dos 
participantes às entrevistas será destruída de forma segura 5 anos após a 
pesquisa. Apenas o conteúdo integral eletrônico das entrevistas desprovidas 
de qualquer indicação direta e explícita que possa levar à identificação das 
pessoas entrevistadas será conservada perpetuamente e colocada à disposição 
de outros pesquisadores que tenham assinado um compromisso de respeito 
à confidencialidade e ao anonimato com uma das pesquisadoras.

Você encontrará abaixo uma série de opções sobre o acesso e a conserva-
ção dos dados anônimos de sua entrevista. Você é evidentemente livre para 
nos fazer qualquer outro tipo de solicitação em relação a este ponto.

Há duas cópias deste formulário de consentimento. Uma cópia será 
conservada pelas responsáveis da pesquisa e outra lhe será entregue.

Outras informações: Para qualquer esclarecimento adicional sobre este 
estudo, você poderá entrar em contato com com Luisa Piasentini, Luisa Plas-
tino, Mariana Zambom ou José Garcez Ghirardi, nos números e endereços 
de e-mail indicados acima.

Opções:
1) Eu aceito que o texto anônimo de minha entrevista e a gravação em 

áudio sem os elementos que permitam a minha identificação (exceto minha 
voz) sejam conservados de modo seguro e permanente na Escola de Direito 
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. Este texto e esta gravação farão 
parte de uma base de dados anônima que será conservada perpetuamente 
pelos pesquisadores que trabalham sobre a educação jurídica de modo a evitar 
o desperdício desses dados. Um pseudônimo e/ou um número será utilizado 
para cada entrevista e gravação. Apenas uma indicação genérica à profissão 
do participante poderá ser indicada.

__________________________________________________
(assinatura/iniciais/pseudônimo)
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2) Eu aceito que apenas o texto (mas não a gravação em áudio) de minha 
entrevista seja conservada de modo seguro e permanente na Escola de Direito 
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. Este texto fará parte de uma base 
de dados anônima que será conservada perpetuamente pelos pesquisadores 
e pelos estudantes que trabalham sobre a educação jurídica de modo a evitar 
o desperdício desses dados. Um pseudônimo e/ou um número será utilizado 
para cada entrevista. Apenas o papel social ou a profissão do participante 
será indicada.

__________________________________________________
(assinatura/iniciais/pseudônimo)

3) Eu aceito que o texto de minha entrevista e a gravação em áudio 
possam fazer parte de uma base de dados anônima que será conservada per-
petuamente, mas exclusivamente pela equipe de pesquisadores na Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (excluindo, portanto, os 
estudantes e os pesquisadores que não pertençam a esse centro).

__________________________________________________
(assinatura/iniciais/pseudônimo)

4) Eu solicito que o texto integral e a gravação de minha entrevista sejam 
utilizadas de forma anônima e confidencial somente pelos quatro pesquisa-
dores da presente pesquisa e conservados por até 5 anos, de modo seguro 
e anônimo, nos escritórios desses pesquisadores e, após este prazo, sejam 
destruídos.

 __________________________________________________
(assinatura/iniciais/pseudônimo)

5) Eu solicito que meu nome seja utilizado para indicar minha partici-
pação na pesquisa e também para expressar minhas ideias.

__________________________________________________ 
(assinatura/iniciais/pseudônimo)

Nome e assinatura da entrevistadora:
Assinatura: ________________________________Data:________
Nome e assinatura do(a) entrevistado(a):
Assinatura: ________________________________Data:________
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTAS

1. Como foi o processo de criação do curso de Direito na sua instituição? 
2. Como você vê a função da sua instituição no ensino do Direito?
3. Como você percebe a proposta curricular do curso de Direito na 

instituição?
4. Como você percebe o papel da metodologia didática de ensino do 

Direito dentro do projeto da instituição?
5. Qual novidade você considera que sua instituição traz para o ensino 

jurídico no Brasil?
6. Como você vê o(a) profissional do Direito agora? Que tipo de pro-

fissional do Direito você gostaria de formar? 
7. Você vê desafios na implementação do novo curso de Direito?
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CAPÍTULO 7
DIREITO GLOBAL, GLOBAL LAWYERS E A NOVA 
EXPERIÊNCIA CURRICULAR E INSTITUCIONAL 
DO INSPER

Ana Luiza Gajardoni de Mattos Arruda
Ana Luiza Gregorio Vidotti
Isabela de Oliveira Parisio

Introdução

A globalização é um fenômeno de expansão econômica, cultural e 
política de forma mundial. De acordo com Thomas Larsson (2001), 
é um processo de encurtamento das distâncias, da facilidade de inte-

ração de pessoas em diferentes partes do mundo. Abrange as causas, o curso 
e as consequências da integração transnacional e transcultural de atividades 
humanas e não humanas (AL-RODHAN, 2006).

Desde meados da década de 1990 discute-se a transformação do papel 
desempenhado pelo profissional do Direito nesse mundo cada vez mais 
conectado, em que as mudanças econômicas – já identificadas com a globa-
lização – abririam oportunidades para expansão do mercado jurídico, com 
impactos em sua disponibilidade e acessibilidade (BERNABE-RIEFKOHL, 
1995).

A ascensão de um mercado transnacional, no qual as relações comerciais 
desafiam fronteiras, quebrou a visão estanque de jurisdições delimitadas, defi-
nidas como arquipélagos (i.e., um conjunto de ilhas relativamente próximas, 
mas separadas pelo mar) (CHESTERMAN, 2009). Passou-se à compreensão 
do mundo como um patchwork de jurisdições (i.e., uma colcha de retalhos 
diferentes entre si e unidos pela costura, que formam um todo desuniforme, 
que pode ou não ser harmônico) (CHESTERMAN, 2009).

Chegamos agora a uma nova fase dessa globalização, com as novas 
tecnologias eliminando barreiras para a circulação do conhecimento e para a 
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maior integração entre pessoas pelo mundo, reduzindo custos para o ofereci-
mento de serviços e para o transporte de mercadorias. As jurisdições podem 
ser entendidas, assim, como uma rede – no sentido tanto do surgimento da 
internet quanto de que as atividades (comerciais ou não) não se sobrepõem 
simplesmente nas bordas, mas podem estar estrutural e inextricavelmente 
ligadas (CHESTERMAN, 2009).

Com a intensificação desse movimento de globalização e da organiza-
ção do mundo em rede, o debate sobre o papel do profissional do Direito 
continua vivo. Se à época discutia-se a importância do direito internacio-
nal, do conhecimento de diferentes culturas jurídicas (facilitando o trânsito 
entre Common Law e Civil Law), do entendimento do direito comunitário, 
e o início dos intercâmbios universitários (BERNABE-RIEFKOHL, 1995; 
CHESTERMAN, 2009), hoje a discussão vai além. Pensa-se na conformação 
de um Direito verdadeiramente global – na medida em que a globalização 
econômica e a globalização social interagem, moldando e sendo moldadas 
pelo conteúdo das regras e normas jurídicas aplicáveis e pelo que se entende 
por norma aplicável (DU MARAIS, 2011).

Isso quer dizer a formação de um Direito marcado por regimes regula-
tórios não tradicionais, que não estão baseados na figura central do Estado 
como o principal ator do exercício jurisdicional, mas, sim, por uma norma-
tividade que transcende questões locais e regionais e processos transfron-
teiriços (DU MARAIS, 2011; CASTRO, 2014). Seja pelo controle exercido 
sobre as empresas multinacionais por parte de órgãos multilaterais e da 
sociedade civil organizada em associações também multinacionais; pelas 
próprias características das transações comerciais com contratos relacionais 
complexos e o crescimento de soluções de conflitos não convencionais, 
como foros de arbitragem internacional; ou ainda pela regulação da internet 
como rede mundial de computadores conectados (CHESTERMAN, 2009; 
CASTRO, 2014).

Questiona-se, assim, qual é o papel do Direito nesse cenário e como isso 
reflete na formação jurídica.

É preciso um novo profissional, que saiba se inserir na cadeia global e 
tenha uma gama de habilidades que lhe possibilitem atuar no mercado jurí-
dico em nível global, com clientes transnacionais, entendendo as jurisdições 
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como redes que podem estar estrutural e inextricavelmente ligadas. Nesse 
cenário, emergem novos cursos de graduação e pós-graduação jurídica, com 
metodologias diversas – como o uso de estudo de caso – no intuito de formar 
esses global lawyers.

O novo curso de graduação em Direito do Insper (INSPER, 2020a) é 
um exemplo dessa mudança no ensino jurídico e foi escolhido como objeto 
de estudo do presente capítulo por ter sido aprovado com nota máxima pelo 
Ministério da Educação (MEC), por ser de uma instituição já reconhecida 
como de qualidade e prestígio nos outros cursos de graduação e pós-gra-
duação, por preocupar-se com inovação e, principalmente, por ter um perfil 
voltado ao mundo global, assim como pelo oferecimento de L.L.M. e par-
cerias internacionais.

A instituição estabelece que, no curso, o aluno aprenderá a lidar com 
incertezas da sociedade e a navegar em diferentes mundos profissionais, 
desde grandes escritórios às Organizações Não Governamentais (ONGs) e 
ao empreendedorismo (INSPER, 2020a). Também indica que o novo curso 
aborda questões transversais, como desigualdades, educação, mercado de 
trabalho, a economia do conhecimento e novas tecnologias (INSPER, 2020a).

O capítulo endereça a questão do direito global e dos global lawyers, 
contextualizando o tema de forma teórica (seção 1), e visa entender se, e 
como, o novo curso de Direito do Insper engloba essa nova realidade, a partir 
de uma metodologia qualitativa de estudo, por meio da análise do seu currí-
culo e plano de ensino e de outros documentos – como o plano de bolsas e 
o anuário de atividades – extraídos do próprio site da instituição (seção 2). 
Por fim, apresenta-se a conclusão.

1. Global law(yer) e ensIno jurídIco

A nova dinâmica globalizada, das relações sociais, econômicas e do próprio 
Direito, modifica o mercado dos serviços jurídicos, que passa a contar com 
um nicho de atuação voltado a atender às questões afeitas ao direito global, 
com firmas de advocacia que se apresentam como “globais” – status medido 
pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1998, pela American Lawyer 
(CHESTERMAN, 2009). Essas firmas possuem escritórios em vários países 
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e equipes especializadas em outras regiões como América do Norte, Europa 
e Ásia (foreign desks) com vistas a responder às demandas dos clientes cor-
porativos multinacionais e transnacionais (FAULCONBRIDGE et al., 2008; 
FAULCONBRIDGE e MUZIO, 2009; FINE, 2000).

Exemplos de firmas estadunidenses que atuam na América Latina incluem 
Baker & McKenzie e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (FAULCON-
BRIDGE e MUZIO, 2009). No caso das firmas brasileiras, o escritório  Tozzini 
& Freire conta com international desks da Alemanha, da Coreia, do Japão e 
da China (TOZZINIFREIRE ADVOGADOS, 2019); por sua vez, o escritório 
Trench Rossi Watanabe tem equipes familiarizadas com Japão, Alemanha, 
França, China e Israel (TRENCH ROSSI WATANABE, 2020).

Outra expressão desse mercado jurídico globalizado pode ser vista 
nos rankings de avaliação dos escritórios de advocacia, que classificam os 
escritórios de acordo com as características do serviço prestado e do seu 
quadro de advogados. Tais classificações levam em consideração a base de 
clientes de cada firma e os casos em que elas atuam (com seus respectivos 
impactos locais, regionais e globais). A metodologia de análise dos rankings 
varia, mas é comum a separação entre rankings que avaliam escritórios de 
atuação global, regional e local. O Chambers and Partners, por exemplo, 
apresenta um guia específico que classifica escritórios de atuação global, 
além de guias regionais (que abrangem América Latina, Ásia e Europa) e 
locais (que avaliam o mercado interno de cada país) (CHAMBERS AND 
PARTNERS, 2020).

Nesse contexto, há os chamados advogados globais ou global lawyers, 
profissionais aptos a atuar nesse mercado jurídico, que tenham: (i) facilidade 
em transitar entre diferentes jurisdições e fazer uso do direito comparado; 
(ii) familiaridade com diversas culturas jurídicas; (iii) capacidade de inovar 
a partir do novo quadro normativo, lidando com fontes do Direito para além 
do Estado e identificando elementos nos quais fundamentar a nova normati-
vidade e as argumentações jurídicas; (iv) habilidade de interpretar e trabalhar 
com as regras que recaem sobre o comércio internacional e as operações 
que acontecem na internet; e (v) vocabulário (know-how) para entender e 
endereçar os problemas enfrentados pelos seus clientes, que se inserem no 
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mercado globalizado (DU MARAIS, 2011; FINE, 2000; MACEDO JÚNIOR 
et al., 2014).

Nesse sentido, o documento elaborado pela seção de ensino e admissão 
ao exame da ordem estadunidense (Section on Legal Education and Admis-
sions to the Bar, da American Bar Association), em 1992, conhecido como 
“MacCrate Report”, indicou habilidades essenciais que um estudante de 
Direito deveria ter a fim de representar seus clientes em um mundo globa-
lizado (MACEDO JÚNIOR et al., 2014). Como descrevem Ronaldo Porto 
Macedo Júnior et al. (2014, p. 70), os componentes apontados incluíam:

1) resolução de problemas; 2) análise e raciocínio jurídico; 3) 
pesquisa em direito; 4) pesquisa sobre fatos; 5) comunicação 
e expressão jurídica; 6) aconselhamento; 7) negociação; 8) 
conhecimento do contencioso e de procedimentos de resolução 
alternativa de conflitos; 9) organização do trabalho jurídico e 
10) reconhecimento e solução de dilemas éticos.

Essas são as bases do que se conhece hoje como ensino jurídico moderno 
(MACEDO JÚNIOR et al., 2014). Apesar de terem sido escritas em 1992, 
ainda desafiam as escolhas curriculares, pois o fenômeno da globalização, 
como aqui descrito, só se intensificou desde então. Portanto, são constantes 
os questionamentos acerca do que ensinar em uma faculdade de Direito. 
Como moldar o ensino jurídico diante dessa realidade globalizada? Devemos 
ensinar global law e formar global lawyers de que maneira?

De um lado, existe a preocupação em formar profissionais que estejam 
aptos a se inserir nesse mercado global altamente competitivo e restrito, 
atuando como global lawyers (FINE, 2000; FALCÃO, 2014). Haveria a 
necessidade de uma reformulação dos cursos de Direito, reorientando-os para 
um futuro global, mesmo em disciplinas não voltadas ao estudo do direito 
internacional e do direito comparado (NESIAH, 2012).

Para além do direito internacional e comunitário, o ensino de habilidades 
práticas (como aquelas anteriormente elencadas) é fator importante a ser 
contemplado, aliado a uma abordagem interdisciplinar que permita ao novo 
advogado global expandir seus conhecimentos para além do direito formal 
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(MACEDO JÚNIOR et al., 2014; NALINI, 1997). Soma-se a isso a implan-
tação de programas que intensifiquem as possibilidades de intercâmbio entre 
alunos e professores, bem como a formulação de currículos que permitam o 
duplo diploma em universidades alocadas em diferentes países e a formação 
de ligas de cooperação entre universidades de diferentes culturas jurídicas 
(CHESTERMAN, 2009; FRIEL, 2005; FUENTES-HERNÁNDEZ, 2002; 
NESIAH, 2012).

Alguns autores sugerem também o engajamento em júris simulados inter-
nacionais, que integram as pessoas ao redor do mundo (as chamadas moot 
court competitions), o uso de clínicas jurídicas1 e o chamado Problem Based 
Learning (PBL)2 como métodos de ensino a simular a prática da advocacia 
(FALCÃO, 2014; FUENTES-HERNÁNDEZ, 2002).

De outro lado, entende-se que o papel do ensino jurídico não deve estar 
unicamente focado na formação prática do advogado e do profissional do 
Direito, havendo a necessidade de uma formação mais ampla. Citam-se aqui 
duas razões identificadas na literatura para isso.

Primeiro, porque profissionais do Direito têm influência na formação e 
implementação de políticas públicas, na criação de leis e no funcionamento 
do sistema jurídico como um todo, seja ao adjudicar em cortes, seja escre-
vendo estatutos corporativos (DU MARAIS, 2011). O bacharel em Direito 

1 “Em linhas gerais, a Clínica de Direito consiste na proposta de solução de um conflito 
jurídico real a partir da representação de causas ou clientes sob a supervisão de um pro-
fessor. São quatro, portanto, para nós, as características que a identifica: (i) a abordagem 
de problemas jurídicos reais; (ii) a presença de um cliente ou de uma causa; (iii) a super-
visão de um professor; e (iv) a proposição de uma solução real com efetiva possibilidade 
de intervenção por parte dos alunos” (SCABIN e ACCA, 2009, p. 2-3).

2 “Sua adoção [do PBL] nos cursos de direito se deu no contexto das críticas às técnicas de 
ensino tradicionais, as quais, segundo seus críticos, não seriam capazes de desenvolver as 
habilidades esperadas de um bacharel em direito. [...] Problem Based Learning poderia 
ser definido como técnica de ensino que tem como ferramenta central a análise de ca-
sos complexos, reais ou hipotéticos, que envolvam elementos jurídicos e não jurídicos” 
 (PEREIRA, 2009, p. 60 e p. 65-66).
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deveria, então, não só estar preparado para atuar como advogado (incluindo 
a possibilidade de atuar como advogado global), mas também reconhecer a 
sua capacidade para aprimorar o sistema jurídico e, com isso, sua respon-
sabilidade social e política como intérprete e criador das normas jurídicas 
(BERNABE-RIEFKOHL, 1995).

Segundo, porque, ao admitir que o conteúdo ensinado nas universidades 
pode influenciar na prática dos advogados, ou seja, no modo como atuam e 
se portam no mercado jurídico, surge também a preocupação com a transmis-
são de valores éticos e morais como parte da formação – que não deveriam 
ser deixados de lado (FAULCONBRIDGE e MUZIO, 2009). A inclusão do 
Direito como um objeto moral e não somente científico implica a “oferta de 
um ambiente cultural rico, no qual os alunos possam expandir seus horizontes 
pessoais sobre o significado de ter uma vida com sentido (‘meaningful life’) 
através de seu treinamento e conhecimento jurídico, seja como um jurista 
prático, seja como um simples cidadão” (MACEDO JÚNIOR et al., 2014, 
p. 70). O ensino jurídico assume, assim, uma responsabilidade para com a 
pessoa e a formação de uma identidade do aluno (MACEDO JÚNIOR et al., 
2014).

A perspectiva mais abrangente do ensino do Direito, para admitir a 
necessidade de responsabilidade, seja social e política, seja pessoal, para além 
de habilidades e conteúdos, reforça a importância (i) de um ensino crítico, 
voltado à reflexão; e (ii) de um ensino que se volte ao contexto, sendo, nesse 
sentido, um ensino plural, por integrar local e global.

O ensino mais abrangente, então, não nega o ensino do direito global e 
a formação do global lawyer, incorporando esse objetivo a outros, sem que 
haja o abandono do local. Nesse ponto, alguns autores defendem, inclusive, a 
importância de uma base de direito local sólida, mesmo para o profissional de 
atuação global, entendendo que as habilidades e a disciplina requeridas pelo 
Direito são mais bem apreendidas a partir do estudo de um sistema jurídico 
de forma aprofundada. Só assim seria possível adquirir o rigor intelectual 
e modo de pensar jurídicos (FRIEL, 2005). Por essa última perspectiva, a 
formação do global lawyer não implicaria um abandono do direito local, que 
aparece como um fundamento para a estruturação do raciocínio jurídico.
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Com isso, a perspectiva abrangente (como aqui se coloca) endereça 
críticas ao ensino focado exclusivamente na criação dos meios para atingir 
os objetivos modernizadores anteriormente enumerados – principalmente 
na graduação, espaço de formação inicial. Um ensino mais restrito (i.e., não 
abrangente) poderia implicar um risco de desvalorização do direito local e 
de questões jurídicas nacionais (como questões de família ou previdenciá-
rias), em detrimento de um direito global, cuja agenda de ensino é dada pelo 
mercado – materializando uma captura do ensino jurídico pelo mercado, 
fazendo do Direito uma mera commodity (BERNABE-RIEFKOHL, 1995; 
NESIAH, 2012).

Considerando que esse mercado globalizado ainda é predominante-
mente ocupado por corporações situadas em países mais desenvolvidos (do 
chamado Norte Global), o ensino exclusivamente do direito global, voltado 
fundamentalmente ao global lawyer, também oferece o risco de certo colo-
nialismo intelectual, de uma aceitação de ideias estrangeiras, que moldam 
o espaço global, novamente, em detrimento da produção local (FORTES, 
2014; FALCÃO, 2014).

A perspectiva abrangente evita cair em assimetrias entre o chamado Norte 
desenvolvido e o Sul em desenvolvimento, as quais reforçam as desigualda-
des já existentes entre os polos. De todo modo, esse é um ponto de atenção, 
mesmo para o ensino abrangente, que, ao buscar o diálogo com outras uni-
versidades, deve se preocupar com o estabelecimento de maior simetria, em 
uma relação de cooperação que seja construtiva e atenda a ambas as partes 
(FORTES, 2014).

O que se verifica até aqui é a necessidade de um equilíbrio, no ensino jurí-
dico, entre local-global e entre habilidades-conteúdo-reflexão (ou capacidade 
crítica), de tal modo a não abandonar as questões importantes aos contextos 
nacionais e o papel do bacharel em Direito na sociedade, mas tampouco 
negar a conformação de um espaço global, conferindo a possibilidade de os 
formandos nesse campo atuarem como global lawyers.

Reconhece-se que essa não é uma tarefa simples, principalmente no Bra-
sil, onde o ensino jurídico ainda é marcado por um legado pautado no dog-
matismo, no tecnicismo e no tradicionalismo – aspectos que desfavorecem 
tanto uma reflexão crítica acerca do Direito e do papel dos juristas quanto 
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o desenvolvimento de habilidades importantes para o mercado globalizado 
(MENDONÇA e ADAID, 2018). 

Mais ainda, o equilíbrio aqui referido requer programas que confiram 
possibilidades de escolha ao aluno, para que este possa ter a formação mais 
completa naquilo que desejar, para atuar nacional ou globalmente. Progra-
mas que ofereçam flexibilidade com preferência para disciplinas eletivas e 
optativas (RIBEIRO e VARGAS, 2014), bem como a oferta de intercâmbios 
e diálogos com outras universidades (como já referido), são parte desse equi-
líbrio. Contudo, nem todas as universidades têm capacidade, i.e., recursos, 
para disponibilizar essas oportunidades e para contratar professores capaci-
tados a inovar em sala de aula, fugindo da nossa tradição jurídica de ensino 
(FRIEL, 2005).

A diferença de capacidade institucional é clara no contexto brasileiro. 
Em 2017, existiam mais de 1.200 cursos de graduação em Direito, dos quais 
86,7% eram ofertados por instituições privadas de ensino e 42,2% se encon-
travam na região Sudeste (FGV, 2020).

Ainda que a base para comparação adotada seja problemática, uti-
lizando como indicador de qualidade o Conceito Preliminar de Curso3 
(CPC), verifica-se que apenas 24,1% dos cursos contam com CPC igual 
ou superior a 2,95, desempenho tido como satisfatório. Esse indicador per-
mite afirmar que uma parcela bastante significativa dos cursos brasileiros 
de graduação em Direito não oferece uma formação jurídica considerada 
suficiente (FGV, 2020).

Como ressaltam Ronaldo Porto Macedo Júnior et al. (2014, p. 66):

[…] ainda que não se disponha de dados estatísticos precisos, 
é correto afirmar que uma grande parcela dos formados em 

3 “O Conceito Preliminar de Curso é composto pela nota do Enade, pelo Indicador de Dife-
rença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) e por fatores que consideram 
a titulação dos professores, o percentual de docentes que cumprem regime parcial ou in-
tegral (não horistas), recursos didático-pedagógicos, infraestrutura e instalações físicas” 
(FGV, 2020).
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direito, provavelmente a maioria, a julgar pelo número de apro-
vados no exame da OAB, não exercerá uma profissão jurídica. 
Muitos serão absorvidos pelo mercado de trabalho em áreas 
não diretamente relacionadas ao direito, como administração 
(pública e privada), comércio e indústria, entre outros.

Essa discrepância faz com que o ensino jurídico equilibrado seja aces-
sível apenas para a camada mais rica da população, fazendo do jurista 
bem qualificado um privilegiado. O privilégio é ainda maior ao se pensar 
no global lawyer (CHESTERMAN, 2009), cuja formação envolve (i) o 
acesso às universidades de ponta; e ainda (ii) a possibilidade de participar 
dos programas de intercâmbio e duplo diploma (que podem ser oferecidos 
pelas universidades, mas dos quais nem todos os alunos terão condições 
de participar).

A ascensão do direito global e do advogado global faz surgir, então, uma 
classe de profissionais VIPs em um mercado já estratificado, evidenciando 
um problema de desigualdade na própria formação. Esse é um aspecto a ser 
objeto de reflexão nos cursos, e uma questão a ser considerada pelos pro-
fessores e pelas instituições de ensino, no estabelecimento de seus objetivos 
institucionais, programas e planos de ensino.

Em suma, de todo o exposto, verificam-se alguns desafios ao ensino 
jurídico colocados pelo aparecimento da figura dos global lawyers e da 
concepção de um direito global, quais sejam:4 (i) equilibrar ensino prático 
e teórico, ensino voltado à apreensão de habilidades e ensino voltado à 
reflexão; (ii) equilibrar no programa conteúdos de direito local e de direito 
global; (iii) enfrentar os desafios da implementação de métodos de ensino 
que permitam a apreensão das habilidades requeridas pelo global lawyer e a 

4 Os desafios aqui identificados dialogam com aqueles abordados por Fuentes-Hernández 
(2002, p. 54-59), no contexto da América Latina, que tratam da pressão das faculdades 
de Direito em atualizar seu currículo e métodos de ensino para ajudar a promover de-
mocracia, direitos humanos e mudança social e econômica em um mundo cada vez mais 
interdependente.
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reflexão crítica do Direito em seu contexto, criando responsabilidade social, 
política e pessoal; (iv) superar assimetrias na relação Norte e Sul Global ao 
estabelecer diálogos universitários por meio de ligas e programas de inter-
câmbio e duplo diploma; (v) lidar com questões de desigualdade de acesso 
ao ensino jurídico que qualifique o aluno para atuar no mercado global.

A melhor compreensão desses desafios no contexto brasileiro demanda 
produção de trabalhos empíricos. Tendo isso em vista, a partir do referencial 
teórico aqui explorado e das questões que a figura do global lawyer e do 
direito global suscitam para o ensino jurídico, desenvolvemos a seguir um 
estudo de caso, com base em análise documental, do Programa de ensino 
do Insper.

2. estudo de caso: Insper

Tendo em vista o surgimento de (i) novas ferramentas para formação e ensino 
do Direito e (ii) novas profissões de interesse dos bacharéis em Direito, pro-
curamos, nesta seção, entender como a nova experiência acadêmica proposta 
pelo curso de graduação do Insper incorpora as noções de direito global e 
global lawyer em seu currículo e projeto acadêmico. O estudo de caso foi 
desenvolvido a partir dos desafios colocados pelo aparecimento das figuras 
do direito global e global lawyer. Para isso, utilizamos os apontamentos da 
seção 15 como guias analíticos e lente de análise do material coletado.

5 Os desafios foram base para formulação de algumas subperguntas de pesquisa que guia-
ram a leitura do material (como lente de análise), às quais buscamos responder ao longo 
deste capítulo: (i) Houve preocupação com o equilíbrio do ensino prático e teórico, do 
ensino voltado à apreensão de habilidades e do ensino voltado à reflexão? (ii) Houve 
preocupação com o equilíbrio no programa de conteúdos de direito local e direito glo-
bal? (iii) Buscou-se enfrentar os desafios da implementação de métodos de ensino que 
permitam a apreensão das habilidades requeridas pelo global lawyer e a reflexão crítica 
do Direito em seu contexto, criando-se reponsabilidade social, política e pessoal? (iv) 
Buscou-se superar assimetrias na relação Norte e Sul Globais ao se estabelecer diálogos 
universitários por meio de ligas e programas de intercâmbio e duplo diploma? (v) Bus-
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A perspectiva empírica apresentada neste capítulo seguiu uma metodo-
logia de estudo qualitativo, por meio de análise documental, de materiais 
extraídos do próprio site da instituição que analisaremos – Instituto de 
Pesquisa Insper ou “Insper” (2020b). A escolha pelo curso de graduação 
dessa instituição se deu não só pelo Insper ser uma instituição reconhecida 
pelo mercado em seus outros cursos, mas também pelo fato de ter sido o 
último, não gratuito, aprovado, ainda no ano de 2020, com nota máxima nos 
critérios avaliados pelo MEC. Isso significa que as lentes estarão voltadas 
para um curso de graduação não só novo, mas de excelência no Brasil.

Os documentos coletados, analisados e que respondem às perguntas 
propostas foram: (i) Grade Curricular do curso de graduação em Direito do 
Insper, do ano de 2020; (ii) Anuário de atividades da Instituição de Ensino 
Superior, do ano de 2019, e Plano de Desenvolvimento Institucional 2018- 
-2022; (iii) Infográficos de “Objetivos de Aprendizagem” e “Integração entre 
teoria e prática” para o curso de graduação em Direito, do ano de 2020; (iv) 
Relatório Anual do programa de bolsas, do ano de 2019; e (v) Organização 
dos cursos “L.L.M.”, “L.L.C.” e “Educação executiva em Direito”. A partir 
da sistematização desses dados, por meio de uma análise crítica, apresenta-
remos nossos achados de pesquisa.

Tendo em vista o método previamente apresentado, cabe analisarmos as 
informações oferecidas pelos documentos. Uma das preocupações iniciais 
apresentadas se relacionava ao viés do ensino ofertado pelas disciplinas 
obrigatórias, que poderia ter enfoque maior na prática jurídica ou nos apren-
dizados teóricos. A grade curricular do Insper foi desenhada com disciplinas 
que se delineiam tanto por bases mais teóricas, como “Introdução ao Estudo 
do Direito I”, quanto por disciplinas de caráter mais prático, como “Design 
e Empreendedorismo”. Enquanto a primeira disciplina classicamente expõe 
as bases teóricas que serão utilizadas pelos alunos ao longo dos anos no 

cou-se lidar com questões de desigualdade de acesso ao ensino jurídico que qualifique 
o aluno para atuar no mercado global? (vi) Como o curso da graduação aprimorou ou 
inovou em face dos cursos na área do Direito já existentes na instituição (Educação 
Executiva e Pós-Graduação)?
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curso de graduação, a segunda se insere em uma lógica diversa, de ensino 
para além do Direito (INSPER, 2020b).

As disciplinas que retratamos aqui como teóricas são aquelas em que 
o conhecimento apreendido pelos alunos muito provavelmente não será 
diretamente utilizado em sua atividade profissional prática. As bases de 
ensino são muitas vezes filosóficas e reflexivas e não necessariamente 
observáveis na realidade. Na classificação proposta por Ghirardi (2012), 
seriam disciplinas com foco no saber, ou seja, na apreensão de um conjunto 
bem definido de informações e conceitos. As disciplinas práticas, por sua 
vez, tendem a ter um foco de aprendizado no fazer e no olhar, buscando 
o aprendizado de práticas de ação e também de problematizar a realidade. 
Isso vai ao encontro das disciplinas com ensino para além do Direito, cujo 
aprendizado tende a estar relacionado a habilidades práticas de ação – que 
não necessariamente diferencia o advogado do gerente de um escritório de 
advocacia, por exemplo.

Nesse ponto, cabe a ressalva de que não acessamos os programas das 
disciplinas, que não estavam disponibilizados publicamente. É possível que 
mesmo cursos voltados a habilidades tenham espaços de reflexões críticas, 
se forem utilizados métodos adequados para tal fim. Ghirardi (2012, p. 53) 
explica que métodos de ensino não são fórmulas nem receitas neutras, nem 
práticas que possam ser mecanicamente aplicadas, mas a tradução concreta 
de leituras específicas de saber, de ensino-aprendizagem e de universidade, 
e, por isso, também podem auxiliar na delimitação das características de 
cada disciplina.

A existência de “clínicas” obrigatórias na grade curricular pode indicar o 
viés de prática jurídica do curso. As clínicas são oportunidades para que os 
alunos exercitem o fazer, aprendendo na prática a tomar decisões e formular 
estratégias, desembocando na resolução de disputas jurídicas concretas.6 
Em três oportunidades ao longo dos dez semestres de curso, os alunos irão 
participar de clínicas jurídicas, que contarão com carga horária expressiva 

6 O ensino por meio de clínicas seria baseado na resolução de um problema jurídico exis-
tente e possível, sob a supervisão de um professor (SCABIN e ACCA, 2009).
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(aproximadamente 20% do total). Nos dois últimos anos, quando as clínicas 
não são mais obrigatórias, são previstas atividades de “projetos de prática 
jurídica”, que serão obrigatórias e ocuparão aproximadamente 25% da carga 
horária de cada um dos semestres. Nesse momento, a orientação prática fica 
ainda mais evidente.

Cabe destacar que o curso pretende integrar não só ramos do Direito e 
áreas de conhecimento, mas teoria e prática, e isso pode ser observado na 
Figura 1:

Figura 1 – Diálogos e integração

Fonte: Insper (2020a).

Além das disciplinas, importante notar o conteúdo do “Infográfico teoria 
e prática”, que demonstra a integração entre conteúdos teóricos e práticos, 
conforme a Figura 2.

INTEGRAÇÃO Entre teoria 
e prática

Entre ramos 
do Direito

Entre 
áreas do 

conhecimento
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Figura 2 – Práticas de ensino-aprendizagem

Fonte: Insper (2020a).

A proposta apresentada indica que serão articuladas atividades curricu-
lares e extracurriculares, com vieses teóricos e práticos. Na apresentação 
das atividades, estão previstas – além das disciplinas, clínicas e prática jurí-
dica – mentorias individuais com profissionais, estágio de férias, estágio 
profissional e participação em organizações estudantis. O intuito parece ser 
balancear a proposta teórica das disciplinas com momentos de exercício 
prático dos aprendizados, já que todos os semestres contam com algum tipo 
de atividade típica dentro da sala de aula (disciplinas) e oportunidades de 
prática que acontecem fora do limite da sala de aula. Para Ghirardi (2012), o 
maior desafio estaria justamente em articular esses dois diferentes momentos, 
já que a essência do processo de aprendizagem está no modo como o aluno 
articula teoria e prática e na forma como permite que cada um deles desafie 
o outro – e não na teoria pura (que pode se transformar em conceitos inúteis) 
nem na prática cotidiana (que pode virar um processo mecânico).

No infográfico da Figura 2, chama a atenção que, dos sete tipos de ati-
vidade apresentados, apenas um deles se identifica como presumivelmente 
teórico: as disciplinas. Isso porque as disciplinas têm como objetivo ensinar 
e repassar aos alunos certo conjunto de informações (chamado de teoria) – 
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ainda que, como já visto, isso possa variar de acordo com o conteúdo a ser 
ensinado e a metodologia de ensino a ser utilizada. Essas informações (ou 
o repertório conceitual de cada disciplina), superados os desafios já aponta-
dos, podem ser utilizadas em outros contextos como instrumentos para que 
estudantes atinjam objetivos distintos.

Já em relação aos vieses de ensino, que podem focar (i) na construção 
de habilidades ou (ii) na reflexão sobre o conteúdo, os dados documentais 
indicam um posicionamento mais claro da instituição. A partir de uma análise 
conjunta da grade horária e do Infográfico de Objetivos de Aprendizagem 
do curso (INSPER, 2020a), entendemos haver uma vontade em construir 
um curso voltado à formação de habilidades, em detrimento de um voltado 
a reflexões, já que predominam disciplinas e atividades que têm o intuito de 
avaliar possibilidades de ação e resolver problemas. No Quadro 1, elaborou-
-se um resumo dos objetivos de aprendizagem propostos pelo Insper com base 
nos documentos disponíveis da instituição. As colunas 1 e 2, que apresentam 
os objetivos relacionados à construção de habilidades, predominam sobre a 
coluna 3, que mostra os objetivos ligados à reflexão sobre o conteúdo.

Quadro 1 – Objetivos disciplinares

Estruturar problemas Avaliar possibilidades Resolver problemas

Conhecer fatos, demandas e 
interesses.

Mapear limites e oportunidades 
jurídicas.

Tomar decisões.

Saber o que é juridicamente 
relevante.

Identificar alternativas possíveis. Compor arranjos normativos.

Projetar impactos e riscos jurídicos e 
não jurídicos.

Aplicar arranjos normativos.

Fonte: Elaboração própria, com base em Insper (2020a).

2.1. DIREITO GLOBAL E DIREITO LOCAL

Tendo em vista o panorama do curso, buscamos agora apresentar alguns 
exemplos de como a disposição das disciplinas, analisada junto aos objetivos 
do curso, parece ter considerado diferentes interesses ao conciliar conteúdos 



243 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

de direito local e de direito global. Para justificar esse argumento, iremos 
estudar algumas das (i) disciplinas propostas, a partir de como podem abordar 
conceitos de direito local e/ou global, das (ii) parcerias internacionais que 
a instituição apresenta e das (iii) informações a respeito de alunos egressos 
da instituição.

Em relação às disciplinas, focaremos no exame de uma amostra de qua-
tro casos que podem exemplificar como se dá a abordagem pela perspectiva 
local ou global. De início, analisaremos as disciplinas Realidade Brasileira 
e Projetos para o Brasil e Macroeconomia e, em seguida, as disciplinas 
Processo Legislativo e Organizações Internacionais.

Na disciplina denominada (i) Realidade Brasileira e (ii) Projetos para o 
Brasil, o olhar tende a voltar-se para projetos em contexto a partir da óptica 
brasileira – dando relevância ao local. Pelo próprio nome da disciplina, é 
possível notar que a perspectiva nacional foi colocada em destaque. Além de 
exercer uma atenção ao olhar (de problematização da realidade), os estudan-
tes também poderão se apropriar de possíveis gargalos existentes em plano 
nacional, o que abre um campo não só para aprendizagem em sala de aula, 
mas também para atuação profissional futura – já que poderão trabalhar no 
aprimoramento desse perfil de projetos existentes.

Já na disciplina Macroeconomia, os alunos tendem a ter contato com 
problemáticas de alcance global. Macroeconomia é uma disciplina que, na 
sua epistemologia, já abraça as diferentes perspectivas nacionais, abordando 
como problemáticas econômicas diferentes podem atingir de modo distinto 
países em contextos diferentes. Além disso, a perspectiva internacional é 
necessária para aprendizagem do conteúdo, já que a macroeconomia trata das 
relações entre os mais variados atores econômicos, abordando temas como 
as relações entre oferta de moeda e taxa de juros ou de crescimento, focando 
especialmente os problemas relativos ao ciclo de negócios e à influência da 
política monetária e fiscal nos resultados econômicos (HAUSMAN, 2018). 
Ainda que possa haver métodos que conjuguem o saber, o olhar e o fazer, 
o ensino não poderá se limitar ao contexto local.

Do mesmo modo, analisando as disciplinas (i) Processo Legislativo e 
(ii) Organizações Internacionais, percebemos que o balanceamento entre a 
perspectiva local e a global se repete. Enquanto a primeira certamente terá um 
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enfoque nas diretrizes locais e no contexto brasileiro, de funcionamento do 
Poder Legislativo nacional, a segunda parte para um enfoque na perspectiva 
global e na aprendizagem de procedimentos e organização de instituições 
em nível internacional.

Indo ao encontro da perspectiva global proposta pelas disciplinas, o Insper 
não só propõe, mas enxerga como estratégicos os programas de intercâmbio 
e as parcerias com as mais variadas universidades e instituições estrangeiras. 
Como exposto no Relatório Anual 2019 (INSPER, 2019, p. 20):

Avançar na internacionalização da escola é um dos nossos obje-
tivos estratégicos. Por isso, fortalecemos parcerias com reno-
madas escolas de negócios no mundo, além de trazer docentes 
e alunos estrangeiros para fomentar o ambiente de vivência 
multicultural.

Ao longo do último ano, o Insper fechou acordos com mais de noventa 
escolas parceiras nos mais variados países, incentivando que os alunos tives-
sem uma experiência internacional por meio dos intercâmbios. Os alunos da 
graduação em Direito poderão se valer dessa aposta pela internacionalização 
da instituição.

Além disso, outras experiências globais também são apoiadas pela insti-
tuição, como é o caso do encontro do MIT SCALE Latin-American – grupo 
internacional de pesquisa e educação dedicado ao desenvolvimento e à dis-
seminação de inovações globais na área de cadeia de suprimentos e logística, 
reunindo universidades, centros de pesquisas e empresas do setor. O Insper 
foi nomeado como sede do encontro de 2021, que ocorreu de forma virtual. 

Por fim, ainda em relação à internacionalização, o Insper a coloca como 
requisito estratégico para sua transformação em um protagonista nacional 
e internacional (segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional 2018- 
-2022). Entre os objetivos da internacionalização estariam atrair estudantes 
excelentes e ampliar a diversidade de alunos e professores. Para o Insper, o 
processo adicionaria valor tanto para si quanto para as instituições, docentes 
e alunos estrangeiros parceiros, sendo uma das formas de efetivar o desen-
volvimento, em ambos os lados, de competências de relacionamento mul-
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ticultural e atuação global. A internacionalização, nesse sentido, parece se 
colocar como condição necessária de aprimoramento do perfil da instituição.

Do mesmo modo, quando analisamos as áreas de atuação dos alunos 
egressos da instituição, a escolha por carreiras globais se destaca – mos-
trando uma instituição que forma alunos com preferência e capacidade para 
atuarem no mercado global. Ainda que os dados analisados não façam refe-
rência ao curso de Direito, eles são úteis na construção do perfil da institui-
ção. Os dados do Relatório Anual 2019 demonstram que 18% dos alunos 
recém-formados atuam no mercado financeiro (área com a maior presença 
entre os recém-formados). Tal carreira é notadamente de caráter global, já 
que pautada pelo capitalismo financeiro e pelos sistemas internacionais de 
integração econômica, como as bolsas de valor.

Em segundo lugar, com 16% dos alunos recém-formados, está a atuação 
em áreas de vendas e comercial. Em relação especificamente a essa infor-
mação, não é possível afirmar uma tendência maior por atuação global ou 
local. Chama a atenção, porém, que, entre as três áreas de maior atuação 
(mercado financeiro, comercial e vendas e marketing), nenhuma delas tenha 
abordagem típica ou objetivamente local – como seria o caso da atuação de 
egressos como docentes em instituições de ensino nacionais, por exemplo.

Desta subseção, podemos concluir que a instituição busca equilibrar, 
em seu programa do curso de graduação em Direito, perspectivas de ensino 
globais e locais – por meio seja das disciplinas ofertadas, seja da parceria com 
outras instituições. Já em relação aos outros cursos de graduação ofertados, 
o Insper demonstrou um perfil institucional mais voltado a uma inserção no 
mercado global.

2.2. ENFRENTANDO AS DESIGUALDADES LOCAIS E GLOBAIS

Para que possamos entender mais sobre como a instituição busca diminuir, 
por meio do ensino do Direito, as desigualdades entre diferentes classes 
sociais no Brasil, e também entre o Norte e o Sul Globais – com diferentes 
perspectivas de ensino –, vamos agora analisar o programa de bolsas ofe-
recido pelo Insper e a existência, ou não, de parceria com universidades do 
Norte e Sul Globais.
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A desigualdade de acesso é o primeiro ponto importante a ser destacado. 
As noções de direito global e global lawyer, quando apresentadas em um 
curso de graduação em instituição privada de ensino, como é o Insper, abrem 
margem para um ensino de público elitista – que só alcança as classes mais 
altas da sociedade –, possibilitando o aprendizado de novos conceitos a ape-
nas uma parcela da população; daí a importância das bolsas de estudos. O 
objetivo pode ser entendido como levar as novas noções incorporadas pelo 
curso de graduação a estudantes de diferentes realidades locais.

Nesse sentido, o Relatório de bolsas apresenta um panorama sobre qual 
é o alcance das bolsas de ensino da instituição até o momento. Ainda que os 
dados não façam referência às bolsas concedidas no curso de graduação em 
Direito, já que 2020 é o primeiro ano de seu oferecimento, pode ser um bom 
ponto de partida para a compreensão do perfil geral das bolsas de estudos 
oferecidas no Insper. As bolsas de estudos são concedidas após a aprovação 
no vestibular, e incluem a seleção por meio de critérios de renda, valores 
pessoais e qualificação acadêmica, podendo ser parciais ou integrais.

No ano de 2019, 546 alunos pediram a concessão de bolsa, e 70 desses 
pedidos foram concedidos. O número é maior do que o do ano de 2018, em 
que 54 pedidos foram aceitos, ainda que a mesma quantidade de cursos de 
graduação estivesse sendo oferecida. O custo médio de um bolsista integral 
em 2020 foi de R$ 7.000,00, valor que por si só demonstra a dificuldade de 
acesso à instituição aqui estudada. Além disso, a quantidade de doadores e 
de valor doado em 2019 foi a maior desde a criação do programa de bolsas 
(363 e R$ 363.000,00, respectivamente). Os números7 mostram um pano-
rama favorável à incorporação de um programa de bolsas sólido que também 
abarque o curso de graduação em Direito do Insper.

Ainda na perspectiva do enfrentamento de desigualdades, cabe analisar 
como a instituição se propôs (ou não) a superar assimetrias na relação Norte 
e Sul Globais, estabelecendo diálogos universitários por meio de ligas e pro-
gramas de intercâmbio e duplo diploma. A partir dos documentos analisados, 

7 Os números aqui apresentados foram retirados do Relatório Anual do Programa de Bolsas 
do ano de 2019.
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pudemos perceber que a instituição já possui parcerias com universidades 
do considerado Sul Global, que poderão ser aproveitadas pelos alunos da 
graduação em Direito. As universidades parceiras desse viés estão localizadas 
entre Peru, Marrocos, Colômbia, Chile e Argentina.

Especificamente em relação ao curso de graduação em Direito, ainda 
não há informações disponíveis sobre quais serão as parcerias ou possíveis 
ligas acadêmicas. A tendência, no entanto, parece ser de aproximação com as 
instituições do Sul Global. No ano de 2019, por exemplo, o Insper recebeu 
um grupo de 22 estudantes da Universidad de La Sabana, na Colômbia.8

O Insper, nesse sentido, parece reconhecer que as desigualdades de acesso 
impactam o ensino na instituição. Dessa forma, demonstrou-se preocupado 
em instituir e fortalecer mecanismos que contribuam para um ambiente 
mais plural, apesar das barreiras de acesso impostas. No mesmo sentido, 
vem fortalecendo laços institucionais para que assimetrias entre Norte e Sul 
Globais sejam reduzidas. 

2.3. A EXPERIÊNCIA DO INSPER NA FORMAÇÃO DE GLOBAL LAWYERS

Por fim, nesta subseção buscamos examinar como os já existentes cursos 
de “Educação Executiva em Direito”, “LL.M.” e “LL.C.” podem ou não ter 
incorporado as noções de global law e global lawyer em suas vivências. Esse 
ponto é importante, pois serão analisadas as primeiras experiências do Insper 
com cursos jurídicos, podendo nos auxiliar com a visão geral da instituição 
sobre o ensino do Direito.

De acordo com o website do Insper (INSPER, 2020c), os programas 
de LL.M. são direcionados aos profissionais já formados em Direito que 
estão se preparando para atuar com temas principalmente de direito privado, 
nas áreas financeira e empresarial. Os programas de LL.M. oferecidos são: 
Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais, Direito Societário e Direito 
Tributário. O programa de LL.C. em Direito Empresarial capacita bacharéis 
em Direito para uma formação instrumental na área do Direito Empresarial 

8 Relatório Anual 2019.
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privado e no desenvolvimento de habilidades e competências necessárias 
para o atendimento de clientes com problemas jurídicos na área empresarial.

O viés de enfoque em habilidades por si só já se aproxima das qualidades 
exigidas de um global lawyer, além da denominação internacional, e não 
em português, do programa de pós-graduação: “LL.M”, ou Latin Legum 
Magister, usada em diversos países do globo. Os programas também con-
tam com a possibilidade de vivência internacional, por meio dos programas 
de summer, em parceria principalmente com a Universidade de St. Gallen, 
na Suíça. Além disso, no LL.M. de Direito dos Mercados Financeiro e de 
Capitais, destacam-se as disciplinas oferecidas: Câmbio e Capitais Interna-
cionais e Operações nos Mercados Internacionais – que os próprios nomes 
indicam tratarem de matérias voltadas a tópicos do global law. Apesar da 
nomenclatura em inglês, das parcerias internacionais e do enfoque em habi-
lidades, em nenhum dos cursos pôde ser notada uma prevalência de matérias 
com foco no conteúdo de direito global em detrimento do direito local – são 
disciplinas que não trazem a perspectiva internacional em seu nome, nem 
ao menos dependem de uma perspectiva global de ensino.

Finalmente, existem os cursos de Educação Executiva em Direito de 
curta e média duração, quais sejam: Certificação em Direito e Tecnologia, 
Direito do Agronegócio, Direito do Trabalho – uma visão multidisciplinar 
e estratégica, Direito em Startups, Direito Penal Empresarial, Economia do 
Compartilhamento, Gestão de Departamentos Jurídicos, Gestão de Proprie-
dade Intelectual, Prática de Contratos de Tecnologia e Propriedade Industrial, 
Proteção de Dados e Privacidade e Recuperação Judicial de Empresas. Nos 
cursos apresentados, também não é possível notar, a priori, uma prevalência 
de projetos que incorporem majoritariamente conteúdos de global law e 
global lawyers – são disciplinas que parecem não se situar necessariamente 
em um diálogo internacional, dependendo, em certa medida, do contexto 
local, como direito penal, trabalhista e recuperação judicial.

Ainda assim, o Insper credita os cursos como de prática (INSPER, 2020d), 
o que denota que a instituição que em 2021 lançou o curso de graduação 
em Direito se introduziu no mundo jurídico a partir de cursos com viés prá-
tico – ainda que não necessariamente tivessem suas experiências voltadas 
diretamente ao direito global.
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conclusões

O objetivo do presente capítulo foi examinar, fundamentado em uma larga 
reflexão, o impacto da ascensão do global lawyer no ensino jurídico. O Insper 
nos serviu como estudo de caso, isto é, como objeto que permitiu examinar 
esse fenômeno abrangente a partir de sua manifestação particular. Com isso, 
buscávamos responder se a instituição teria incorporado questões relevantes 
de direito global no curso, visando à formação de global lawyers. Percebe-
mos que o objetivo da instituição em seu curso de graduação não parece ser 
unicamente a formação desse tipo de profissional específico, mas privilegiar 
uma formação mais abrangente.

Apesar de a instituição ter-se inserido no campo do Direito por meio de 
cursos de LL.M., que possuem um viés majoritariamente prático, voltados 
ao aperfeiçoamento do profissional no atendimento de seus clientes, a aná-
lise documental levou a resultados surpreendentes. O curso de graduação 
em si parece ter sido desenhado de modo a incorporar um ensino que não 
é exclusivamente prático (ainda que este seja bastante valorizado), como 
seria a tendência de cursos voltados primordialmente à formação de global 
lawyers, que têm uma preocupação com a inserção do advogado em um 
campo marcado pelas demandas do mercado transnacional.

O Insper mistura a perspectiva prática, a partir de atividades que trans-
cendem a sala de aula e de métodos de ensino que visam à resolução de pro-
blemas, com a perspectiva teórica de disciplinas tradicionais em busca de um 
balanceamento que também foge à tradição brasileira do ensino do Direito 
– que é dogmática e com dinâmicas e metodologias de ensino praticamente 
idênticas, apesar dos diferentes formatos de instituição (GHIRARDI, 2012).

Outro indício encontrado de que os global lawyers não são o objetivo 
final do curso de graduação e de que se buscou enfrentar os desafios de um 
ensino mais abrangente é o fato de que a escolha pelo ensino de conteúdos 
de global law não é nítida, mesmo tendo-se notado uma preferência pela 
construção de habilidades essenciais ao global lawyer.

O novo curso do Insper não incorporou de maneira direta disciplinas de 
global law, com foco exclusivamente no global, por meio de uma perspectiva 
internacional, como acontece no curso de bacharelado em Direito Global da 
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Universidade de Tilburg (Países Baixos), em que as disciplinas focam na 
resolução de conflitos transnacionais e nas organizações internacionais. Pelo 
contrário: verificou-se uma busca pelo equilíbrio entre o local e o global, 
com a oferta de disciplinas que requerem estudos no (e sobre o) contexto 
brasileiro – ainda que tenha sido dada maior preferência para a construção 
de habilidades, em detrimento da reflexão crítica do Direito em seu contexto.

Um possível diagnóstico é que o desenho de um curso equilibrado se 
deu justamente por se tratar de um curso de graduação, que visa à formação 
inicial do profissional do Direito. Essa formação poderá ser posteriormente 
aprofundada em quesitos específicos, a depender do interesse de cada aluno, 
em cursos de especialização e pós-graduação.

Ainda assim, mesmo não sendo o objetivo central do curso, considerando 
o perfil dos alunos egressos dos outros cursos da instituição, parece-nos que 
os futuros bacharéis em Direito pelo Insper tendem a ter o ferramental neces-
sário para se inserir no mercado do global law – haja vista a prevalência de 
métodos voltados ao desenvolvimento de habilidades e a possibilidade de 
realização de programas de intercâmbio e parcerias acadêmicas com outras 
universidades (tanto do Norte quanto do Sul Globais).

Por fim, o Insper parece mostrar-se preparado para implementar um 
programa de bolsas, denotando o perfil de uma instituição que está preocu-
pada com os problemas de acesso ao ensino de qualidade em uma realidade 
marcadamente desigual. A instituição, portanto, não aparenta alienar-se ao 
contexto brasileiro, procurando expandir o alcance do ensino para diminuir o 
seu caráter elitista – o que vai ao encontro da busca por um ensino equilibrado.

Certamente, os desafios colocados ao ensino jurídico pelo aparecimento 
da figura dos global lawyers, e da concepção de um direito global, não são 
fáceis de serem enfrentados e requerem escolhas difíceis. A posição do Ins-
per, conforme demonstra a análise documental aqui realizada, foi moderar, 
e não inovar, criando um curso de graduação não voltado exclusivamente ao 
global law – mas que o incorpora, equilibrando conteúdo, método e acesso. 
Dessa forma, é mantida uma base de direito local sólida, possibilitando o 
rigor intelectual e o modo de pensar jurídico (FRIEL, 2005).

O resultado dessas escolhas ainda não sabemos, mas entender o que a 
instituição planejou como caminho para a formação de seus alunos é impor-
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tante não só para que, no futuro, possa ser feito um balanço (verificando o 
que foi ou não foi alcançado e o que correspondeu ou não ao anunciado), mas 
também para que seja possível comparar instituições, instigando o debate 
acerca do ensino jurídico no Brasil.

Nesse sentido, as lentes de análise propostas para o estudo de caso feito 
podem ser utilizadas como referencial para o exame de outros cursos, inclu-
sive, de instituições públicas, como a Universidade Federal de São Paulo 
(que também inaugurou um novo curso de graduação em Direito), a fim de 
que seja possível comparar diferentes desenhos institucionais de ensino.
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CAPÍTULO 8
O DISTANTE, O REMOTO E O DIREITO: DISPUTAS 
PELA RECONFIGURAÇÃO DA FORMAÇÃO JURÍDICA 
E POSSÍVEIS IMPACTOS DA PANDEMIA

Fernando Romani Sales
Larissa Cristina Margarido

Introdução

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino permitida 
pela legislação brasileira e validada pelo Ministério da Educação 
(MEC), que se encontra em ampla expansão na última década, em 

especial no ensino superior. Ainda assim, cursos jurídicos de graduação e 
pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) continuam proibidos 
nessa modalidade, sendo objeto central de disputa travada por instituições 
privadas de ensino superior (IPESs) – que buscam a aprovação da cria-
ção desses cursos pelo Ministério da Educação (MEC) – e pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) – que visa impedir a criação de novos cursos 
jurídicos, em especial na modalidade a distância. 

Agravando essa disputa, a pandemia gerada pelo novo coronavírus exigiu 
que as instituições de ensino superior (IESs) de todo o país adequassem a 
maioria de seus cursos presenciais à modalidade remota, que é comumente 
confundida com a EaD.

Essas são as premissas do presente capítulo. Ao longo do texto, buscamos 
nos debruçar sobre cada um desses pontos a partir de embasamentos teóri-
cos da literatura especializada que trata do ensino jurídico e da educação a 
distância, bem como apresentar e analisar dados que se relacionam com os 
termos da disputa anteriormente relatada. Para tanto, o trabalho se divide 
em três seções e algumas subseções, além desta introdução e das considera-
ções finais, que visam organizar as informações, as análises, as críticas e os 
argumentos mobilizados.
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A primeira seção pretende apresentar um panorama da EaD no Brasil, 
abordando sua definição legal, uma breve explanação acerca do sistema nor-
mativo que regulamenta essa modalidade educacional – perpassando a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, decretos e portarias normativas do MEC –, 
bem como dados sobre o crescimento da EaD nos últimos anos, tais quais a 
evolução da oferta e de matrículas nos cursos de graduação e pós-graduação 
e sua distribuição regional. 

Além disso, abordamos como a pandemia gerada pelo novo coronavírus 
(covid-19) impactou o ensino brasileiro, demandando que as IESs adaptassem 
o regime presencial para o remoto. Nesse ponto, explicamos as semelhanças 
e diferenças entre as modalidades remota e a distância e exploramos algu-
mas premissas teóricas sobre o ensino remoto em contraposição a cenários 
observados na prática.

Já a segunda seção busca explorar as características da EaD no âmbito 
do ensino jurídico, que se restringe atualmente ao universo da pós-graduação 
lato sensu. Nesse passo, analisamos dados como a evolução da oferta nacional 
de cursos de especialização em Direito a distância nos últimos quinze anos, 
sua distribuição regional e a participação das IESs nessa oferta a partir das 
diferentes naturezas jurídicas – pública, privada sem ou com fins lucrativos. 

A terceira e última seção, por sua vez, visa expor os principais argumen-
tos que fomentam o atual debate em torno da liberação/proibição de cursos 
de graduação em Direito a distância: de um lado, a resistência da OAB em 
permitir tal modalidade no ensino jurídico, partindo da percepção de baixa 
qualidade da formação jurídica brasileira como um todo, cenário que, segundo 
a instituição, seria ainda mais agravado com a liberação de cursos EaD ofe-
recidos por IPESs que estariam mais interessadas nos frutos econômicos 
da expansão do que na qualidade dos profissionais jurídicos formados; de 
outro lado, o incentivo à liberação da EaD no Direito sustentada pelas IPESs 
pelo argumento central de que tal modalidade é capaz de expandir o acesso 
ao ensino superior e, consequentemente, democratizar a educação jurídica 
brasileira, aqui compreendida como um espaço formativo restrito e marcado 
por desigualdades socioeconômicas e regionais que caracterizam o Brasil.

As considerações finais pretendem lançar luz aos desafios que envolvem 
essa disputa argumentativa a partir de questionamentos que consideramos 
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pertinentes para pensar e refletir sobre as tensões que marcam a relação baixa 
qualidade-democratização do ensino jurídico e os possíveis impactos trazidos 
pela pandemia, pela atual expansão da EaD no país e pelo “novo normal” 
que caracterizará o cenário educacional brasileiro no pós-pandemia.

1. ead: a velha novIdade que chegou para fIcar

1.1. EAD NO BRASIL: CONCEITO, REGULAMENTAÇÃO E CRESCIMENTO

Entre os diversos conceitos de EaD presentes na literatura especializada 
(HOLMBERG, 1981; KEEGAN, 1991; LANDIM, 1997), adotamos, no 
presente capítulo, aquele apresentado pelo art. 1º do Decreto n. 9.057/2017 
– responsável por regulamentar a disposição do ensino a distância na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, qual seja:

[...] considera-se educação a distância a modalidade educa-
cional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 
de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal quali-
ficado, com políticas de acesso, com acompanhamento e ava-
liação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades edu-
cativas por estudantes e profissionais da educação que estejam 
em lugares e tempos diversos. (BRASIL, 2017)

Assim, por EaD nos referimos à modalidade educacional que organiza 
seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC) tendo em vista a realização de todo 
o ensino na modalidade a distância – com a exceção de eventuais momentos 
presenciais obrigatórios previstos em lei – na plataforma conhecida como 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). As aulas, atividades e avaliações 
são realizadas no AVA de forma assíncrona, observando a adoção de meto-
dologias próprias que levam em consideração a condução dos docentes, o 
suporte dos tutores e a autonomia dos discentes.

Ainda que se saiba da presença da EaD no Brasil desde 1904 (ALVES, 
2007), o marco regulatório do modelo se deu em 1996, com a promulgação 
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da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394), a qual, em seu art. 
80, determinou que “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e moda-
lidades de ensino, e de educação continuada”. 

A regulamentação desse artigo foi feita pelo Decreto n. 2.494/1998, o 
qual trouxe “uma concepção de EaD marcadamente voltada para a ‘reso-
lução’ do problema educacional dos baixos índices de acesso ao Ensino 
Superior brasileiro” (ARRUDA e ARRUDA, 2015, p. 324). Em 2005, tal 
decreto foi revogado pelo Decreto n. 5.622, o qual “apresentou melhorias 
na definição da EaD, bem como um conjunto de artigos mais claros a res-
peito da sua organização e funcionamento” (ARRUDA e ARRUDA, 2015, 
p. 325). 

A regulamentação da EaD só voltou a ser revista pelo MEC em 2017, 
por meio da promulgação do Decreto n. 9.057, em tentativa evidente de 
melhorar a performance nacional quanto à Meta 12 do Plano Nacional de 
Educação (PNE).1 Nesse sentido, nota-se uma clara flexibilização das regras 
de criação de cursos e polos a distância (arts. 11 a 19), reforçada pela Portaria 
Normativa n. 11 do MEC, editada no mesmo ano. 

Tal decreto garantiu à OAB a possibilidade de se manifestar sobre a oferta 
de quaisquer cursos de graduação em Direito, inclusive em universidades e 
centros universitários. Consequentemente, não há, até o momento, no país, 
nenhum curso de graduação e pós-graduação stricto sensu em Direito a dis-
tância, por mais que várias IESs tenham mostrado interesse em sua criação, 
permanecendo a negativa da OAB como forte opositora da autorização e do 
credenciamento dos cursos pelo MEC, como será visto adiante.

Tendo em vista que a normatização da EaD teve, tanto em seu início 
quanto mais recentemente,2 o objetivo de facilitar o acesso populacional ao 

1 A qual busca “elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade 
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público” 
(MEC, 2018).

2 As últimas inovações normativas quanto à EaD se deram em 2019, quando foram edita-



259 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

ensino superior, não surpreende que tanto a oferta como a efetiva matrícula 
em cursos totalmente a distância tenham crescido significativamente nos 
últimos anos.3

Como se vê no Gráfico 1, desde 2009 a oferta de cursos a distância no 
Brasil está em crescimento, com especial expansão a partir de 2016. Se, entre 
2009 e 2016, o crescimento médio anual da oferta foi de 10%, entre 2016 e 
2017 notou-se expansão de 27% e, entre 2017 e 2018, de 50%. 

Gráfico 1 – Evolução da oferta de cursos de graduação a distância no 
Brasil entre 2009 e 2018

Fonte: Mapa do Ensino Superior no Brasil (SEMESP, 2020a).

das as Portarias n. 2.117, pelo MEC, e n. 90, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes).

3 É importante destacar que, até o momento, não há uma fonte unificada e completa quan-
to aos números de cursos e matrículas a distância. Para o presente capítulo, utilizamos 
os valores indicados no “Censo EAD.BR” de 2013 a 2018, produzido pela Associação 
Brasileira de Educação a Distância (Abed), no “Censo da Educação Superior” de 2017 a 
2019, produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), e no “Mapa do Ensino Superior no Brasil” de 2015 a 2020, produzido pelo 
Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior (Semesp).
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Quando observamos a evolução da oferta de cursos de pós-graduação 
detalhada no Gráfico 2, o aumento da oferta após a flexibilização regulató-
ria do Decreto n. 9.057/2017 fica ainda mais evidente, dado o aumento de 
aproximadamente 55% e 31% dos cursos de pós lato e stricto sensu, respec-
tivamente, ofertados entre 2016 e 2017.

Gráfico 2 – Evolução da oferta de cursos de pós-graduação a distância 
no Brasil entre 2013 e 2018

Fonte: Censo EAD.BR (ABED, 2014, 2015, 2017 e 2019).

Ao nos voltar para o índice de matrículas em cursos de graduação EaD 
discriminado no Gráfico 3, também fica evidente sua contínua ampliação 
desde 2009, ainda que em percentuais menos expressivos que a oferta de 
cursos. Se, entre 2009 e 2016, o crescimento médio anual da oferta foi 
de 8,5%, entre 2016 e 2017 notou-se aumento de 18% e, entre 2017 e 2018, 
de 17%. 

Essas taxas evidenciam que o aumento da oferta de vagas tem sido muito 
maior do que o crescimento da demanda, ainda que este também esteja em 
expansão, o que gera o incremento no custo de captação das instituições e, 
simultaneamente, a redução do preço médio das mensalidades, que, em 2020, 
era inferior a R$ 180,00 (LONGO e SILVEIRA, 2020, p. 14).
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Gráfico 3 – Evolução das matrículas em cursos de graduação a distância 
no Brasil entre 2009 e 2018

Fonte: Mapa do Ensino Superior no Brasil (SEMESP, 2020a).

Quanto à distribuição dos cursos e das matrículas pelo território bra-
sileiro, detalhada no Gráfico 4, podemos notar clara aglutinação na região 
Sudeste (ainda que a oferta e a matrícula em cursos de graduação a distância 
estejam em crescimento por todo o país) e, mais significativamente, notável 
concentração em poucas instituições localizadas nessa região. Ainda assim, 
como revela o Gráfico 3, a distribuição de matrículas em cursos a distân-
cia é muito similar à distribuição em cursos presenciais, com exceção do 
Nordeste e do Sul, em que a matrícula em cursos presenciais e a distância, 
respectivamente, é predominante.

Gráfico 4 – Distribuição regional das matrículas em cursos de 
graduação, presenciais e a distância, em 2018

Fonte: Mapa do Ensino Superior no Brasil (SEMESP, 2020a).
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Segundo Vani Kenski e Victor Kenski (2019, p. 15-16), a convergência 
regional pode ser explicada pelo processo de fortalecimento e fusão econô-
mica das grandes instituições de ensino que centralizam a oferta de EaD no 
país – em meados de 2019, o mercado era dominado por cinco instituições 
que respondiam por 52% do total de alunos a distância (MODESTO e COIM-
BRA, 2020, p. 17) –, as quais possuíam maior capacidade financeira para o 
acompanhamento das inovações tecnológicas e metodológicas necessárias 
à oferta dessa modalidade de ensino.

Já no início de 2020, com a pandemia gerada pelo novo coronavírus e a 
necessidade de readequação do sistema educacional – diretamente abalado 
na modalidade de ensino presencial –, um novo contexto sociopolítico foi 
criado, instigando-se ainda mais o crescimento da EaD.

1.2. A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E O ENSINO REMOTO

Instalada a pandemia de covid-19 no país, uma série de medidas foi tomada 
– nos níveis federal, estadual e municipal – de modo a combater e prevenir 
novos casos de contaminação. No âmbito educacional, diversas medidas 
foram adotadas logo nos primeiros meses de pandemia, interrompendo as 
aulas presenciais em todos os níveis educacionais, nos sistemas público e 
privado.4 Nesse cenário extremamente incerto, as IESs “viram-se perante um 
impasse”, pois, além de sua oferta de ensino ser majoritariamente presencial, 

4 Cabe destacar que o fechamento de escolas e faculdades não veio de determinação fede-
ral, mas de decretos estaduais, de modo que, até o final de março: (i) 20 estados haviam 
suspendido as aulas do sistema de ensino público e privado, em todos os níveis educacio-
nais, em todo o seu território; (ii) seis estados haviam suspendido as aulas do sistema de 
ensino público, em todos os níveis educacionais, e recomendado a suspensão no sistema 
de ensino privado, em todo o seu território; e (iii) um estado havia suspendido as aulas 
do sistema de ensino público e privado, em todos os níveis educacionais, apenas em seus 
maiores municípios (OxCGRT, 2020).
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elas estão inseridas em um contexto extremamente regulado, 
com pouca autonomia para decidir, de acordo com o contexto 
local e institucional, sobre as melhores estratégias para asse-
gurar a continuidade da formação com qualidade dos alunos, 
a sustentabilidade econômico-financeira da IES e a saúde de 
toda comunidade acadêmica. (MODESTO e COIMBRA, 2020, 
p. 20)

Visando impedir que o ano escolar de todas as IESs – em especial das 
privadas – fosse perdido, levando a uma enorme crise do mercado educa-
cional, bem como à quebra de diversas instituições de ensino, o MEC e o 
Conselho Nacional de Educação (CNE) editaram uma série de normas que 
autorizou a adoção do ensino remoto, enquanto perdurar a pandemia, pelas 
IESs, como mostra o Quadro 1.

Quadro 1 – Normativas que regularam o ensino superior no país 
durante a pandemia do novo coronavírus

Autor Tipo e 
número

Vigência Inovações

MEC Portaria n. 
343

18.03.2020-
17.04.2020,
prorrogada até 
16.05.2020 pela 
Portaria n. 395 e 
até 12.06.2020 
pela Portaria n. 
473

Autoriza, em caráter excepcional e enquanto durar a situação de 
pandemia do novo coronavírus, a substituição das disciplinas 
presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e 
tecnologias de informação e comunicação, por IESs integrantes 
do sistema federal de ensino, com exceção do curso de medicina 
e das práticas profissionais de estágios e de laboratório dos 
demais cursos. Alternativamente, as IESs poderão suspender as 
atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo.

MEC Portaria n. 
345

19.03.2020-
17.06.2020

Mantém a vedação da aplicação da substituição às práticas 
profissionais de estágios e de laboratório, mas a autoriza para as 
disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso 
de medicina.

(continua)
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Presidente 
da República

Medida 
Provisória 
n. 934

01.04.2020-
30.05.2020, 
prorrogada até 
27.07.2020 pelo 
Ato do Presidente 
da Mesa do 
Congresso 
Nacional n. 42

Dispensa as IESs, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de 
observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico 
para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus, observadas as normas a serem 
editadas pelos respectivos sistemas de ensino.

CNE – 
Conselho 
Pleno

Parecer 
n. 5

Aprovado: 
28.04.2020 
Homologado: 
01.06.2020

Faz as seguintes recomendações à educação superior:
•  adotar a substituição de disciplinas presenciais por aulas não 

presenciais; 
•  adotar a substituição de atividades presenciais relacionadas à 

avaliação, ao processo seletivo, ao TCC e aulas de laboratório 
por atividades não presenciais, considerando o modelo de 
mediação de tecnologias digitais de informação e comunicação 
adequado à infraestrutura e à interação necessárias; 

•  adotar atividades não presenciais de práticas e estágios, 
especialmente aos cursos de licenciatura e formação de 
professores, extensíveis aos cursos de ciências sociais aplicadas 
e, onde couber, de outras áreas;

•  adotar a oferta na modalidade a distância ou não presencial 
às disciplinas teórico-cognitivas dos cursos da área de saúde, 
independentemente do período em que são ofertadas;

•  supervisionar estágios e práticas profissionais na exata medida 
das possibilidades de ferramentas disponíveis; 

•  definir a realização das avaliações de forma remota;
•  adotar regime domiciliar para alunos que testarem positivo ou 

que sejam do grupo de risco; 
•  organizar processo de capacitação de docentes para o 

aprendizado a distância ou não presencial; 
•  reorganizar os ambientes virtuais de aprendizagem e outras 

tecnologias disponíveis nas IESs para atendimento do disposto 
nos currículos de cada curso;

•  ofertar atividades on-line síncronas e assíncronas de acordo 
com a disponibilidade tecnológica;

•  utilizar mídias sociais de longo alcance para estimular e 
orientar os estudos e projetos.

MEC Portaria n. 
544

17.06.2020-
02.12.2020, 
prorrogada até 
28.02.2021 pela 
Portaria n. 1.038

Autoriza, em caráter excepcional e enquanto durar a situação de 
pandemia do novo coronavírus, a substituição das disciplinas 
presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e 
tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 
convencionais, por IESs integrantes do sistema federal de ensino. 
No que se refere às práticas profissionais de estágios ou que 
exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição 
deve obedecer às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas 
pelo CNE. Especificamente para o curso de medicina, fica 
autorizada a substituição apenas às disciplinas teórico-cognitivas 
do primeiro ao quarto ano do curso e ao internato.

(continua)
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MEC Portaria n. 
572

Desde 02.07.2020 Institui o Protocolo de Biossegurança para Retorno das 
Atividades nas Instituições Federais de Ensino, determinando 
que elas integrem esforços para o desenvolvimento de ações 
destinadas a retomar suas atividades com segurança, respeito à 
vida e às comunidades.

CNE – 
Conselho 
Pleno

Parecer n. 
11

Aprovado: 
07.07.2020 
Homologado: 
03.08.2020

Faz a seguinte recomendação complementar à educação 
superior: identificar espaços de trabalho, de oferta de estágio 
ou de atividades práticas, que integrem, na organização de suas 
atividades, práticas a distância.

Presidente 
da República 
(Conversão 
da MPV n. 
934)

Lei n. 
14.040

Desde 19.08.2020 Dispensa as IESs, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de 
observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico 
para o ano letivo afetado pelas medidas para o enfrentamento 
da pandemia do novo coronavírus, observadas as diretrizes 
nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos 
respectivos sistemas de ensino, desde que seja mantida a carga 
horária prevista na grade curricular para cada curso e não haja 
prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. 
Ademais, autoriza o desenvolvimento de atividades pedagógicas 
não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de 
cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e 
comunicação, para fins de integralização da respectiva carga 
horária exigida.

MEC Portaria n. 
1.030

02.12.2020-
07.12.2020

Determina que as atividades letivas realizadas por IESs 
integrantes do sistema federal de ensino deverão voltar a ocorrer 
de forma presencial, observado o Protocolo de Biossegurança, 
de modo que recursos educacionais digitais, tecnologias de 
informação e comunicação ou outros meios convencionais 
deverão ser utilizados de forma complementar, em caráter 
excepcional, para integralização da carga horária das atividades 
pedagógicas. Somente no caso de suspensão das atividades 
letivas presenciais por determinação das autoridades locais, as 
IESs poderão utilizar os recursos educacionais digitais de forma 
integral.

MEC Portaria n. 
1.038

Desde 07.12.2020 Determina que as atividades letivas realizadas por IESs 
integrantes do sistema federal de ensino deverão ocorrer de 
forma presencial a partir de 1º de março de 2021, observado 
o Protocolo de Biossegurança, e que os recursos educacionais 
digitais poderão ser utilizados de forma integral também 
nos casos de condições sanitárias locais que tragam riscos à 
segurança das atividades letivas presenciais.

CNE – 
Conselho 
Pleno

Resolução 
n. 2

Desde 11.12.2020 Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação 
dos dispositivos da Lei n. 14.040 e dos Pareceres CNE/CP n. 5 e 
11.

Fonte: Elaboração própria.
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Nesse cenário, praticamente todas as instituições privadas optaram pela 
manutenção do calendário letivo com a adoção do ensino remoto (SEMESP, 
2020b); entretanto, “na rede federal pública, mais de 80% das instituições 
decidiram pela interrupção das atividades presenciais e pela suspensão do 
calendário letivo, [...] com previsão de reposição das disciplinas presenciais 
após a fase mais crítica da pandemia” (NISKIER, XAVIER e DINIZ, 2020, 
p. 27). 

A retomada das atividades ocorreu, de forma desordenada, no segundo 
semestre de 2020, de modo que, se em julho de 2020 menos da metade havia 
migrado para o ensino remoto (SEMESP, 2020b), em novembro do mesmo 
ano, ao menos em âmbito federal,5 as aulas da graduação estavam sendo 
ministradas remotamente em todas as universidades e institutos federais, e 
as da pós-graduação, em cerca de 90% das instituições (MEC, 2020). 

É importante destacar que o modelo autorizado legalmente e adotado 
por muitas IESs Brasil afora – inclusive em cursos de graduação e pós-gra-
duação em Direito – foi o ensino remoto e não a EaD. Tal diferenciação é 
fundamental, tendo em vista os diferentes objetivos e características de cada 
modalidade.

A adoção do ensino remoto não foi acompanhada de transformações nos 
PPCs dos cursos, que foram desenhados para aulas, atividades e avaliações 
presenciais. Desse modo, a adoção de aulas virtuais como medida emergen-
cial e temporária não contou com a adaptação das disciplinas considerando 
as especificidades das novas mídias, metodologias e pedagogias necessárias. 
A organização dos cursos, portanto, foi extremamente prejudicada, com a 
suspensão de atividades que não podem ser realizadas a distância e a uti-
lização conjunta de diversos ambientes virtuais para uso majoritariamente 
síncrono que mantém a rotina de aulas presenciais (NISKIER, XAVIER e 
DINIZ, 2020, p. 20-21).

Essa transição desconsiderou, ainda, aspectos importantes da realidade 
dos docentes e discentes, tendo-se baseado em três premissas (GUSSO et al., 
2020, p. 7), como mostra o Quadro 2.

5 Não conseguimos encontrar informações similares acerca das IPESs estaduais e municipais.
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Quadro 2 – Premissas e cenários observados na transição para o 
ensino remoto

Premissa Cenário observado

Todos os envolvidos no 
processo de ensino têm fácil 

acesso a computadores e 
internet de qualidade e são 

alfabetizados e letrados 
digitalmente.

De acordo com Nota Técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
cerca de 190 mil alunos do ensino superior não possuem acesso à internet em banda 

larga ou 3G/4G em casa, sendo as mulheres negras e indígenas, pobres e residentes em 
áreas rurais as mais prejudicadas (NASCIMENTO et al., 2020).

A maioria dos docentes e discentes não recebeu nenhum treinamento específico para 
a utilização das plataformas digitais adotadas, e muitos não são letrados digitalmente 

(LONGO e SILVEIRA, 2020, p. 22-24).

Todos os envolvidos no 
processo de ensino estão em 
condições (de saúde física 
e psicológica, econômicas, 

estruturais, etc.) para a 
realização das atividades de 

forma remota.

A pandemia afetou significativamente a saúde mental da população, sendo a 
dificuldade de adaptação à nova rotina digital um de seus principais motivadores 

(RAONY et al., 2020; RS, 2020).
No caso dos discentes, foram identificados níveis significativamente mais elevados de 

depressão, ansiedade e estresse (MAIA e DIAS, 2020). Entre os docentes, notou-se 
a deterioração da saúde psicológica como consequência do “estresse envolvido na 

necessidade de aprender rápido para adequar o planejamento, risco de contaminação, 
insegurança em relação ao futuro, falta de reconhecimento das famílias e gestores, 

aumento no tempo de preparo das aulas e de dedicação aos alunos e sensação de não 
conseguir dar conta de todas as demandas domésticas, familiares e profissionais” 

(NOVA ESCOLA, 2020, p. 14).

Ensinar consiste meramente 
na transmissão expositiva de 
conteúdo para os estudantes, 

que atuam como meros 
ouvintes.

O ensino remoto não aplicou metodologias, estratégias, práticas e materiais didáticos 
alinhados às tecnologias, o que levou ao baixo desempenho acadêmico de muitos 

estudantes; aumento da evasão escolar (SERRA e VILS, 2020, p. 23-27); e desgaste 
dos docentes (GUSSO et al., 2020, p. 5).

Fonte: Elaboração própria.

Ainda que, conforme já destacado, a EaD e o ensino remoto sejam mode-
los distintos, de modo que nem todos esses cenários observados na pandemia 
sejam comuns nos cursos a distância, a identificação de uma série de obstá-
culos referentes à adaptação e à conectividade das partes (IES, funcionários, 
docentes e discentes) deve ser considerada, seja na defesa, seja no questio-
namento de argumentos sobre a queda da qualidade dos cursos oferecidos e 
da democratização do ensino.
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2. ensIno jurídIco a dIstâncIa: a solItude dos 
cursos de especIalIzação

Conforme já pontuado, atualmente não existem cursos de graduação e de pós-
-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em Direito na modalidade 
de ensino a distância (CAPES, 2019, p. 19). No entanto, a pós-graduação 
lato sensu (cursos de especialização) em Direito conta com cursos EaD, área 
que se encontra em crescente expansão nos últimos anos.

O Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior 
(Cadastro e-MEC) reúne informações sobre diversas áreas do conhecimento 
no que tange à oferta disponível de cursos de especialização, ao ano de início 
dos programas, à distribuição regional das ofertas, à natureza jurídica das 
IESs (pública, privada sem ou com fins lucrativos), à coordenação respon-
sável pelos cursos, entre outros dados. 

Assim, é possível conhecer o atual cenário da oferta de cursos em Direito 
na modalidade a distância – que, hoje, restringe-se ao universo dos cursos de 
especialização – a partir da verificação dos dados disponíveis no Cadastro 
e-MEC. Esta seção pretende explorar, de forma sintética, algumas caracterís-
ticas da oferta dos cursos jurídicos a distância, especificamente no que tange 
(i) à evolução da oferta dos cursos nos últimos 15 anos;6 (ii) à distribuição 
regional desses cursos; e (iii) à natureza jurídica das IESs que os oferecem.

O ponto central desta seção e da apresentação dos dados a seguir, além de 
melhor compreender o atual cenário dos cursos jurídicos a distância, é testar 
nossa hipótese inicial de que a oferta de cursos em Direito na modalidade 
EaD está em crescente expansão, e que tal expansão, atrelada à reforma emer-
gencial do ensino durante a pandemia do novo coronavírus, pode impactar o 

6 A escolha em analisar a oferta dos cursos jurídicos a distância nos últimos 15 anos parte 
da constatação de que os resultados gerados pelo Cadastro e-MEC, para a área do Direito 
e na modalidade a distância, iniciam-se no ano de 2005 e se encerram em 2020. Assim, 
pode-se concluir – pelo menos através dos resultados gerados por essa base de dados – 
que os primeiros registros de cursos de especialização em Direito a distância foram reali-
zados no ano de 2005.
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debate sobre a liberação de cursos de graduação em Direito na modalidade a 
distância. Os gráficos apresentados a seguir são fruto dos resultados obtidos 
junto ao Cadastro e-MEC.7

A partir do Gráfico 5, é possível observar que, entre 2005 e 2015, houve 
um aumento tímido na oferta dos cursos jurídicos a distância, com algumas 
oscilações e quedas nesse período. A partir da virada 2015-2016, no entanto, 
é constatado crescimento considerável na oferta, de modo que, no intervalo 
temporal 2017-2020, a cada novo ano, a oferta praticamente dobrou. 

Nesse sentido, salta aos olhos o crescimento de 2018 para 2019 (283 
novos cursos) e, especialmente, de 2019 para 2020: 428 novos cursos no 
intervalo de um ano. A análise da oferta dos cursos jurídicos a distância 
e a constatação de sua crescente expansão nos últimos anos comprovam 
empiricamente uma das premissas deste capítulo: a área do Direito tem 

7 Os resultados foram obtidos no portal Cadastro e-MEC no dia 8 de janeiro de 2021 – por-
tanto, os dados refletem os resultados gerados pelo portal até essa data, por meio do me-
canismo de “consulta avançada”. Nessa opção de busca, marcamos o seguinte conjunto 
de escolhas: [buscar por:] preenchemos a opção “curso de especialização”, pois sabíamos 
de antemão que não existem cursos de graduação em Direito EaD; [nome, sigla ou códi-
go da instituição:] não preenchemos essa opção, pois queríamos observar o cenário total 
da oferta de cursos, e não uma instituição específica; [curso:] escrevemos “Direito” para 
limitar os resultados a essa área do conhecimento; [área:] selecionamos, dentre as opções 
disponíveis, a área “04 – Negócios, Administração e Direito”; [UF:] não preenchemos 
essa opção, pois queríamos observar o cenário da oferta dos cursos em todo o país, e não 
em uma unidade federativa específica; [município:] também não preenchemos essa op-
ção, pela mesma razão da opção sobre UF; [modalidade:] preenchemos somente a opção 
“a distância”, excluindo, portanto, a oferta de cursos presenciais; [situação:] preenchemos 
a opção “ativo”, pois neste momento estamos interessados em observar os cursos ativos 
na modalidade a distância, e não os desativados. Através dessas preferências de busca 
obtivemos o resultado de 2.739 registros, isto é, a oferta total constatada, na data da pes-
quisa, dos cursos de especialização em Direito a distância. A partir desses dados e das 
categorias geradas pelo próprio Cadastro e-MEC, que fornece os resultados em formato 
de planilha Excel, foi possível elaborar os gráficos apresentados neste capítulo.
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experimentado significativo crescimento e atenção da modalidade de ensino 
a distância. 

Gráfico 5 – Evolução da oferta nacional de cursos de especialização em 
Direito a distância nos últimos quinze anos (2005-2020)

Fonte: Cadastro e-MEC, 2021 (MEC).

Essa constatação, aliada à análise de quem são as IESs que têm domi-
nado a oferta desses cursos, reflete na disputa em torno da liberação/proi-
bição de cursos de graduação em Direito a distância. Isso porque um dos 
argumentos da OAB para se posicionar contra a liberação dos cursos de 
graduação em Direito a distância é a constatação de uma oferta muito 
grande de cursos (presenciais) e do excessivo não preenchimento de vagas, 
tendo por consequência (a suposição de) que as IESs privadas estariam 
mais atentas à expansão da oferta do que à qualidade do ensino jurídico. 
Nesse contexto, a OAB alerta para os potenciais impactos da liberação de 
cursos de graduação jurídica na modalidade a distância, ambiente que já 
constata crescimento vertiginoso na pós-graduação lato sensu. Esse ponto 
será mais bem explorado adiante.

Do Gráfico 6 é possível constatar a ampla dominação das regiões Sudeste 
e Sul na oferta de cursos jurídicos a distância: juntas, as duas regiões repre-
sentam 80% da oferta (50% na região Sudeste e 30% na região Sul). Em 
contrapartida, as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte representam, 
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somadas, apenas 13% da oferta.8 Já o percentual de 7% registrado como 
#N/D (não definido) diz respeito aos dados em que a própria categorização 
feita pelo Cadastro e-MEC não aponta região específica da oferta do curso.9 

Gráfico 6 – Distribuição regional da oferta de cursos de especialização 
em Direito a distância entre 2005 e 2020

Fonte: Cadastro e-MEC (MEC, s.d.).

Se, por um lado, chama atenção a ampla concentração da oferta dos 
cursos jurídicos a distância nas regiões Sudeste e Sul do país, por outro lado, 
isso não significa necessariamente que o público que atende a esses cursos 
também esteja concentrado nas mesmas regiões. Isso porque, ao tratarmos 
do ensino a distância – diferentemente do ensino presencial, que exige que 

8 A formulação digital do Gráfico 6 trabalha com aproximação entre os números reais e os 
percentuais gerados, de modo que a oferta de cursos na região Norte, comparada com a 
oferta total de cursos, não é capaz de representar 1% do total constatado.

9 A planilha de Excel que é automaticamente gerada pelo Cadastro e-MEC, a partir do con-
junto de escolhas que fizemos na seção “consulta avançada” do portal, apresenta como 
resposta, para alguns cursos, na categoria “região”, a sigla #N/D – em contrapartida aos 
outros 93% dos resultados em que a categorização dos dados corresponde a uma das cin-
co regiões do país.
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os alunos estejam na região em que o curso é oferecido –, abre-se a possi-
bilidade de que estudantes de regiões diversas da do local onde o curso é 
ofertado possam se matricular. 

Assim, o Gráfico 6 informa as regiões onde as IESs que ofertam os cur-
sos jurídicos a distância se encontram – ou pelo menos a unidade da IES, no 
caso de instituições com vários campi educacionais ao redor do país, que está 
ofertando aquele curso –, mas não necessariamente a distribuição regional 
dos alunos desses cursos. Em outras palavras, o Gráfico 6 permite analisar 
somente a oferta dos cursos, e não a demanda. 

Essa constatação é interessante e impacta a disputa existente entre a 
liberação/proibição dos cursos de graduação em Direito a distância, uma vez 
que o principal argumento das IESs e organizações que lutam pela possibili-
dade do ensino a distância nas graduações jurídicas trata da democratização 
do ensino jurídico. Nesse sentido, o raciocínio é o seguinte: a modalidade 
a distância seria capaz de solucionar problemas de logística e transporte e 
encurtar distâncias físicas ao permitir que alunos da região Norte, por exem-
plo, cursassem uma pós-graduação (ou graduação) em Direito ofertada por 
IES da região Sul, o que não seria possível na modalidade presencial. Essa 
capacidade de expansão da relação oferta-demanda proporcionada pela EaD 
tem um caráter democratizador que o ensino presencial não apresenta.

Dessa forma, no âmbito da EaD, o Gráfico 6, sobre a distribuição regio-
nal da oferta dos cursos jurídicos, não se confunde com a demanda desses 
cursos, enquanto no modelo presencial a relação oferta-demanda é material-
mente restringida pelos limites espaciais e temporais existentes. Os possíveis 
impactos e desdobramentos dessa relação serão mais bem explorados adiante.

Pelos resultados obtidos no Gráfico 7, fica nítido o domínio das IPESs 
na oferta de cursos de especialização jurídica a distância. Dos 2.739 cursos, 
apenas 11 são ofertados por IESs públicas, o que representa 0,4% do total. 
Ou seja, mais de 99% dos cursos de Direito a distância, hoje permitidos, são 
oferecidos pela iniciativa privada. 
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Gráfico 7 – Distribuição da oferta de cursos de especialização em 
Direito a distância a partir da natureza jurídica das IESs

Fonte: Cadastro e-MEC (MEC, s.d.).

Já no que diz respeito à proporção da oferta entre IPESs sem e com fins 
lucrativos, as primeiras representam 29% do total ofertado, enquanto as 
últimas são responsáveis por 71%. Se pensarmos nos resultados do Gráfico 
7 (natureza jurídica das IESs) juntamente com os resultados do Gráfico 5 
(evolução da oferta dos cursos nos últimos 15 anos) e inserirmos essa relação 
no debate sobre a liberação/proibição de cursos de graduação em Direito a 
distância, chegaremos a outro argumento mobilizado pela OAB: o interesse 
da iniciativa privada na expansão da oferta de cursos jurídicos a distância 
teria por razão primordial o aumento do lucro, ao perceber que este é um 
mercado em expansão nos últimos anos. 

Como desdobramento desse interesse, argumenta a OAB, fenômenos 
como o da “mercantilização da educação” (CHAVES, 2010) e da queda na 
qualidade da formação jurídica geral ofertada seriam resultados inevitáveis 
do interesse econômico das IESs, mais atentas a expandir o número de matri-
culados do que a investir no desenvolvimento do ensino jurídico. 

Em contrapartida, argumentam as IPESs, a expansão da oferta de cursos 
jurídicos a distância e a possibilidade de tal modalidade de ensino ser praticada 
não só na pós-graduação, mas também na graduação, seriam razões legítimas 
para defender e ampliar a democratização do ensino em um país marcado 
por tantas desigualdades materiais, como se verifica no caso brasileiro.

1 10

789

1.939
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Essa disputa entre a (baixa) qualidade do ensino e formas de expandir sua 
democratização, sem perder do horizonte a necessidade de aprimoramento 
dos meios da regulação educacional, está longe de ser simples ou trivial. 
Conhecer os argumentos dos sujeitos interessados nesse embate é fundamen-
tal para melhor refletir sobre as complexidades dessa relação, os fatores, as 
implicações e os desdobramentos em jogo, e pensar modos de conciliar o 
aprimoramento da qualidade com a democratização do ensino jurídico.

3. dIsputas sobre o ensIno jurídIco a dIstâncIa: 
entre a ordem e a Inovação 

3.1. EM BUSCA DE ORDEM: O ARGUMENTO SUSTENTADO PELA OAB DA 
BAIXA QUALIDADE DA FORMAÇÃO JURÍDICA COMO EMPECILHO À 
ADOÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA NO DIREITO

Em 2020, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) 
apresentou uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF 682) ao Supremo Tribunal Federal (STF) diante das “ações e omis-
sões do Poder Público Federal, especialmente do Ministério da Educação, no 
âmbito da condução de políticas públicas de regulação, avaliação e supervisão 
dos cursos de Graduação em Direito e das instituições privadas de ensino 
superior” (BRASIL, 2020b, p. 1), tendo em vista a suposta violação de pre-
ceitos constitucionais. 

Na ação, o CFOAB solicita, entre outros pontos, a suspensão de novos 
pedidos de autorização de cursos jurídicos ou da expansão de suas vagas em 
instituições privadas de ensino pelo prazo de cinco anos, seja na modalidade 
presencial, seja a distância. 

Como se sabe, atualmente não existem cursos de graduação em Direito 
na modalidade a distância, mas há uma disputa em andamento para que o 
MEC libere essa modalidade de ensino no âmbito dos cursos de graduação 
jurídica. Enquanto instituições privadas de ensino defendem a liberação da 
EaD, a OAB se posiciona contra a expansão de novos cursos na modali-
dade presencial e reitera a impossibilidade da adoção do ensino a distância 
no Direito. Nesse sentido, a petição inicial da ADPF 682 se mostra como 
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importante fonte argumentativa, por apresentar os principais fundamentos 
sustentados pela OAB nesse debate. 

O principal argumento sustentado pela OAB trata da qualidade do ensino 
jurídico brasileiro. De forma resumida, ela vislumbra uma baixa qualidade 
na ampla maioria dos cursos jurídicos e relaciona essa constatação a (i) defi-
ciências regulatórias promovidas pelo MEC e (ii) à extensa oferta de cursos 
oferecidos pelas IPESs, que estariam mais preocupadas com a quantidade de 
alunos matriculados do que com a qualidade da formação jurídica ofertada.

Assim, o primeiro desdobramento do argumento central defendido pela 
OAB diz respeito à suposta ineficiência do Sistema de Avaliação Nacional 
da Educação Superior (Sinaes). Nesse sentido, um primeiro aspecto levan-
tado pelo CFOAB seria a existência de falhas nos indicadores da avaliação 
educacional, como a constatação de que a Portaria Normativa n. 20/2017 
não inclui o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) como 
critério do tripé avaliativo do Sinaes, a despeito de a legislação especificar 
que a avaliação do desempenho discente é um dos três elementos de análise 
do Sistema.10

A fim de explicitar as incoerências entre os indicadores de avaliação da 
educação superior, a OAB apresenta comparação entre as avaliações dos 
cursos de graduação em Direito realizadas por três indicadores distintos, 
discriminadas na Tabela 1: a análise presencial realizada pelo Conceito de 
Curso (CC), o parâmetro matemático calculado pelo Inep por meio do Con-
ceito Preliminar de Curso (CPC) e o parâmetro obtido a partir do desempenho 
discente realizado pelo Enade (BRASIL, 2020b, p. 35).

Os resultados evidenciam o argumento sustentado pela OAB: a discre-
pância nas avaliações dos cursos de graduação em Direito, realizadas por 
diferentes indicadores, cada qual com sua metodologia específica, dificulta 
a obtenção de uma real percepção da qualidade dos cursos avaliados.

10 O art. 1º, caput, da Lei n. 10.861/2004, responsável por instituir o Sinaes, define como 
objetivos do Sistema avaliar as IESs, os cursos de graduação e o desempenho discente.
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Tabela 1 – Comparação entre indicadores de avaliação de cursos de 
graduação em Direito

Indicador Cursos conceituados 
entre 1 e 3

Cursos conceituados 
entre 4 e 5

Cursos sem conceito

CC 249 1252 193

CPC 743 242 709

Enade 844 220 630

Fonte: CFOAB, ADPF 682. MEC, Cadastro e-MEC, Cursos Ativos em 29.08.2019.

Outro desdobramento do argumento da baixa qualidade do ensino jurí-
dico, também sustentado pela OAB, trata da extensa oferta de cursos jurídicos 
e do interesse econômico das IPESs, que estariam mais preocupadas com 
a quantidade de alunos matriculados do que com a qualidade da formação 
jurídica ofertada. 

A OAB argumenta que o curso de Direito seria um dos mais procurados 
pelos estudantes brasileiros pelas amplas possibilidades de inserção das 
profissões jurídicas no mercado de trabalho, e que atrairia o interesse das 
IPESs na abertura de novos cursos por não demandar grandes investimentos 
em infraestrutura e materiais – em comparação, por exemplo, com o curso 
de Medicina, que exige aparato mais extenso. Assim, haveria uma oferta tão 
grande de cursos jurídicos disponíveis, em comparação a uma demanda não 
tão extensa assim, resultando em um amplo não preenchimento de vagas 
(BRASIL, 2020b, p. 39), como revela a Tabela 2.

Tabela 2 – Oferta e demanda de vagas de graduação em Direito no 
Brasil

Rede de ensino Vagas oferecidas Ingressos Vagas não preenchidas

Pública 688.767 485.176 203.591

Privada 5.386.485 1.649.950 3.736.535

Total 6.075.252 2.135.126 3.940.126

Fonte: CFOAB, ADPF 682. INEP, Censo da Educação Superior, 2017.
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Esse cenário de ampla oferta de cursos jurídicos oferecidos por IPESs, 
mais preocupadas com o aumento do poder econômico do que com a quali-
dade da formação jurídica oferecida, argumenta a OAB, resultaria em altos 
índices de reprovação de bacharéis em Direito no Exame da Ordem – cons-
tatação que também apontaria para um déficit na qualidade geral do ensino 
jurídico brasileiro. Sobre esse ponto, o CFOAB apresenta a constatação 
de que, entre 2010 e 2019, período em que aconteceram trinta Exames da 
Ordem (considerando que são realizadas três edições do Exame por ano), 
a média de aprovação nesse intervalo foi de 19,1%. Ou seja, mais de 80% 
dos candidatos que prestaram o Exame nesse intervalo foram reprovados 
(BRASIL, 2020b, p. 50).

Já no que toca especificamente à modalidade de ensino a distância e ao 
contexto de emergência na saúde pública gerado pela pandemia do novo 
coronavírus, a OAB aponta uma atuação “irresponsável” do MEC pelos 
seguintes fatores: apesar de o processo de visitação in loco das instituições 
de ensino (requisito contido na Portaria n. 20/2017 como necessário para a 
aprovação de novos cursos) estar suspenso pelo MEC desde março de 2020 
e de a Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB ter suspendido 
temporariamente o envio de seus pareceres opinativos, os processos de auto-
rização de novos cursos continuariam acontecendo de maneira “acelerada 
e irresponsável” no MEC. Indício desse argumento seria a constatação de 
que, somente no intervalo entre 2 e 29 de abril de 2020, foram autorizados 
22 novos cursos de Direito, totalizando 2.975 novas vagas (BRASIL, 2020b, 
p. 61-62). 

Outro argumento apontado pela OAB é que o contexto pandêmico gerou 
alterações consideráveis no funcionamento das IESs, de modo que a maioria 
dos cursos, inclusive os de Direito, tiveram que adaptar suas atividades pre-
senciais para o ensino remoto. Nesse contexto, dificuldades pedagógicas e 
operacionais seriam evidenciadas, o que não justificaria a expansão de novos 
cursos, ainda mais considerando que estes seriam iniciados pelo método 
de ensino remoto, e não pelo presencial. Além disso, a OAB aponta que a 
ampla oferta de cursos e a extensa quantidade de vagas não preenchidas só 
reforçariam a conclusão da desnecessidade da autorização e do início de 
novos cursos jurídicos.
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A OAB sustenta que, ancorada na opinião de analistas educacionais, 
existe o receio de que medidas excepcionais adotadas pelo MEC em razão 
da emergência de saúde pública se tornem permanentes em um contexto 
de retorno à normalidade, “flexibilizando a oferta de disciplinas presen-
ciais e abrindo margem para a expansão desenfreada do ensino a distância” 
(BRASIL, 2020b, p. 63).

Finalmente, a OAB argumenta que, uma vez permitida pelo MEC a subs-
tituição de disciplinas presenciais pela modalidade remota, sem considerar 
tais atividades como a própria metodologia da EaD, poderia existir uma 
confusão indevida entre as duas metodologias, que, segundo a legislação, 
exigem procedimentos de credenciamento e autorização diferenciados.

3.2. A DECISÃO DO MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI NA ADPF 682

A apreciação do pedido do CFOAB na ADPF 682 foi realizada inicialmente 
pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski, relator do caso. Em sede de 
decisão monocrática, o ministro negou seguimento da ação por entender que 
não houve comprovação do caráter subsidiário da ADPF, isto é, ele consi-
derou que existiriam outros meios jurídicos para sanar a suposta lesividade 
apontada pelo CFOAB.

Como a subsidiariedade é um dos pressupostos de admissibilidade da 
ADPF, e o relator do caso tem competência para realizar tal juízo prévio, a 
negativa do prosseguimento da ação inviabilizou manifestação colegiada do 
Supremo sobre a matéria. 

Ainda que o não seguimento da ação tenha se baseado em argumento 
de caráter processual (falta de subsidiariedade), o ministro Lewandowski 
apresentou outros argumentos, estes de caráter substantivo, para reforçar seu 
entendimento pela negativa do pedido formulado.

O ministro afirmou que, ao conceder o pedido formulado pelo CFOAB 
– em sua visão capaz de impactar diversas instituições de ensino e, poten-
cialmente, frustrar a expectativa de milhares de estudantes –, correr-se-ia o 
risco de inviabilizar o próprio direito que o CFOAB pretende proteger, isto 
é, o direito à educação, ao acesso e à qualidade do ensino superior (BRASIL, 
2020a, p. 14). 
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O ministro também considerou que, na área da educação, “cada caso é 
um caso”, e que não seria possível presumir que “a maioria das instituições 
de ensino superior prestem serviços precários, a ponto de inviabilizar o seu 
funcionamento”. Assim, entendeu que para cada ofensa constatada a normas 
educacionais e para cada autorização capaz de possibilitar funcionamentos 
indevidos das IESs, haveria instrumentos jurídicos mais adequados – do que 
a ADPF – para sanar as lesividades materializadas (BRASIL, 2020a, p. 15). 

Além disso, Lewandowski também ponderou que existiriam diversas 
formas de “atuação administrativa” no processo de autorização, reconheci-
mento e avaliação dos cursos de ensino superior, e que caberia ao MEC e 
às autoridades governamentais, e não ao Judiciário, o juízo de avaliação das 
IESs e dos cursos (BRASIL, 2020a, p. 18). 

Por todos os argumentos abordados, o ministro concluiu que haveria 
ofensa ao princípio da separação dos poderes se o Judiciário atuasse em área 
de competência da Administração Pública Federal, de modo que não caberia 
ao Supremo avaliar o cenário educacional, e sim ao MEC e aos demais órgãos 
competentes. Ele concluiu no sentido de não vislumbrar ação ou omissão 
inconstitucional do poder público no âmbito do ensino superior (BRASIL, 
2020a, p. 18-19). 

3.3. À PROCURA DE INOVAÇÃO: A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO 
COMO ARGUMENTO DE DEFESA DA EAD NO DIREITO PELAS IPESS

A justificativa central a favor da EaD trata da democratização do ensino 
promovida pela expansão do acesso à educação através dos meios digitais 
(GHIRARDI, 2015, p. 19; LESSA, 2011, p. 19). Esse argumento se desdobra 
e atinge, ao menos, aspectos geográficos, socioeconômicos e mercadológi-
cos em relação aos sujeitos que participam do processo de aprendizagem no 
ambiente virtual.

A possibilidade de o ensino ser desenvolvido sem a necessidade de os 
sujeitos estarem presencialmente no mesmo espaço impacta o modo de per-
cepção temporal e geográfico: os alunos não precisam se deslocar e enfrentar 
problemas de transporte e logística para chegar às IESs; cursos que só eram 
oferecidos em unidades específicas das IESs, muitas vezes concentradas na 
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região Sudeste do Brasil, tornam-se acessíveis a todas as regiões do país 
através do ambiente virtual; os alunos passam a ter mais independência e 
autonomia na gestão do seu tempo a partir da possibilidade de escolha dos 
momentos mais adequados para o desenvolvimento das práticas de ensino; 
e a quantidade total de alunos que podem estudar pelo ambiente virtual é 
brutalmente maior do que a de alunos na modalidade presencial, dadas as 
restrições físicas de espaço e acesso (KENSKI e KENSKI, 2019, p. 16).

Já o aspecto econômico resultante da ampliação do acesso ao ensino 
superior promovida pela EaD trata da possibilidade de estudo com custos 
mais baixos em relação aos cursos presenciais. Isso pois o aparato exigido 
pelas IESs para a execução dos cursos a distância é economicamente sim-
plificado no que tange à infraestrutura demandada nos cursos presenciais. 
Isso reflete no valor das matrículas cobradas e reduz barreiras financeiras 
aos estudantes, tornando o ensino superior um ambiente mais acessível para 
diferentes camadas socioeconômicas (KENSKI e KENSKI, 2019, p. 16).

A expansão do acesso ao ensino superior, a partir da modalidade a distân-
cia, também impacta o mercado de trabalho e a lógica por trás das contrata-
ções. Mais alunos formados na modalidade de ensino a distância ingressam 
no mercado de trabalho à procura de oportunidades e desenvolvimento pro-
fissional. Não se questiona aqui como se dá a inserção desses profissionais 
no mercado, nem se ocorre ou não uma inflação no número de candidatos 
por vagas de trabalho. O que se aponta é o possível impacto que a expansão 
do acesso ao ensino superior, resultando em mais estudantes formados, pode 
acarretar no mercado de trabalho.

Outro argumento a favor da EaD, mobilizado pelas IPESs, trata do pro-
tagonismo do aluno no processo de ensino-aprendizagem. As IPESs alegam 
que as metodologias utilizadas na EaD demandam participação proativa dos 
estudantes – em contraposição ao ensino presencial tradicional –, que se 
tornam os responsáveis e principais interessados no ensino e no desenvolvi-
mento de sua formação. Isso se dá pois a EaD exige maior participação dos 
alunos para interagir com o docente e os demais colegas, buscar informações 
e conteúdos, organizar seu cronograma de estudo, avaliar sua intensidade 
de dedicação e participação nas aulas, entre outras razões (UNICESUMAR 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2017).
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Esse argumento se relaciona a uma crítica comumente realizada ao sis-
tema de ensino presencial tradicional, pautado em metodologias de ensino 
tidas por ultrapassadas – como a aula expositiva – e na figura do docente 
como detentor absoluto do conhecimento, que enxerga seus alunos como 
aprendizes cuja única função é receber seus ensinamentos. Nesse contexto, 
a EaD seria inovadora por romper com a lógica de ensino tradicional ao 
adotar metodologias participativas, baseadas no reconhecimento dos alunos 
como sujeitos protagonistas do processo de ensino-aprendizagem (VIEIRA 
e BIZINOTO, 2017, p. 3-4).

Sobre como cada modelo de ensino (presencial ou a distância) e tipo 
de metodologia (tradicional ou participativa) pode impactar as dinâmicas 
em sala de aula, levantamento realizado pela Abed aponta que o modelo a 
distância se utiliza de conteúdos mais variados do que o modelo presencial: 
livros impressos, livros digitais, áudios, jogos eletrônicos, simulações on-line, 
recursos adaptativos, entre outros tipos de conteúdo, são mais utilizados na 
EaD do que no ensino presencial (VON STAA, 2017a).

Esse mesmo levantamento concluiu que a educação a distância oferece 
atenção mais personalizada aos alunos do que o modelo presencial: enquanto 
53% das IESs avaliadas que adotam a EaD apresentaram um “feedback 
individualizado” aos estudantes, apenas 25% das instituições presenciais 
consultadas ofereceram a mesma devolutiva (VON STAA, 2017b).

A Abed ainda responde ao argumento de que o ensino a distância e 
a expansão na oferta de cursos em geral acarretariam piora da qualidade 
do ensino (fundamento utilizado, por exemplo, pela OAB para se opor à 
modalidade a distância) a partir de comparação dos resultados do Enade 
– exame que avalia o desempenho discente do ensino superior brasileiro – 
nas modalidades presencial e a distância: no Enade 2018, 6% dos cursos 
a distância avaliados receberam conceito 5 (escala mais alta) no indicador 
CPC, desenvolvido pelo Inep, enquanto 5,8% dos cursos presenciais ava-
liados receberam a nota máxima (DESAFIOS DA EDUCAÇÃO, 2019). Já 
no Enade 2019, 2,7% dos cursos EaD avaliados receberam nota 5, enquanto 
apenas 1,6% dos cursos presenciais tiveram avaliação na mesma faixa 
(EDUCA MAIS BRASIL, 2019).
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consIderações fInaIs

O conflito entre a OAB, que se posiciona como guardiã da graduação em 
Direito, protegendo-a dos perigos da mercantilização do ensino e da queda 
na qualidade da formação jurídica geral, e as IPESs, que defendem a demo-
cratização do ensino jurídico – o qual ainda se mantém como um reduto de 
parte da elite brasileira – por meio do lançamento de cursos a distância, já 
dura quase uma década (SALLUM, 2012). Contudo, foi somente em 2020, 
com a pandemia do novo coronavírus e a autorização da adoção emergencial 
do ensino remoto, que a discussão tomou maiores proporções, culminando 
na ADPF 682, proposta pelo CFOAB.

Acreditamos, entretanto, que nos últimos meses a disputa vem ganhando 
novos contornos. Com a ampla vacinação contra a covid-19 e a volta ao ensino 
presencial em várias IESs públicas e privadas, um novo desafio se apresenta: 
repensar o ensino superior no “novo normal”, sopesando a necessidade da 
reestruturação de objetivos, metodologias e tecnologias para adequar uma 
série de cursos (i) ao modelo presencial, com todas as medidas de biossegu-
rança necessárias; (ii) ao modelo EaD; ou (iii) ao modelo híbrido (LONGO 
e SILVEIRA, 2020). Nesse momento, as IESs e a própria OAB não podem 
se isentar de refletir sobre seus propósitos e potenciais. 

O Brasil é o país com maior número de faculdades de Direito no mundo, 
possuindo oferta de vagas notavelmente maior do que a demanda (CFOAB, 
2020, p. 41). Em sentido similar, os cursos de graduação a distância estão 
em crescimento constante no país, também apresentando oferta de vagas 
muito superior à demanda. São compreensíveis, em meio a esse cenário, o 
questionamento da qualidade de muitos dos cursos no mercado, tendo em 
vista a predominância de seu oferecimento por IPESs e a competitividade 
dos preços das mensalidades, bem como a convicção de que o lançamento 
de cursos a distância apenas agravaria esse cenário. Ainda assim, não cre-
mos que a mera suspensão provisória – por tempo determinado ou não – da 
aprovação de novos cursos pelo MEC resolverá esse problema.

Questiona-se, ademais, como, em meio a tantas faculdades e tantas opções 
de curso, o perfil médio do estudante de Direito ainda reflita apenas uma 
parte muito privilegiada da população nacional: branca, de classe média-alta, 
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que estudou a vida inteira em escolas particulares, sem necessidade de tra-
balhar durante a graduação e cujos pais também possuem formação superior 
(RISTOFF, 2013). Supomos que parte do motivo que explica esse cenário 
trate da oferta de cursos somente na modalidade presencial, os quais, como 
já vimos, são marcados pela falta de flexibilidade, por custos mais altos e 
por restrições físicas de espaço e acesso. 

Além disso, o preconceito com a EaD, presente no imaginário social 
brasileiro, acentua estigmas e fortalece uma clivagem já existente na rea-
lidade educacional do país: de um lado, melhores condições de acesso e 
pagamento na modalidade a distância permitem, na prática, que camadas 
socioeconômicas mais baixas ascendam ao ensino superior, setor que tem 
sido quantitativamente dominado por IPESs, que visam, em muitos casos, 
à formação “em massa”. De outro lado, o perfil rígido e tradicional das 
IESs consideradas de “primeira linha”, muitas vezes resistentes ao ensino 
a distância e defensoras da modalidade presencial, soma-se às dificuldades 
de acesso – seja em razão da intensa disputa das vagas, seja pelos valores 
exorbitantes de matrícula –, que, na prática, permitem que somente a elite 
econômica faça parte desse microuniverso. 

Como previamente demonstrado, diversos autores defendem a EaD como 
uma importante aliada da democratização do ensino, sendo o perfil médio 
dos alunos de cursos a distância um importante indicativo de seu potencial: 
são mais velhos – 47,7% possuem entre 26 e 30 anos e 30,1%, entre 31 e 40 
–, mais negros – 29,7% se autodeclaram pardos e 15,2%, pretos –, de clas-
ses econômicas mais baixas – 34,5% estão na classe D e 30,1%, na E11 – e 
que cursaram o ensino básico em escolas públicas (63,5%) (ABED, 2018,  
p. 105-108). Ainda assim, a pandemia e os desafios enfrentados pelos docen-
tes, discentes e funcionários de IESs por todo o país demonstraram os enor-
mes problemas de conectividade e desigualdade que ainda precisam ser objeto 
de políticas públicas transversais para garantir uma real democratização do 
ensino superior. 

11 O que corresponde a uma renda familiar de, respectivamente, dois a quatro salários míni-
mos e menos de dois salários mínimos.
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Como era de se esperar, o sopesamento da manutenção da qualidade do 
ensino jurídico com a sua democratização não é tarefa fácil, mas a opção por 
apenas um dos lados da moeda não tem se mostrado benéfica e, supomos, 
com todas as questões suscitadas pela pandemia, tornar-se-á ainda mais 
insustentável. Assim, em vez de enxergarmos esse momento como o ápice 
de uma disputa – mais política do que bem-intencionada –, a OAB e as IESs 
deveriam trabalhar conjuntamente em prol de uma solução que faça sentido 
ao cenário educacional brasileiro do “novo normal” pós-pandemia.
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CAPÍTULO 9
O ACESSO À EDUCAÇÃO JURÍDICA DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19: REFLEXÕES ACERCA DAS 
ATIVIDADES ACADÊMICAS REMOTAS 
EMERGENCIAIS NA FACULDADE DE DIREITO 
PROFESSOR JACY DE ASSIS

Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva Loureiro
Pedro Henrique Almeida Queiroz

Introdução

Hodiernamente, vive-se um dos maiores desafios para a humanidade 
desde a pandemia de gripe espanhola – que ocorreu entre 1918 e 
1920 – em se tratando de medidas sanitárias, epidemiológicas, eco-

nômicas e sociais (BEIGUELMAN, 2020; LOMBA, 2020; MONTEIRO, 
2020). Trata-se da pandemia de covid-19, uma doença respiratória aguda 
causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, cuja primeira identificação ocorreu 
em Wuhan, capital da província de Hubei, na República Popular da China, 
em dezembro de 2019 (FREITAS, SILVA e CIDADE, 2020). No entanto, 
devido à globalização e à evolução tecnológica dos modais de transporte 
– os quais culminaram na amplificação do fluxo de pessoas a partir do pro-
cesso de aprofundamento internacional da integração econômica, social, 
cultural e política (LEAL, 2020; MELO e CABRAL, 2020) –, o surto inicial 
evoluiu para uma pandemia em um ritmo jamais presenciado na história 
(CARDOSO, 2020).

Em março de 2020, consolidava-se a pandemia, ainda em curso, da qual 
as comunidades científicas e políticas buscam, em nível global, a cura da 
enfermidade (CUETO, 2020), bem como alternativas viáveis a fim de apazi-
guar as crises econômicas e sociais que se alojaram, feito parasitas, mundo 
afora (BUSS, ALCÁZAR e GALVÃO, 2020; COTRIM e CABRAL, 2020). 
Malgrado isso, ao passo que vidas são ceifadas pelo coronavírus, observa-se a 
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incidência de diversos fenômenos sociopolíticos e socioculturais que incitam 
a polarização e a desinformação (CHEVALLIER, 2010, p. 63), tais como as 
fake news e a pós-verdade (BAPTISTA, 2002, p. 23), as quais se apresentam 
como agravantes do caos emanado pela peste, visto que suscitam a descrença 
perante os órgãos oficiais, assim como enfraquecem o controle estatal e o 
Estado Democrático de Direito (FERRARI, JANUZZI e GUERRA, 2020; 
GARAT, 2020).

Nesse cenário, dissemina-se o negacionismo em forma de conspirações 
infundadas e descrédito ao conhecimento científico (BUNGE, 2013, p. 37), 
culminando em narrativas falaciosas que ponderam pela austeridade eco-
nômica em vez da vida dos vulneráveis, sob um falso pretexto utilitarista 
(LANCHIMBA, BONILLA-BOLANOS e DIAZ-SANCHEZ, 2020). Diante 
desse estado de exceção sanitária, faz-se necessário o protagonismo dos Pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciário a fim de salvaguardar a efetivação dos 
direitos fundamentais (ACKERMAN, 2006, p. 44), a despeito dos impactos 
da pandemia. Apesar disso, nota-se o contrário, dado que parcela dos atores 
políticos irresponsavelmente renega as normas sanitárias e as orientações 
dos entes científicos (GRISOTTI, 2020). Ademais, em vez de se orientarem 
pelo conhecimento científico que deveria fruir da força imperativa das leis 
(ZAFFARONI, 1995, p. 59), os atuais algozes do povo brasileiro decerto 
propagam o negacionismo, a pseudociência e as conspirações, práticas que, 
quando não matam, desunem (SANTOS, 2020; NOVAIS, 2020).

No Brasil, para além das consequências observáveis, quais sejam: milhões 
de mortos e desempregados, falência de milhares de sociedades empresá-
rias, entre outras, verifica-se uma amplitude de lesões aos fundamentos da 
Constituição vigente, tal como aos valores da democracia e da cidadania, que 
obstam a garantia e a efetivação dos direitos fundamentais (GONÇALVES e 
CARNEIRO, 2020). Sobreleva-se, portanto, que a pandemia está aguçando 
as desigualdades sociais existentes (CAPONI, 2020) – máxime em um país 
historicamente marcado por desigualdades estruturais e subdesenvolvimento, 
como é o Brasil –, sobretudo no que concerne tanto ao direito quanto ao 
acesso à saúde e à educação.

Nesse diapasão, este capítulo se concentra em discorrer acerca do acesso 
à educação jurídica, no contexto da Faculdade de Direito Professor Jacy de 
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Assis da Universidade Federal de Uberlândia (Fadir-UFU), no ínterim da 
pandemia de covid-19, a partir da implementação das Atividades Acadêmicas 
Remotas Emergenciais (AARE) (FADIR-UFU, 2020a) – medida autorizada 
pelo Ministério da Educação por meio da Portaria n. 343, de 17 de março 
de 2020 (MEC, 2020), que predispôs a possibilidade de as instituições de 
ensino superior público substituírem as aulas presenciais por aulas em meios 
digitais enquanto durar a situação de pandemia, em virtude do estado de 
exceção sanitário vivido (FADIR-UFU, 2020b).

Não obstante, assevera-se que tal experiência educacional foi inovadora 
e disruptiva no âmbito do ensino superior público (ESCOLA, 2020; GUSSO 
et al., 2020), visto que a proposta de implementar o ensino remoto, embora 
possua quem defenda a viabilidade em alguns cursos, historicamente foi 
recebida com resistência pela comunidade acadêmica, máxime ao se tra-
tar especificamente de faculdades de Direito, cuja metodologia de ensino 
é conservadora por natureza. No entanto, com o advento da pandemia de 
covid-19, surgiram consigo dúvidas: em quanto tempo haveria condições de 
segurança mínimas para se ministrar aulas pessoalmente? Será que o ensino 
a distância não poderia ser uma alternativa viável a fim de não atrasar a for-
mação de uma geração de novos juristas? Assim, em diversas universidades 
pelo Brasil afora foram observadas experiências inéditas de ensino remoto, 
proporcionando, então, o acesso à educação jurídica, sob a forma de planos 
emergenciais (PANIZZON, COSTA e MEDEIROS, 2020).

Esclarece-se que o presente trabalho desenvolverá oportunamente a 
análise dos principais atos normativos que oportunizaram e orientaram a 
experiência das AARE na UFU, quais sejam: a Portaria n. 343, de 17 de março 
de 2020, do Ministério da Educação (MEC, 2020); a Resolução n. 07/2020, 
de 10 de julho de 2020, editada pelo Colegiado do curso de Graduação em 
Direito (FADIR-UFU, 2020b); a Resolução n. 01/2020, de 17 de julho de 
2020, editada pela Coordenação do curso de Graduação em Direito da UFU 
(FADIR-UFU, 2020a); o Edital PROAE n. 4/2020 – Auxílio Inclusão Digital, 
da UFU (UFU, 2020a); a Portaria PROAE n. 20, de 1º de setembro de 2020, 
da UFU (UFU, 2020b); e o Plano de oferta de componentes curriculares da 
Fadir-UFU (FADIR-UFU, 2020c).
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Para além de relatar e examinar a supramencionada experiência educa-
cional, justifica-se esta pesquisa porquanto ela cumpre versar sobre aspec-
tos pertinentes de vicissitudes hodiernas no que se refere à globalização, à 
educação jurídica e à desigualdade – entrementes a conjuntura caótica da 
pandemia de covid-19. Tal crise sanitária se alastrou rapidamente devido à 
globalização, bem como aguçou as desigualdades – sobretudo aquelas estru-
turais –, ao passo que forçou repensar o modo de ser e exercer da educação 
jurídica contemporânea.

Como objetivo geral, propõe-se a discorrer sobre a aplicabilidade das 
AARE na Fadir-UFU. Outrossim, empenha-se, a título de objetivos específi-
cos, em averiguar a efetividade do plano emergencial de educação a distância 
no que se refere à acessibilidade, assim como em investigar a dinâmica das 
relações socioeconômicas ante tal experiência.

Acerca da metodologia, a investigação reporta ao caráter exploratório e 
bibliográfico – apesar de o enfoque concernir à análise de uma experiência 
educacional recente (TRIVIÑOS, 1987, p. 47) –, cujo método utilizado 
fora, preponderantemente, o hipotético-dedutivo. Destarte, evidencia-se uma 
cadeia de raciocínio estabelecida por uma conexão descendente, do geral 
para o particular. Assim, houve uma particularização, visto que a obser-
vação da situação universal progrediu rumo às singularidades delimitadas 
pelo recorte epistemológico da temática selecionada. Atesta-se, portanto, o 
caráter dedutivo do método preponderante a ser utilizado, porquanto todo o 
conteúdo factual está implícito nas premissas suscitadas pela investigação 
da bibliografia.

Ainda sobre a metodologia aplicada, vale ressaltar a abordagem trans-
disciplinar (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 31) realizada, tendo em vista que o 
presente trabalho se alicerçou em fontes materiais e formais do Direito, fruiu 
de referenciais teóricos consolidados na literatura das Ciências Jurídicas, 
mas também reverberou artigos científicos de pesquisadores renomados nas 
Ciências da Saúde, Ciências Humanas e afins. Por isso, reitera-se o valor 
desta pesquisa, já que intenta transcender a discussão puramente jurídica, 
no azo de elaborar um estudo de maior legitimidade e com maior alcance 
(TELLES, 2001, p. 83).
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Apesar de a natureza qualitativa prevalecer, há de se ressalvar que este 
trabalho possui a peculiaridade de dar enfoque a um estudo de caso (YIN, 
2001, p. 25), em um microssistema – as AARE na Fadir-UFU –, que ser-
virá como pretexto para reflexões aprofundadas sobre as dinâmicas entre 
os impactos da pandemia, os efeitos da globalização, a necessidade de se 
repensar a educação jurídica e as desigualdades que se perpetuam.

Por fim, cumpre mencionar outra peculiaridade experimentada neste 
trabalho, qual seja: os coautores participaram das AARE na Fadir-UFU em 
posições hierárquicas distintas. Aproveitou-se tal fato para enriquecer a 
pesquisa. Dessa forma, haverá duas seções de caráter antropológico a fim de 
perscrutar uma dualidade de percepções, em que o coautor discente analisará 
a experiência educacional sob a percepção própria de um aluno, à medida 
que a coautora disporá sobre as AARE à luz de quem atua no magistério. 

1. o dIreIto à educação como dIreIto humano 
e fundamental

Inicialmente, destaca-se que Rousseau (1995, p. 10) define a educação como 
o processo por meio do qual o homem adquire as habilidades e capacitações 
necessárias para o desenvolvimento das atividades a serem exercidas no curso 
de sua vida. Por sua vez, Platão (2006, p. 145) identifica a necessidade de o 
cidadão receber do corpo político a educação correspondente à sua capaci-
dade para o desempenho de sua função política. Por outro lado, Aristóteles 
(2007, p. 249) conceitua o processo educativo como uma atividade dirigida 
para o fim determinado de realizar o potencial característico do homem.

Não obstante, o direito à educação é um direito humano em si e um 
indispensável valor de realização de outros direitos humanos, pois empodera 
os indivíduos, contribui para a erradicação da pobreza, fazendo com que o 
ser humano evolua em seu status socioeconômico por meio do desenvolvi-
mento de suas capacidades e habilidades (ASSIS, 2012). Embora a educação 
tenha vital importância para assegurar direitos humanos e o desenvolvimento 
socioeconômico, constata-se que o financiamento total global para suportar 
a educação vem caindo nos últimos anos (ROCHA, 2008). 



294 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

Em que pese a existência de diversas barreiras para a plena realização 
do direito ao acesso à educação, a sua promoção acarreta diversos benefícios 
para a comunidade internacional, principalmente o respeito aos direitos e às 
liberdades individuais, e possibilita que os seres humanos desenvolvam suas 
capacidades e habilidades, tornando-se cidadãos ativos na sociedade inter-
nacional. Nesse contexto reside a importância de se educar para os direitos 
humanos (COSTIN, 2020). Assim, imperioso ressaltar que o direito humano 
à educação pode ser considerado patrimônio da humanidade, sendo dever de 
todo Estado considerá-lo o maior objetivo da nação (FREIRE, 2001, p. 27). 

Como direito universal, o direito humano à educação tem de ser ofer-
tado a todos os seres humanos, sem discriminação, pois refere-se ao mínimo 
necessário para o seu pleno desenvolvimento (PIERRE CLAUDE, 2005). 
Entretanto, propiciar esse direito universalmente exige altos investimentos, 
que devem ser suportados pela comunidade internacional (SAVIANI, 2003, 
p. 19), por ser um direito humano fundamental e patrimônio da humanidade.

O direito à educação é um direito humano que compõe o núcleo inviolá-
vel do direito internacional dos direitos humanos por estar intrinsecamente 
ligado ao princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 26). Além 
disso, como norma fundamental de aplicação direta e imediata, não admite 
a alegação do princípio da reserva do possível, nem mesmo o retrocesso, 
pois diz respeito aos direitos da personalidade fundamentais, necessários ao 
desenvolvimento pleno da personalidade de um ser humano (FERRAJOLI, 
2007, p. 142).

Para além, o direito à educação ainda é um direito das atuais e futuras 
gerações, ou seja, intergeracional (BOBBIO, 2004, p. 33), e deve ser apto a 
criar um diálogo intercultural que reforce a ideia de que as pessoas devem 
ser educadas no contexto dos direitos humanos, o que tem como fundamento 
a abertura das normas constitucionais para os tratados internacionais de 
proteção aos direitos humanos (ALEXY, 1997, p. 47). Ademais, o direito à 
educação envolve a ideia de cidadania cultural, pois diz respeito ao exercício 
da cidadania no contexto dos direitos civis, políticos, bem como dos direitos 
econômicos, sociais e culturais (BARLETT et al., 2015).

Nesse contexto, a não oferta do direito à educação ao cidadão limita o 
exercício da cidadania cultural (CARVALHO, 2002, p. 21), pois um indi-



295 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

víduo que não tem acesso à educação básica de qualidade não se insere na 
sociedade, nacional e internacional, de maneira plena a ponto de participar 
das decisões políticas mais importantes de seu contexto social, político e 
cultural (RÁO, 1999, p. 53).

Pelos fundamentos expostos, pode-se afirmar que a não oferta do ensino 
remoto nas instituições de ensino superior no Brasil, durante a pandemia, 
fere o direito humano do cidadão ao acesso à educação, gera um déficit 
educacional que será sentido por futuras gerações (VEIGA-NETO, 2020) e 
retira a possibilidade de se fomentar o desenvolvimento sustentável de um 
país (LIBERATI, 2004, p. 62).

2. a crítIca da educação como dIreIto humano

Para John Rawls (2008, p. 13), determinados princípios devem ser delinea-
dos para contribuir com a constituição de instituições destinadas a formar 
uma estrutura básica da sociedade capaz de dar sustentáculo à oferta dos 
primary goods aos cidadãos, nos quais se insere o direito à educação. Ainda, 
a estrutura básica de uma sociedade pode ser definida como a forma como a 
maioria das instituições sociais está inserida e como elas convivem em um 
mesmo sistema, assegurando direitos e deveres fundamentais, bem como a 
divisão de vantagens por meio da cooperação social (LEE, 2013).

Nesse sentido, John Rawls (2008, p. 24) considera a educação a principal 
instituição social, essencial para a existência de uma sociedade justa e livre, 
base para a concretização de uma vida digna. Para o autor, há dois princípios 
fundantes de uma sociedade justa, quais sejam: o princípio da liberdade, que 
confere a todos o direito às mesmas liberdades básicas ou individuais, e o 
princípio da diferença, que estatui que as desigualdades sociais e econômicas 
devem satisfazer duas condições, igualdade de oportunidades e geração do 
máximo benefício aos membros da sociedade (RAWLS, 2008, p. 47).

Destarte, em uma sociedade justa, os indivíduos devem ter a certeza de 
que receberão os direitos básicos para perseguir seus objetivos (BONAVI-
DES, 1980, p. 34). Nesse sentido, a promoção da educação é considerada 
um bem público (DALLARI, 2004, p. 95), o que justificaria a decisão da 
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sociedade de suportar seu alto custo, por ser direito humano universal, patri-
mônio da humanidade.

Vislumbra-se, portanto, o direito humano à educação como patrimônio 
da humanidade, não apenas como um direito individual subjetivo, que pode 
ser pleiteado por todo e qualquer cidadão em face do Estado, mas também 
como prestação social positiva do Estado em face dos cidadãos (PINSKY, 
2008, p. 39) que extravasa o contexto das normas programáticas, não admi-
tindo o retrocesso e a alegação da reserva do possível, uma vez que decorre 
do núcleo inviolável do direito internacional dos direitos humanos.

Com efeito, o direito humano à educação ainda pode estar relacionado 
ao direito ao projeto de vida, mencionado na sentença prolatada pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos no caso Loayza Tamayo vs. Peru (CIDH, 
1997), pois é um direito da personalidade fundamental que tem o objetivo 
de propiciar o pleno desenvolvimento da personalidade dos seres humanos, 
inserindo-os em um contexto social e político determinante, que pode ser 
denominado cidadania educacional (ADORNO, 1995, p. 78). 

Logo, depreende-se que o direito à cidadania cultural propicia a inclu-
são dos seres humanos no contexto social e político, fazendo com que eles 
participem das decisões mais importantes de seu país (SANTOS, 2011, 
p. 30), o que só é possível para os que receberam educação de qualidade na 
idade apropriada. Retirar do ser humano o direito à educação é mais do que 
faltar com o dever de uma prestação positiva, é tolher o desenvolvimento 
do indivíduo, negando a ele o direito de realização de seu projeto de vida 
(CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 65).

A despeito disso, a não consideração do direito humano à educação 
como um direito que pertence à humanidade e a não oferta regular aos seres 
humanos de referido direito obstam a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária (SARLET, 2008, p. 23), composta de cidadãos com acesso 
aos mesmos bens primários e que possam ter o mesmo ponto de partida 
(COUTINHO, 1984, p. 17), com igualdade e segurança para realizar seu 
projeto de vida. Por isso, faltar com o dever de propiciar ao cidadão o direito 
de realizar o seu projeto de vida e o de exercer sua cidadania educacional 
universal configura ato ilícito, que pode ensejar a responsabilização do Estado 
transgressor. 
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Em suma, o acesso ao direito à educação gera um impacto importante 
na redução das desigualdades sociais, seja no que tange à construção de 
uma sociedade idealmente justa, seja na visão prática dos impactos sociais 
da oferta do direito (BARCELLOS, 2002, p. 28). Logo, a oferta do ensino 
remoto pelas instituições de ensino superior reflete o dever de diligência 
que deve ser observado pelos Estados, não havendo como sustentar a 
racionalidade da decisão de não ofertar a educação no contexto pandêmico 
(ARBIX, 2020).

3. a genealogIa das aare na fadIr-ufu

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decla-
rou a pandemia de covid-19 (GONÇALVES, 2020). Rememora-se que, 
aprioristicamente, a mudança de classificação não se justificou tão somente 
à gravidade da doença, senão à disseminação geográfica rápida que o coro-
navírus apresentou e, também, à ausência de ações efetivas por parte dos 
representantes dos Estados em nível global (GONÇALVES, 2020).

Em vista disso, em 18 de março, a Portaria n. 343, de 17 de março de 
2020, do Ministério da Educação, foi publicada no Diário Oficial da União 
(MEC, 2020), que dispôs sobre a substituição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia de covid-19, 
inclusive no âmbito do ensino superior público.

Destarte, analisando o conteúdo textual da supramencionada portaria, 
tem-se que o Ministério da Educação reagiu à pandemia em um ínterim de 
uma semana, autorizando aos entes educacionais implementarem planos 
excepcionais de ensino a distância, embora remanescesse uma resistência 
à metodologia de ensino remoto nas universidades públicas, máxime em 
faculdades de Direito, cujo ideal de formação é historicamente conservador.

Assim, ponderou-se pela continuidade do acesso à educação durante a 
pandemia de covid-19, privilegiando assim o interesse público e dos dis-
centes, em vez de paralisar a formação de uma geração de profissionais que 
poderiam ingressar no mercado de trabalho, inclusive exercendo funções 
essenciais no combate aos prejuízos diretos e indiretos ocasionados pela 
pandemia.
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No entanto, apesar da celeridade do Ministério da Educação em editar 
a portaria que autorizou a substituição do ensino presencial pelo remoto, 
coube aos entes educacionais formularem e executarem os seus próprios 
planos emergenciais de educação, considerando as particularidades socioe-
conômicas de cada região, a fim de assegurar a maneira mais efetiva de 
prosseguir o acesso à educação perene. Malgrado isso, tal liberdade, com-
preendida como discricionariedade, poderia acarretar planos de educação 
emergencial desvirtuados da isonomia necessária, isto é, possibilitaria a 
criação de planos que comparativamente poderiam ser, por exemplo, menos 
efetivos ou, então, menos inclusivos. Portanto, quanto à elaboração de planos 
de educação emergencial, dever-se-ia ter um mínimo de uniformidade, a 
despeito das peculiaridades socioeconômicas, a fim de não incorrer contra 
a isonomia e salvaguardar o direito e o acesso à educação como direito 
humano e fundamental.

Embora houvesse o supramencionado risco, fomentou-se a discussão 
em diversas universidades públicas sobre a possibilidade de realização de 
editais que permitissem a inclusão digital de discentes em situação de vul-
nerabilidade social por meio do fornecimento de redes de acesso à internet 
e de computadores em preço acessível para aqueles que não dispunham de 
condição financeira suficiente para acompanhar as aulas remotas em suas 
respectivas residências. Essas medidas fortaleceriam a experiência do ensino 
a distância por considerarem as desigualdades, inclusive estruturais, exis-
tentes, configurando uma política pública inclusiva, a despeito dos impactos 
negativos da pandemia.

Na UFU, duas medidas de caráter inclusivo foram concretizadas pela 
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, quais sejam: o Edital PROAE 
n. 4/2020 (UFU, 2020b), em 21 de julho de 2020, nomeado de Auxílio 
Inclusão Digital, que possibilitou aos estudantes em vulnerabilidade eco-
nômica e regularmente matriculados na UFU, em caráter emergencial em 
decorrência da covid-19, adquirirem computadores em preço acessível; e 
a Portaria PROAE n. 20 (UFU, 2020b), de 1º de setembro de 2020, que 
dispôs acerca da adesão ao “Projeto Alunos Conectados”, pelo fornecimento 
de dados móveis via RNP/MEC, cujo público-alvo foram os estudantes 
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em vulnerabilidade econômica e regularmente matriculados em atividades 
acadêmicas remotas de graduação e ensino técnico da UFU.

Na Fadir-UFU, foram duas resoluções e um documento que orientaram 
o acesso à educação jurídica, sob a excepcionalidade da metodologia de 
ensino remoto, entrementes a pandemia de covid-19, quais sejam: a Reso-
lução n. 07/2020 (FADIR-UFU, 2020b), de 10 de julho de 2020, editada 
pelo Colegiado do curso de Graduação em Direito, que regulamentou as 
normas instituídas pela Resolução n. 7/2020, do Conselho de Graduação, 
no âmbito do ensino de Graduação na Fadir-UFU; a Resolução n. 01/2020 
(FADIR-UFU, 2020a), de 17 de julho de 2020, editada pela Coordenação do 
curso de Graduação em Direito, que dispôs sobre a instituição, autorização 
e recomendação de AARE, em caráter excepcional e facultativo, em razão 
da pandemia de covid-19, e sobre realização de estágio durante a suspensão 
do Calendário Acadêmico, no âmbito do ensino da Graduação na UFU; e 
o plano de oferta de componentes curriculares (FADIR-UFU, 2020c), que 
fixou alguns esclarecimentos de viés prático acerca das AARE na Fadir-UFU.

Quanto às propostas da UFU que prestigiaram a inclusão digital de 
discentes vulneráveis, a fim de que estes participassem das dinâmicas esta-
belecidas pelas AARE, competiu aos institutos, às faculdades e aos departa-
mentos estabelecerem as regras pertinentes. Há de se ressaltar que a reação 
tardou bastante em relação à Portaria n. 343 do Ministério da Educação 
(MEC, 2020), publicada em 18 de março de 2020. Nesse contexto, o Edital 
PROAE n. 4/2020 foi publicado, tardiamente, em 21 de julho do mesmo ano, 
à medida que a Portaria PROAE n. 20 foi medida ainda mais retardatária, 
tendo sido publicitada somente em 1º de setembro de 2020, momento esse 
em que, na FADIR-UFU, já se transcorria a primeira etapa das AARE, a 
qual se iniciou em 10 de agosto de 2020, conforme a Resolução n. 01/2020 
(FADIR-UFU, 2020b).

Dessa forma, apesar da melhor das intenções em perscrutar a realização 
de um plano de educação emergencial inclusivo, faz-se imperioso advertir 
que tal descompasso entre as datas de oferecimento das medidas inclusivas 
culminou em grave prejuízo ao direito e acesso à educação para os alunos 
vulneráveis matriculados na UFU. Entretanto, mesmo ante tal equívoco no 
planejamento, as medidas tiveram boa receptividade pela comunidade aca-
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dêmica e foram exitosas – levando em conta um parâmetro de razoabilidade 
fática, ou seja, dentro do limite do possível. Logo, cogita-se que tais medidas 
contribuíram e favoreceram a efetivação do direito e acesso à educação como 
direito humano e fundamental, entrementes a conjuntura pandêmica. 

No que concerne especificamente às medidas tomadas no âmbito da 
Fadir-UFU, concebem-se algumas falhas substanciais na formulação e na 
regulamentação das AARE tanto pela percepção dos docentes quanto pela 
perspectiva discente a partir de artifícios característicos dos campos do saber 
atinentes à Antropologia.

Alguns erros que obstaram a plena efetivação do direito e acesso à edu-
cação como direito humano e fundamental foram: a falta de celeridade nas 
assembleias e discussões afins – perpetradas mormente entre os docentes; 
o caráter opcional das AARE, embora a UFU tenha proporcionado aporte 
instrumental suficiente para que as AARE se desenvolvessem em caráter 
obrigatório, sem embargos à isonomia; a limitação de disciplinas e horas a 
serem cursadas em cada etapa; e a possibilidade de docentes não ofertarem a 
cátedra injustificadamente e sem embasamento, contrariando os fundamentos 
do magistério e da Constituição vigente – como se fosse uma objeção de 
consciência ilimitada, em que o objetor é soberano, a despeito da lei. Por fim, 
esclarece-se que tais vicissitudes e idiossincrasias serão investigadas a seguir, 
sob a forma de relatos – a fim de perscrutar uma dualidade de percepções, em 
que o coautor discente analisará a experiência educacional sob a percepção 
própria de um aluno, enquanto a coautora docente disporá sobre as AARE 
à luz de quem atua no magistério.

4. a percepção docente acerca das aare  
na fadIr-ufu

Após a constatação da situação pandêmica pelas autoridades internacionais, 
alguns meses se passaram até que a UFU, em decisão proferida por seus 
órgãos colegiados, implantasse o ensino remoto, uma espécie de ensino 
especial, que seguiria um calendário específico, totalmente voluntário, tanto 
para os alunos como para os professores.
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Inicialmente, além do questionamento a respeito da não transposição 
do sistema presencial para o remoto por meio da utilização das plataformas 
existentes, que inclusive parecia viável no âmbito do ensino jurídico, várias 
situações decorrentes da normativa que instituiu o regime especial provoca-
ram inquietações, como o calendário especial, a facultatividade e o formato 
das aulas.

Sem embargo, outra questão que gerou uma série de reflexões foi a quan-
tidade de professores contrários ao ensino remoto especial, por entenderem 
que isso não poderia proporcionar um ensino de qualidade aos estudantes, 
o que poderia gerar a mercantilização do ensino superior em Direito nas 
universidades públicas.

Em que pese o entendimento de que o ensino remoto não é o ideal, o 
sentimento, em março de 2020, era de que não haveria saída senão a oferta 
do ensino nesse formato a fim de evitar prejuízos irreparáveis aos alunos, 
que estavam na iminência de se formar e ingressar no mercado de trabalho. 
Naquele momento, o ensino remoto não era faculdade, mas sim dever cívico, 
ato político, de resistência, para a concretização do direito humano à edu-
cação, mesmo diante das circunstâncias adversas que a pandemia impunha 
ao mundo.

Como docente que se predispôs a lecionar na modalidade remota – eu, 
Claudia Loureiro –, concebi que esse desafio deveria significar um desdobra-
mento do dever funcional, tal como uma obrigação moral. Entretanto, mesmo 
diante de minha disponibilidade para o ensino remoto, algumas dificulda-
des surgiram no decorrer da experiência educacional de emergência, desde 
aspectos tecnológicos até pedagógicos. Apesar disso, a disponibilização das 
aulas síncronas nas plataformas utilizadas salvaguardou o acesso à educação 
aos discentes.

Sucedeu que as provas tradicionais do curso de Direito foram abolidas e 
foi realizada uma proposta mais reflexiva a respeito das disciplinas. Outros-
sim, as aulas foram divididas em atividades síncronas e assíncronas, de acordo 
com as regras impostas pela Fadir-UFU, o que possibilitou a abordagem de 
todos os tópicos do conteúdo programático da disciplina, com tranquilidade. 

No que se refere à disciplina Biodireito, lecionada pela docente, o apren-
dizado se reinventou pela leitura de literatura especializada e pela análise 
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de julgados dos tribunais nacionais e internacionais, o que também exigiu 
uma participação intensa e ativa dos alunos, que tiveram de realizar diversas 
atividades assíncronas, como relatórios, fichamentos, estudos dirigidos, entre 
outras. Nesse aspecto, houve uma resposta bastante positiva dos estudantes.

Havia o receio de que as aulas disponibilizadas nas plataformas fossem 
postadas no ambiente das redes sociais; para evitar isso, adotou-se um termo 
de compromisso, que, no entanto, não era condição sine qua non para o aluno 
frequentar as aulas. Aliás, esse termo dizia respeito ao comprometimento do 
aluno de não disponibilizar as aulas gravadas nas redes sociais ou a outras 
pessoas, mas, como foi dito, não havia a obrigatoriedade de o aluno assiná-
-lo. Pouco tempo depois, percebeu-se que o termo era inócuo, uma vez que 
o respeito à imagem, à privacidade e aos direitos autorais já era cediço no 
ordenamento jurídico, assim como a respectiva responsabilização.

A orientação de estágio supervisionado de forma remota também foi 
uma experiência exitosa, com a participação de oito alunos a distância, e 
teve como resultado o cumprimento do estágio por parte dos discentes e a 
observância dos prazos processuais, com a manutenção da assistência jurídica 
à sociedade.

No curso das atividades remotas, cumpre destacar que a maioria dos 
alunos não ativava as câmeras durante as aulas, o que não era condição para 
que estes as frequentassem, devido ao respeito à privacidade e à intimidade. 
No entanto, isso não impediu a participação dos discentes com questões 
relevantes no chat e com uso dos microfones, o que demonstrou interesse, 
participação e receptividade por parte deles.

Consigna-se que o contato presencial é indispensável ao ser humano, 
já que a história da humanidade demonstra que o ser humano evoluiu para 
a manutenção da vida em sociedade. Entretanto, o momento não impediu o 
relacionamento entre docentes e discentes, que cooperaram, a partir de uma 
reciprocidade de direitos e deveres, a favor da continuidade da educação 
jurídica.

Além de todas as reflexões ora apresentadas, a lição proporcionada pela 
experiência educacional de emergência é de que a sociedade em geral e, no 
caso em apreço, os atores do ensino jurídico precisam compreender que o 
ensino jurídico no Brasil não deve prosseguir sem se reinventar (HUPFFER, 
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2006), sendo contrário às inovações tecnológicas, cuja razão de ser é aper-
feiçoar as habilidades e qualidades humanas. Nesse sentido, a pandemia de 
covid-19, para além de alertar a necessidade de se repensar as metodologias 
adotadas no ensino jurídico em virtude dos avanços da globalização, ante-
cedeu as discussões que seriam futuras para agora. 

Após 2020, e já em 2021, vislumbrou-se que o ensino continuou remoto 
por mais algum tempo – e assim foi até o início de 2022. Desse modo, o 
mesmo sentimento do início da pandemia permanece, isto é, resistência e 
resiliência, pois a docência é, sobretudo, um ato político que permite pro-
vocar mudanças importantes na sociedade, o que não é diferente malgrado 
a pandemia.

Diante do cenário adverso da pandemia de covid-19, é possível concluir 
que o resultado foi positivo, dado que as atividades foram realizadas de forma 
produtiva pelos discentes. Evidencia-se, assim, que a inesperada metodologia 
remota não impediu o aproveitamento dos alunos. Por isso, cogita-se que as 
formas de ensino jurídico, ainda tão conservadoras nas faculdades de Direito, 
decerto, podem e devem ser repensadas para o futuro pós-pandêmico.

5. a perspectIva dIscente acerca das aare  
na fadIr-ufu

No início da pandemia, pode-se sintetizar que a perspectiva discente acerca 
das AARE na Fadir-UFU se resumiu a testemunhar os embates entre os 
servidores públicos federais – confortáveis em razão da estabilidade pró-
pria dos estatutários –, ao passo que uma geração de alunos – que deveriam 
assumir o protagonismo nas discussões, mas eram meros coadjuvantes em 
virtude da aparelhagem burocrática – clamava por celeridade na definição 
e regulamentação do plano de educação emergencial, já que a maioria dos 
graduandos matriculados anseiam ingressar no mercado de trabalho a fim 
de exercer a profissão a que se dedicou por anos a aprender.

Diante de tal fato, ratifica-se o descompasso entre as medidas adotadas 
pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – que visaram à inclusão digital 
de alunos vulneráveis por meio do fornecimento de condições para adquiri-
rem computadores e acesso à internet – e a realidade fática do público-alvo, 
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tendo em vista que tais discentes em situação vulnerável costumam residir 
em locais onde não há viabilidade técnica para acompanhar uma aula on-line. 

Para além, o maior problema para muitos é a falta de estrutura na resi-
dência para estudar devidamente em razão de diversas interferências que 
abrangem tanto as relações familiares quanto a própria estrutura física da 
moradia (ALMEIDA, 2007, p. 36).

Acerca disso, as AARE evidenciaram certa distância do corpo docente em 
relação à realidade dos estudantes. Percebeu-se que parcela dos professores 
elaborou planos de disciplina desconsiderando as dificuldades trazidas pela 
pandemia ao dia a dia dos discentes – sobretudo os que trabalham –, como 
a aplicação de provas durante o horário de aula síncrona, negligenciando os 
problemas técnicos advindos da conexão instável à internet, que persevera 
como realidade na maioria das moradias brasileiras.

Em razão da pandemia de covid-19, o ideal seria a prevalência de tra-
balhos como atividades avaliativas na metodologia das AARE, tanto pela 
condição precária do acesso à internet no Brasil como pelas dificuldades 
inerentes ao conturbado cotidiano pandêmico.

Por diversas vezes durante as AARE, discentes tiveram que tirar o foco da 
faculdade para auxiliar familiares ou pessoas próximas por motivos relaciona-
dos diretamente à pandemia ou mesmo conexos. Em vez de tais alunos serem 
amparados, a estrutura das AARE, por meio de alguns planos de disciplina, 
elaborados por professores distantes da realidade discente, culminou em mais 
óbices para o acesso à educação durante a pandemia, obstaculizando uma 
geração de jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho e progredir 
na carreira. 

Enquanto discente – eu, Pedro Queiroz –, concebo como uma das prin-
cipais críticas às AARE na Fadir-UFU o descompasso entre as medidas que 
favoreceram a inclusão digital com a regulamentação contraditória perpetrada 
pela Resolução n. 07/2020 (FADIR-UFU, 2020b) e reverberada pelo plano 
de oferta de componentes curriculares, de 10 de julho de 2020, editado pelo 
Colegiado do curso de Graduação em Direito, visto que estabeleceu uma 
infundada limitação tanto de vagas nas disciplinas – diversos docentes ofer-
taram abaixo desse limite injustificadamente – quanto de carga horária – não 
podendo ultrapassar 180 horas.
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Assim, possibilitou-se o absurdo de um aluno se beneficiar das medidas 
de inclusão digital, mas não conseguir cursar as matérias que deveria por 
causa de professores que optaram por não ministrar aulas ou mesmo por dis-
ciplinas obrigatórias cujas limitações de vagas estão abaixo do contingente 
de alunos.

Nesse cenário, acrescenta-se que o caráter opcional das AARE privilegiou 
os docentes que optaram por não ministrar aulas injustificadamente – como 
se fosse uma objeção de consciência ilimitada –, porquanto os objetores 
poderão se defender eventualmente alegando que as AARE não substituíram 
o calendário regular, senão foram apenas um plano de educação experimen-
tal, a despeito da situação emergencial, vivida por aqueles que almejavam 
continuar fruindo do direito à educação.

Não obstante, tramitou uma ação civil pública (JUSTIÇA FEDERAL 
DA 1ª REGIÃO, 2020), ajuizada pelo Ministério Público Federal em face 
da UFU, na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de 
Uberlândia-MG, cujo número dos autos é 1011619-78.2020.4.01.3803, em 
que se buscou realizar a justiça almejada pelos verdadeiros interessados na 
prosperidade do acesso e do direito à educação entrementes a pandemia de 
covid-19. Na supramencionada ação, entre diversos pedidos, avultaram-se 
alguns, como se vê: que se inicie o desconto em folha de horas não traba-
lhadas de professores que, ao longo do ano de 2020, não ofertaram aulas 
práticas, causando prejuízos ao processo de formação do corpo discente; 
e que seja determinado à UFU retornar, no prazo de 60 dias, com todas 
as atividades presenciais, mediante a adoção de providências técnicas e 
sanitárias pertinentes.

Posteriormente, o processo supracitado (JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª 
REGIÃO, 2020) foi extinto sem resolução de mérito, uma vez que durante 
audiência de conciliação o reitor e os professores da UFU se manifestaram 
no sentido de que as aulas remotas obrigatórias seriam implementadas em 
2021 – e assim se fez. Entretanto, os docentes que optaram por não ministrar 
suas aulas não foram penalizados, porquanto o magistrado federal concebeu 
que eles assim o fizeram amparados pelas próprias regras da UFU. 

Afinal, a despeito das falhas na elaboração e regulamentação das AARE 
na Fadir-UFU, há de se ressaltar a importância desse plano de educação 
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emergencial, já que ele propiciou a continuidade da formação de uma gera-
ção de juristas, bem como demonstrou que o ensino a distância é, decerto, 
um recurso cuja resistência nas faculdades de Direito deveria ser repensada.

conclusão

No que tange à pesquisa jurídica brasileira, o acesso à educação durante a 
pandemia de covid-19 passa a compor o estado da arte, bem como surgem 
cada vez mais estudos aprofundando a dinâmica existente entre a globali-
zação, a educação jurídica e a desigualdade, máxime na conjuntura de um 
estado de exceção sanitário (CAPELLER, 2021), em que se faz necessário 
refletir e repensar o status quo a fim da construção de um novo establishment 
(KÜHN, ALCOFORADO e FARIAS, 2020). 

Nesse cenário, a experiência das AARE na Faculdade de Direito Pro-
fessor Jacy de Assis transcende o limite da micropolítica para se tornar um 
fértil campo de reflexões, visto que a educação jurídica deve ser repensada 
em virtude das constantes transformações provenientes da globalização.

Nesse sentido, a pandemia de covid-19 se apresentou como fator dis-
ruptivo (SANTOS, A cruel pedagogia do vírus, 2020, p. 23), porquanto 
a conservadora formação de juristas em instituições públicas teve de ser 
flexibilizada em prol do interesse público e dos discentes, ponderando pelo 
ensino a distância, já que não havia ainda condições sanitárias suficientes 
para regressar às aulas tradicionais.

Dessa forma, evidencia-se que a inserção de tecnologias e de novas meto-
dologias como o ensino a distância não é nociva à educação jurídica, embora 
ainda remanesça quem resista aos avanços. Pelo contrário, a experiência das 
AARE na Fadir-UFU demonstra que é possível implementar recursos de 
ensino remoto mantendo a qualidade e o aproveitamento do ensino.

Não obstante, tanto discentes quanto docentes estão de acordo com a 
necessidade de uma transição paradigmática no que tange à educação jurídica, 
já que o ensino remoto propicia aos alunos a opção de assistir às aulas em 
quaisquer horários e locais, além de evitar o deslocamento de professores 
e alunos para uma sala física. Tal peculiaridade favorece principalmente 
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aqueles alunos em situação de vulnerabilidade, que costumam residir nas 
localidades periféricas da cidade. 

Decerto, não se cogita substituir totalmente o ensino presencial pela 
modalidade a distância. Contudo, pode-se utilizá-lo como complemento e 
aliado na efetivação do acesso e do direito à educação (CAMPILONGO, 
2011, p. 44), este como direito humano e fundamental, sobretudo nas facul-
dades de Direito, dado que a maioria das disciplinas é teórica e não carece 
de laboratórios.

Em suma, observa-se que a experiência das AARE na Fadir-UFU cul-
minou em diversas reflexões acerca das dinâmicas entre os impactos da pan-
demia, os efeitos da globalização, a necessidade de se repensar a educação 
jurídica e as desigualdades que se perpetuam. Por fim, considerando um 
hipotético cenário pós-pandêmico, acrescenta-se que a eventual aplicação 
do ensino a distância aliado ao presencial, máxime se regulamentado, cor-
roboraria positivamente no aperfeiçoamento da educação jurídica atual.
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CAPÍTULO 10
ÉTICA E TEORIA DA JUSTIÇA NO DIREITO: 
PRESSUPOSTOS PARA UM ENSINO JURÍDICO 
TRANSFORMADOR

Felipe Augusto Gato Dutra
Luiz Felipe Roque

Introdução

A globalização é um fenômeno multidimensional. No campo jurídico, 
consiste na internacionalização e integração de normas jurídicas e de 
governança, seja na esfera pública ou na privada, que pressiona mer-

cados e requer novas experiências e habilidades de seus profissionais. Estes 
devem ser capazes de operar múltiplos sistemas normativos, atuar interdisci-
plinarmente, perceber o Direito para além de textos legais, ter senso crítico, 
entre outras habilidades (GHIRARDI e VIEIRA, 2018, p. 103; MACEDO 
JÚNIOR, 2014, p. 70-71). Para dispor suficientemente de profissionais com 
tal perfil, países emergentes deparam-se com duas alternativas: importar mão 
de obra (desnacionalizando o mercado jurídico e/ou estimulando a formação 
de nacionais no exterior) ou formar nacionais capacitados (GHIRARDI e 
VIEIRA, 2018, p. 105). No caso brasileiro, referido mercado permanece 
essencialmente nacional, mas a necessária capacitação de seus profissionais 
requer a superação de um modelo de ensino tradicional e formalista (pautado, 
sobretudo, pela leitura de textos de leis e códigos nacionais) que, por razões 
históricas, sociais e culturais, ainda é predominante.

Em contraste ao jurista desse modelo tradicional, o jurista do modelo 
“moderno” deve ser capaz de propor soluções inteligentes aos desafios do 
mundo globalizado (pense-se, por exemplo, na interdisciplinaridade e inter-
nacionalidade de questões ambientais) e também aos desafios à integração do 
país a esse mundo – notadamente a desigualdade em suas múltiplas formas. 
Para a superação desses desafios, o jurista deve compreender o potencial 
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transformador do Direito, a natureza dos conflitos com que se depara e o 
funcionamento das instituições – o que requer, antes, assumir determinada 
concepção do seu objeto de estudo.

Que espécie de concepção do Direito deve ser priorizada em um curso 
jurídico que supere o modelo formalista, tradicional, que, além de limitado 
para lidar com um Direito globalizado, constantemente corrobora a manuten-
ção e a reprodução das hierarquias e desigualdades sociais? Como favorecer 
tal concepção em um modelo de ensino? Para respondê-lo, dividimos este 
capítulo em três seções. Na primeira, expomos o que se espera de um curso 
jurídico adequado e três diversas formas de se conceber o Direito e ensiná-lo. 
Na segunda, defendemos que somente um ensino jurídico que priorize uma 
concepção normativa do Direito é capaz de responder adequadamente às 
demandas de uma sociedade globalizada e desigual, formando profissionais 
capacitados à operacionalização do Direito como elemento de transforma-
ção social. Na terceira seção, defendemos o ensino da ética ou teoria moral 
nas faculdades de Direito como importante passo para alcançar o modelo 
de ensino aqui defendido e propomos formas didáticas de aproveitamento 
desse campo teórico para o estudo do Direito.

1. dIreIto e ensIno jurídIco

Nesta seção, introduzimos as preocupações e as habilidades que devem ser 
consideradas no desenho de um curso jurídico a partir da ideia mesma do 
que é o Direito e de como devem agir seus profissionais. Na subseção 1.1, 
apresentamos referidas preocupações e habilidades. Na subseção 1.2, dife-
renciamos três possíveis concepções de Direito e três formas de ensiná-lo 
a partir delas, defendendo a priorização de uma concepção normativa para 
seu ensino.

1.1. O ENSINO JURÍDICO E A FORMAÇÃO DE JURISTAS

Há milhares de cursos de Direito no Brasil, com diferentes características 
e dificuldades, de tal sorte que “não é possível ou adequado estabelecer um 
propósito único para o ensino jurídico no Brasil”, como aponta Macedo 
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Júnior (2014, p. 68). Ainda assim, para atingir qualquer propósito, docentes 
devem levar em conta a ideia mesma de um curso universitário: este, em 
sua essência, deve oferecer uma “linguagem explicativa” – um modo de 
pensar – e não apenas uma linguagem prescritiva (de reprodução de con-
teúdo) ou “simplesmente profissional” (OAKESHOTT, 1991, p. 192-193). 
Um estudante de graduação em Direito deve ser entendido como um “jurista 
em formação” (OLIVEIRA, 2006) – o que implica dizer que, nesse curso, 
o aluno é preparado, formado para se tornar um jurista, alguém que pense 
o Direito, domine certa linguagem, certo modo de pensar. Dessa forma, 
quando estruturamos um curso jurídico, ainda que dogmático, é importante 
considerarmos as habilidades ou virtudes que um estudante pode desenvolver 
e quais delas um jurista deve possuir.

O desenvolvimento dessas habilidades ou virtudes depende de como 
os cursos serão preparados e ministrados, levando em consideração os pro-
pósitos a serem atingidos e os métodos empregados. A reprodução de um 
ensino formal, com um papel meramente passivo dos alunos, sem nenhum 
engajamento ou indagação sobre o conteúdo que está sendo dado, forma 
juristas que apenas reproduzem tal conteúdo, insensíveis aos reais proble-
mas sociais e incapazes de criticar o Direito existente (KENNEDY, 1982, 
p. 596-598) – ou, então, quando os alunos assumem uma posição crítica de 
seu objeto, fazem-no sem considerar o Direito em si, seu valor e potencial 
transformador, mas tomando-o por mero instrumento a serviço de fontes 
externas (pressupondo que o mercado ou o capital, por exemplo, comanda 
o Direito como um dono comanda seu cachorro de estimação) (KENNEDY, 
1982, p. 600).

Um curso de Direito deve formar pessoas capazes de se perguntarem o 
que estão fazendo e aprendendo na faculdade, refletindo a todo momento 
sobre sua resposta. Para além dos propósitos públicos que podemos atribuir a 
uma faculdade de Direito, é preciso pensar em como esses propósitos podem 
ser transformados, como o próprio papel do ensino jurídico é alterado pelas 
transformações de cada sociedade. 



318 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

1.2. o ensIno jurídIco e seu objeto: três 
concepções de dIreIto

Toda forma de ensino jurídico ecoa, necessariamente, determinada concepção 
de Direito. Sendo o Direito, como disciplina, o estudo teórico de um assunto 
prático (MACCORMICK, 1981, p. 1-2), cada concepção de seu objeto (o 
Direito) implica consequências práticas no modo pelo qual profissionais 
atuam no meio jurídico. Para justificarmos essas constatações, no entanto, 
precisamos demonstrar que há múltiplas concepções de Direito em disputa 
no campo jurídico – embora precisemos, necessariamente, adotar uma delas 
para agirmos nele. Para os fins deste capítulo e a partir de Lopes (2021), 
identificamos ao menos três amplas categorias de concepções de Direito 
difundidas nas faculdades e no meio jurídico: (i) concepções estritamente 
céticas, (ii) concepções estritamente descritivas e (iii) concepções normativas.

(i) Concepções estritamente céticas, talvez as mais populares no pen-
samento jurídico brasileiro, compreendem que o Direito (a decisão correta, 
o conceito mais adequado, etc.) é aquilo que se entende ou se deseja como 
tal, contanto que seguido de justificações ou previsões legais posteriores ao 
próprio entendimento ou desejo. Isso porque céticos, em geral, defendem que 
algo só pode ser considerado racional se empiricamente verificável, como 
no caso das ciências naturais (nas quais podemos avaliar a verdade de pro-
posições por meio de experimentos) (SANTIAGO NINO, 1989, p. 51-52). 
Não sendo o Direito uma ciência natural ou exata, para essa perspectiva, 
ele é tão somente o campo da retórica – ou melhor, da sofística – em que 
conceitos e razões estão sempre em disputa (o que é uma prescrição, o que é 
uma sociedade empresarial, o que é a presunção de inocência, etc.). Trata-se 
do “duvidar por duvidar” pelo qual “agem os pseudojuristas que acham que 
podem a todo momento colocar tudo em dúvida” (LOPES, 2021, p. 173).

O principal problema dessas concepções é que elas são acientíficas, 
impedindo qualquer forma de objetividade ou racionalidade para o estudo 
do Direito – e, por tal razão, não merecem fomento no ensino jurídico.

(ii) Concepções estritamente descritivas são também céticas; seus adeptos 
compreendem o Direito como aquilo que se observa como tal. Essa perspec-
tiva, essencialmente empirista, assume formas sociologizantes, antropolo-
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gizantes ou psicologizantes e corresponde àquilo que Herbert Hart (1994) 
denomina “ponto de vista externo” do Direito. Podemos descrever essas 
normas, observar padrões de comportamento de determinada comunidade 
jurídica e constatar: “o direito é isso” ou “pessoas observam essas regras”: 
discursamos sobre as normas, mas não temos razões para usá-las; não extraí-
mos, do discurso, um dever ser (LOPES, 2021, p. 72). Aqui, o Direito tende a 
ser descrito como um fato da natureza (fato bruto), não como fato institucional 
que é (e que, portanto, só adquire sentido dentro de certa normatividade)1 
(MACCORMICK, 2007, p. 11-18).

Um dos problemas dessa concepção é que ela é incompatível com a 
objetividade metodológica necessária ao estudo do Direito (na medida em 
que este tende a ser vinculado a particularismos, comunidades, momentos 
históricos, etc.). Outro problema é que essa concepção descritiva não nos per-
mite extrair uma normatividade (uma ação devida ou que se faça inteligível), 
pois se limita a descrever padrões comportamentais sem os assumir como 
dotados de sentido para si. Essa crítica, contudo, não implica desinteresse 
pela realidade nem propõe a formação de juristas pautada exclusivamente 
por abstrações – mas tão somente uma rejeição do ponto de vista externo, 
que desconsidera a natureza institucional (e normativa) do Direito.

(iii) Concepções normativas do Direito, por fim, negando que este seja 
mera criação retórica ou um comportamento empiricamente observável, con-
cebem-no como uma prática (um conjunto de ações regradas) cujas normas 
são compartilhadas por seus agentes. Uma concepção normativa do Direito 
compreende o que, de fato, é seguir uma regra: não precisamos descrever 
(representar) regras para compreendê-las e segui-las, mas só podemos des-
crevê-las se as compreendemos (LOPES, 2021, p. 126). Exemplo ilustrativo 
disso parte do já citado Hart (1994, p. 88-91): podemos observar que pessoas 

1 MacCormick (2007) oferece um bom exemplo de fato institucional: formar uma fila. A 
existência de uma fila não decorre da mera disposição de pessoas uma atrás da outra, mas 
de um contexto normativo em que cada pessoa sabe que deve esperar a sua vez a partir 
de um critério, geralmente a ordem de chegada. O Direito, explica o autor, trabalha com 
“fatos” dessa ordem.
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param seus carros quando se deparam com a luz vermelha de um semáforo 
e que seguem com eles quando a luz está verde, mas não apreendemos o 
sentido daquele sinal, não podemos afirmar que devemos parar quando a luz 
está vermelha ou que devemos prosseguir quando ela está verde a não ser 
que assumamos o ponto de vista do agente (do pedestre, do motociclista, do 
motorista). 

Essa concepção de Direito, portanto, assume o “ponto de vista interno” 
da prática jurídica, o do agente que está inserido nela e que compreende seu 
sentido, não o de alguém que age a esmo como se dela não partilhasse (con-
testando conceitos, interpretações, etc. a todo tempo, tal como faria o jurista 
que adotasse a primeira espécie de concepção do Direito). Pelo ponto de 
vista interno, o agente compartilha com os demais o sentido daquela prática, 
a razão de ser dela (aprofundaremos essa ideia na subseção 2.1). Podemos 
chamá-la de normativa porque, se assumimos o ponto de vista do agente, 
compreendemos o sentido dessa prática e temos razões para agir em meio a 
ela, razões essas que são compartilhadas.

Podemos, assim, justificar nossa afirmação de que as formas de ensino 
jurídico necessariamente ecoam certas concepções de Direito. A adoção de 
uma concepção estritamente cética implica, por exemplo, um ensino jurí-
dico que priorize a leitura dos textos legais (códigos, leis, decretos...) e trate 
a jurisprudência como uma espécie de lei (“por que tal tribunal decidiu X 
sobre a norma Y, agora esta tem o sentido X”), que seja mais receptivo em 
discussões em sala de aula (e, consequentemente, em tribunais) a argumen-
tos não jurídicos (notadamente aqueles intuitivos, como apelos emocionais, 
políticos, ou ainda de suposta “moral” ou “bons costumes”), mesmo que em 
detrimento da teoria do Direito, e que dê um papel ornamental a disciplinas 
propedêuticas, como se história do Direito, sociologia jurídica, teoria geral e 
filosofia do Direito fossem curiosidades que adornam o discurso jurídico. Os 
operadores do Direito formados nesse modelo atuarão de forma semelhante 
em suas vidas profissionais, relativizando o sentido das normas jurídicas e 
manipulando-as conforme conveniências ou interesses.

A adoção de uma concepção descritiva, por outro lado, deve implicar 
um modelo de ensino jurídico com ênfase em pesquisas empíricas, com 
menor dedicação à leitura de textos legais, mas priorizando análises sociais, 
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econômicas, psicológicas, etc. dos agentes e das instituições jurídicas. Por 
esse modelo, alunos devem ser treinados a análises quantitativas (“como 
vêm decidindo os tribunais sobre o assunto X?”, “o que esperar se o assunto 
X for levado ao tribunal Y?”), a uma interpretação consequencialista dos 
textos legais e da jurisprudência, etc. – e, a partir desse consequencialismo, 
eles conduzirão suas vidas profissionais.

Evidentemente, um modelo normativo não exclui contribuições de pes-
quisas empíricas nem rejeita a interdisciplinaridade, mas prioriza o domínio 
conceitual das questões jurídicas, a capacidade analítica e crítica de seus 
estudantes, dando ênfase, para tal, a disciplinas como a história do Direito, 
a teoria geral do Direito, mas, sobretudo, a ética e a filosofia moral. Explici-
tadas as três categorias de concepções do Direito e as consequências práticas 
de sua adoção no ensino jurídico e na vida profissional, aprofundaremos a 
seguir a concepção normativa aqui sugerida.

2. dIreIto, globalIzação e desIgualdade: por que 
uma concepção normatIva é fundamental ao 
potencIal transformador do dIreIto?

Como priorizar uma concepção normativa do Direito? A crescente preocupa-
ção com um modelo que responda adequadamente aos problemas modernos 
de uma sociedade marcada por desigualdades e um Direito cada vez mais 
internacionalizado (globalizado) é um passo importante para pensarmos o 
ensino jurídico, mas insuficiente enquanto não levarmos a sério a teoria da 
justiça como pilar desse ensino. No entanto, a ética e a filosofia moral são 
comumente ignoradas por defensores de um Direito transformador das rela-
ções de desigualdade, pois a defesa de valores ético-morais universalizantes 
tende a ser repudiada por preconcepções céticas (ainda que progressistas). 
Nesta seção, respondemos a esses teóricos e explicamos como uma concepção 
normativa pode ser ensinada de forma mais substantiva nas faculdades de 
Direito. Por essa concepção, defendemos que, ainda que por vezes isso não 
se dê empiricamente, o Direito deve servir à construção de uma sociedade 
justa. Juristas devem assumir uma “moralidade crítica” para pautar um pen-
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samento jurídico voltado à transformação, por exemplo, das relações entre 
Estado de Direito e liberdades civis (MACCORMICK, 2007, p. 263-267).

Na subseção 2.1, defendemos a priorização, por essas faculdades, de 
um estudo qualificado da teoria moral, justificada pelo vínculo necessário 
entre uma concepção normativa de Direito (já demonstrada a mais adequada 
para o estudo do Direito) e a justiça. Na subseção 2.2, demonstramos o con-
teúdo ético-moral de questões jurídicas, notadamente aquelas que envolvem 
desigualdades sociais. Para tanto, valemo-nos, em ambas as subseções, de 
conceitos da ética aristotélica, na esteira de Lopes (2021).

2.1. A CONCEPÇÃO NORMATIVA E O VÍNCULO NECESSÁRIO ENTRE 
DIREITO E JUSTIÇA

Vimos, na subseção 1.2, que há pelo menos três maneiras de concebermos o 
Direito e que cada uma delas ecoa uma forma de entender o ensino jurídico. 
Também defendemos que, enquanto as concepções céticas do Direito (estri-
tamente cética ou estritamente descritiva) impedem a objetividade necessária 
para que os agentes tenham razões para agir no campo jurídico, concepções 
normativas são aquelas que compreendem o Direito como uma prática orien-
tada por um sentido ou uma razão de ser (que, portanto, orienta nossas ações):

[...] o sentido de uma prática, o sentido de um todo não é 
demonstrado por um processo lógico. Ele é apreendido. Trata-
-se da compreensão, ou do entendimento. [...] O conceito geral 
de uma prática – ou o conceito de um jogo – desempenha esse 
papel de permitir ao agente saber o que está fazendo. Portanto, 
o sentido de uma prática, em primeiro lugar, apreende-se. Uma 
vez apreendido, ele dá sentido a todas as ações da prática, ele 
permite a interpretação de cada ação. Outra vez, uma analogia 
com os jogos é esclarecedora: o jogo de xadrez e o jogo de 
futebol têm, cada um deles, seu sentido. Os movimentos ou 
jogadas dentro de cada um deles adquirem seu sentido se o 
jogador e a plateia conseguiram, em primeiro lugar, apreen-
der o sentido geral da prática. Mas esse sentido geral não é 
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demonstrado: antes, ele foi mostrado e constituído. O sentido 
do jogo de futebol não é demonstrado porque ele não deriva 
logicamente de algum outro sentido ou jogo. Ele é mostrado e 
constituído porque é o fundamento mesmo da prática. (LOPES, 
2021, p. 129-130, grifos no original)

Toda prática é, pois, constituída por um sentido – e, no caso da prática 
jurídica, esse sentido só pode ser a justiça. Não é que não se possa constatar 
ou descrever um Direito sem a ideia de justiça, que implica a de igualdade, 
mas não se pode conceber o Direito sem essa ideia (LOPES, 2021, p. 187). 
Dizer que não se pode conceber o Direito sem justiça não significa que 
qualquer regra de Direito ou qualquer decisão jurídica é justa, mas apenas 
que estas só se fazem compreensíveis em termos de justiça. Um exemplo 
disso está no direito penal. Juízes criminais muitas vezes proferem sentenças 
condenatórias em descompasso com o estabelecido no ordenamento jurídico, 
mas nunca justificam essas decisões com “argumentos” do tipo “não gosto 
desse sujeito”, “bandido tem é que ficar atrás das grades”, mas sim com uma 
posição em termos de justiça. É a justiça que torna inteligível determinadas 
motivações para uma ação ou uma decisão – e é ela também que permeia 
os princípios constitutivos de todo e qualquer direito (nos princípios da 
legalidade, da igualdade, da boa-fé, etc.). É a partir dela que um ato jurídico 
se torna compreensível, e é fundamental que o entendamos para o reconhe-
cermos e também para o criticarmos – caso contrário, os atos jurídicos e os 
juízos a respeito desses atos tendem à arbitrariedade e ao subjetivismo. É o 
que argumentamos na subseção 2.2.

Somente um curso jurídico que forme alunos atentos à natureza norma-
tiva e institucional do Direito preparará profissionais que disponham de um 
arcabouço conceitual para agirem e decidirem a partir de razões objetivas 
(tendo-lhes sido ensinado o sentido da prática jurídica, ou seja, a justiça). 
Sendo a justiça objeto de estudo da teoria da justiça (como componente da 
teoria moral),2 somente a partir dela será possível ensinar aos alunos uma 

2 Para os fins deste capítulo, tratamos os três campos como equivalentes, na medida em 
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concepção de Direito mais substantiva e também mais igualitária e social-
mente transformadora. 

2.2. COMO QUESTÕES DE DESIGUALDADE DEVEM SER PERCEBIDAS 
PELOS JURISTAS?

Para pensarmos o Direito como elemento de transformação de desigualdades 
sem recairmos em contradições ou arbitrariedades, precisamos compreender, 
em primeiro lugar, em que consiste, propriamente, a atividade jurídica e, em 
segundo, qual a natureza das questões jurídicas. Somente assim entendere-
mos por que o estudo da filosofia moral é imprescindível na formação de um 
jurista capacitado para os problemas modernos.

Comecemos com o primeiro passo (compreender a atividade jurídica), 
retomando e aprofundando pontos já explicitados: o bom profissional do 
Direito, ao contrário do que diz o senso comum, não é aquele que discursa 
da forma mais convincente ou o que decora mais leis, mas sim aquele que 
realiza os juízos adequados à boa prática de sua profissão (KRONMAN, 
1987, p. 862). Sendo o Direito uma prática, seu operador (um juiz, advo-
gado, procurador, parecerista, etc.) precisa, necessariamente, deliberar suas 
ações a partir de razões (argumentos). São boas razões (ou bons juízos) que 
determinam se aquele agente age bem ou mal no exercício de sua profis-
são. Esse deliberar bem, quando reiterado, denominamos sabedoria prática 
(phronèsis), que se refere não somente à ação individual de cada cidadão, 
mas à administração doméstica, à legislação e à política (deliberativa ou 
judicial) (ARISTÓTELES, 1984, p. 147, EN, VI, 8, 1141b):

que todos concernem à ação objetivamente adequada à vida humana/social. Contudo, 
esses campos possuem, grosso modo, objetos distintos: enquanto a ética tem por objeto 
o agir bem (a vida boa), a teoria moral se debruça sobre o agir corretamente (a partir de 
princípios morais universais) e a teoria da justiça, sobre o agir de forma justa (a partir 
de distintas concepções de justiça). Essa distinção por objeto de estudo, no entanto, é 
controversa entre autores e doutrinas.
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[...] julga-se que é cunho característico de um homem dotado 
de sabedoria prática o poder deliberar bem sobre o que é bom 
e conveniente para ele, não sob um aspecto particular, como 
por exemplo sobre as espécies de coisas que contribuem para a 
saúde e o vigor, mas sobre aqueles que contribuem para a vida 
boa em geral. (ARISTÓTELES, 1984, p. 144, EN, VI, 5, 1140a)

É esse bom e conveniente para a vida boa em geral (o justo), por exemplo, 
que visa o juiz ao aplicar o Direito, e também é esse bom e conveniente que 
um advogado deve visar ao elaborar um contrato, ao argumentar em juízo, 
etc. (KRONMAN, 1987, p. 864-871). Em termos aristotélicos, qualificamos 
a sabedoria prática como uma virtude (uma excelência do agir humano). 
Diferentemente de virtudes como a temperança ou a justiça (virtudes morais, 
que só podem ser apreendidas pelo hábito, por sua prática reiterada), porém, a 
phronèsis é uma virtude intelectual, ou seja, que se aprende pelo ensino, pela 
experiência e pelo tempo (ARISTÓTELES, 1984, p. 67, EN, II, 1, 1103a). 
Ora, se o Direito é uma prática na qual seus agentes agem a partir de razões 
(deliberando), é essa espécie de virtude (a sabedoria prática, o deliberar bem 
em meio a essa prática) que precisa ser ensinada nas faculdades de Direito. 
Isso implica, no entanto, que os estudantes sejam familiarizados com o sen-
tido da prática jurídica (a justiça) e deliberem bem a respeito dela – o que 
somente o ensino da teoria da justiça, da ética ou da teoria moral permite.

Um jurista não aplicará bem o Direito se não compreender adequada-
mente a espécie de conflito com que se depara, pois cada uma delas requer 
um diferente remédio (um diferente juízo). A classificação aristotélica das 
formas de justiça, por exemplo, é ainda hoje atual e indispensável: são dis-
tinguidas justiça geral e justiça particular, dividindo-se essa última em justiça 
distributiva e justiça corretiva.3 Ora, somente a partir desses fundamentos 

3 A justiça geral é aquela que concerne à relação entre o cidadão e a sua comunidade/as 
suas leis; a justiça particular, à relação entre uma pessoa e outra – sendo a justiça distri-
butiva aquela que tange à proporção, aos méritos de cada um; e a justiça corretiva aquela 
referente à reposição, à correção aritmética de uma injustiça cometida por alguém que 
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teóricos um jurista poderá identificar, em litígios e questões jurídicas, pro-
blemas ético-morais (de justiça) que requerem soluções ética ou moralmente 
adequadas.

Consideremos, a seguir, três exemplos que evidenciam serem as questões 
jurídicas envolvendo a desigualdade, em sua essência, problemas de justiça.

Em primeiro lugar, a judicialização dos direitos sociais. É certo que existe 
um direito fundamental à vida digna, mas, quando a efetivação desse direito 
fundamental depende da distribuição por parte do Estado de certos recursos 
advindos da coletividade, essas questões passam a ser mais complexas. A 
judicialização do direito à saúde, nesse sentido, é exemplar. Pensemos (1) em 
uma pessoa acometida de uma doença grave que pleiteia perante o Judiciário 
e em face da Fazenda Pública um tratamento no exterior para sua doença. 
Se sua demanda é acolhida em juízo e julgada procedente: (i) as verbas 
empregadas em seu tratamento poderiam ter sido destinadas a outras áreas 
da saúde e ao tratamento de outras pessoas acometidas de outras doenças; (ii) 
outras pessoas na mesma situação só teriam acesso ao mesmo tratamento se 
entrassem na Justiça e obtivessem, também, uma decisão favorável (ACCA, 
2009, p. 110). 

Outro caso exemplar (2) é o da judicialização do direito à moradia. Pen-
semos, agora, em uma ação individual requerendo o acesso à moradia que é 
julgada procedente em juízo, implicando, assim, a priorização de alguém na 
lista de espera para um empreendimento habitacional prestes a ser entregue 
pelo Estado. Nesse caso, se, por um lado, é garantido o direito de moradia a 
uma pessoa, por outro, é restringido o gozo desse mesmo direito por outra 
(aquela que receberia a unidade habitacional se não houvesse referida deci-
são judicial). A pessoa que deixou de receber poderia, inclusive, apresentar 
maior vulnerabilidade social que aquela que foi contemplada judicialmente. 
Os exemplos 1 e 2, aqui, consistem, em termos aristotélicos, em proble-
mas de justiça distributiva (de tratamentos médicos ou de habitações), que 

tomou um bem de outrem. Sobre essa classificação e sua relação com o Direito, cf., res-
pectivamente, Aristóteles (1984, p. 44-236, especialmente o Livro V) e Lopes (2021).
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requerem soluções proporcionais, o dar a cada um o que é seu, conforme 
critérios de justiça.

Consideremos outra espécie de judicialização (3) não propriamente de 
direitos sociais, mas vinculada a estes. No ano de 2020, tendo em vista as 
dificuldades econômicas acarretadas pela pandemia de covid-19, o Governo 
Federal brasileiro disponibilizou a um grupo específico de pessoas (sob crité-
rios específicos de justiça) o benefício do “auxílio emergencial”. Entretanto, 
pessoas que se beneficiaram indevidamente (ou seja, sem se adequar aos 
requisitos do benefício) tomaram o auxílio daqueles que se enquadravam 
no perfil de beneficiários. Esse problema de justiça distributiva, porém, 
resultou em um ganho indevido – e a Fazenda Pública, para além das con-
sequências penais cabíveis, tem o direito de ter esse valor restituído aos 
cofres públicos. Trata-se, pois, de um problema de justiça corretiva (pois 
alguém tomou para si aquilo que, pelos critérios de justiça distributiva, não 
lhe cabia) – problema esse que requer para sua solução a restituição exata 
(não proporcional) do dano.

O que os três exemplos anteriores evidenciam é que questões de desigual-
dade, em suas múltiplas formas (socioeconômica ou mesmo no reconheci-
mento), consistem em problemas de justiça e como tal devem ser percebidas 
por juristas. Questões de justiça, porém, requerem remédios específicos e 
objetividade moral na sua resolução – e, se não assumirmos uma concepção 
normativa do Direito a partir de pressupostos morais como aqui proposto, a 
resolução de todo litígio implicará a argumentação sofística ou a mera análise 
de consequências. 

Vimos, na subseção 2.1, que um curso jurídico que pressuponha ser o 
Direito uma questão retórica (adotando uma concepção estritamente cética) 
não familiariza seus alunos com os princípios constitutivos do Direito. As 
ações e decisões desses alunos, quando operadores do Direito, tenderão a 
fins particulares, ideológicos ou subjetivos; atenderão a interesses ou conve-
niências. Serão, nesse sentido, arbitrárias. Assim, um juiz mais à esquerda 
do espectro político estará mais aberto a remediar questões de desigualdade 
social a partir de razões não jurídicas (ideológicas), por exemplo, mas um 
juiz mais à direita talvez esteja menos disposto a tanto. 



328 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

Já um curso que pressuponha o Direito como normas ou dados empíricos 
a serem observados (concepção estritamente descritiva) formará profissionais 
atentos às transformações sociais do Direito, mas sem ferramentas teóri-
cas suficientes para agirem ou decidirem – também suas ações e decisões 
podem recair na arbitrariedade (a pretexto de conveniências, consequências 
esperadas, razões ideológicas, tradições particulares de uma comunidade 
jurídica, etc.). O problema, aqui, é o de que em determinado grupo social, 
determinado tribunal, determinada comunidade política, etc. podemos ter 
razões para combater certa situação de desigualdade, mas em outra podemos 
não ter. Novamente, recaímos em arbitrariedade.

Sendo uma moral objetiva, porém, intrínseca à constituição da prática 
jurídica, decisões jurídicas não podem ser mais arbitrárias, não podem recor-
rer a razões alheias ao Direito, subjetivas ou ideológicas: devem ser jurídi-
cas (ou melhor, de justiça). Defendida aqui a importância de uma teoria da 
justiça para o estudo do Direito, indicamos a seguir modos pelos quais pode 
ser aprimorada a familiarização de estudantes de Direito com esse campo 
teórico e o preparo de tais estudantes para a resolução de conflitos de forma 
atenta às questões morais neles envolvidas.

3. o ensIno da teorIa moral nos cursos de dIreIto

Na seção anterior, mostramos a importância, para a formação de juristas 
capacitados e atentos aos problemas modernos (notadamente àqueles concer-
nentes às desigualdades sociais), de um estudo aprofundado da teoria moral, 
ainda que este passe batido por pesquisadores que se debruçam sobre o tema. 
Nesta seção, respondemos não mais àqueles que omitem, propositada ou 
inconscientemente, o caráter ético-moral de questões jurídicas, mas àqueles 
que reconhecem a importância da filosofia moral no estudo do Direito, mas 
a tomam por componente ornamental dos cursos jurídicos, seja na opção de 
docentes pela exposição superficial das ideias de autores (levando o aluno a 
conhecer ideias, mas sem as refletir, sem dialogar com elas), seja no uso destas 
como elemento retórico, argumento de autoridade por parte de juristas. Não 
é esse uso ornamental o que propomos aqui. Na subseção 3.1, apresentamos 
os principais objetivos e habilidades a serem desenvolvidas em estudantes, 
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pela introdução e pelo aprofundamento de temas de ética, moral ou teoria 
da justiça na graduação em Direito. Na subseção 3.2, indicamos fatores que 
devem ser considerados para essa mudança pedagógica e curricular.

3.1. OS PROPÓSITOS DA INCLUSÃO DA TEORIA MORAL NOS CURSOS 
JURÍDICOS

Vimos que a justiça é o sentido do Direito, o princípio que dá inteligibilidade 
à prática jurídica. Sendo a justiça virtude moral (adquirida pelo hábito, pela 
própria realização da justiça), a ética, a teoria moral e, mais especificamente, 
a teoria da justiça devem fornecer ferramentas conceituais aos estudantes de 
Direito, treinando-os para o bom juízo, o saber deliberar bem a respeito dos 
problemas de seu campo e a partir dos meios disponíveis. Importa, para além 
do acúmulo de dados e informações, que estudantes de Direito retenham do 
ensino ético-moral um quadro conceitual e um método de análise (BOK, 
1976, p. 4). Esses objetivos, inclusive, alinham-se àqueles dispostos no art. 
3º, caput, das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Direito, editadas pelo Ministério da Educação brasileiro:

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 valo-
rização 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 capaci-
dade e a aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, 
indispensável ao exercício do Direito, à prestação da justiça 
e ao desenvolvimento da cidadania. (BRASIL, 2018, p. 47, 
grifos nossos)

As mesmas Diretrizes estabelecem que cursos jurídicos devem desen-
volver no graduando, entre outras habilidades, as de “dominar instrumentos 
da metodologia jurídica, sendo [ele] capaz de compreender e aplicar con-
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ceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito” 
e de “desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com 
objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito” (art. 
4º, incisos IV e V) (BRASIL, 2018, p. 47). Essas capacidades podem ser 
estimuladas sobretudo a partir de cursos filosóficos, notadamente aqueles que 
aprofundem as reflexões morais em torno de problemas jurídicos (não à toa, 
o art. 5º, inciso I, das mesmas Diretrizes determina a atenção no currículo à 
ética e à filosofia, entre outras disciplinas) (BRASIL, 2018, p. 47).

Ademais, as humanidades como um todo – mas sobretudo a filosofia – 
são campos do conhecimento que, nas palavras de Martha Nussbaum (1997), 
“cultivam” nossa humanidade. Cultivá-la significa compreendermo-nos como 
cidadãos do mundo, desenvolvermos as capacidades de (i) exame crítico de 
si e de tradições, ideias e conceitos não refletidos; (ii) adoção de uma pers-
pectiva universal, não particularista, que nos conceba como seres humanos 
como tal vinculados uns aos outros; e (iii) imaginação narrativa (capacidade 
de nos pormos no lugar de outrem) (NUSSBAUM, 1997, p. 8-11). Essas são 
capacidades essenciais para a vida civil (a vida sob leis e instituições), na 
medida em que esta é dissociada dos vínculos pessoais em prol da ideia de 
deveres públicos compartilhados (LOPES, 2021, p. 132).

Esclarecidos os propósitos pedagógicos e as habilidades que se pretende 
desenvolver a partir de um ensino mais aprofundado da teoria moral nos 
cursos de Direito, nas subseções a seguir debruçamo-nos sobre questões 
metodológicas e pedagógicas que concernem ao ensino de teoria moral em 
faculdades de Direito aqui proposto.

3.2. PROPOSTAS PARA INTRODUÇÃO DA TEORIA MORAL  
NOS CURSOS JURÍDICOS

3.2.1. Reformulação dos cursos de ética profissional  
(para além do Código de Ética da OAB)

Um primeiro elemento a ser considerado para repensarmos métodos e estru-
turas curriculares da graduação em Direito em favor de um preparo em teoria 
moral é a alteração de cursos de ética profissional. Esses cursos estão sujeitos 
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às mesmas críticas que o ensino jurídico como um todo, em especial a de seu 
formalismo. Um curso que pretenda formar moralmente os profissionais do 
Direito não pode se limitar à exposição de normas codificadas pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), como um curso preparatório para exames. 
Evidentemente, não desconsideramos a importância de se conhecer o Código 
de Ética e Disciplina, o Estatuto da OAB ou outras normas de conduta dos 
profissionais do Direito, mas restringir um curso de ética na faculdade de 
Direito a esse aprendizado é extremamente limitante. Um curso de ética 
profissional tem um potencial de ensino e formação que vai muito além da 
discussão sobre conflitos de interesses ou da relação com clientes por parte 
dos operadores do Direito. Ele pode proporcionar a reflexão sobre “a vida 
no Direito” (KRONMAN, 1987; MACEDO JÚNIOR, 2014, p. 72-75).

Como já exposto, defender uma reflexão sobre a vida no Direito é propor 
aos estudantes de graduação que pensem qual o papel dos profissionais do 
Direito na sociedade e como estes devem atuar diante dos problemas existen-
tes. Por isso, é importante discutirmos, no curso de ética profissional, o papel 
das carreiras jurídicas e das instituições que empregam os profissionais do 
Direito (qual a função da Advocacia, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública, da Administração Pública e de outras carreiras do Estado?). Sem 
tais indagações, é improvável que reflitamos adequadamente o que é ser 
um bom promotor, defensor público ou advogado, etc. Saber, por exemplo, 
como a Defensoria Pública atua, quem atende e com que tipo de demanda 
os defensores lidam dá maiores condições para que alguém pense se quer e 
como quer exercer essa carreira. O que se pretende com a introdução desses 
questionamentos em um curso de ética profissional é justamente que os alunos 
possuam elementos para descobrirem e contestarem, por si próprios, o tipo 
de profissional que pretendem se tornar.

Ademais, cursos de ética podem contribuir para a formação de profis-
sionais do Direito capazes de enfrentar as questões morais exigidas nos mais 
variados campos de atuação no mundo jurídico. Para tal, uma estratégia 
possível é apresentar dilemas morais pertinentes aos profissionais do Direito 
– como o aborto, a liberdade sexual e a religiosa, entre outras questões que 
envolvam direitos fundamentais. Esses temas devem ser apresentados não 
só por textos jurídicos, mas por textos de filosofia moral propriamente dita, 
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para que os alunos aprendam a pensar moralmente (MACEDO JÚNIOR, 
2014, p. 81-83).

Não defendemos aqui a simples exposição de diversas doutrinas ético-
-morais, o que comumente acontece por excessivo zelo por parte de profes-
sores que tentam manter certa neutralidade na exposição de valores. Essa 
opção, por vezes, induz os alunos a um relativismo sobre qualquer assunto 
moral (RHODE, 1992, p. 49), já que eles são instruídos a identificar distintas 
correntes e as equiparar em grau valorativo. Não propomos, tampouco, que 
o professor, em um curso de ética, dê respostas “certas” e unilaterais para 
esses assuntos: ele deve ter um propósito, um raciocínio claro em seu curso, 
sem o receio de tomar uma posição – mas esta não deve ser imposta aos 
estudantes, estimulando-se o debate plural, dentro dos valores próprios ao 
Estado Democrático de Direito (por exemplo, os direitos humanos).

3.2.2. O estudo moral no Direito pode ou deve se limitar a uma 
disciplina? Qual o momento ideal para introdução de temas morais:  
no início ou ao longo do curso?

O ensino da ética, da teoria moral e da teoria da justiça nos cursos jurídicos 
não pode se limitar aos cursos de ética profissional. Em primeiro lugar, 
porque, como defendido nas seções anteriores, sendo os conflitos jurídicos 
de natureza moral, somente com domínio do aparato conceitual filosófico é 
que os futuros operadores do Direito serão aptos para sua solução. Questões 
morais permeiam todo o curso de Direito, de modo que não convém a um 
ensino substantivo limitar a abordagem dessas questões a uma disciplina 
“propedêutica”. Em segundo lugar, porque cursos de ética profissional são 
ministrados nos últimos anos da graduação (sendo, por vezes, disciplinas 
optativas). O problema de introduzir assuntos morais no final do currículo 
de graduação é que essa introdução pode ser tardia, desperdiçando outras 
oportunidades de discussão prática – e, como destaca Rhode (1992, p. 51), 
os estudantes muito provavelmente já terão sido educados pelo ceticismo que 
permeia o meio jurídico e/ou terão sua dedicação à disciplina comprometida 
por suas atividades profissionais como estagiários ou assistentes jurídicos. Por 
outro lado, alunos de primeiro ano não estão suficientemente familiarizados 
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com seu campo de estudo para identificarem, em problemas concretos, as 
discussões morais que lhes forem apresentadas (RHODE, 1992, p. 51).

As disciplinas consideradas “propedêuticas”, como Introdução ao Estudo 
do Direito ou Filosofia do Direito, comumente concentradas nos três primeiros 
anos da graduação, devem fornecer as primeiras ferramentas conceituais para 
todo o estudo. Não são, contudo, as únicas disciplinas que podem fazê-lo: uma 
solução proposta por autores anglo-saxões às dificuldades da concentração 
do ensino da ética profissional em uma disciplina e em um dado momento 
da graduação é o Método Difuso4 (Pervasive Method). Esse método consiste 
na abordagem de reflexões ético-morais ao longo de toda a graduação, em 
diferentes disciplinas (inclusive “dogmáticas”). Sua adoção, todavia, não 
exclui a necessidade de uma disciplina própria para dar sistematicidade e 
aprofundamento às reflexões proporcionadas em outros cursos – assim são 
evitados os prejuízos por abordagens de temas de forma descoordenada, 
superficial ou redundante. O Método Difuso complementa, mas não subs-
titui, pois, uma disciplina especificamente voltada à ética (RHODE, 1992, 
p. 51-53).

A adoção desse método, por óbvio, requer a devida capacitação de docen-
tes e assistentes de docentes que não estejam familiarizados com discussões 
de teoria moral – capacitação essa que pode ser promovida por faculdades e 
universidades por meio de cursos de formação para esse público e/ou con-
vites a professores da área para interagirem com professores e estudantes de 
Direito, seja por meio de conferências, seminários e grupos de estudo, seja 
pela realização de cursos especificamente voltados aos discentes nas facul-
dades de Direito (em sentido semelhante, cf. NUSSBAUM, 1993, p. 1644).

4 A opção por “Método Difuso” justifica-se por não termos identificado uma tradução pre-
cisa e adequada de “Pervasive Method” para o português do Brasil, nem referências a ele 
na bibliografia nacional. No português de Portugal, poder-se-ia utilizar a tradução “Méto-
do Pervasivo” sem neologismo.
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3.2.3. Metodologia de ensino: seminários, aproveitamento de textos 
literários, Método do Caso (Method Case) e PBL (Problem-Based 
Learning)

Um ensino de qualidade em teoria moral para o Direito deve trabalhar as 
habilidades mencionadas na subseção 3.1. Aulas expositivas são importantes 
na medida em que situam autores, sistematizam leituras realizadas pelos 
alunos e conduzem a reflexões, mas podem ser complementadas por outros 
métodos de ensino. Nesta subseção destacamos brevemente métodos que 
devem contribuir para o desenvolvimento das habilidades esperadas, se bem 
executados por docentes e seus assistentes.

3.2.3.1. Seminários

Seminários, se realizados com as devidas preocupações didáticas e não con-
forme o modelo tradicional de apresentações extensas resumindo os textos, 
são fundamentais para o ensino em teoria moral, pois a bibliografia desse 
campo compõe-se de textos “conceitualmente complexos” que, como tal, 
requerem uma capacidade de leitura analítica que deve ser exercitada e discu-
tida. Entre as inúmeras contribuições pedagógicas da opção por seminários, 
podem ser mencionados o estímulo à capacidade de pesquisa de alunos, a 
integração da turma, o estímulo à participação oral (MACEDO JÚNIOR, 
2013, p. 60) e, notadamente, o desenvolvimento da qualidade de leitura e 
argumentação por parte dos estudantes. É fundamental, para isso, que os 
alunos sejam introduzidos a métodos de leitura analítica e que a estrutura 
argumentativa dos textos seja constantemente tema das discussões. 

As atividades de seminário requerem uma boa mediação por parte de 
docentes e assistentes, que estimule a participação de alunos (em vez de 
trazer respostas prontas ou então permitir a “monopolização” de falas5) e o 

5 A monopolização de falas, por vezes, expressa problemas estruturais do ensino univer-
sitário aos quais docentes e assistentes devem estar atentos – como questões de gênero, 
sexualidade, etnia, classe ou idade. Grupos pequenos, em princípio, devem estimular a 
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faça de modo organizado (evitando a livre interrupção das discussões, por 
parte de alunos, com questões ou pontos alheios aos propósitos do curso ou 
inadequados para o momento da discussão). Seminários realizados em turmas 
numerosas, sem divisão em grupos, costumam ser improdutivos. São, pois, 
pressupostos para o bom desenvolvimento desta atividade:

1) leitura prévia dos textos designados; 2) exposição estru-
turada e rápida da parte da pessoa ou do grupo encarregado 
da apresentação; 3) participação intensiva do professor como 
coordenador da discussão; 4) restrição da discussão ao texto 
designado para a aula (o texto não deve ser pretexto, mas sim 
o foco da discussão); 5) seleção adequada dos textos, tendo em 
vista a estratégia e os objetivos gerais do curso (que deverão ser 
apresentados no programa e na primeira aula) e a capacidade 
de leitura dos alunos; 6) limitação do número de alunos em 
sala de aula. (MACEDO JÚNIOR, 2013, p. 61)

A realização de seminários, entretanto, não pode implicar a supressão de 
aulas expositivas. Estas, sobretudo quando ministradas de forma dialógica 
(pelo método socrático ou por métodos semelhantes), são um momento 
importante para que alunos obtenham ferramentas metodológicas, conceituais 
ou contextuais para refletirem com qualidade (para além de impressões) os 
textos selecionados para leitura. 

A leitura de textos filosóficos, essencial ao ensino de teoria moral, deve 
ser estimulada de forma criativa. Pode-se solicitar a elaboração de fichamen-
tos ou questões, a resposta de questões ou reações aos textos, entre outras 
atividades que permitam a avaliação continuada dos alunos. O feedback 
(suprindo problemas na leitura analítica dos argumentos do texto, sua com-
preensão ou identificação de temas centrais, por parte de alunos, etc.), nesse 

participação de grupos frequentemente silenciados em salas de aula. Cf., por exemplo, 
Neder Cerezetti (2019, em especial p. 39-46).
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caso, é um componente importante para avaliação e para o desenvolvimento 
dos estudantes ao longo do curso.

3.2.3.2. Exposição à literatura como meio de amadurecimento ético-moral

Não apenas a exposição de alunos de Direito a textos conceitualmente com-
plexos, mas também a exposição a textos literários pode ser um componente 
importante para o aprendizado ético-moral. Tomemos como exemplo as 
tragédias gregas, cuja relevância no desenvolvimento ético já fora abordada 
por Aristóteles e filósofos de matriz aristotélica. Tragédias são elementos 
literários que exploram conflitos humanos por uma via que textos essencial-
mente filosóficos ou conceituais não são capazes de utilizar (NUSSBAUM, 
2001, p. 13). Nelas, os leitores deparam-se com personagens que tomam 
decisões e agem em um mundo ficcional, mas que também estão vulneráveis 
ao acaso e à ação e à decisão de outrem. Não somente o contato de estudan-
tes com tragédias, mas também com narrativas e textos literários em geral, 
sensibiliza-os na medida em que estes engajam seus leitores e provocam 
emoções sobre eles (como a piedade e o medo) (NUSSBAUM, 2001, p. 383). 
A narrativa é uma imitação criadora da ação humana e, por isso, permeada 
de impasses ético-morais, que podem levar alunos leitores a preocupações 
particularistas e concretas sobre o universal (o agir corretamente, o agir bem 
e o agir de forma justa em determinada situação).

Expor alunos de Direito, sobretudo aqueles de primeiro ano (que têm 
menor familiaridade com a prática jurídica e, portanto, com casos concretos 
que possam ser trabalhados em sala de aula), a textos literários (romances, 
contos, ensaios, poemas) ou mesmo a obras cinematográficas, incluindo tais 
materiais na bibliografia do curso e utilizando-os nas discussões em aula, 
assim, implica o “cultivo da humanidade” de que falávamos, a partir de 
Nussbaum, na subseção 3.1. Isso porque a literatura (e também o cinema) 
estimula a imaginação narrativa, a capacidade de colocar-se no lugar do 
outro, de ter empatia, de atribuir, pelas emoções induzidas pelas obras lite-
rárias, valor à humanidade de si e de outrem – o que, embora não consista 
propriamente na moralidade, é um primeiro passo ao amadurecimento moral 
de todos (NUSSBAUM, 1997, p. 10-11; NUSSBAUM, 2010, p. 37).
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Além da inclusão de textos literários na bibliografia do curso e da dis-
cussão destes visando, a partir deles, desenvolver os objetivos do curso e os 
temas das respectivas aulas, atividades que envolvem tais materiais também 
podem ser estimuladas. Exemplos possíveis são: reações escritas aos textos; 
identificação, pelos próprios alunos, da pertinência do texto aos propósitos 
do curso e da aula; elaboração, pelo docente, de casos para reflexão que 
remontem a situações vivenciadas por personagens ou evidenciadas no texto 
(como sugerimos na subseção a seguir); ou mesmo realização de um trabalho 
final discorrendo sobre questões ético-morais de um filme ou romance.

3.2.3.3. Método do Caso (Method Case) ou PBL (Problem-Based Learning)

O Método do Caso e o Problem-Based Learning (PBL) podem ser compo-
nentes importantes para o aprendizado ético de estudantes de Direito. Ainda 
que tenham objetivos comuns e, por vezes, sejam tratados como equivalentes, 
esses métodos não se confundem. Utilizamos a expressão “Método do Caso”, 
aqui, para nos referirmos ao método que visa capacitar estudantes a “racioci-
nar juridicamente a partir de decisões judiciais” (RAMOS e SCHORSCHER, 
2009, p. 50), pelo qual o docente conduz discussões analíticas dos fundamen-
tos de decisões judiciais existentes (ainda que hoje sejam utilizadas também 
narrativas complexas, não apenas decisões judiciais, e haja maior abertura, 
em cursos que utilizem o método, ao raciocínio estratégico, para além do 
dogmático) (RAMOS e SCHORSCHER, 2009, p. 57). O PBL, por sua vez, 
visa não apenas desenvolver o raciocínio jurídico (que estudantes pensem 
como juristas), mas também a capacidade de resolução de problemas (de 
deliberação), trabalhando as habilidades necessárias às profissões jurídicas, 
além de ser estimulante e demandar capacidade criativa dos alunos (cf. 
MOSKOVITZ, 1992, p. 249). Isso porque o PBL consiste na disponibiliza-
ção, pelo professor, de um problema dotado de fatos complexos, jurídicos e 
não jurídicos (ou simplesmente a exposição de fatos como descritos por um 
cliente a seu advogado, sem identificação clara do problema, ou uma peça 
de um processo, etc.), que deve ser resolvido pelos alunos em casa a partir 
de pesquisa própria a qualquer material (PEREIRA, 2009, p. 64). Alunos, 
assim, podem trazer para a aula, em anotações e intervenções, diferentes 
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respostas, utilizando ou não legislação e jurisprudência pertinentes, diferen-
tes doutrinas ou argumentos. A turma, com a mediação do professor, deve 
encontrar a solução mais adequada ao problema.

Ambos os métodos podem levar a bons resultados em cursos ou temas 
que envolvam discussões éticas, na medida em que é notória a dificuldade de 
alunos, pelo grau de abstração intrínseco aos assuntos de cursos como os de 
filosofia ou teoria geral do Direito, em relacioná-los a seus efeitos práticos 
na forma que praticamos o Direito. O Método do Caso, assim, expõe alunos 
a problemas concretos que demandam o domínio da teoria do Direito e da 
teoria moral e permite que estudantes identifiquem, por si mesmos, questões 
de justiça presentes em decisões judiciais, se a motivação destas as considera 
e, caso contrário, como poderiam considerá-las.

Já o PBL, além de abarcar as vantagens do Método do Caso, permite 
aos estudantes relacionar os conceitos e temas dos cursos ao dia a dia do 
profissional do Direito (não apenas em decisões judiciais, mas em contra-
tos, por exemplo) e estimula maiores discussões, na medida em que admite 
distintas soluções, e que os estudantes podem levantar soluções de múltiplas 
perspectivas teóricas, as quais podem, em seguida, ser analisadas à luz de 
um estudo moral. O docente pode, inclusive, designar certos grupos para 
apresentarem argumentos e elementos específicos (por exemplo: um grupo 
pode ser designado para apresentar soluções de cunho econômico ou conse-
quencialista, outro de cunho moral deontológico, outro de cunho teleológico-
-aristotélico, outro meramente dogmático, com artigos e jurisprudência, etc.).

A aplicação do Método do Caso e do PBL, contudo, pode enfrentar difi-
culdades. A primeira delas é o tamanho da turma, pois em classes com muitos 
alunos esses métodos podem ser desestimulantes: discussões tendem a ser 
monopolizadas ou desviar de seus propósitos com facilidade – embora alguns 
de seus defensores insistam que o método proporciona certa qualidade de 
ensino ainda em turmas extensas (MOSKOVITZ, 1992, p. 261). A segunda 
dificuldade é o preparo desse tipo de atividade, que requer, do docente, tempo 
consideravelmente maior que o preparo de aulas expositivas (pois, além de 
elaborar um problema tendo em vista os temas das aulas, ele deve pesquisar 
possíveis soluções, conferindo materiais pertinentes). A terceira dificuldade 
é que um curso inteiramente baseado no Método do Caso e, notadamente, no 
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PBL pode ser insuficiente para a sistematização e o aprofundamento concei-
tual necessário a um estudante de Direito, já que os casos/problemas tendem 
a abordar alguns tópicos, mas não todo o conteúdo pertinente ao curso.

Tendo em vista esses dois últimos desafios, parece adequado que pro-
fessores optem por combiná-los, em seus cursos, com outros métodos (aulas 
expositivas, método socrático, seminários, etc.) em vez de prepararem todas 
as aulas nesse modelo. Tanto o Método do Caso quanto o PBL são estimulan-
tes, mas demandam muitos esforços da parte dos alunos e podem tornar-se 
enfadonhos se esse grau de esforço não é compensado por certo grau de sis-
tematização e abstração no ensino de temas demasiadamente abstratos. Em 
outras palavras, esses métodos não podem tratar o curso como uma espécie 
de curiosidade, fazendo dele um elenco de “exemplos” de como teoria moral 
e prática jurídica vinculam-se. Esses exemplos precisam ser devidamente 
situados no programa da disciplina.

Para fins de avaliação, os professores, que são entendidos como “faci-
litadores” nos métodos aqui mencionados, devem considerar, sobretudo, o 
grau de pesquisa e o raciocínio do aluno – e não propriamente se este trouxe 
uma solução “correta” ao problema (PALMA, 2010, p. 46). Evidentemente, 
se a pesquisa do aluno trouxer questões alheias aos propósitos do curso ou 
desconsiderar discussões e conceitos anteriormente estudados ou expostos, 
seu desempenho pode ser comprometido. Por essa razão, é sempre importante 
que os feedbacks sejam efetivos, destacando os êxitos e as inadequações dos 
estudantes em sua atividade, a partir de critérios predeterminados (PALMA, 
2010, p. 54).

conclusão

Considerando os crescentes desafios com que se deparam juristas e demais 
profissionais do Direito no Brasil – desafios esses impulsionados pela simul-
tânea dinamização do mundo globalizado e conservação (ou até mesmo 
agravamento) de acentuada desigualdade social, que inibe a integração do 
país a esse mundo e a concretização de direitos e normas jurídicas –, neste 
capítulo buscamos refletir sobre o papel e o modelo de ensino jurídico apto 
a responder a essas dificuldades. Defendemos que a concepção de Direito 
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que adotamos importa ao modelo de ensino que desenvolvemos, e por isso 
propusemos a priorização, nas faculdades de Direito, de uma concepção 
essencialmente normativa – não por desprezo ou inferiorização de outras 
áreas do conhecimento, mas por uma inadequação metodológica destas para 
o campo jurídico. Problemas estruturais de nossa sociedade (como a pre-
dominância do ensino jurídico formalista ou a reiteração de desigualdades 
sociais) só podem ser identificados com propriedade pela contribuição de 
outros saberes que não o jurídico, mas apenas uma perspectiva normativa do 
Direito dispõe de um arcabouço teórico que oriente a atuação das instituições 
jurídicas e dos profissionais do Direito em face desses problemas. 

Defendemos que a identificação de problemas e desigualdades existentes 
na sociedade, ou a proposição de soluções intuitivas ou ideológicas, não res-
paldadas na objetividade ético-moral que o Direito pressupõe, é insuficiente 
para a formação de operadores de um Direito verdadeiramente transforma-
dor. É preciso preparar estudantes de Direito a uma postura moral e crítica 
a respeito das instituições (notadamente das jurídicas e daquelas que mais 
interagem com estas, como o Estado e o mercado) – o que requer pensá-las 
em termos de ética e justiça.

Com a defesa de um ensino substantivo, que leve a sério a teoria moral, 
a ética e a teoria da justiça, não propomos que faculdades de Direito for-
mem “apenas professores e pesquisadores” de teoria do Direito, de filosofia 
ou de ética, mas profissionais que pensem como juristas, sejam capazes 
de operar adequadamente o Direito quando defrontados com demandas de 
ordens diversas. No intuito de contribuir para reflexões pedagógicas que 
encaminhem cursos jurídicos a esse ensino substantivo, não nos limitamos 
a apresentar as razões para valorização do aprendizado ético-normativo, 
também indicamos métodos e didáticas que podem ser empregados não 
apenas em disciplinas propedêuticas, mas ao longo de toda a graduação em 
Direito – e que se voltam não à exposição passiva de alunos a textos de leis, 
mas ao desenvolvimento das virtudes e habilidades que um modelo moderno 
de ensino deve proporcionar.
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CAPÍTULO 11
O MÉTODO DE ENSINO CLÍNICO COMO 
ALTERNATIVA AO MODELO TRADICIONAL DE 
ENSINO JURÍDICO ENQUANTO CAMPO EM DISPUTA

Beatriz Calheta Silva
Maria Clara Santos Fialho

Marina Torres de Deus Rodrigues

Introdução 

O ensino jurídico tradicional lecionado nas faculdades de Direito 
hodiernamente refere-se a um modelo enciclopedista e acrítico, que 
serve muito bem a lógicas de poder atuais, como as reivindicadas 

pelo capitalismo financeiro.
Essa configuração particular do modelo capitalista, surgida na segunda 

metade do século XX, pela imposição de uma nova racionalidade que a acom-
panha, gera também seus frutos estruturais ou subjetivos. Por ser um estágio 
de capitalismo rentista, em que as finanças assumem o papel de centralidade 
do sistema econômico, o mercado passa a ocupar um papel mais forte que 
antes como regulador social.

A lógica do mercado é a empresarial, reproduzida pelo neoliberalismo. 
Este, como racionalidade política, irriga todos os estágios da existência, 
não apenas a economia (DARDOT e LAVAL, 2019). A educação, então, é 
inevitavelmente afetada por essa lógica.

No presente capítulo, será analisado mais especificamente o ensino jurí-
dico como instância situada dentro do capitalismo financeiro neoliberal, pelo 
papel instrumental e central que essa configuração da formação de profissio-
nais do Direito aparenta ter como reprodutora de desigualdades, ao mesmo 
tempo que por vezes se pronuncia como ferramenta de combate a elas. Sendo 
o modelo de ensino jurídico tradicional um modelo em disputa, exatamente 
por essas contradições que carrega, faz-se necessário delinear quais propostas 
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de ensino podem surgir como contraponto. Nesse sentido, defende-se que 
o Método Clínico se apresenta como uma alternativa ao ensino tradicional, 
posição a partir da qual será investigado no corrente capítulo.

O Método Clínico é um método de ensino crítico ao ensino tradicional 
do Direito que foi idealizado por Jerome Frank em 1930. O Ensino Clínico 
busca romper com a lógica acrítica e engessada dos métodos tradicionais, 
puramente voltada à reprodução de manuais e códigos. Para tanto, propõe-se 
a fornecer aos alunos experiências voltadas para casos práticos e que desen-
volvem suas capacidades criativas e comunicativas. Esse método promove 
um outro tipo de olhar sobre o Direito, suas ferramentas e os interlocutores. 
No Brasil, o Ensino Clínico começa a ser incorporado com a virada para o 
século XXI, estando presente hoje em algumas faculdades de Direito.

A adoção desse tipo de abordagem parece destoar da subjetividade indi-
vidualista e competitiva do neoliberalismo, que coloniza o ensino jurídico por 
meio de uma pedagogia desprovida de criticidade, criatividade e alinhamento 
com a realidade prática. Estes três conceitos – ensino jurídico, capitalismo 
financeiro e subjetividade neoliberal – serão aqui destrinchados com o obje-
tivo de compreender a inter-relação entre eles e como se relacionam com as 
desigualdades sociais. A investigação desses conceitos é fundamental para 
que se entenda que papel os modelos alternativos ao ensino jurídico tradi-
cional podem desempenhar na sua reformulação.

Para a análise aqui pretendida, optou-se pela adoção da metodologia de 
estudo de caso. Será abordada uma das experiências jurídico-pedagógicas 
da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da Universidade de São Paulo 
(USP), que culminou no relatório “Primeira infância e maternidade nas ruas 
de São Paulo”. O relatório, nesta exposição, servirá, a partir de sua narrativa, 
como ferramenta de representação das potencialidades de um fenômeno 
inserido no ensino e na prática jurídica. O caso, que precede a pesquisa, não 
é tomado como etapa “meramente expositória” dessa reflexão (MACHADO, 
2017), mas sim integra, em si, um resultado de pesquisa relevante e uma 
contribuição à reformulação do ensino jurídico no capitalismo financeiro. O 
estudo de caso, sendo uma estratégia de recorte da realidade concreta pela 
elaboração intelectual jurídica, aqui, será complementado por um estudo 
exploratório, por meio de leituras que possam contextualizar, complemen-



346 [sumário]

GLOBALIZAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E DESIGUALDADE – VOLUME 2

tar e auxiliar a compreensão mais ampla do próprio fenômeno empírico 
(MACHADO, 2017). Por essa razão, o capítulo vale-se de todo um apanhado 
teórico para além das leituras diretamente relacionadas ao caso narrado. 

Para cumprir seu objetivo, o texto será organizado em quatro seções. 
Na primeira seção, será contextualizado o corpo teórico sobre o qual se 
fundamenta a compreensão de capitalismo financeiro adotada neste capí-
tulo. A segunda seção dedica-se à análise da subjetividade e racionalidade 
neoliberais como sustentáculo racional desse capitalismo, permitindo que a 
terceira seção do trabalho trace a relação de convergência entre esses fatores 
e o ensino jurídico tradicional. Por fim, a quarta seção abordará mais direta-
mente o Método Clínico como alternativa ao ensino jurídico reprodutor de 
desigualdades, a partir do estudo de caso.

1. capItalIsmo fInanceIro e enfraquecImento das 
InstItuIções jurídIco-polítIcas

O debate acerca do ensino jurídico deve ser situado em perspectiva com 
outros atores, tendo em vista que este não é produzido sozinho e gera efeitos 
para além de si. Assim, cabe retomar o solo do qual esse ensino é fruto, que 
é o atual cenário capitalista e suas implicações subjetivas e produtivas.

O cenário da economia política global desenhado a partir da década de 
1980 aponta para uma reorganização de várias esferas da sociedade desde a 
economia até as subjetividades dos sujeitos, causada pelo novo capitalismo 
financeiro, que desencadeou o que Martin Wolf (2007) chamou de “Revo-
lução Global”: “O que temos, em vez disso, é o triunfo do mundial sobre o 
nacional, do especulador sobre o administrador e do financista sobre o pro-
dutor. Estamos testemunhando a transformação do capitalismo gerencial de 
meados do Século XX num capitalismo financeiro mundial” (WOLF, 2007).

A ascensão da fase rentista do capitalismo é marcada por um aumento 
de ativos financeiros mundiais; uma centralização do papel dos mercados de 
capital e dos bancos de investimento; a acentuação da globalização, facilitada 
enormemente pelo progresso tecnológico; e a diminuição da fiscalização 
estatal sobre os mercados, com a flexibilização de controles cambiais e 
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barreiras econômicas. As consequências da expansão e do enraizamento das 
atividades financeiras são inúmeras:

A globalização econômica – e este é apenas um juízo de fato, 
não de valor – está substituindo a política pelo mercado, como 
instância privilegiada de regulação social. Por tornar os capitais 
financeiros muitas vezes imunes a fiscalizações governamen-
tais, fragmentar as atividades produtivas em distintas nações, 
regiões e continentes e reduzir as sociedades a meros conjuntos 
de grupos e mercados unidos em rede, tal fenômeno vem esva-
ziando parte dos instrumentos de controle dos atores nacionais. 
(FARIA, 1997, p. 43)

E não somente os instrumentos de controle dos atores nacionais são 
esvaziados, como também a autonomia do capital nacional:

Além disso, há grande número de estrangeiros possuidores 
de ações – e plenamente dispostos a exercer seus direitos de 
controle proprietário – que não se sujeitam a laços sociais e 
políticos nacionais, transformando, assim, a maneira como as 
companhias operam [...] Assim, o capital financeiro global está 
minando a autonomia do capital nacional. (WOLF, 2007)

Esses fenômenos impactam especialmente países como o Brasil, pela 
posição que este ocupa como agente desprivilegiado no sistema-mundo.1 Na 

1 O conceito de sistema-mundo foi desenvolvido, “principalmente, por Immanuel Wal-
lerstein (1974-1989; Hopkins e Wallerstein, 1982) a partir de Prebisch e do conceito 
marxiano de capitalismo mundial”, como lembra Aníbal Quijano (2005, p. 120). Para 
Wallerstein, o sistema-mundo é uma economia-mundo capitalista, uma grande zona geo-
gráfica unificada por uma divisão do trabalho com fluxos de bens e capital. A troca desses 
fluxos não é igual entre os agentes do sistema, os países que ocupam o centro do sistema 
beneficiam-se por sua posição no modelo produtivo. Como Prebisch ressalta, os países da 
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medida em que a antiga tradição de acumulação do capital não foi perdida, 
apesar de novas reconfigurações na economia política mundial, a passagem 
ao capitalismo financeiro não traduz uma democratização financeira, mas 
sim pode representar o inverso, o acentuamento de desigualdades. 

O primeiro problema advindo dessa transnacionalização dos mercados 
que revela esse cenário de desigualdades é a geração de uma vulnerabili-
dade na autonomia decisória das estruturas jurídico-políticas dos Estados, 
colocando em xeque a soberania e a exclusividade destas. Na globalização 
econômica, as instituições do direito positivo perdem jurisdição (FARIA, 
1997).

Para Faria (1997), ocorre um processo de deslegalização, desregula-
mentação e desconstitucionalização. O processo de globalização contribui 
para gerar um estado de exceção econômico permanente na periferia do 
capitalismo (BERCOVICI, 2006), em que as estruturas estatais ameaçadas 
veem sua soberania transferida para o mercado, novo detentor da autoridade 
de decisão. Assim, se explica o processo descrito por Faria: o ordenamento 
está à disposição de quem decide; como o soberano decisor é o mercado, 
configura-se a desconstitucionalização. 

A indagação sobre o acentuamento das desigualdades no capitalismo 
financeiro vem exatamente desse ponto. As instituições do poder público 
estão enfraquecidas e esvaziadas pela dinâmica econômica, e sem elas mui-
tas garantias fundamentais ficam desprotegidas. Por isso, pensar o lugar do 
Direito e do ensino jurídico na globalização econômica é fundamental, ele 
provoca ao mesmo tempo que ajuda a diagnosticar a gravidade das implica-
ções sociais e desenhar potenciais alternativas a esse cenário.

Além disso, os valores do capitalismo financeiro, advindos da racionali-
dade neoliberal, não são compatíveis com as premissas básicas dos direitos 
humanos e fundamentais:

periferia têm uma dinâmica muito diferente da dos países do centro e daí surge o capita-
lismo periférico, em que o desenvolvimento periférico só é impulsionado na medida dos 
interesses dos grupos dominantes do centro, sempre em posição estruturalmente despri-
vilegiada. O Brasil é um país periférico ou semiperiférico.
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Seus valores básicos – liberdades públicas, igualdade substan-
tiva e afirmação dos interesses pós-materiais – colidem frontal-
mente com os imperativos categóricos da transnacionalização 
dos mercados, dos quais se destacam a eficácia, a produtividade 
e a competitividade. O cálculo econômico e a razão produtiva, 
em outras palavras, revelam-se potencialmente incompatíveis 
com os princípios básicos de convivência e sociabilidade no 
âmbito de formas organizacionais e institucionais dotadas de 
um mínimo de legitimidade jurídica e equilíbrio social. (FARIA, 
1997, p. 49)

Em um cenário em que a dinâmica global está sendo controlada pelos 
conglomerados internacionais, o que impera é a competitividade e o indivi-
dualismo. Como os conglomerados escolhem onde irão instalar suas unidades 
fabris, os governos competem entre si para atraí-las. Essa perspectiva cons-
tata uma dinâmica de competitividade macro; contudo, o presente capítulo 
pretende demonstrar como essa racionalidade, estando presente em todas as 
esferas da existência, cria um cenário em que se inserem o Direito e o ensino 
jurídico, que assumem posições centrais na teia de efeitos do capitalismo 
financeiro.

Assim, o diagnóstico do problema da desigualdade como causado pelo 
enfraquecimento das instituições jurídico-políticas e pela globalização econô-
mica é legítimo, mas insuficiente. Esse diagnóstico demonstra um sintoma e 
um reprodutor da desigualdade, mas o sistema também promove os abismos 
sociais de maneira muito mais sutil, pela colonização das subjetividades, com 
a competitividade e o individualismo neoliberais. O Modelo Clínico, aqui 
investigado, segue princípios contrários a esses, por promover uma educa-
ção crítica, menos passiva, mais sensibilizada e conectada com a realidade 
prática da aplicação do Direito, tendo potencial de atuar como mitigador de 
desigualdades do capitalismo financeiro. 
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2. a subjetIvIdade neolIberal como arquIteta 
das desIgualdades

A sociedade hodierna é regida pela lógica do neoliberalismo, sistema que 
irriga a subjetividade global. O neoliberalismo, dessa forma, é não apenas 
uma política econômica, mas é principalmente uma racionalidade política 
(DARDOT e LAVAL, 2019) que é responsável por povoar todas as esferas 
sociais com a lógica do capitalismo, normatizando as existências.

Desse modo, destaca-se a criação de um produto marcante dessa racio-
nalidade: o sujeito neoliberal. Esse sujeito continua a reprodução de signos 
antigos do capitalismo, mas com uma característica nova, que é a eliminação 
total das marcas da alienação, por meio do disfarce do “homem-empresa”, 
de modo a fazer os sujeitos pensarem que estão agindo por suas próprias 
vontades, trabalhando para si mesmos, quando estão apenas reforçando a 
lógica neoliberal.

O “homem-empresa” é uma terminologia empregada por Dardot e Laval 
(2016) para descrever esse novo homem que é absolutamente competitivo, 
que cria, para ele mesmo, padrões cada vez mais duros, que é dotado de 
forte disciplina pessoal, de modo a falhar o menos possível. Mas, sobretudo, 
“a grande inovação da tecnologia neoliberal é vincular a maneira como um 
homem ‘é governado’ à maneira como ele próprio ‘se governa’” (DARDOT 
e LAVAL, 2016, p. 332).

Ou seja, o maior disciplinador social do homem neoliberal é ele mesmo. 
Essa é uma perversidade extremamente sofisticada do neoliberalismo. Esse 
novo homem está sempre se autocoagindo (DARDOT e LAVAL, 2016) 
para uma constante mudança e aprimoramento, advindos do ambiente de 
individualidade e competitividade, o que não se restringe apenas à econo-
mia, tampouco ao trabalho, pois esse discurso está em todos os estágios da 
existência. Isso faz com que mesmo as crianças e os alunos nas escolas e 
universidades sejam moldados e se moldem por essa lógica. 

O ensino jurídico tradicional é em si influenciado pela lógica neoliberal, 
bem como os alunos reproduzem essa racionalidade. Esse modelo de ensino, 
como será mais bem demonstrado nas seções subsequentes, promove um olhar 
destituído de sensibilidade e povoado pela competitividade individualista. O 
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Método Clínico de ensino, em contraposição, procura formar os alunos para 
uma atuação que prioriza os interlocutores envolvidos, deslocando o olhar 
tradicional voltado para o eixo fixo e fechado dos códigos e manuais. Nesse 
método, o Direito passa então a ocupar um lugar de maior diálogo social 
do que outrora, sendo fundamental em uma sociedade com as instituições 
jurídico-políticas enfraquecidas.

Em síntese, a potencialização das desigualdades pela subjetividade neo-
liberal firma-se pela irrigação do pensamento dos sujeitos por ela, de modo 
a fazê-los executar acriticamente ações que apenas fortalecerão um modelo 
financista. Soma-se a esse aspecto a intensificação de desigualdades em 
decorrência da migração de renda para o mercado de capitais, própria do 
capitalismo financeiro, que afeta a circulação e distribuição de recursos e 
torna mais perversos os abismos sociais (WOLF, 2007).

3. o ensIno jurídIco no neolIberalIsmo e 
no capItalIsmo fInanceIro

A educação é cabalmente afetada pela racionalidade neoliberal, bem como 
contaminada por pré-disposições metodológicas próprias do funcionamento 
do capitalismo financeiro. José Carlos Libâneo (2012) organiza uma cro-
nologia das políticas de educação promovidas pelo Banco Mundial a partir 
da década de 1990, ano em que ocorreu a primeira da série de conferências 
patrocinadas e organizadas pelo Bird, a Conferência Mundial sobre Educação 
para Todos. As conferências deram embasamento teórico a uma série de pla-
nos e políticas educacionais em todo o mundo, propondo soluções evasivas 
para os problemas educacionais, baseadas no fornecimento de insumos e não 
na formação e reflexão pedagógicas.

A definição de necessidades básicas de aprendizagem que determinam 
a avaliação de instituições de ensino deu origem à valorização da utilidade 
dos conhecimentos que deveriam ser providos, em detrimento de seu esta-
belecimento de forma crítica. Trata-se de visão não apenas instrumental, 
mas propriamente utilitária do papel da educação na formação de adultos e 
profissionais.
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Em adição, as políticas sociais do Bird, como ator expressivo da financei-
rização do capital, foram constituídas de modo a instrumentalizar a política 
econômica e desmobilizar a cultura de direitos universais a bens e serviços 
básicos garantidos pelo Estado (LIBÂNEO, 2012). A educação em si deixa 
de ser assunto da cultura para ser serviço ou ativo desprovido de política e 
história. Torna-se uma educação adaptada à sociabilidade capitalista, ou à 
razão do homem-empresa, porque preza pela capacitação do indivíduo ao 
mercado de trabalho, às novas necessidades econômicas. Transformada em 
mercadoria, afeta o homem em seus processos formativos, na construção de 
sua subjetividade. No caso do estudante de Direito, pode-se afirmar de forma 
análoga que a sua formação cultural e humana é afetada no sentido de uma 
atuação consciente das mazelas sociais e sensível à pluralidade de demandas 
ocasionadas pelos requintes de violência e desestruturação de direitos do 
próprio neoliberalismo.

No âmbito do ensino jurídico, como desenha Sérgio Adorno, a origem das 
faculdades de Direito é marcada por uma natureza essencialmente conserva-
dora, habilitada para “conceder uma percepção ingênua da realidade social 
e atender às necessidades de reprodução e sistematização das estruturas de 
dominação mantidas pelas elites políticas” (ADORNO, 2019, p. 95). Histori-
camente, por extensão, o bacharel em Direito foi politicamente disciplinado 
para concretizar o funcionamento e controle do aparato administrativo sem, 
em qualquer momento, questionar seus fundamentos ideológicos, como hoje 
ocorre em relação ao capitalismo financeiro, sua produção de violências e 
acirramento de desigualdades.

De forma análoga e atendendo ao mesmo propósito, popularizou-se a 
expressão “operador do Direito”, como aquele que opera, mecanicamente, e 
simplesmente reproduz as estruturas dadas da ferramenta que lhe é posta em 
mãos. Age também como operador, com frequência, o docente do Direito, 
que por vezes opta por aulas lidas, reprodução de jurisconsultos e códigos 
na “letra fria da Lei”, sem qualquer análise crítica, sistematicidade e orga-
nicidade (ADORNO, 2019). 

Essa definição de “operador do Direito” ilustra a formação tradicional 
dos estudantes de Direito. Se o Direito moderno é definido pela produção 
das regras do jogo cujos fins são externos a ele e usualmente definidos por 
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indivíduos e estruturas igualmente externos que o utilizam como meio de 
obter seus interesses no jogo (GRAU apud CLARO, 2007), a cristalização 
da expressão “operador do Direito” torna-se extremamente coerente. Isso 
porque reafirma o papel desse sujeito como reprodutor de estruturas e mero 
executor das tarefas que lhe são atribuídas no jogo. Aquele que simplesmente 
opera não é capaz de criar ou transformar por meio da operação mecânica. 
Consequentemente, trata-se de um ator que não visualiza causas e efeitos 
práticos da norma, pois restringe-se à sua execução ou aplicação (BOAVEN-
TURA, 2007). Munido do tecnicismo formal que legitima a ação e assegura 
a segurança jurídica, o operador do Direito acredita fazer justiça a partir 
da norma perfeita e acabada, que não necessita de sua intervenção crítica. 
Assume-se, portanto, uma postura profissional e acadêmica de sujeito a-his-
tórico, operando uma matéria igualmente a-histórica, e que não necessita de 
esforços de modificação.

O capitalismo financeiro e o neoliberalismo necessitam dessa natura-
lização autorreferenciada de muitas das estruturas do Direito para que se 
legitimem. Isso porque promovem a desarticulação de direitos sociais, tra-
balhistas e humanos nos limites da lei.

Nas universidades de Direito, essa lógica está presente na reprodução  
de/por várias estruturas, entre as quais é possível destacar: (i) o ensino ban-
cário; (ii) a grade curricular e o currículo oculto; (iii) a postura de alunos e 
professores. Todos esses fatores não estão isolados, mas sim fundidos, ope-
rando juntos e se compondo mutuamente, e, no entanto, aqui serão analisados 
de modo isolado, para fins de investigação.

O ensino bancário obedece à descrição de ensino jurídico que Jerome 
Frank critica, que é o ensino “em que predomina a transmissão enciclopédica 
e memorística do conteúdo das normas e comentários doutrinários. É um 
modelo hierárquico, em que o papel do aluno é o de receptor passivo dos 
conteúdos escolhidos pelo professor” (VILLAREAL e COURTIS, 2007, 
p. 10). A crítica de Frank se dirige ao tipo de profissionais que estão sendo 
formados e a um debate sobre a escolha pedagógica. Essa perspectiva é 
fundamental para entender que tipo de subjetividade é construída nos pro-
fissionais do Direito que os faz reproduzirem desigualdades quando saem 
da universidade e vão para a vida profissional.
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Contudo, ela é insuficiente, porque não abarca as desigualdades que já 
existem dentro da universidade, vivenciadas pelas pessoas que estão inse-
ridas no projeto pedagógico, como os alunos de grupos minoritários. Nesse 
aspecto, bell hooks2 é fundamental, pois lembra como o ensino bancário ajuda 
a tolher os direitos das minorias no cotidiano da sala de aula, de maneiras 
sutis e muitas vezes subjetivas, mas não por isso menos violentas, expondo 
as múltiplas facetas desse ensino:

O sistema de educação bancária (baseado no pressuposto de 
que a memorização de informações e sua posterior regurgitação 
representam uma aquisição de conhecimentos que podem ser 
depositados, guardados e usados numa data futura) não me 
interessava. Eu quis me tornar uma pensadora crítica. Mas essa 
vontade era vista como uma ameaça à autoridade. [...] alunos 
oriundos de grupos marginais que tinham permissão para entrar 
em faculdades prestigiadas e predominantemente brancas eram 
levados a sentir que não estavam lá para aprender, mas para 
provar que eram iguais aos brancos. (HOOKS, 2013, p. 14)

Em sua acepção original, o ensino bancário define-se como concepção 
de educação:

[...] em que a única margem de ação que se oferece aos edu-
candos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-
-los. Margem para serem colecionadores ou fichadores das 
coisas que arquivam. [...] Educador e educandos se arquivam 
na medida em que, nesta distorcida visão de educação, não 
há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe 
saber na invenção, na busca inquieta, impaciente, permanente 

2 Gloria Jean Watkins, autora de Ensinando a transgredir, adota o pseudônimo bell hooks, 
em homenagem à bisavó, e grafado em letras minúsculas apenas, como forma de destacar 
a obra, e não a escritora em si.
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que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. 
(FREIRE, 2005, p. 66)

Trata-se de um método, portanto, que promove a passividade e a relação 
com o conhecimento por meio de sua repetição, desprovida de atividade 
criativa e reflexiva de seus atores, algo notoriamente semelhante à concepção 
de “operador do Direito” anteriormente apontada. Educandos passivos não 
transformam a realidade, mas se adaptam a ela (FREIRE, 2005).

Outrossim, o ensino bancário e a grade curricular estão diretamente atre-
lados por representarem uma escolha de projeto pedagógico implementado 
na universidade. A crítica tanto de Frank quanto de hooks destaca como a 
escolha das matérias ministradas, ou seja, o foco no tipo de conhecimento 
valorizado, vai ajudar a definir a “automatização” do ensino, como processo 
de abordagem e aproximação acríticas ao objeto desse conhecimento.

A constituição da grade curricular e as escolhas ideológicas e subjetivas 
que a fundamentam são descritas por certa literatura como “currículo oculto” 
(VILLAREAL e COURTIS, 2007). Os programas tradicionais de Direito 
priorizam o direito privado patrimonial, o direito de negócios e de mercado, 
em detrimento de áreas de direito público, ou descritas como “de interesse 
social”. Essa estrutura curricular vem acompanhada por todo um aparato de 
estratégias e ferramentas de que dispõem os docentes do Direito: conserva-
dorismo formal e ideológico, pedagogia hierárquica e ensino memorialista, 
que desloca a atuação do estudante para o foco passivo da relação de apren-
dizagem, como um receptor e memorizador mecânico de códigos e posições 
doutrinárias. Ademais, o currículo oculto pode ser descrito como conjunto de

conteúdos que, embora não formalmente categorizados como 
saberes a serem aprendidos (ou seja, como conteúdo pro-
gramático), são informal e sistematicamente reproduzidos 
num determinado espaço educacional. Entre outros aspectos, 
constituem-se como “currículo oculto” padrões de comporta-
mentos, normas sociais, expectativas e visões de mundo que 
conformam e afetam o processo de ensino-aprendizagem. 
Entre eles, estão aqueles que reforçam ou questionam este-
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reótipos e dinâmicas de gênero socialmente estabelecidos. 
(CEREZETTI, 2019, p. 11)

Entre os outros atributos citados, o que está oculto no currículo das 
escolas de Direito é que o ensino bancário adotado em suas instituições 
atende ao projeto neoliberal. Esse ensino busca criar sujeitos que sejam mais 
produtivos e para isso devem ser mais reprodutores e menos questionadores, 
assim como a subjetividade neoliberal. O ensino bancário não nasceu nessa 
racionalidade específica, mas foi muito bem aproveitado por ela.

As matérias predominantes nas grades curriculares das universidades 
de Direito são as que melhor servem para solucionar os problemas do dia 
a dia do capitalismo financeiro: direito comercial, empresarial e civil. Essa 
escolha deve-se ao fato de que são esses os conteúdos que melhor atendem à 
lógica economicista e ao papel instrumental dos operadores do Direito. Estes 
cumprem sua meta produtiva na sociedade como reprodutores e executores 
de um projeto acrítico, dotados apenas dos conhecimentos utilitários à ética 
empresarial.

Além disso, como mencionado anteriormente, o currículo oculto perpe-
tuador de desigualdades por meio do ensino jurídico manifesta-se em uma 
série de práticas adotadas em sala de aula e no ambiente acadêmico, entre 
alunos e na sua relação com docentes.

No âmbito das relações humanas dentro do ambiente universitário, a 
vinculação pedagógica entre professor e aluno é essencialmente pautada 
na hierarquia, que posiciona o professor como transmissor privilegiado de 
informações revestidas pela marca de verdades incontestáveis. Por meio de 
sua exposição magistral, ele dedica-se, sobretudo, ao ensino de habilidades 
práticas, úteis ao exercício da carreira jurídica. O autoritarismo das salas de 
aula pode ser associado ao problema do desenvolvimento jurídico político 
geral, porque produz não apenas conformismo, mas também ceticismo 
quanto à capacidade de transformação de quaisquer soluções normativas 
(FARIA, 2018).

Uma quantidade expressiva de docentes utiliza-se da sala de aula para 
executar rituais de controle cuja essência é a dominação e o exercício injusto 
de poder (HOOKS, 2013). Não por alguma falha moral ou especial cruel-
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dade dos profissionais, mas pela própria dinâmica de objetificação do pro-
fessor e de sua atividade dentro das estruturas educacionais tradicionais, 
que sustentam e promovem a compartimentação entre público e privado e 
estimula-os a não enxergar correlação entre práticas de vida, hábitos de ser 
e papéis professorais. Tal como exercem a função de operadores do Direito, 
são estimulados a, em sala de aula, tornarem-se meros operadores do ensino 
jurídico.

4. ensIno jurídIco e novos horIzontes 
metodológIcos

A partir de um modelo de ensino jurídico que segue padrões “enciclopé-
dicos” e “manualescos” (VILLAREAL e COURTIS, 2007), a relação do 
ensino tradicional com a promoção das garantias fundamentais transforma-se, 
geralmente, em uma disciplina na graduação que trata do título dos Direitos 
Fundamentais Constitucionais como matéria separada e desconectada de 
outras áreas, como direito penal e civil. Por outro lado, disciplinas voltadas 
para os interesses do mercado ocupam a maior parte da grade curricular, 
como já mencionado.

Um caminho possível ao ensino tradicional é pensar outros modelos 
pedagógicos. A apresentação de metodologias capazes de subverter a lógica 
que estimula uma subjetividade e prática profissional individualista é uma 
das ferramentas que podem ser adotadas pelas instituições de ensino jurídico 
como crítica ao avanço do capitalismo financeiro e da educação bancária. 
Assim, pensar um ensino jurídico voltado para a alteridade implica a escuta 
como ferramenta crítica. “As respostas para vencer o silêncio e o embo-
tamento da linguagem provocado pela dor talvez se encontrem na busca 
contínua de falar com e no rejeitar a atitude de falar por” (GOMES, 2018).

É nesse sentido que a metodologia de ensino clínico aparece como um 
meio de estimular o encurtamento de distâncias entre o que acontece dentro 
das salas de aula e os contextos sociopolíticos; como uma alternativa para a 
formação da advogada e do advogado, questionando a metodologia tradicio-
nal dos cursos de Direito, que frisa a capacidade do aluno de memorizar leis e 
códigos, repetir doutrinas e jurisprudências, em detrimento de um raciocínio 
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crítico (GOMES, 2018). A intenção de pensar novas metodologias dentro do 
ensino jurídico vem da observação do impacto do ensino tradicional sobre a 
formação dos operadores do Direito como profissionais e indivíduos dotados 
de uma subjetividade específica.

Esta elección temática no es casual, puesto que —además de 
la crítica pedagógica enciclopedista y memorista— otro de los 
blancos de crítica del movimiento clínico es la existencia de un 
“currículum oculto” en los programas tradicionales de derecho, 
que privilegia el derecho privado patrimonial, dedicando a su 
enseñanza mayor tiempo y mayores recursos, y proyectando 
así la idea de que esta área del derecho es más importante, más 
rigurosa o más necesaria que otras. (VILLAREAL e COURTIS, 
2007, p. 18) 

Impõe-se uma disputa dentro das instituições de ensino jurídico em que, 
apesar da dominância do ensino voltado para o mercado, a resposta a essa 
grade não é passiva e apresenta estratégias para uma formação direcionada 
para as garantias fundamentais e para a redução das desigualdades. Existe, 
portanto, um esforço latente pela renovação do ensino jurídico.

4.1. AS CLÍNICAS JURÍDICAS DE DIREITOS HUMANOS 

Ao passo que no cenário global, após a década de 1980, os avanços do 
capitalismo financeiro impõem novas racionalidades e modos de existir, 
no Brasil a redemocratização trouxe uma convergência de fatores que for-
taleceram uma movimentação contrária: uma prática jurídica voltada para 
a advocacia popular.

Segundo esse autor [Celso Campilongo], quatro fatores con-
vergiram para que a AP [advocacia popular] tenha se fortale-
cido após a década de 1980: a) a redemocratização da ordem 
institucional que abriu novas possibilidades de atuação aos 
advogados; b) a emergência de novos movimentos sociais de 
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luta contra a desigualdade estrutural; c) a emergência e difusão 
no Brasil do “pensamento jurídico crítico”; e, d) a percepção 
crescente das entidades sociais de que o Direito era um espaço 
de disputa a ser ocupado pelos setores que defendiam a luta 
social. (LAPA, 2014, p. 70) 

A partir dessa ideia do espaço jurídico como um campo de disputa de 
sentidos, e da teoria crítica que desmonta o território inquestionável das 
leis e dos manuais, no início do século XXI começam a surgir as clínicas 
jurídicas de direitos humanos no Brasil, dando continuidade a esse processo 
de renovação do ensino jurídico (LAPA, 2014) e trazendo um novo olhar à 
atuação voltada para grupos em situação de vulnerabilidade social.

O Direito fica despido e suas limitações à mostra quando a litigância em 
direitos humanos para os grupos vulneráveis revela que grande parte dos 
problemas sociais não é solúvel à luz das doutrinas tradicionais e do ensino 
dogmático. Nesse sentido, a crítica ao ensino jurídico é endereçada tanto às 
práticas obsoletas de sala de aula quanto à postura da militância em direitos 
humanos, que se dá por meio da prática jurídica.

O princípio norteador das clínicas jurídicas é, portanto, pensar nas ins-
tituições de ensino pelas frestas, de forma a construir projetos a partir do 
sujeito que aprende e da escuta horizontal, compartilhando princípios como 
alteridade e autoridade compartilhada; pensar na dimensão coletiva da edu-
cação: “[...] a minha formação não é só pra mim, é também para os outros” 
(GHIRARDI, 2019).

Percebe-se que o contexto sócio-histórico sempre influenciou 
na criação desses espaços [clínicas de direitos humanos], como 
um espaço de transformação social e, ainda, que pudesse con-
tribuir para ampliar o acesso à justiça de grupos excluídos e 
mais vulneráveis. (LAPA, 2014, p. 69)

Para cumprir com os objetivos de renovação do ensino, o Método Clínico 
para o Direito parte da ideia da clínica médica, obrigatória em todos os cur-
rículos de Medicina. A passagem dos alunos por ambientes de atendimento 
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e escuta dos pacientes ajuda a conectar a teoria à prática da profissão. O 
princípio clínico no Direito é o mesmo: formar os alunos na dimensão tanto 
teórica quanto prática, colocando-os em contato com casos que estimulem a 
empatia e a subjetividade coletiva, em oposição ao confinamento das aulas 
tradicionais, que estimulam o comportamento individualista e mercadológico.

Entender lógicas de exclusão que permeiam não apenas a ges-
tão dos orçamentos municipais e das políticas públicas, mas 
também das agendas de formação de estudantes de direito que, 
nos bancos das faculdades, têm acesso a uma formação focada 
em direitos individuais e de cunho patrimonialista. (GOMES, 
2018)

A autora Fernanda Lapa explica os cinco pontos principais de organi-
zação de uma clínica jurídica voltada para os direitos humanos. O primeiro 
é o deslocamento do lugar do professor como figura central, dando mais 
autonomia e autossuficiência aos estudantes. Em segundo lugar, o estudo por 
meio de casos práticos complexos, practical learning, como forma de testar 
e analisar as normas empiricamente. Em terceiro lugar, a ênfase no processo 
de estudo do caso e de seu contexto social, não apenas no resultado juris-
prudencial que será gerado. Em quarto lugar, a busca por soluções criativas 
e autodeterminadas dos casos. Por último, a busca pelo desenvolvimento 
cognitivo em conjunto com respostas afetivas e emocionais, estimulando 
um ouvir como prática em direitos humanos.3

3 A passagem “ouvir como prática em direitos humanos” faz referência ao texto de mesmo 
nome de Janaína Gomes, que explica a trajetória das clínicas jurídicas no Brasil e as expe-
riências de campo da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama – da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. A Clínica Luiz Gama trabalha desde 2009 com pessoas 
em situação de alta vulnerabilidade social, principalmente população em situação de rua. 
Nesse sentido, Gomes ressalta no texto o tratamento comum por vezes dado aos grupos 
vulneráveis em nossa sociedade: a exclusão, o silenciamento.
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 Outra faceta dessa metodologia é ter como objetivo a tentativa de 
compreender os dissensos entre as promessas constitucionais e a realidade 
social. Se por um lado existe na legislação brasileira a promessa da prote-
ção da dignidade humana, bem como as suas implicações como acesso à 
educação, saúde e moradia, por outro lado as instituições do poder público 
responsáveis pela tutela desses direitos estão enfraquecidas e esvaziadas 
pela dinâmica econômica tão característica ao capitalismo financeiro, como 
pontuado na seção 1. Nesse sentido, é essencial que o ensino jurídico seja 
crítico ao olhar para essas relações, as faculdades de Direito são os espaços 
mais adequados para endereçar essas desconexões e as clínicas jurídicas 
são um dos espaços para esse debate.

Depreende-se, então, uma característica fundamental para a construção 
de um ensino crítico do Direito, a busca por uma leitura jurídica que não pense 
os problemas de clientes individuais, que consiga encaixar um caso à sua 
realidade material. Esse modelo clínico inspira cobrir os aspectos fundamen-
tais das vidas da sociedade, como alimentação, saúde, educação, segurança 
e acesso à justiça, enquanto também consegue enfatizar a importância de 
contemplar as causas como problemas sociais complexos e completos, não 
isolados (PANDEY, 2011).

A título de exemplo de atuação clínica em direitos humanos, observa-se 
a seguir uma das experiências jurídico-pedagógicas da Clínica de Direitos 
Humanos Luiz Gama, da USP.

A Clínica Luiz Gama foi fundada em 2009 pelas próprias alunas da Facul-
dade de Direito da USP,4 uma característica bastante peculiar para o modelo 
clínico, que via de regra é estimulado por docentes. A ideia surgiu a partir do 
descontentamento das alunas com a segregação socioespacial da faculdade, 
uma vez que, apesar de se tratar da instituição de Direito mais renomada 
do país, ao seu redor há historicamente uma grande quantidade de pessoas 
em situação de rua, passando por uma sobreposição de violações de direitos 

4 A escolha pelo uso dos pronomes femininos é recorrente entre as alunas da clínica. O gru-
po, desde a sua fundação, é majoritariamente composto por mulheres (e, durante vários 
ciclos, foi composto exclusivamente por mulheres).
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cotidianamente, sem que essa pauta seja abordada dentro da faculdade. Esse 
dissenso levou as alunas a fundarem a clínica a fim de promover um diálogo 
com a população em situação de rua e tentar vocalizar as suas demandas.

A partir do projeto de Ouvidoria para população em situação de rua, 
percebeu-se que havia uma presença majoritariamente masculina nos espaços 
ocupados por tal população, sendo difícil e rara a aproximação das poucas 
mulheres presentes nos locais. A busca pela escuta dessas mulheres em 
situação de rua e, principalmente, das trabalhadoras que atuavam diretamente 
com esse grupo (nos serviços públicos e no Poder Judiciário) constatou, 
consoante o relatório, a centralidade de gestação, do parto e do cuidado das 
crianças na vida de muitas dessas mulheres, bem como a presença de uma 
situação extremamente sensível (GOMES, 2017): casos de destituição do 
poder familiar – a separação forçada entre mulheres em situação de rua e os 
seus bebês após o parto. Assim, a partir da fala das profissionais – uma esco-
lha metodológica sensível ao possível constrangimento ou sofrimento que a 
abordagem direta com as mulheres que perderam seus filhos poderia causar 
– foi constatada a existência de diversas violações de direitos das mulheres 
mães em situação de rua, justificadas pelo “melhor interesse e bem-estar das 
crianças” em detrimento da mãe e da convivência familiar.

Essa resposta (destituição) recorrente do Estado, muitas vezes dada por 
meio do Judiciário, sustenta-se em uma visão dicotômica da relação interesse 
da criança e direito da mãe, que acaba por desnaturar a garantia ao direito 
de convivência familiar prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
violando, assim, direitos não só da mãe, mas também da criança. As decisões 
costumam ser influenciadas por um modelo de família específico socialmente 
construído, que ronda a mentalidade dos profissionais e juízes, mas que não 
condiz com a realidade da população em situação de rua.

A partir dessa percepção, a Clínica Luiz Gama debruçou-se sobre uma 
pesquisa bibliográfica detalhada, entrevistas com profissionais da assistência 
social, pedidos de acesso aos dados judiciais dos processos envolvendo esses 
casos e pedidos via lei de acesso à informação para a prefeitura de dados das 
políticas públicas municipais voltadas para o atendimento dessas mulheres.

Para os casos concretos que chegaram à clínica, o respaldo jurídico-pro-
cessual disponível era muito escasso, o que é comum nos casos envolvendo 
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violações aos direitos humanos. A assistência jurídica muitas vezes não é 
processual, implica a mobilização de diversos atores do poder público. É 
nesse aspecto que o ensino clínico destaca seu potencial criativo e fora dos 
moldes enciclopédicos do ensino jurídico tradicional. Mas também, em um 
cenário de enfraquecimento das instituições jurídico-políticas, que deveriam 
ser as garantidoras dos direitos humanos, contar com uma experiência de 
mobilização ativa em faculdades de direito parece ser central no combate às 
desigualdades.

A clínica conformou os casos, dados e bibliografia levantados no rela-
tório “Primeira infância e maternidade nas ruas de São Paulo”. O relatório 
abordou o tema das mães e crianças em situação de rua, trazendo um recorte 
de gênero, de modo a entender as violações de direitos dessas mulheres e as 
barreiras de exercício da maternidade com as quais elas lidam. Considerando 
a centralidade da gestação na vida dessas mulheres, o foco da pesquisa foi o 
mapeamento do fluxo de atendimento a essas mães e bebês, buscando com-
preender quais os direitos e as violações sofridas pela população em questão 
e, também, a falta de políticas públicas existentes nesse cenário, que acaba 
por corroborar o afastamento do bebê da mãe. Para isso, foram realizados diá-
logos com diversas entidades e organizações envolvidas na rede de serviços, 
como o Consultório na Rua (que realiza o atendimento e acompanhamento 
médico de pessoas em situação de rua), a Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo (DPE-SP), o Serviço Especial de Abordagem Social, entre outros.

A pesquisa, assim, busca refletir a pluralidade de vozes que compõem 
esse cenário, descobrindo não somente as dificuldades das mães diretamente 
afetadas, mas também das profissionais envolvidas, que demonstraram angús-
tia ante a falta de políticas de encaminhamento em relação a essas mulheres 
e aos atravessamentos judiciais – comumente no sentido de separar a criança 
da mãe – vindos de instâncias que muitas vezes não mantêm vínculos de fato 
com as famílias envolvidas.

Dessa forma, a circulação do relatório entre os agentes interessados 
teve por objetivo a visibilização da questão da maternidade em situação 
de rua como uma maternidade possível, desde que haja o desejo da mulher 
em assumir essa filiação e o apoio para esse exercício por meio de políticas 
públicas de moradia, geração de renda, entre outras. O relatório foi, sobre-
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tudo, um instrumento para ampliação da rede de trocas e reflexão sobre 
o assunto, procurando avançar nos entendimentos e na concretização do 
melhor interesse das crianças e das famílias envolvidas. Uma das conquistas 
do trabalho realizado foi a popularização da Nota Técnica n. 01/2016/MDS/
MSaúde para as profissionais envolvidas, sendo o relatório utilizado como 
referência técnica para a atuação de proteção dos direitos da criança e da 
mulher em situação de rua.5

A experiência narrada exemplifica como o modelo clínico inspira cobrir 
os aspectos fundamentais das vidas da sociedade – como alimentação, assis-
tência social, saúde, educação, segurança e acesso à justiça –, enfatizando a 
importância de contemplar as causas como problemas sociais complexos e 
completos, não isolados. Esse modelo não pretende subestimar a importância 
da tutela estatal, mas sim construir junto às ferramentas já existentes uma 
atuação jurídica mais crítica e dialogável com as necessidades concretas. 

A crise jurídico-política vivenciada por causa da dinâmica do capita-
lismo financeiro, principalmente, requer soluções que abarquem a educação 
como arma e estratégia no combate às desigualdades e ao esvaziamento de 
direitos fundamentais. As faculdades de Direito demonstram potencial de 
subversão à medida que incorporam metodologias transformadoras, como 
a metodologia clínica. Esse tipo de metodologia aparece não só como ação, 
mas também como rompimento de reprodução de desigualdades e violências 
por meio do Direito. 

conclusão

Apesar de a Constituição Federal brasileira consagrar pressupostos de garan-
tia dos direitos humanos básicos como dignidade, saúde, educação, o espaço 
entre a lei e a efetivação é muito grande. Com a ascensão do capitalismo 
financeiro e do fenômeno da globalização econômica, apresenta-se um cená-

5 A história do relatório de maternidades produzido pela Clínica Luiz Gama, bem como o 
próprio resultado do relatório podem ser acessados pelo link: https://cdhluizgama.com.br/
primeira-infancia-maternidade/. Acesso em: 8 fev. 2022.

https://cdhluizgama.com.br/primeira-infancia-maternidade/
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rio de fragilização das estruturas jurídico-políticas responsáveis por assegurar 
esses direitos fundamentais, aprofundando os abismos sociais.

Em uma economia política em que a soberania decisória brasileira apa-
rece esvaziada pela transferência do poder decisório para o mercado, mos-
tra-se fundamental a disputa de instâncias que possam mitigar os problemas 
oriundos dessa dinâmica. A instância em disputa que o presente capítulo 
debateu é o ensino jurídico, encontrando ao fim da investigação fortes indí-
cios de que o Método Clínico de ensino é uma contraposição crítica eficaz 
aos métodos tradicionais utilizados nas faculdades de Direito, que parecem 
apenas contribuir para reproduzir e fomentar desigualdades sociais.

Os moldes formais das instituições jurídicas não parecem preparados 
para tentar reduzir o espaço entre lei e realidade e combater uma perspectiva 
que colabora para o acirramento de desigualdades e o enfraquecimento das 
organizações jurídicas e político-sociais. No entanto, outras tecnologias de 
ensino podem representar um horizonte possível para qualificar os alunos 
dentro da realidade material de forma crítica e ativa.

O Método Clínico, como se pode depreender do estudo de caso, promove 
nos alunos outro tipo de leitura jurídica, alinhada à realidade prática dos 
problemas sociais. Sob influência desse outro olhar, esses alunos aparen-
tam ter mais ferramentas para, ao concluírem a faculdade, ou mesmo ainda 
durante esta, tornarem-se legisladores, bacharéis, formuladores e executores 
de políticas públicas, profissionais mais sensíveis e críticos, mitigando os 
efeitos da lógica subjetiva neoliberal. 

Surge como desafio pensar um ensino jurídico que transborde o ensino 
tradicional do Direito como um dos meios de combater um cenário de ordem 
mundial e local que preza pelo desmonte do acesso a direitos. O Ensino 
Clínico, metodologia sugerida no capítulo, apresenta-se como um meio de 
introduzir os litígios jurídicos dentro de uma dinâmica político-social cons-
ciente das contradições e violência produzidas pelo capitalismo financeiro, 
localizando os problemas no tempo e no espaço, não de forma isolada.
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Este Volume 2, Dinâmica do 
ensino jurídico, da obra Globa-
lização, ensino jurídico e desi-
gualdade tem como objetivo 
apresentar como as circuns-
tâncias atuais e o contexto das 
mudanças profissionais e so-
ciais interferem nas dinâmicas 
de sala de aula. Os capítulos 
analisam o papel da faculdade 
de Direito, considerando a im-
plementação de diferentes me-
todologias, currículos e ele-
mentos pedagógicos nas ativi-
dades de ensino e extensão. 
São desenvolvidos questiona-
mentos acerca das implicações 
políticas das escolhas institu-
cionais e docentes para a for-
mação jurídica e para a forma-
ção social do país, convidando 
o leitor a repensar o futuro do
ensino jurídico brasileiro.
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