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RESUMO 
MORAES, Patrícia Regina de. Representações sociais de professores de 

Direito sobre o exercício da docência – UMESP – ago/2012. 

 
O objetivo desse estudo foi investigar representações sociais de 

professores de Direito acerca do exercício da docência. Buscou-se 

compreender quais são os saberes docentes que o professor de Direito julga 

necessários à sua atuação, já que a legislação vigente não exige que o 

operador do Direito frequente um curso específico que o capacite para a 

docência no ensino superior. Em razão disso, geralmente, o professor de 

Direito se depara com inúmeras dificuldades no início de carreira e constata 

que, na prática, ser um bom profissional do Direito não lhe basta para a 

docência, pois necessita de didática e de um método pedagógico pelos quais 

seus alunos o compreendam. A pesquisa teve como sujeitos professores de 

Direito que se encontram na docência, no mínimo, há dois anos, no município 

de São Paulo e região do Grande ABC paulista. Os autores que possibilitaram 

a fundamentação teórica foram: Serge Moscovici (1978), Denise Jodelet 

(2005), Marília Claret Geraes Duran (2006), dentre outros estudos 

significativos. O estudo foi realizado mediante pesquisa quantitativa e 

qualitativa de dados. Para levantamento dos dados, foi utilizado um 

questionário que, na sua parte inicial, contava com três palavras indutoras. Em 

seguida, foram apresentadas quinze questões, sendo três abertas e doze 

fechadas. A partir das descrições das respostas dadas pelos sujeitos no 

questionário, foi possível realizar a análise dos dados coletados, por meio da 

“análise de conteúdo” (Laurence Bardin, 1977). A pesquisa realizada 

possibilitou a análise da percepção e a concepção dos sujeitos da pesquisa 

quanto ao ensino jurídico e à sua própria formação. Demonstrou, ainda, que o 

professor de Direito deve apropriar-se de saberes docentes específicos para 

lecionar, ultrapassando a ideia de que lhe basta o conhecimento técnico, já que 

a docência, assim como as demais profissões, tem especificidades 

importantes. 

 

Palavras-chave: Formação do professor de Direito; representações sociais; 

currículo Direito.  



ABSTRACT 
 

 
Moraes, Patricia of Regina. Social representations of law professors on the 
teaching profession - UMESP- ago/2012. 
 
 
  The objective of this study is to investigate the social representations of 
law professors about the teaching profession. We tried to understand what the 
teacher knowledge that the law professor deems necessary for its operation, 
since the legislation does not require the operator of the common law a specific 
course to enable him to teach in higher education. For this reason, generally, 
the law professor is faced with numerous difficulties in the early stage and notes 
that, in practice, be a good professional law is not enough to teach, because it 
requires a didactic and pedagogical method by which students understand it. 
 

The research had as subjects of law professors who are teaching in at 
least two years ago in São Paulo and the Greater ABC. The authors who made 
possible the theoretical framework were: Serge Moscovici (1978), Denise 
Jodelet (2005), questions were presented, three open and closed twelve. From 
the descriptions of the responses given by subjects in the questionnaire, it was 
possible to analyze the data collected through the "content analysis" (Laurence 
Bardin, 1977). The survey allowed the analysis of perception and conception of 
the subjects Marilia Claret Geraes Duran (2006), among other significant 
studies. The study was conducted using qualitative and quantitative research 
data. For data collection, a questionnaire was used in its initial part, had three 
words inducing. Then, fifteen regarding the legal education and their own 
training. 
 

Demonstrated further that the law professor needs to take ownership of 
specific knowledge teachers to teach, beyond the idea that you just technical 
knowledge, since that teaching, like other professions, has important 
peculiarities. 
 
 
Keywords: Training law professor; social representations; Law curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

Se, na verdade, não estou no mundo 

para simplesmente a ele me adaptar, 

mas para transformá-lo; se não é 

possível mudá-lo sem um certo sonho 

ou projeto de mundo, devo usar toda 

possibilidade que tenha para não 

apenas falar de minha utopia, mas 

participar de práticas com ela 

coerentes. 

 Paulo Freire 

 

Meu interesse em cursar o Mestrado em Educação na Universidade 

Metodista de São Paulo surgiu em 2010, tendo por objetivo atuar com 

excelência como professora universitária na área do Direito. 

 

Na verdade, sempre quis ser professora. Desde a mais tenra idade, 

brincava de escolinha e dispunha meus irmãos e primos em fila, sentados no 

chão para assistir à “aula”. Pegava o giz e, na lousinha que ganhei no Natal de 

1978, fazia rabiscos, dizendo aos meus “alunos”: “vai, escreve!”.  

 

 Na década de 1970, meu pai trabalhava na polícia militar e ministrava 

aulas de ciências quando possível. Era formado em Letras, Contabilidade e 

Análise de Sistemas. Cresci vendo o meu pai estudando e trabalhando muito 

para oferecer uma existência digna à minha família. 

 

Minha mãe, por sua vez, não trabalhava fora; cuidava da arrumação da 

casa, do preparo das refeições, zelava pela família, trazendo-nos debaixo de 

uma educação rigorosa e severa.  

 

       Nessa época, a educação religiosa ocupava um dos lugares de destaque 

em nossa rotina diária. Frequentávamos uma igreja evangélica quase todos os 

dias e tínhamos muitos amigos. Aos domingos, era “lei” o nosso  

comparecimento  à 



escola dominical para aprender a Bíblia. Assim, cresci no seio de uma família 

cristã da classe média, que lutava para se manter.  

 

Desde cedo, meus pais me incentivavam a estudar e compravam livros 

infantis cheios de figuras e gibis para que eu e meus irmãos pudéssemos ter 

contato com a leitura.  

  

Em determinado momento de minha infância, talvez com 6 ou 7 anos de 

idade, não me recordo bem, meus pais decidiram que não teríamos mais 

televisão em casa, possivelmente por causa de uma imposição da igreja que 

frequentávamos. Para suprir a falta da televisão, meu pai montou uma 

biblioteca em casa com um acervo considerável de livros e todo mês adquiria 

novos exemplares, através do “Círculo do Livro”. Líamos o tempo todo, até 

mesmo pelas madrugadas a fio.  

 

Além disso, jogávamos bola na rua, andávamos de bicicleta, comíamos 

fruta no pé, fazíamos piquenique, soltávamos pipa, colecionávamos coisas, 

enfim, brincávamos de todo tipo de brincadeira, e brigávamos, como era de se 

esperar em uma família de cinco filhos “arteiros”, como dizia a avó.  

 

Aprendemos a cuidar dos animais, a tocar instrumentos musicais, a 

estudar e a ajudar na limpeza da casa. Não era pouca coisa que fazíamos, 

como se pode imaginar, mas, com tudo isso, tivemos uma infância maravilhosa 

– mesmo sem TV. Hoje vejo que essa atitude dos meus pais nos beneficiou 

muito, pois adquirimos o hábito da leitura e com ela a facilidade na escrita, pois 

gostávamos de escrever diários, responder enquetes, traduzir músicas etc. 

 

Quanto ao início de minha carreira estudantil, lembro-me de que tive 

bons professores na escola pública, professores que liam estórias, que 

pegavam na mão da gente e ensinavam a fazer o “G”, que riam e cantavam 

cantigas de roda, que plantavam árvores... Quando descobri que conseguia ler, 

fiquei deslumbrada. Todas essas experiências foram maravilhosas para mim e 

eu me sinto abençoada por ter sido assim.  

 



Eu queria o tempo todo estar na escola e, por conta disso, não foram 

poucas as vezes que fugi de casa para ir correndo para lá; pulava a grade, que 

não era tão alta assim, e entrava nas salas de aula.  As professoras riam muito 

e já me conheciam. A diretora solicitava à “tia da limpeza” que fosse a minha 

casa avisar a minha mãe que eu estava na escola.  

 

Minha mãe ficava brava, dava-me umas palmadas bem dadas, mas não 

tinha jeito. Até na casa das professoras que moravam ali pertinho eu ia, o que 

era muito engraçado, já que eu era bem pequena e memorizava certinho onde 

residiam. 

 

Felizmente, tive acesso a uma fase de transição no ensino, vivenciada 

na década de 1980; uma fase “pós-ditadura”, em que se questionou muito a 

pedagogia e as metodologias aplicadas até então. Sinto saudades de alguns 

professores e lembro-me com carinho do incentivo que me davam para 

estudar. Alguns já se foram, mas deixaram marcas e lembranças que, com 

certeza, vou levar comigo para a vida inteira.  

 

Fui crescendo e aprendendo, mas, para o desespero daqueles que, 

como eu, estudavam em escola pública, a qualidade do ensino foi decaindo 

com o passar dos anos. Outro agravante ocorreu porque, aos 14 anos, decidi 

trabalhar e passei a estudar no período noturno. Assim, já não tinha tanto 

tempo para me dedicar aos estudos.  

 

Eu trabalhava o dia todo, das 8h30 às 20h, em uma imobiliária que 

ficava perto de minha casa, e chegava todos os dias atrasada na escola por 

conta da sobrecarga de serviço, o que prejudicou muito as minhas notas nesse 

período. Isso porque, naquela época, era comum o trabalho do menor de idade 

e não havia qualquer fiscalização eficaz nas empresas com relação ao horário 

de trabalho, o que acarretava bastante exploração infanto-juvenil, como se 

pode constatar. 

 

Em alguns dias, o cansaço quase me vencia entre um cochilo e outro 

durante a aula; não era nada fácil me concentrar na aula depois de tanto 



trabalho, principalmente porque eu ainda era uma adolescente, e a 

adolescência por si só é uma fase muito conturbada, como sabemos. 

 

Na minha adolescência, eu me dividia entre a vontade de me rebelar e 

fazer tudo o que quisesse, sair por aí com os amigos, “ser popular”, e, por outro 

lado, a responsabilidade pelo estudo, a dedicação ao trabalho e a uma 

profissão que pudesse realmente impactar minha vida. Cheguei a ficar um ano 

sem estudar, mas tomei juízo e optei pela segunda alternativa. 

 

Assim, em 1991 iniciei o curso técnico em contabilidade no Colégio 

Leonor Mendes de Barros, em São Bernardo do Campo – SP, vindo a concluí-

lo em 1993. Esse colégio era particular e, mesmo com apenas 15 anos de 

idade, paguei todo o curso com minhas próprias economias, esforçando-me 

muito para isso. Foi um momento de muita renúncia e sacrifício para mim, já 

que em casa as coisas não andavam muito bem, financeiramente falando. Meu 

pai estava fora da polícia militar e não conseguia um emprego, em decorrência 

de toda recessão e mudanças ocorridas naquela época, além de o dinheiro ter 

ficado “preso” no banco por causa do confisco do “Plano Collor”.  

 

Nessa época, chegamos a passar necessidade; até minha mãe precisou 

arranjar uma ocupação que lhe rendesse algum dinheiro. Meu pai decidiu 

cursar informática logo que tomou fôlego, para conseguir voltar ao mercado de 

trabalho, que agora era informatizado. 

 

Não obstante, para mim era uma realização poder estudar em “escola 

particular”, pois, naquela época, todos sonhavam em estudar em uma escola 

melhor do que aquela que tínhamos lá na vila. Optei pelo curso técnico em 

contabilidade porque não existiam muitas opções na cidade onde eu morava e, 

entre uma e outra alternativa, esse ainda foi o curso com o qual mais me 

identifiquei. Mas a verdade é que eu nunca quis ser contadora. 

 

Em 1994, decidi que cursaria Educação Física, já que sempre gostei 

muito de esportes e tenho especial carinho por crianças, bem como facilidade 

em lidar com elas. Inscrevi-me, então, no vestibular da FEFISA – Faculdade de 



Educação Física de Santo André e fui aprovada. O curso de Educação Física 

era de três anos naquela época. Cursei os dois primeiros e cumpri estágio em 

academias e escolas, mas, em 1995, por conta das dificuldades financeiras 

pelas quais passávamos em casa, tive que abandonar o curso e fiquei alguns 

anos sem poder retornar à faculdade. 

 

Em 1998, comecei a trabalhar em um escritório de advocacia, como 

secretária, onde fiquei por oito anos. Nesse escritório, o diretor mantinha uma 

biblioteca bem suprida de livros jurídicos, aos quais tive acesso, e quanto mais 

eu lia e tomava conhecimento dos assuntos, mais eu me apaixonava pelo 

Direito.  

 

Aprendi a elaborar petições e teses, a fazer pesquisas jurisprudenciais, 

ganhei desenvoltura na escrita, passei a compreender a estrutura do Poder 

Judiciário, enfim, tomei contato com o dia a dia e com o universo de um 

escritório de advocacia como outro qualquer, muito antes de ser advogada.  

 

Em 1999, decidi que queria ser advogada e professora de Direito. 

Inscrevi-me no vestibular da UNIBAN, fiz a prova e passei. Nesse ano, porém, 

no dia 16 de maio, meu pai veio a falecer acometido de um infarto fulminante. 

Além da tristeza, pairou a dúvida se eu deveria dar continuidade ou não ao 

curso de Direito, já que eu precisava estar mais presente em casa. Contudo, 

decidi que seria melhor continuar estudando; somente assim eu poderia 

realmente ajudar a minha família e a saudade não teria tanto espaço, já que eu 

estaria com a mente bastante ocupada. 

 

Comecei, então, a me aplicar mais nos estudos. Deparei-me com 

disciplinas como “Teoria Geral do Estado”, “Introdução ao Estudo do Direito”, 

“Filosofia do Direito”, as quais me deram a certeza de ter feito a escolha certa 

pelo curso, pois passei a compreender muitas coisas importantes que eram 

inéditas para mim até então.   

 

Em 2003, no mesmo ano em que dei à luz o meu filho Matheus, graduei-

me como bacharel em Direito. Desdobrando-me entre a maternidade e os 



estudos, em 2004 fui aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB e passei a atuar como advogada nas áreas cível e trabalhista, montando 

um escritório no centro de São Bernardo do Campo. 

 

Em razão da sobrecarga de trabalho e responsabilidades, somente seis 

anos depois disso é que tive a oportunidade de dar continuidade aos meus 

estudos. Em 2010, iniciei o curso de pós-graduação lato sensu em Direito do 

Trabalho, concluído no segundo semestre de 2011, versando a minha 

monografia acerca do assédio moral no ambiente de trabalho e suas 

consequências. 

 

Conjuntamente, em agosto de 2010, iniciei o Mestrado em Educação na 

UMESP, buscando uma formação humanística mais sólida, visando a suprir 

uma formação estritamente técnica da graduação. 

 

No período de dezembro de 2010 a janeiro de 2012, além de exercer a 

profissão de advogada, atuei junto à coordenação pedagógica do Curso 

Jurídico Flávio Monteiro de Barros – FMB, na unidade de Santo André, no ABC 

Paulista. Em janeiro de 2012, pedi demissão da escola para que pudesse me 

dedicar com exclusividade ao Mestrado, já que se tornou muito difícil conciliar 

satisfatoriamente as duas atividades e ainda exercer a advocacia para me 

manter. E esse foi um dos grandes desafios e dilemas no Mestrado: conciliar 

trabalho, maternidade e estudos. 

 

Mas devido à paixão pelo conhecimento e com a valiosa orientação de 

minha orientadora, Profª. Drª. Marília Claret Geraes Duran, foi possível realizar 

este trabalho, a quem sou muito grata, pois me deu o norte necessário para 

prosseguir com minha pesquisa nos momentos difíceis e o suporte que só uma 

professora tão comprometida com o social poderia realmente oferecer. 

 
Caminhos e descaminhos na busca do conhecimento 

 

Nos últimos anos, tenho buscado adquirir conhecimentos específicos em 

docência, já que pretendo atuar como professora de Direito, e percebi de 



antemão que existem deficiências na formação desse profissional, deficiências 

que se estendem aos cursos de Mestrado e Doutorado na área do Direito, 

conforme demonstram alguns estudos.  

 

Ora, a legislação vigente não exige do professor de Direito que frequente 

um curso específico que o capacite para a docência no ensino superior. 

Também não se oferecem, nas Faculdades de Direito, disciplinas específicas 

voltadas para esse fim. Geralmente, os cursos jurídicos consideram 

importantes apenas disciplinas profissionalizantes, enquanto que aquelas que 

tratam da formação humanística, social e política são relegadas em segundo 

plano, ou simplesmente inexistem nos currículos. Some-se a isso o fato de a 

maioria dos professores possuírem uma cultura formalista e não conseguirem 

trabalhar com o projeto pedagógico propriamente dito do curso de Direito. 

 

Diante disso, pouco a pouco fui descobrindo, e também intuindo, que, 

para ministrar um ensino de qualidade, o professor de Direito precisa muito 

mais do que ser um operador do Direito bem-sucedido ou dominar a técnica 

jurídica.  

 

Dessa forma, o presente trabalho objetivou auferir as representações 

sociais de professores de Direito acerca do exercício da docência, destacando 

os saberes docentes que julgam necessários à sua atuação, bem como 

desvelar aspectos relativos à sua formação. Nesse sentido, as representações 

sociais são o conjunto de explicações, crenças e ideias comuns a um 

determinado grupo de indivíduos; resultam de uma interação social, sem perder 

de vista, contudo, a questão da individualidade. 

 

Uma das finalidades das representações sociais é tornar familiar algo 

até então desconhecido, com a possibilidade de classificarmos e dar nome a 

novos acontecimentos e ideias, assimilando esses fenômenos a partir de uma 

gama de ideias, valores e teorias que já existem e são aceitas no meio social. 

 

Por meio da pesquisa realizada, pude analisar a concepção dos 

profissionais relativa ao exercício da docência, o que possibilitou uma reflexão 



acerca da formação dos profissionais do Direito, ressaltando a sua importância 

na constituição da sociedade, do aparelho técnico-burocrático do Estado, para 

a concretização da Justiça. Nessa esteira, a contribuição que se pretendeu 

com este estudo foi possibilitar a compreensão:  

1) De como tem evoluído o ensino jurídico no Brasil; 

2) De como se desenvolvem as representações sociais; 

3) Do papel do professor de Direito em nossa sociedade, constatando, 

inclusive, a percepção dos sujeitos investigados acerca do exercício da 

docência, incentivando a reflexão sobre as políticas e práticas atuais 

relacionadas à formação dos professores de Direito no Brasil. 

 

Pude ainda constatar os limites com os quais o professor de Direito se 

depara e evidenciar alguns indicadores de quebra de paradigmas, trazendo 

material que possibilitará estudos mais aprofundados na área, com vistas a 

obter soluções para o ensino jurídico no Brasil. 

 

           Um dos autores que possibilitou a fundamentação teórica do presente 

trabalho foi Serge Moscovici, que desenvolveu o conceito de Representação 

Social aplicável não só à Psicanálise, mas a todas as outras áreas do 

conhecimento.              Em sua obra, Moscovici1 redefine os problemas e os 

conceitos da psicologia social a partir do fenômeno das representações 

sociais, insistindo sobre sua representação simbólica e seu poder de construir 

o “real”; descreve sua experiência ao realizar uma pesquisa de Psicologia 

Social e de Sociologia do Conhecimento, cujo objetivo foi “a busca da 

verdade”, conseguindo substituir um conceito abstrato e teórico, o da 

representação social, pela análise de um objeto real e complexo, a partir da 

qual pode tentar a construção de um modelo teórico mais geral. 

 

          Denise Jodelet2, igualmente, embasou o presente estudo, posto que 

discute e analisa a construção de representações sociais, demonstrando que 

essas representações estão entre nós e que os efeitos simbólicos do 

cotidiano, em que se manifestam os saberes e as práticas dos sujeitos, 

demanda uma compreensão de que o registro simbólico expressa não apenas 
                                                 
1 MOSCOVICI, Serge. A representação social da psicanálise. 1.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
2 JODELET, D. Loucuras e representações sociais. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. 



um saber sobre a realidade, mas também sobre as identidades, as tradições e 

as culturas que dão forma a um modo de viver. Para Jodelet, entre os ideais 

que norteiam a busca pela mudança e a realidade dura da prática, há uma 

lacuna não pensada e esse entendimento pode ser estendido também à 

questão do ensino jurídico. 

 

         E, ainda, Marília Claret Geraes Duran3 que, em seus estudos, trata do 

tema Representações Sociais pertinentes à área da Educação, caracterizando 

as representações sociais de professores em formação nos Cursos de 

Pedagogia e de Licenciatura em Letras, trabalho este que deu suporte à 

pesquisa, haja vista a sua afinidade e proximidade com o tema  aqui 

desenvolvido. 

 

Vale ressaltar, ainda, autores como: Miguel Reale4, que disserta acerca 

dos horizontes do Direito e da História, dando-nos uma ideia do contexto social 

em que o Direito evoluiu – e evolui; Luis Alberto Warat5 e Alberto Venâncio 

Filho6, que dissertam sobre o desenvolvimento do ensino e saber jurídico.  

 

A temática pesquisada buscou, a partir da discussão e articulação 

desses autores, contribuições que pudessem enriquecer o presente trabalho e 

trazer respostas para as questões que o nortearam. Nesse sentido, as 

questões que nortearam a investigação podem ser assim expressas: 

1) O que significa ser professor de Direito? E ensinar X aprender? 

2) Quais saberes docentes são necessários ao professor de Direito?  

3) Como o profissional da área do Direito se torna/forma um professor 

de Direito? 

4) Em razão de não frequentar um curso de capacitação para a 

docência, quais as dificuldades e limitações que enfrenta o professor 

de Direito na prática? 

                                                 
3 DURAN, Marília Claret Geraes. Representações sociais de professores em formação sobre profissão 
docente.IN: SOUSA, Clarilza P. de; PARDAL, Luís A; VILLAS BÔAS, Lúcia P. S. Representações 
sociais sobre o trabalho docente. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2006. 
4 REALE, M. Horizontes do Direito e da História. São Paulo: Saraiva, 2000. 
5 WARAT, Luis Alberto. Ensino e saber jurídico. Rio de Janeiro: Eldorado, 1997. 
6 VENÂNCIO FILHO. Alberto. Das arcadas ao bacharelismo. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
 
 



  O estudo foi realizado por meio de pesquisa quantitativa e 

qualitativa, mediante apresentação de um questionário composto por três 

palavras indutoras, doze questões fechadas e três abertas, sendo que suas 

variáveis embasaram, por sua vez, a pesquisa qualitativa. A pesquisa abordou 

colaboradores do ensino superior que se encontram na docência há pelo 

menos dois anos, em cursos jurídicos e universidades públicas e privadas, no 

município de São Paulo e Grande ABC.  

 

Cumpre ressaltar que os professores de Direito investigados não 

estavam vinculados a uma instituição de ensino específica, já que ministram 

aulas em diversas faculdades e universidades diferentes. Isso foi realizado 

dessa forma justamente pela dificuldade que esta pesquisadora teve de 

concentrar a pesquisa em uma só instituição de ensino, em razão de não ter 

obtido, em uma só universidade, um número satisfatório de professores que 

concordassem em participar da pesquisa. 

 

           Os dados foram coletados nos meses de novembro de 2011 a maio de 

2012. A pesquisa investigou, a partir dos questionários, dezessete sujeitos; 

foram realizadas considerações sobre o contexto sócio-histórico e cultural que 

possivelmente deram ensejo às representações sociais dos sujeitos do estudo. 

 

 O trabalho foi dividido nas seguintes etapas: de agosto de 2010 a 

outubro de 2011, foram coletadas as referências bibliográficas e o material 

necessário ao início da pesquisa; de novembro de 2011 a maio de 2012, a 

pesquisa, a coleta e a triagem de dados foram realizadas; de janeiro a maio de 

2012, os capítulos foram organizados e construídos, concluindo-se o presente 

trabalho em julho de 2012. 

 

Organização dos Capítulos 
 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos, de forma a ordenar 

coerentemente as descobertas relativas à pesquisa desenvolvida. No Capítulo 

I, expus um breve panorama sobre a evolução do ensino jurídico no Brasil, as 

primeiras Faculdades de Direito do País, a legislação aplicável, o 



conservadorismo que envolve essa área do conhecimento e, por fim, o estado 

atual em que se encontra o desenvolvimento do ensino jurídico. 

  

No Capítulo II, discorri acerca da Teoria das Representações Sociais, 

suas origens e fundamentos, suas funções e explicitei a justificativa de sua 

escolha como instrumento para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

 No Capítulo III, explicitei a metodologia utilizada, o perfil dos professores 

investigados, o contexto social no qual atuam, as dificuldades para obtenção 

dos dados, o modo pelo qual foi realizada a pesquisa e o instrumento utilizado 

para a coleta de dados. 

 

No Capítulo IV, apresentei os resultados obtidos com a análise das 

questões fechadas, tecendo considerações acerca da formação do professor 

de Direito, bem como sobre o fato da docência no ensino jurídico figurar, quase 

que sempre, como atividade profissional secundária. 

 

No Capítulo V, discorri acerca dos resultados obtidos por meio das 

respostas dadas às questões abertas, apresentando, ao final, uma discussão 

sobre as representações sociais auferidas através das palavras indutoras 

(Anexos III e IV). 

 

E, por fim, nas considerações finais evidenciei pontos controvertidos em 

relação ao ensino jurídico, buscando incentivar reflexões acerca da formação 

do professor de Direito e ressaltar a sua importância para nossa sociedade. 

Afirmo, porém, que o presente trabalho não teve a pretensão de exaurir as 

discussões sobre o tema, mas sim oferecer uma singela contribuição aos que 

se interessam pela prática docente do professor de Direito.  
 

 

 

 

 

 

 

 



O caminho se faz ao caminhar.  

(Guimarães Rosa) 

 
 

CAPÍTULO I 
 O ENSINO JURÍDICO NO BRASIL 

 
 

O presente capítulo fará uma breve incursão na história do ensino 

jurídico no Brasil, desde a criação da primeira faculdade de Direito em nosso 

país, ocorrida em 11 de agosto de 1827, até os dias atuais. Ainda que não seja 

possível abordar todas as modificações ocorridas no processo de constituição 

do ensino jurídico no Brasil, discorrerei acerca de algumas leis, portarias e 

decretos mais importantes que regularam os Cursos de Direito, como por 

exemplo, a Resolução n° 3 de 1972 e a Portaria n° 1.886/94 do MEC – 

Ministério da Educação e Cultura. 

 

A evolução histórica do ensino jurídico no Brasil pode ser dividida em 

três fases distintas, atreladas às mudanças na adoção de modelos de Estado, 

quais sejam os modelos de Estado Liberal, Social e Neoliberal, que ocorreram 

no desenrolar de nossa história7. A primeira fase teve início no 

desenvolvimento do paradigma liberal no Brasil do Império. A segunda fase se 

iniciou na República Nova e terminou na era dos governos autoritários. Já a 

terceira teve início com a promulgação da Constituição Federal de 1988, com o 

advento da Portaria nº 1.886/94 do MEC e com a tendência à adoção do 

modelo de Estado Neoliberal pelos Governos a partir da década de 1990, na 

qual nos encontramos no momento. 

 
1.1. Instituição dos Cursos de Direito no Brasil 

 
O primeiro projeto de criação e implantação do Curso de Direito no Brasil 

foi apresentado durante a Assembleia Constituinte de 1823. Daniela E. de S. 

Mossini8 menciona que: 

                                                 
7 MARTINEZ, Sérgio Rodrigo. A evolução do ensino jurídico no Brasil, 2003, p.2-6. 
8 MOSSINI, Daniela E. de S. Ensino Jurídico: história, currículo e interdisciplinaridade, 2010, p. 187. 



Na Assembleia Constituinte de 1823, o consenso a respeito da 
necessidade de criação de um curso jurídico no Brasil estava 
implantado, mas havia séria divergência a respeito da escolha das 
cidades que recepcionariam tais cursos. A escolha não se mostrou 
pacífica e muitas vozes se levantaram para ponderar ser cruel a 
criação de um curso jurídico em uma cidade que não teria 
infraestrutura capaz de receber, hospedar e alimentar os jovens mais 
brilhantes da Corte. 
(...) A cidade de São Paulo era uma pequena e pobre vila, longe do 
porto, úmida, e na qual se falava um português com sotaque criticável 
para a época.  
 

 

Por iniciativa do Visconde de São Leopoldo, paulista de nascimento, 

uma das cidades escolhidas para sediar os cursos jurídicos foi justamente, 

naquela época, a pobre São Paulo9. Em 11 de agosto de 1827, foi criado no 

Brasil o Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Academia de São Paulo e o 

Curso de Ciências Jurídicas e Sociais em Olinda, que, posteriormente, foi 

transferido para Recife. 

 

A implantação dos cursos jurídicos do Brasil ocorreu em um contexto 

marcado principalmente pela recente proclamação da Independência em 1822. 

Os centros de estudos jurídicos foram criados com o objetivo de formar 

bacharéis para auxiliar na administração pública do país, consolidando dessa 

forma o projeto político nacional10. 

 

Verificamos a importância dos militares em nossa sociedade, visto que o 

primeiro diretor dos Cursos Jurídicos de São Paulo foi o Tenente-General José 

Arouche Rendon, que escolheu um convento, o de São Francisco, e não um 

quartel, para sediar o Curso Jurídico, cuja aula inaugural foi proferida no dia 10 

de março de 1828, pelo único lente até então contratado, o Professor José 

Maria Avelar Brotero.  

 

Ocorreu, então, do ponto de vista acadêmico, a inauguração do primeiro 

Curso Jurídico do Brasil, a Faculdade de Direito de São Paulo, a Faculdade de 

Direito do Largo de São Francisco, a “Velha Academia”11. A liberdade era 

limitada, visto que o Estatuto da Faculdade vinha emprestado de Coimbra e 

                                                 
9 MOSSINI, op. cit. P.76. 
10 MOSSINI, op. Cit. P. 78. 
11 MOSSINI, op. Cit. P. 77-78 e 86. 



impunha os compêndios a serem ensinados. Vale ressaltar que os cursos 

jurídicos estavam sob supervisão imperial. 

A lei de criação dos cursos jurídicos preconizava, em seu art. 9º, que 

os que frequentassem os cinco anos do curso, com aprovação, obteriam o grau 

de Bacharel, e que haveria também um grau de Doutor a ser conferido àqueles 

que se habilitassem com os requisitos a serem especificados no Estatuto; 

somente esses habilitados poderiam ser escolhidos para lentes12. 

 

Assim, a Carta de Lei de 1827 institui os cursos de Direito no Brasil, 

primeiro em São Paulo e Olinda. O curso constituiu-se de uma grade curricular 

distribuída em oito anos, quatro dos quais dedicados ao chamado Curso 

Anexo, o qual procurava incutir nos jovens estudantes valores humanistas e 

conhecimentos que consistiam em pressupostos para o bom acompanhamento 

do Curso Jurídico, cujas disciplinas se distribuíam, naquela época, do quinto ao 

oitavo ano do curso.  

 

As disciplinas jurídicas eram as seguintes: Direito Natural, Direito 

Público, Direito das Gentes e Análise da Constituição do Império e Diplomacia, 

Direito Público Eclesiástico, Direito Pátrio Civil, Direito Pátrio Criminal (com a 

teoria do Processo Criminal), Direito Mercantil e Marítimo, Economia Política, 

Teoria e Prática do Processo adotado pelo Império13. 

 

Nessa época, os estudantes brasileiros que almejassem essa formação, 

cursavam a Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal. Muitas famílias de 

origem portuguesa viviam no Brasil e os seus filhos iam estudar Direito em 

Portugal, prática que se estendeu por muitos anos ainda, mesmo após a 

criação dos cursos jurídicos no Brasil.  

 

Com o passar do tempo, contudo, o Brasil começou a apresentar leis 

próprias, distintas, e a legislação e os costumes portugueses ensinados nas 

universidades de Portugal contrapunham-se às exigências dos novos padrões 

brasileiros. 

 
                                                 
12 MURARO, Célia Cristina. A formação do professor de Direito, 2011, p. 3. 
13 MOSSINI, op. Cit. P. 78. 



Em 1891, foi criada mais uma Faculdade de Direito na Bahia, após 

pressões exercidas pela sociedade civil sobre o Estado, a qual também 

buscava a reforma do ensino jurídico e a liberdade de expansão do ensino, 

entendendo que a “seleção natural” do próprio mercado deveria ser sua única 

regulação. 

  

Importante destacar que, desde o início, o ensino jurídico revelou sua 

tendência a desvincular-se de qualquer influência eclesiástica em suas grades 

curriculares, inspirado naquilo que já era apregoado em Coimbra. Porém, 

quando de sua fundação em 1827, o Curso de Direito ainda apresentava forte 

influência da Igreja.  

 

Embora a disciplina de Direito Eclesiástico tivesse sido mantida na grade 

curricular criada pela Carta de Lei de 1827, a mesma tornou-se facultativa em 

1879 e foi abolida definitivamente dos currículos na Reforma de 1895. 

Ressalte-se que nessa época a ideologia exigia e afirmava o poder da classe 

burguesa, em oposição ao poder da Igreja. Dessa forma, houve um avanço e 

predomínio das disciplinas relacionadas ao Direito Privado. 

 

Vários decretos foram promulgados para adequar os cursos jurídicos do 

Brasil. Dentre os mais importantes está o Decreto n° 1.134, de 30 de março 

de1853, que consolidou a cadeira de Direito Administrativo e Instituições 

Romanas. Em 1º de fevereiro de 1896, durante a presidência de Prudente de 

Moraes, passa a vigorar o Decreto 2.226, que aprova o Estatuto das 

Faculdades de Direito da República, trazendo disposições sobre o modelo a 

ser adotado por todas as Faculdades, independentemente de qual região 

integrassem.  

 

O começo do século XX marcou o declínio da Escola de Recife e o 

Código Civil de 1916, de Clóvis Beviláqua, da Faculdade de Recife, 

demonstrando a importância que sua Escola possuía na época14. A Reforma 

Rivadávia, em 1911, buscou viabilizar a autonomia corporativa das escolas, 

redefiniu a carreira do docente e criou a necessidade de exames para o 

                                                 
14 MOSSINI, op. Cit. P. 92. 



ingresso acadêmico. No entanto, a Lei Rivadávia Corrêa, Lei nº 8.659, de 5 de 

abril de 1911, fortaleceu a livre-docência e não tratou do tema específico da 

formação docente. O Decreto nº 8.662, de 5 de abril de 1911, apenso à lei, 

reconheceu de forma clara as formas de acesso do livre-docente à carreira do 

magistério jurídico.  

 

Já a Lei Carlos Maximiliano, de 1915, criou a figura do professor 

catedrático e também silenciou sobre a formação específica dos docentes. Nas 

reformas de 1911 e de 1915, a tendência ideológica voltou-se para a ratificação 

da República Liberal, tendo como símbolo maior a codificação Civilista.  

 
Em 1927, a República Velha aproximava-se de seu fim com o saldo de 

14 cursos de Direito e 3200 alunos matriculados15. Nessa época, o ensino 

jurídico mantinha-se atrelado às bases ideológicas do momento, defendendo o 

Estado Liberal e convergindo para a reprodução da regulação almejada pela 

sociedade, com o plano dos conteúdos curriculares da livre economia; era 

evidente a ausência de uma disciplina voltada a prática processual, bem como 

de um método para o estudo das demais disciplinas. A função social do ensino 

jurídico no período de centenário de fundação dos cursos jurídicos no Brasil 

demonstrou a ratificação do modelo liberal: 

 
Na área metodológica, como foi insubsistente qualquer tentativa de 
avanço pedagógico, o resultado natural foi sua inclinação para a 
pedagogia tradicional. 
(...) 
Esse debate se acirrou no centenário de fundação dos cursos jurídicos 
no Brasil – 1927, mas apesar das reformas de ensino da 1ª República, 
não houve mudança significativa no ensino jurídico (SIQUEIRA, 2000, 
p. 34-35).  
 

 

Assim, o ensino jurídico limitava-se apenas ao processo de transmissão 

do conhecimento. Isso contribuiu para a reprodução da ideologia liberal na 

formação dos operadores do Direito, tendo em vista a estrutura metodológica 

deficiente e o direcionamento privatista das grades curriculares. À época, a 

norma jurídica era a única expressão de desenvolvimento na academia jurídica. 

 
                                                 
15 SIQUEIRA, Márcia Dalledone. Faculdade de Direito, 1912-2000. Curitiba: UFPR, 2000. 



No final da década de 30, nasce uma nova classe dominante urbana, 

voltada para o comércio e industrialização, e com ela surge o Estado Social. 

Nesse momento, passa a ser dever do Estado buscar o bem-estar da 

sociedade, regular a nossa economia e defender os direitos das partes 

hipossuficientes nas relações que se travavam. 

 

A Revolução de 1930 marca o segundo período da República, rompendo 

com a formação das oligarquias e efetivando um Estado novo voltado à 

industrialização.  Nesse período, ocorre a edição do Primeiro Código Eleitoral 

Brasileiro, em 1933, e a Constituição Federal de 1934, que deu aos 

professores o direito à estabilidade e remuneração mais digna16. 

 

Em 1931, eclodiu a “Reforma Francisco Campos”, que institucionalizou 

definitivamente a figura da universidade no Brasil, em nítida ação dirigida à 

inovação dos ideais educacionais da República Velha.  Essa reforma foi 

marcada pela articulação junto aos ideários do governo autoritário de Getúlio 

Vargas e seu projeto político ideológico, implantado sob a ditadura conhecida 

como “Estado Novo”. Dentre algumas medidas da Reforma Francisco Campos, 

estava a criação do Conselho Nacional de Educação e organização do ensino 

secundário e comercial.  

Por meio dessa Reforma, Francisco Campos dividiu o curso secundário 

em dois ciclos de cinco e dois anos, respectivamente: o primeiro, fundamental; 

o segundo, complementar – orientado para as diferentes opções de carreira 

universitária.  

As universidades foram alvo de uma nova orientação, voltada para a 

pesquisa, difusão da cultura e maior autonomia administrativa e pedagógica; o 

momento era de “otimismo” com a crença no papel transformador da escola. A 

atualização curricular proposta por Francisco Campos para organização da 

Universidade do Rio de Janeiro (especialmente para o ensino jurídico) revelava 

seu direcionamento às demandas do mercado17.  

                                                 
16 BORGES, Denise Cristine. A realidade do ensino jurídico no Brasil e suas perspectivas, 2011, p. 8. 
17 MURARO, op. Cit. P. 8. 



Não obstante toda mudança que ocorria na sociedade em geral, o 

ensino jurídico brasileiro ficou estagnado do período de 1930 a 1945, não 

havendo qualquer avanço mínimo significativo. 

 

Assim, a reforma educacional mais importante promovida naquela época 

foi realmente a “Reforma Francisco Campos”, ressaltando-se, porém, que seu 

foco era as demandas do mercado propriamente ditas. 

 
 

1.2. As influências da “Escola Nova” no ensino jurídico 
 
A chegada de novas pedagogias liberais, como a da “Escola Nova”, não 

foi suficiente para intervir nas metodologias pedagógicas do ensino jurídico. 

Conforme esse autor, o isolamento do mundo acadêmico, somado ao método 

de ensino científico “puro”, no seu ciclo de reprodução do conhecimento e da 

ideologia que se impunha, gerou uma camada de blindagem e proteção 

impossível de se penetrar18. 

 

No entanto, houve um choque inevitável entre aqueles que se diziam 

“tradicionais” e aqueles que defendiam as mudanças da “Escola Nova”, já que 

esta última propunha a inovação do ensino e questionava a autoridade 

docente, trazendo mais abertura cognitiva ditada por uma nova gama de 

conhecimentos metodológicos. Corroborando este entendimento, Moacir 

Gadotti (2000)19, afirma que: 

 
A luta dos inovadores liberais começara por volta de 1924 quando se 
reuniram em torno de uma Associação, a ABE (Associação Brasileira 
de Educação), criada naquele ano e que culminou em 1932 com o 
Manifesto dos pioneiros da educação nova e a realização de várias 
Conferências Nacionais de Educação, entre as quais as mais 
importantes desse período foram a IV e a V, nas quais as duas 
ideologias se defrontaram. 
 

É importante considerar que, também na área do Direito, as ideologias 

da “Escola Nova” representaram unicamente uma disputa pelo poder 

                                                 
18 MARTINEZ, op. Cit. P. 8-10 
19 GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 11. ed. São Paulo: 
Cortez, 2000, p. 111. 



acadêmico, na qual a força do tradicional prevaleceu e as tentativas de 

inovação pedagógica sucumbiram20. 

 

A “Escola Nova” não conseguiu ser totalmente implantada porque seus 

ideais implicavam em uma profunda mudança qualitativa do nosso sistema de 

ensino, e encontraram como obstáculo a mentalidade reacionária e 

tradicionalista de vários educadores, de acordo com Gilberto Cotrim e Mário 

Parisi (1979)21. 

 

No que tange aos conteúdos, MARTINEZ (2003) defende que: 
 
 
No campo dos conteúdos, o afã legislativo dos tempos de mudança 
social geraria uma demanda de estudo de novos direitos. O Estado 
Novo teria uma grande produção legislativa de codificações. Busca-se 
uma reestruturação nacional como forma de superação dos vícios do 
Império e das oligarquias da República Velha. Seriam criados novos 
estatutos jurídicos: Código de Processo Civil, Código Penal, Código de 
Processo Penal e uma nova Lei de Introdução ao Código Civil (op. Cit. 
P. 13). 
 

Dessa forma, foi mantida a pedagogia tradicional para os cursos de 

Direito. San Tiago Dantas (1955)22 um dos pioneiros em manifestar sua 

posição sobre o ensino jurídico, em seu texto sobre a “Renovação do Direito”, 

em 1941, afirmou que:  
 
Só se consideraria, pois, em crise, no mundo de hoje, uma Faculdade 
em que o saber jurídico houvesse assumido a forma de um precipitado 
insolúvel, resistente a todas as reações. Seria ela um museu de 
princípios e praxes, mas não seria um centro de estudos. Para uma 
escola de Direito viva, o mundo de hoje oferece um panorama de cujo 
esplendor raras gerações de juristas se beneficiam.  
 

Interessante constatar que Dantas refere-se, nesse trecho do seu texto, 

à evolução legislativa e às grandes mudanças sociais que se operavam nessa 

época, as quais se contrapunham a “um museu de princípios e praxes”, em 

evidente desarmonia com o contexto sócio-histórico do momento, refletindo um 

desencontro social do ensino jurídico com as necessidades que surgiam da 
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sociedade. Em resposta a esse impasse, em 1961, houve uma proposta de 

alteração curricular, sob o controle do Conselho Federal de Educação. 

 

Cumpre ressaltar que “Os currículos do ensino jurídico estiveram, 

durante o Brasil Império e República, sob forte e incondicional controle político 

e ideológico, com poucas alterações e sem nenhum espaço para mudanças, 

ocorrida em 1962, com a implantação do primeiro “currículo mínimo nacional”, 

para o curso de Direito”23. 

 

Surge, então, o “currículo mínimo” para os cursos de Direito, dispondo 

as disciplinas mínimas requeridas para a formação dos operadores do Direito. 

Todavia, não havia qualquer controle nesse sentido e, como era de se esperar, 

o mercado ditou mais uma vez as regras e “o currículo mínimo tornou-se, a 

rigor, um currículo máximo”24.  

 

Ademais, com o autoritarismo estatal vigente no Golpe Militar de 1964, 

que direcionou as possibilidades de alteração nas grades curriculares dos 

cursos de Direito, a “Escola Nova” perdeu seu espaço na esfera política de 

influência25.  

 

 
1.3. A LDB e outras normas jurídicas aplicáveis 

 

Foi editada, então, a Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, a LDB, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O art.69 da referida Lei, com 

a redação dada pelo art.17 da Lei da Reforma Universitária, Lei nº 5.540/1968, 

dispôs que, nas universidades e estabelecimentos isolados de ensino superior, 

poderiam ser ministrados cursos de graduação, de pós-graduação, de 

especialização, de aperfeiçoamento, de extensão, dentre outros. Criou-se, 

também, o Conselho Federal de Educação, que passou a ter papel 

fundamental na política educacional do Brasil. 
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Ocorreu, nesse momento, a supervalorização do tecnicismo. Essa 

tendência confirmou-se por meio do convênio assinado pelo Governo Brasileiro 

entre o MEC e seus órgãos e a United States Agency for International 

Development – USAID. Esse convênio consistia em um programa de 

cooperação internacional que ajudaria no desenvolvimento das reformas 

educacionais no Brasil; os acordos que foram por eles celebrados deram base 

à reforma educacional de 1968 e ficaram conhecidos como “acordos MEC – 

USAID”. 

 
  

1.4. O Tecnicismo 
 

Na década de 1960, os cursos jurídicos se limitavam a um programa de 

formação técnico-profissional, desconsiderando a formação humanística, social 

e política. O foco era atender à necessidade decorrente do crescimento 

econômico financiado externamente: a demanda por novos técnicos. A técnica, 

aliada ao controle do pensamento crítico, era o referencial a ser seguido, 

porquanto atendia às leis de mercado e mantinha a ordem perante o aparato 

estatal autoritário26.  Segundo Aurélio Wander Bastos (2000)27, pela 

conjugação dos fatores – crise organizacional, didática, metodológica, 

curricular, mercadológica –, esse foi um dos momentos de maior crise na 

história do ensino jurídico brasileiro. 

 

Em 1972, os cursos de Direito sofreram uma modificação curricular por 

determinação da Resolução nº 3, do Conselho Federal de Educação. Uma das 

justificativas para a reformulação curricular de 1972 era a de que a dificuldade 

de implantação de novas metodologias inovadoras do ensino jurídico decorria 

da “dilatada extensão” do currículo mínimo dos cursos de Direito. A Resolução 

n°3 de 1972 definiu o quadro geral das disciplinas do currículo mínimo e 

possibilitou às instituições de ensino a definição de seu quadro complementar; 

consolidando o ensino introdutório do conhecimento interdisciplinar e 
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introduzindo a disciplina da “Prática Forense”. Porém, o resultado foi o mesmo 

da reforma de 1961 e as Faculdades de Direito, “com raras exceções, 

continuaram seguindo seus programas tradicionais”, conforme menciona 

Vicente Barreto (1978-1979)28. 

 

Como consequência dessa limitação pedagógica das reformas 

educacionais, na área do Direito, podemos dizer que as duas décadas 

seguintes também refletiram um período de estagnação no ensino jurídico 

brasileiro. Isso representou uma grande perda das oportunidades de 

transformação emancipatória, geradas no período de “otimismo pedagógico”, 

da “Escola Nova” e de Estado Social29.  

 
 

1.5. A Constituição Federal de 1988 e o ensino jurídico: novos horizontes 
 

A promulgação da CF/88, a “Constituição Cidadã”, possibilitou 

transformações importantes no ensino jurídico brasileiro, devido à introdução 

de direitos e garantias em nosso ordenamento jurídico que demandavam um 

enfoque mais humanístico e social. 

 

Na década de 1990, o Brasil contava com 186 cursos de Direito, que 

apresentavam a mesma estrutura curricular tradicional desde a reforma de 

1973, refletindo um ensino que visava à reprodução da ideologia e que gerava 

descontentamento e insatisfação na formação dos bacharéis, em um mercado 

profissional extremamente saturado30. 

  

Até então, os docentes eram escolhidos pelas faculdades tendo por 

critério exclusivo o seu sucesso profissional em outras atividades na área 

jurídica. O processo seletivo de professores somente passou a ser realizado a 

partir da década de 1990, em algumas instituições, em sua maioria, públicas. 
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A crise no ensino jurídico e o sentimento de frustração dela decorrentes 

manifestavam-se com toda a intensidade. O mercado não dava conta de 

absorver todos os profissionais do Direito, justamente por causa da formação 

unicamente técnica e restrita que detinham. Nesse momento, o mercado 

precisava de profissionais do Direito com qualificação muito superior, capazes 

de enfrentar e resolver os conflitos, até então contidos pelo autoritarismo31. 

Isso porque, com a CF/88, surgiu a liberdade de expressão, o que possibilitou o 

questionamento e o debate acerca das dificuldades e problemas relacionados 

ao ensino jurídico brasileiro, bem como sobre a formação profissional limitada 

dos bacharéis e, sobretudo, sobre o Direito e a Justiça. 

 

 

1.6. A contribuição da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, em 
parceria com o MEC – Ministério da Educação e Cultura. 

 
A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), por meio de sua Comissão de 

Ensino Jurídico, desde 1992 desenvolve um estudo nacional objetivando a 

“reavaliação da função social do advogado e de seu papel como cidadão”. 

Esse estudo iniciou com a realização de avaliações sobre as condições dos 

cursos de Direito no Brasil, tendo como parâmetro regulador a Resolução CFE 

nº 03/72, até aquele momento ainda responsável pelas diretrizes do ensino 

jurídico32. 

 

A partir da Comissão de Ensino Jurídico da OAB, nasceu a Comissão de 

Especialistas em Ensino Jurídico da SESu – Secretaria de Educação 

Superior/MEC. Como resultado dessa análise do ensino jurídico brasileiro, foi 

editada a Portaria 1.886/94 do MEC, que revogou a Resolução CFE nº 03/72 e 

passou a ditar as diretrizes curriculares mínimas para os cursos de Direito no 

Brasil. MARTINEZ(2003) acredita que: 
Sem uma atuação maior do Estado, a Portaria 1.886/94 poderia 
ter seguido os mesmos caminhos da regulamentação anterior. 
Todavia, a presença de outras regras, entre as quais a nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), permitiram a 
criação de um sistema de avaliação do ensino superior sob o 
encargo do Estado, cujos maiores instrumentos seriam o 
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Exame Nacional de Cursos (Lei 9.131/95), voltado à avaliação 
do desempenho discente, e as Avaliações Institucionais 
Externas, voltadas à análise das condições de ensino das 
Instituições de Ensino Superior (IES). As modificações e as 
inovações da Portaria 1.886/94, reforçadas por uma política 
estatal de fiscalização e avaliação periódica das IES, 
repercutiram positivamente no cenário educacional do Direito. 
O intervencionismo estatal chegara com meio século de atraso 
no ensino jurídico. (op.cit. p. 12) 

 

A Portaria 1.886/94 (já revogada) foi um instrumento normativo que 

serviu como referência regulatória para os Cursos Superiores de Direito, 

uniformizando os currículos, estabelecendo, dentre outras exigências, a 

necessidade de elaboração de projetos pedagógicos que explicassem os 

caminhos possíveis a serem percorridos pelos alunos e professores na 

orientação pedagógica dos Cursos Superiores de Direito. 

Aliás, no que diz respeito aos conteúdos, foi adotado um currículo 

mínimo, sendo obrigatória a composição deste com disciplinas regulares, 

totalizando um mínimo de 3300 horas de carga horária de atividades. Foram 

criadas e exigidas novas atividades para os cursos de Direito, como, por 

exemplo, a monografia final, o cumprimento de carga horária relativa a 

atividades complementares e o estágio de prática jurídica33.  

 

A Portaria nº 1.886/94, em seu art. 5º, estabeleceu que cada curso de 

Direito detivesse um acervo jurídico de “no mínimo 10.000 volumes de obras 

jurídicas e referência às matérias do curso, além de periódicos de 

jurisprudência, doutrina e legislação”. Em relação ao estágio, houve a exigência 

da criação de um “Núcleo de Práticas Jurídicas”, com instalações apropriadas 

para treinamento da prática das atividades profissionais (art. 10º). 

 

Merece destaque também o Estatuto da OAB34 que, além de definir as 

práticas e ações da advocacia, definiu seu papel no ensino jurídico. O art. 54 

do referido Estatuto, por exemplo, dispõe que compete ao Conselho Federal 

colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar, previamente, 

nos pedidos apresentados aos órgãos competentes e o reconhecimento ou 

credenciamento desses cursos.  
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Em 2001, a Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB 

criou um programa de análise dos cursos de Direito no Brasil. Esse programa 

visa a apontar os cursos jurídicos que têm obtido resultados favoráveis em 

avaliações oficiais, como no Exame Nacional de Cursos e no Exame da 

Ordem, concedendo um “selo” de recomendação para essas instituições. 

 

No que tange à baixa qualidade do ensino jurídico no Brasil, essa é 

questão clara e inegável e pode ser comprovada pelos baixos índices de 

aprovação no exame da OAB e nos concursos públicos relativos às carreiras 

jurídicas. Cito, como exemplo, os concursos voltados para a Magistratura, em 

que sobram vagas, pois faltam operadores do Direito aptos a atuarem como 

juízes. 

 

O Exame de Ordem foi criado pelo Conselho Federal da OAB através do 

Provimento n° 81/96. Tal provimento estabelece, dentre outras coisas, a 

obrigatoriedade do exame a todos os bacharéis em Direito que pretendam 

advogar. O principal objetivo desse exame é fazer com que apenas os 

profissionais realmente capacitados passem a exercer a função de advogado, 

conferindo um pouco mais de segurança à sociedade. Por outro lado, não é 

novidade a manifestação contrária ao Exame de Ordem por parte de algumas 

instituições. No entanto, entendemos que isso configura uma tentativa dessas 

instituições de ensino de se esquivarem de sua responsabilidade na formação 

deficiente do aluno. 

 

A maioria das Faculdades de Direito não aplica um vestibular bem 

elaborado, visando apenas a um maior número de matrículas para recebimento 

de mais mensalidades, fazendo com que candidatos despreparados ingressem 

no ensino superior com deficiências do ensino médio que deveriam ser 

superadas bem antes disso. Infelizmente, toda essa situação resulta na 

desqualificação do profissional de Direito e na perda da credibilidade frente à 

sociedade atual. 

 



Não obstante, esses problemas mobilizam instituições e entidades que 

se preocupam com a qualidade do ensino jurídico, fazendo com que invistam 

mais na pesquisa e extensão, o que possivelmente irá melhorar esse 

panorama nos próximos anos. Uma dessas entidades é a Associação Brasileira 

de Ensino do Direito (ABEDi), que tem o objetivo de unir pessoas físicas e 

jurídicas ligadas ao ensino ou à administração dos cursos de Direito, buscando 

a melhoria do ensino jurídico nacional, realizando eventos que propiciam o 

debate e troca de ideias. O primeiro Congresso da ABEDi foi realizado em 

agosto de 2002, em Natal. Desde então, esses encontros acontecem, 

anualmente, seguidos da publicação do Anuário ABEDi, contemplando o que 

foi apresentado nos congressos35.  
 

1.7. A nova LDB e  a Resolução nº 9 
 

Em 1996, foi editada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 

Lei nº 9.394/96, que permitiu a criação de um sistema de avaliação do ensino 

superior sob o encargo do Estado, cujos maiores instrumentos seriam o Exame 

Nacional de Cursos (Lei nº 9.131/95) e as Avaliações Institucionais Externas. 

 

Em 2004, o Conselho Nacional de Educação (CNE), pela Câmara de 

Educação Superior (CES), editou a Resolução n° 09, na tentativa de 

reestruturar algumas diretrizes, como por exemplo, tornar essencial os 

conteúdos de Antropologia, Ciências Políticas, Economia, Ética, Filosofia, 

História, Psicologia e Sociologia na grade dos cursos. O art. 4° da Resolução 

nº 09/2004, dispõe que o curso de graduação em Direito deverá possibilitar a 

formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades ou 

competências: 

 
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 
jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas técnicas-
jurídicas; 
II - interpretação e aplicação do direito; 
III - pesquisa e utilização da legislação, jurisprudência, da doutrina e de 
outras fontes do direito; 
IV - adequada atuação técnica-jurídica, em diferentes instâncias, 
administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos 
e procedimentos; 
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V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 
VI - utilização de raciocínio jurídico, argumentação, de persuasão e 
reflexão crítica; 
VII - julgamento e tomada de decisões, e; 
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão 
e aplicação do Direito. 

 

Mas, embora tenham ocorrido todas essas alterações e mudanças na 

legislação, em relação à sala de aula não houve qualquer avanço. Na verdade, 

é na sala de aula que se impõe o desafio de mudar o ensino jurídico no Brasil, 

porque ela continua a manifestar e reproduzir a ideologia liberal e uma 

pedagogia tradicional.  Nesse sentido, MARTINEZ (2003) menciona que: 

 
Nesse ciclo de reprodução histórica de um padrão nos cursos 
de Direito, o seu “ponto de produção” ainda não pôde ser 
atingido de dentro para fora, ou seja, na evolução do ensino 
jurídico no Brasil ainda não ocorreu uma reforma voltada para a 
construção de inovações pedagógicas dentro das salas de 
aula, como se propunha com a Escola Nova. (op. Cit. P. 9) 

 

Ainda hoje o curso de Direito se debate entre formar advogados e 

formar juristas, senão vejamos:  
O debate se reflete na questão da avaliação. Na questão da 
avaliação, os professores não sabem mais o que avaliar. Se a 
política que envolve o curso e o currículo se atém à 
consolidação e preservação do Estado e das instituições, se 
afasta das reais necessidades da população, avalia-se o 
conhecimento descritivo da lei e a prática estreitamente 
legalista do arcabouço jurídico-legal. Se, ao contrário, 
atendendo aos anseios e necessidades da população, que, 
muitas vezes, vão à direção oposta ao Estado instituído, fica 
também a questão posta sobre o que ensinar e o que avaliar, 
sobre como realizar a avaliação e, ainda, como avaliar a 
avaliação. (MURARO, 2010, op. Cit., p. 12) 
 

No entender de MURARO (2010), essas questões permeiam a ideia de 

autonomia do docente, até mesmo de autonomia política e a didática por eles 

utilizada em sala de aula, “e se imbricam com o controle estatal, porquanto o 

ensino jurídico fornece o arcabouço ideológico-legal para a própria manutenção 

do Estado”.  

 

1.8. O Currículo e a expansão dos cursos jurídicos 
 
A política que envolve o currículo do curso de Direito, desde o início de 

sua implantação, não propiciou meios e ferramentas para que os docentes 



efetivamente se preparassem para a docência. Discorrendo sobre essa 

questão, BASTOS(2000) menciona que: 
Em nenhum momento de nossa história imperial se incentivou 
ou viabilizou qualquer política para a formação de magistério 
jurídico, deixando que o pessoal docente, nem sempre formado 
em Direito, se confundisse com os Advogados e militantes da 
advocacia e, principalmente, da política e parlamentares, o que 
é, aliás, uma das características de parlamentares do Império, 
principalmente aqueles das províncias de São Paulo e Recife. 
Era freqüente as escolas admitirem lentes nem sempre 
concursados e que as administrações estivessem sempre 
subservientes às pressões das autoridades administrativas. 
(op. Cit. p.57) 
 

Estudos demonstram que na década de 1990 iniciaram-se as discussões 

dos projetos político-pedagógicos para orientar as propostas de construção dos 

cursos de Direito no Brasil. Até este período, as estruturações curriculares dos 

cursos jurídicos em nosso País representavam em sua maioria transformações 

institucionais sem qualquer participação da comunidade acadêmica envolvida, 

conforme MOSSINI (2010).36 

 

Nos cursos jurídicos, as reestruturações curriculares foram feitas de 

forma empírica, oriunda de uma tradição lusitana, positivista, normativista e não 

participativa. A discussão institucional não superava as áreas de conhecimento 

de cada disciplina e não atingia uma construção harmônica e democrática que 

não fragmentasse o conhecimento e os conteúdos.  

 

Acompanhando a tendência histórica, a abertura democrática, somada 

aos ideais do neoliberalismo, trouxe a maior explosão mercantil de cursos de 

Direito. Em 2005, os cursos de Direito ultrapassavam a casa dos oitocentos37 e 

em 2007, chegou a 2.281 instituições registradas pelo Censo de 2007, sendo 

2.032 pertencentes ao setor privado 38. 

 

Ora, atualmente, há uma preocupação que cresce a cada dia com a 

facilidade do ingresso de alunos no ensino superior, e o aumento expressivo de 

Cursos de Direito oferecidos no Brasil. Sob certo prisma, isso pode representar 
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a democratização do acesso ao ensino superior, que não mais se caracteriza 

pela feição elitista de outrora, pois vemos outras classes sociais menos 

favorecidas adentrando as universidades no rol dos estudantes. Mas, na 

atualidade, alguns defendem que a baixa qualidade do ensino jurídico se 

justifica pelo grande número de faculdades de Direito espalhadas pelo País. 

BORGES (2011) critica essa situação, afirmando que: 
Coincidentemente, o aumento do índice de reprovação no 
Exame de Ordem é diretamente proporcional ao aumento do 
número de candidatos. A expansão descontrolada dos cursos 
de direito, proporcionou um aumento de vagas que trouxe 
como consequência a eliminação, quase total, do concurso 
vestibular. (op. Cit. p.12) 

 

Ora, considero que o problema da qualidade do ensino jurídico 

provavelmente se relaciona com o fato de que muitas instituições de ensino 

objetivam unicamente o lucro auferido com as mensalidades pagas pelos 

alunos, investindo quase nada na formação e constituição do professor de 

Direito. É importante também ressaltar que os projetos político-pedagógicos e 

os currículos definidos pelas instituições de ensino influenciam diretamente as 

práticas pedagógicas dos professores de Direito, o que, por vezes, limitam e 

“engessam” a sua atuação, mesmo sendo um profissional consciente de sua 

função social, gerando grande sentimento de frustração no docente.  

 

O estabelecimento de diretrizes curriculares que assegurem a 

flexibilidade e diversidade na construção dos currículos dos programas 

oferecidos pelas diferentes instituições de ensino superior deve atender às 

necessidades diferenciais de seus educandos e às peculiaridades das regiões 

em que as IES estão localizadas e inseridas39.  

Por esse motivo, a interdisciplinaridade é indispensável para que o 

operador do Direito possa interpretar adequadamente a legislação, a doutrina e 

a jurisprudência, bem como aplicar seus conhecimentos no dia a dia forense. 

BORGES (2011), corroborando este entendimento ensina que: 

Um dos principais problemas dos cursos de Direito, desde a 
sua criação até os dias de hoje, continua sendo a resistência 
de docentes, e dos próprios discentes em relação a 
interdisciplinaridade. É imprescindível o conhecimento do 
Direito em paralelo às questões fundamentais de Filosofia, 
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História, Economia, entre outras disciplinas que podem trazer 
uma visão mais humana e social, além da necessidade 
constante de reflexão sobre grandes temas como Justiça e 
Democracia. (op. Cit. p.12) 

 

Ora, no processo de elaboração do currículo convivem, lado a lado, 

fatores lógicos, epistemológicos, intelectuais, interesses diversos, conflitos 

evidenciados por fatores ligados à classe, à raça e ao gênero. O currículo está, 

portanto, articulado ao poder e à ideologia.  

Como componente da cultura, recria e reproduz significados e poderes, 

ligando-se às relações de transformação, considerando-se ainda que não se 

administra sem um projeto de objetivos e o claro estabelecimento de 

prioridades, sempre levando em conta a distinção entre atividades-fim e 

atividades-meio40.  

 

1.8.1 Síntese do Currículo Jurídico no Brasil 

 

Apresento abaixo uma síntese41 para facilitar a compreensão dos 

currículos do curso de Direito em seus diversos momentos históricos: 

 

 

Síntese da configuração estrutural dos currículos jurídicos ao longo da história42  

 

 

I. Primeiro momento histórico:  

 Currículo importa do da  Unive rs ida de  de  Coimbra  a té  a  e s trutura ção do 

“currículo único”  

 “currículo único” para todos os cursos de Direito, no Brasil, de 1827 (Império) a 

1889 (início da República) e até 1962  

 

                                                 
40 MOSSINI, op. Cit. P. 189. 
41 Síntese elaborada por MOSSINI, op. Cit. P.116. 
42 Síntese elaborada a partir de dados apresentados no parecer CNE/CES nº 0055/2004. 

 



II. Segundo momento histórico:  

 Muda nça de “currículo único”, vigente no período anterior, para “currículo 

mínimo” nacional e “currículo pleno”, por instituição de ensino, com a 

flexibilização regional, embora permanecesse rígido “currículo mínimo”.  

 

III. Terceiro momento histórico:  

 De  “Currículo mínimo” em 1962, perpassando por 1972 com as Resoluções nº 

3/72 e nº 15/73, mantendo-se as concepções simultâneas de “currículo mínimo” 

nacional e “currículos plenos” institucionais.  

 

IV. Quarto momento histórico:  

 “currículo mínimo” nacional e “currículo pleno” das instituições com 

flexibilização para habilitações e especializações temáticas, em 1994, com a 

Portaria Ministerial nº 1.886/94, para implantação a partir de 1996, 

posteriormente diferido para 1998, ainda que a ementa da referida Portaria 

estivesse assim redigida, com um equívoco ou contradição em seus termos. 

“Fixa as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico”, posto que, 

se diretrizes fossem, amplas e abertas, não haveria a exigência expressa de 

determinado conteúdo mínimo do curso jurídico, nacional, ainda que sem 

embargo dos currículos plenos das instituições.  

 

V. Quinto momento histórico:  

 De  “currículo mínimo” / “conteúdo mínimo do curso jurídico” para “diretrizes 

curriculares nacionais da graduação em Direito”, em decorrência da lei nº 

9.131/95, lei nº 9.394/96 e lei nº 10.172/2001, desse conjunto normativo 

resultando o parecer CES/CNE nº 776/97, Edital nº 4/97, Parecer CES/CNE nº 

507/99, culminando com o Parecer nº 0055/2004.  

 

VI. Sexto e atual momento histórico:  

 “Dire trize s  Curricula re s ” – Resolução CNE/CES nº 9/2004.  

 

  

 

 



1.9. Condição atual do ensino jurídico no Brasil 
 

Atualmente, no meio acadêmico há rumores de uma pretensa crise no 

ensino jurídico; um momento de transição em que o velho paradigma não se 

enquadra mais às necessidades da sociedade, mas também não se sabe qual 

o rumo que isso vai tomar, nem como, de fato, mudar essa realidade na 

prática.  

 

Na verdade, a crise do ensino do Direito no Brasil está também 

vinculada à crise do direito e à crise da democracia. Não se ensina Direito, 

mas, "um conjunto de técnicas de interpretação legal, que nada tem a ver com 

o fenômeno jurídico"43. 

 

A partir da década de 1990, em algumas universidades, os docentes 

passaram a ser submetidos a processos seletivos para ocupar as cadeiras, 

mas constata-se que essa seleção ainda se centra demasiadamente no saber 

técnico. Tal situação é alvo de crítica por muitos estudiosos; alguns defendem 

até mesmo a criação de um curso específico de Licenciatura para ministrar 

aulas de Direito, pois seria justamente essa a razão da crise pela qual passa o 

ensino jurídico: a falta de metodologia e didática específicas para o ensino do 

Direito. Segundo Norberto Bobbio (2000)44, crise é: 
[...] o momento de ruptura no funcionamento de um sistema, a 
uma mudança qualitativa em sentido positivo ou em sentido 
negativo, a uma virada de improviso, algumas vezes até 
violenta e não prevista no módulo normal segundo o qual se 
desenvolvem as interações dentro do sistema em exame. 
As crises são habitualmente caracterizadas por três elementos. 
Antes de tudo, pelo caráter de subtaneidade e por vezes 
imprevisibilidade. Em segundo lugar, pela duração 
normalmente limitada. E, finalmente, pela sua incidência no 
funcionamento do sistema. 
 

O ensino jurídico encontra-se em meio a uma crise didático-

pedagógica, pois a maioria dos professores de Direito, embora lecione com 

base na mera transmissão dos conteúdos, almeja e acredita que curso de 

Direito poderia ser melhor e merecia ser diferente.  

                                                 
43 BARRETO, op. Cit. P. 81. 
44 BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 5.ed. 
Brasília: UNB, 2000, 2v. 



Ora, sabemos que apenas a exposição de conteúdos gera, no máximo, 

a reprodução do conhecimento que existe até então; o aluno não desenvolve a 

consciência crítica necessária para refletir sobre os temas discutidos, estando à 

margem de uma formação humanística, política e social mais sólida. Nesse 

sentido, MURARO (2010) desenvolve as seguintes críticas:  
 

O racionalismo técnico positivista predominante desde a 
criação dos cursos jurídicos, diante da exacerbada quantidade 
de normas do ordenamento jurídico pátrio, acabou por enfatizar 
mais o aspecto legalista do que o lógico-sistemático do ensino, 
com prejuízos para o projeto-pedagógico do curso: se não está 
na Lei, não representa nenhum direito, não faz parte do Direito, 
e não precisa ser ensinado nem considerado. Essa visão 
racionalista tende a ser a visão de muitos professores. Para 
estes é mais fácil e rápido desfiar os rosários dos Códigos do 
que enxergar idéias e ideários da Justiça que nortearam sua 
produção e a maneira como o Poder Judiciário trabalha com 
isso tudo para que os direitos sejam efetivados; assim, 
transformam os códigos, as leis, em livro-texto. (...) 

E, ainda: 
Com essa visão equivocada e a formação nela fundada, que 
vêm se concretizando desde 1827, quando na emergência dos 
cursos jurídicos no Brasil, a distância entre a disciplina jurídica 
acadêmica e a realidade social fora da academia tornou-se 
cada vez maior. Essa distância talvez reflita a distância de um 
ensino programado para as elites, com fundamentos que não 
condizem com a realidade social, totalmente separado dos 
anseios da maioria da população, eis que preparado para vir ao 
encontro dos propósitos de uma parcela bem definida da 
sociedade civil elitizada. (Op. Cit. P. 15) 

 

No entanto, podemos observar no discurso de alguns dos professores 

investigados que existe a percepção acerca da necessidade de apropriarem-se 

de saberes docentes específicos para lecionar, com conteúdos que vão além 

do que a lei propriamente dita dispõe. A sociedade atual exige que o operador 

do Direito esteja preparado com um mínimo de conhecimento sobre as 

diversas áreas do saber, além do conhecimento especializado em sua área de 

atuação, voltando-se para a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

 

As novas Diretrizes Curriculares traduzidas pela Resolução n° 9/2004, 

em seu art. 2°, parágrafo 1°, inciso IV, exige que o curso de Direito, por meio 

da concretização da elaboração de seus currículos, realize a 

interdisciplinaridade. Entretanto, o projeto pedagógico de cada curso deverá 

especificar as formas de sua realização.  Segundo MOSSINI (2010):  



A interdisciplinaridade, como aspiração emergente de superação da 
racionalidade científica positivista, aparece como entendimento de uma 
nova forma de institucionalizar a produção do conhecimento nos 
espaços da pesquisa, na articulação de novos paradigmas curriculares 
e na comunicação do processo de perceber as várias disciplinas;(...) 
Essa realização integrativa-interativa permite-nos visualizar um 
conjunto de ações interligadas, de caráter totalizante e isenta de 
qualquer visão parcelada, superando-se as atuais fronteiras 
disciplinares e conceituais. (op. Cit. P. 198-199) 

 

Implementar a interdisciplinaridade não significa negar as 

especificidades de cada ciência. Na verdade, o que se nega é a ideia de que o 

conhecimento se processa de forma compartimentada, sem uma base que 

sirva para todas as ciências, isolando-as dos processos e contextos histórico-

culturais. A interdisciplinaridade respeita o território de cada campo do 

conhecimento, bem como distingue os pontos que os unem e que os 

diferenciam45. 

 

Como observa Georges Gusdorf (1976)46 "a exigência interdisciplinar 

impõe a cada especialista que transcenda sua própria especialidade, tomando 

consciência de seus próprios limites para colher as contribuições das outras 

disciplinas". 

 

A abordagem interdisciplinar do fenômeno jurídico em conjunto com as 

outras ciências sociais, pode ser considerada a única forma pela qual o Direito 

assume a condição de verdadeira ciência, uma vez que o objeto comum das 

ciências sociais é a relação social47. 

 

Ora, noções de economia, sociologia, filosofia, psicologia e política, por 

exemplo, passaram e a ser essenciais ao operador do Direito, para que possa 

exercer sua função na sociedade. Vemos que é necessário pensar em novas 

propostas para o ensino jurídico, aptas a modificar o modelo pedagógico 

tradicional que vigora até então, implementando a interdisciplinaridade para 

tanto. WARAT (1983)48, aponta algumas propostas para atingir esse objetivo: 
 

                                                 
45 MOSSINI, op. Cit. P. 200. 
46 GUSDORF, Georges. Prefácio. In: JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio 
de Janeiro: Imago, 1976, p. 26. 
47 MOSSINI, op. Cit. P. 203. 
48 WARAT, Luis Alberto. A pureza do poder. Florianópolis: Ed. UFSC, 1983, P. 39-40. 



a) mostrar os mecanismos discursivos a partir dos quais a cultura 
jurídica se converte em um conjunto fetichizado de discursos; 
b) denunciar como as funções políticas e ideológicas das concepções 
normativistas do Direito e do Estado se encontram apoiadas na 
falaciosa separação do Direito e da Política e na utópica ideia da 
primazia da lei como garantia dos indivíduos; 
c) rever as bases epistemológicas que comandam a produção 
tradicional da ciência do Direito, demonstrando como as crenças 
teóricas dos juristas em torno da problemática da verdade e da 
objetividade cumprem uma função de legitimação epistêmica, através 
da qual se pretende desvirtuar os conflitos sociais, apresentando-os 
como relações individuais harmonizáveis pelo Direito; 
d) superar os bizantinos debates que nos mostram o Direito a partir de 
uma perspectiva abstrata, forçando-nos a vê-lo como um saber 
eminentemente técnico, destinado à conciliação de interesses gerais. 
 

Nesse mesmo sentido, M. Foresti (1995)49 ensina que: 
 

(...) o conhecimento não se limita ao simples acúmulo de dados e 
informações, exigindo interfaces e conexões de todos os tipos. 
Conhecer é apreender o significado e apreender o significado de um 
objeto ou de um acontecimento é vê-lo em suas relações com outros 
objetos ou acontecimentos. Assim, os significados constituem feixes de 
relações, que se articulam em teias, em redes, construídas social e 
individualmente e em permanente estado de atualização. 

 

Não obstante o contexto sócio-político que impera, temos o dever de 

buscar descobrir, como educadores e não somente como “professores de 

Direito”, uma forma de transformar a práxis didática em um ato de efetiva 
emancipação social50. Luiz Edson Fachin (2000)51 complementa esse 

entendimento, ao dizer que: 
 

No horizonte a vencer, o que se diz é tão relevante quanto 
como se diz. Daí, a perspectiva inadiável de revirar a práxis 
didática. Sair da clausura dos saberes postos à reprodução e ir 
além das restrições que o molde deforma.  

 

Visando a discutir essas questões, a presente pesquisa teve como foco 

investigar as representações sociais de um grupo de professores de Direito. 

Com isso, foi possível constatar algumas peculiaridades em relação à formação 

desses profissionais, face aos problemas relacionados ao ensino jurídico que, 

como vimos, não surgiram recentemente, mas vêm se processando ao longo 

das últimas décadas. 

                                                 
49 FORESTI, M. C. P. P. Prática docente na universidade: a contribuição dos meios de comunicação. 
Tecnologia Educacional, v.22,  n.125, 1995, p. 71.   
50 MARTINEZ, op. Cit. P. 13. 
51 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 6. 



1.10. Pedagogia universitária nos cursos de Direito e pós-graduação 
 

Atualmente, verificamos que aumentam as demandas externas por 

excelência acadêmica, e isso tem desencadeado reflexões voltadas para a 

busca de uma solução dos problemas do ensino superior. No entanto, quando 

se fala em processos de autoavaliação, isso necessariamente nos remete à 

figura do docente, à qualidade do ensino ministrado, às suas práticas 

pedagógicas e, principalmente, ao projeto pedagógico por meio do qual os 

objetivos da universidade serão buscados52.  

 

A universidade é a instituição que pode viabilizar, ao mesmo tempo, a 

formação profissional e a integração da ciência à cultura, impondo aos seus 

professores que atuem como educadores53. MOSSINI (2010), ao discorrer 

sobre esse assunto, afirma que: 

 
Aos cursos superiores não cabe apenas a missão de formar pessoas 
aptas para o trabalho qualificado, incumbindo-lhes também a tarefa de 
servir de fonte de desenvolvimento individual, permitindo e facilitando o 
acesso ao saber desinteressado, nas mais diversas áreas do 
conhecimento e da cultura humana. Compete às instituições de ensino 
superior lutar contra a desigualdade social e contribuir para a 
erradicação da pobreza e da exclusão, sendo de rigor proporcionar a 
inclusão dos grupos social e economicamente marginalizados. (op. Cit. 
p.171) 

Ocorre que as universidades e Faculdades de Direito têm se 

caracterizado por seu ensino estritamente técnico, atualmente muito 

questionado, como vimos no item anterior. FORESTI (1995) menciona que:  
 
É preciso tornar mais significativo o trabalho pedagógico na 
Universidade, ao lado da pesquisa e extensão, estimulando os 
docentes a refletir sobre questões de ensino e aperfeiçoar a sua prática 
em sala de aula. O que leva à necessidade de integrar essa prática ao 
projeto pedagógico do curso e da própria instituição em que esses 
docentes estão inseridos. (op. Cit. p.72)  

 

Conforme L. SCHEIBE (1987)54, para estabelecer uma ação pedagógica 

crítica na Universidade, é preciso refletir e questionar acerca das estruturas 

                                                 
52 FORESTI, op. Cit. 69-82. 
53 MORAIS, J. F. R. Universidade: seus desafios neste final de século. Pro-Posições, v.3, n.2, p.51-65, 
1992.  
 
54 SCHEIBE, L. Pedagogia universitária e transformação social. São Paulo, 1987, p. 173. 



autoritárias e burocratizantes da Universidade, incentivando “mudanças no 

trabalho pedagógico, na sala de aula, nas relações humanas e nas relações 

com o próprio conhecimento focalizado”. FORESTI (1995) afirma que há várias 

contribuições ao professor universitário, ensinando que: 
 
Neste sentido, como foi evidenciado, há várias contribuições teóricas 
ao professor universitário, na construção do seu caminho de educador, 
aperfeiçoando o seu saber docente em um processo contínuo de 
educação. Ampliando a rede de significados sobre o conhecimento 
pedagógico, tais contribuições possibilitam uma visão mais 
compreensiva de seu trabalho em sala de aula e do projeto da 
Universidade. Essa visão passa pela análise crítica da função 
social da instituição universitária, do significado do trabalho 
docente e dos paradigmas epistemológicos que orientam o 
processo de construção e socialização do conhecimento científico.  
(grifamos – op. Cit. P. 72) 

 
 

  Diversos autores têm se dedicado à reflexão sobre a questão das 

práticas docentes e da construção do projeto pedagógico da universidade 

brasileira, porém, todos eles tecem críticas ao paradigma que rege as 

atividades da academia e a defesa de um novo paradigma de ensinar e 

aprender que aos poucos vai emergindo nos discursos e ações concretas. 

Essa preocupação justifica-se pelo fato de que a caracterização dos 

professores ocorre com base nos paradigmas que, explícita ou implicitamente, 

sustentam as suas ações.    

 

Com a Lei nº 4.881, de 6 de dezembro de 1965, que dispôs sobre o 

Estatuto do Magistério Superior, foram definidas as novas carreiras docentes e, 

com isso, suspenderam-se os concursos de livre-docência (resguardando 

aqueles que já detinham o título), tornando essencial à carreira acadêmica a 

formação de doutores. As exigências, em curto prazo, de qualificação de 

docentes, não conseguiram acompanhar os tempos da graduação, em 

crescimento acelerado; “faltaram professores para os professores”55. Por outro 

lado, o art.8º do Decreto-Lei nº 464, de 11 de fevereiro de 1969, dispôs sobre a 

possibilidade de as instituições credenciadas expedirem títulos de doutor, 

diretamente por defesa de tese, a candidatos de altas qualificações científicas, 

                                                 
55 MURARO, op. Cit. P. 6. 



culturais ou profissionais, apuradas mediante exame de seus títulos e 

trabalho56. 

 

Os cursos de graduação foram regulamentados de forma mais incisiva 

em 1995, em razão do processo de expansão da graduação que se acentuou 

consideravelmente a partir de 1968, conforme BASTOS (2000) ao concluir que: 

 
De certa forma, os programas de pós-graduação foram implantados 

para suprir a curto e médio prazo as exigências e demandas da 

universidade, sem que se resguardasse por prazo expressivo de tempo 

a livre-docência como mecanismo cautelar. A natureza elitizada destes 

cursos (pós-graduação stricto sensu), os altos investimentos técnicos e 

de formação docente, em que pese os ingentes e irreparáveis esforços 

da CAPES e do CNPq e a ausência de iniciativas próprias na área 

privada, não permitiram que se alcançassem as exigências e 

necessidades, especialmente das faculdades de Direito. (op. Cit. P. 

317) 

 

Os pareceres do CFE de nº 977/1965 e nº 269/1967 foram marcos da 

pós-graduação no Brasil. Neles, a absorção e a formação docente foram 

definidas com maior especificidade, além de manifestarem uma grande 

preocupação de impedir a expansão do ensino jurídico sem uma política 

coerente de formação de mestres e doutores e de promoção de livres- 

docentes. Todavia, BASTOS (2000) afirma que “não foi exatamente o que 

aconteceu, especialmente devido ao corporativismo intelectual e à falta de 

aplicação de recursos na área jurídica pelo poder público ou pelas entidades 

privadas na pós-graduação”57. 

 

Para uma prática pedagógica transformadora na Universidade, exige-se 

a compreensão do ato pedagógico em todas as suas dimensões, numa 

articulação entre teoria e prática, superando a visão meramente técnica do 

trabalho docente pela construção de uma metodologia que também considere 

os aspectos humanos, epistemológicos, políticos e éticos da educação58. 

 
                                                 
56 BASTOS, op. Cit. P. 315. 
57 BASTOS, op. Cit. P. 318. 
58 FORESTI, op. Cit. P. 71. 



Sempre há necessidade de estarmos 

informados sobre o mundo à nossa volta. Além 

de nos ajustar a ele, precisamos saber como 

nos comportar, dominá-lo física ou 

intelectualmente, identificar e resolver os 

problemas que se apresentam: é por isso que 

criamos representações. 
Denise Jodelet 

 
 

CAPÍTULO II  
A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

 

 

A pesquisa teve como objetivo central identificar representações sociais 

de professores de Direito acerca do exercício da docência, dos saberes 

docentes que julgam necessários à sua atuação e, em segundo plano, ter uma 

visão geral de como ocorre a formação desse profissional. O presente capítulo 

versará acerca da Teoria das Representações Sociais, explicitando sua origem, 

funções e a justificativa de sua escolha, como instrumento para desenvolver 

esta pesquisa. Define, ainda, o que é ancoragem, objetivação, universo 

consensual e reificado, segundo os conceitos elaborados pelo psicólogo social 

Serge Moscovici, os quais são essenciais para a compreensão de como se 

formam as representações sociais. 

 
2.1.Justificativa de escolha 

 
O desenvolvimento dos estudos me encaminhou para a Teoria das 

Representações Sociais, que se configura como uma via para aferir o 

pensamento e os registros simbólicos do grupo que me dispus a pesquisar. No 

entanto, a escolha por esse caminho resultou em muito trabalho e dedicação, 

pois primeiro foi necessário compreender e me aprofundar no estudo da Teoria 

das Representações Sociais, aproximar-me e debruçar-me sobre uma temática 

que me era inédita até a minha entrada no Mestrado em Educação, na 

UMESP. 



 Mas, o que exatamente são representações sociais? Explicitando de 

forma bastante sucinta, são o conjunto de explicações, pensamentos e ideias 

que nos possibilita evocar um dado, um acontecimento, uma pessoa ou mesmo 

um objeto. Configuram sistemas de valores e práticas que têm vida própria; as 

representações sociais são prescritivas, pois surgem no meio social, depois se 

esvaem, reaparecendo sob a forma de novas representações, em um processo 

que não tem fim. Essas representações resultam da própria interação social, 

sendo comuns a um grupo social, em determinado tempo e espaço, ou seja, 

em determinado contexto.  

 

No entendimento de Moscovici, as representações sociais visam a 

explicitar os fenômenos do homem, a partir de uma perspectiva coletiva, sem 

perder de vista, porém, a individualidade. A Teoria das Representações Sociais 

está intimamente relacionada com o estudo dos registros simbólicos sociais; 

tanto em nível macro como em micro análise. Em outras palavras, as 

representações sociais dizem respeito ao estudo das trocas simbólicas 

desenvolvidas nos ambientes sociais, nas relações interpessoais, influenciando 

na construção do conhecimento que é partilhado. 

  

Um dos objetivos primordiais das representações sociais é tornar familiar 

algo até então desconhecido, possibilitando a classificação, categorização e 

nomeação de ideias e acontecimentos inéditos, com os quais não havíamos 

ainda nos deparado. Tal processo permite a compreensão, manipulação e 

interiorização do novo, juntando-o a valores, ideias e teorias já assimiladas, 

preexistentes e aceitas pela sociedade. É possível encontrar o hiato entre o 

que se sabe e o que existe, a diferença que separa a proliferação do imaginário 

e o rigor do simbólico59.  

  

Dessa forma, a Teoria das Representações Sociais é uma opção para 

descrição e explicação dos fenômenos sociais, pois as representações 

reproduzem pensamentos e comportamentos comuns a um grupo de 

indivíduos. As representações sociais são dinâmicas, ou seja, mudam de 

tempos em tempos, pois há a liberdade da qual se vale a linguagem para 
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projetá-la em um espaço simbólico e arrastá-la para associações diversas. 

MOSCOVICI (1978) complementa: 

 
No final das contas, ela produz e determina os 
comportamentos, pois define simultaneamente a natureza dos 
estímulos que nos cercam e nos provocam, e o significado das 
respostas a dar-lhes. Em poucas palavras, a representação 
social é uma modalidade de conhecimento particular que tem 
por função a elaboração de comportamentos e a comunicação 
entre indivíduos (...) elas possuem uma função constitutiva da 
realidade, da única realidade que conhecíamos por experiência 
e na qual a maioria das pessoas se movimenta (...) é 
alternativamente, o sinal e a reprodução de um objeto 
socialmente valorizado (op. Cit. p.26-27)..  

 

 Assim, a representação social torna o conceito e a percepção, de certo 

modo, intercambiáveis: 
Um de seus aspectos, o perceptivo, implica a presença do 
objeto, o outro, o espírito conceptual, a sua ausência. (...) a 
representação mantém essa oposição e desenvolve-se a partir 
dela (...). Nisso reside o poder criador das representações 
sociais: partindo de certo repertório de saberes e experiências 
ela pode deslocá-los, associá-los, ou mesmo integrá-los num 
momento e desintegrá-los em outro.  
(MOSCOVICI, 1978, op. Cit. p. 57) 

  

Em relação ao conceito, ela detém o poder de unir, organizar e filtrar o 

que vai ser reapreendido no domínio sensorial. Da percepção, ela conserva a 

aptidão para entender e registrar o inorganizado e o descontínuo, 

demonstrando que sempre haverá alguma coisa ausente que se adiciona e 

alguma coisa já presente que se altera, modificando-se com o passar do 

tempo.  

 

 MOSCOVICI (1978)60 afirma que “a representação social constitui uma 

das vias de apreensão do mundo concreto, em seus alicerces e em suas 

consequências”. Ocorre a transformação de um conhecimento indireto em 

conhecimento direto; esse é o único meio, segundo o autor, de nos 

apropriarmos do universo exterior. Contudo, é um erro concluir que as 

representações sociais se resumem em meras opiniões, mitos, pareceres etc., 

pois são conhecimentos desenvolvidos pelo grupo e que se cristalizaram ao 

longo do tempo; é a construção social da realidade, que emana da sociedade e 

para ela volta.   
                                                 
60 MOSCOVICI, op. Cit. P. 44 



 Importante explicitar que o conhecimento se consolida no tempo, porém, 

é dinâmico, não estagnado, mutável, em que novos conhecimentos vão sendo 

gerados; o desconhecido se torna familiar, em um sistema de trocas 

possibilitado pela linguagem, no “mundo da conversação”, manifestando 

formas de pensar permeadas pelo universo sociocultural e histórico desses 

sujeitos, “enriquecendo a tessitura do que é, para cada um de nós, a 

realidade”.61  Mas o ser humano não é simplesmente um portador de 

informações, ideologias ou crenças. Seus saberes determinam a sua forma de 

viver e influir na sociedade, ao mesmo tempo em que o meio em que vive 

denota uma realidade social que possibilitou o modo de pensar coletivo.  

 

 No entanto, é preciso observar que as representações sociais nem 

sempre conformam a realidade e, portanto, seria imaturo tomá-las como 

verdades científicas, pois reduziríamos a realidade aos conceitos e verdades 

que os atores sociais fazem dela.  Nesse sentido, as representações 

sociais são consideradas por Moscovici, ao mesmo tempo, ilusórias, 

contraditórias e verdadeiras, e entendidas, por ele, como ponto de partida para 

se analisar as ações sociais, como também, para a ação pedagógica, pois 

retratam uma possível realidade das pessoas que as representam. 

 

 Os indivíduos estabelecem formas de pensar e explicar os fatos, os 

objetos etc., criando teorias, produzindo conhecimentos, elaborando os temas 

que fazem parte do universo de cada um e de todos, interpretando a realidade 

segundo a sua perspectiva e suas experiências. Por meio do conhecimento 

cotidiano, do senso comum, os homens veiculam e compartilham ideias, 

pensamentos, dando nova forma ao conhecimento científico. Essas 

interpretações se manifestam por meio de falas, gestos e comportamentos. 

 Segundo Moscovici, a questão não é ser coletivo ou social, mas sim a 

busca pela compreensão da nossa essência e a implicação do nosso modo de 

pensar. Nesse sentido, DURAN (2006)62, ensina que: 
 
A orientação sociológica de Moscovici foi consistentemente 
orientada para questões de como as coisas mudam na 
sociedade, isto é, para aqueles processos sociais, pelos quais 
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62 DURAN, op. Cit. P. 40. 



a novidade e a mudança, como a conservação e a 
preservação, se tornam parte da vida social. Ele estava 
interessado na transformação do senso comum, como 
claramente evidencia em seu estudo das Representações 
Sociais da Psicanálise.  

 

É necessário dar voz às nossas ideias primeiras, àquelas que nos 

constituem como seres psicossociais, guardadas na memória coletiva que nos 

une por gerações. Para Moscovici, o senso comum necessita ser revigorado 

porque revela nosso modo de pensar e agir, suas implicações locais e globais, 

justamente porque se apropria do conhecimento científico e o torna comum, o 

reinterpreta. Não é possível considerar somente o pensamento científico como 

legítimo.  

  

Por conta disso, podemos afirmar que o senso comum, com sua 

inocência, suas técnicas, suas ilusões, seus arquétipos e estratagemas, é que 

fornece à ciência e à filosofia os substratos que fundamentam suas conclusões 

após serem destrinchados. Essa seria, pois, a ordem correta de aplicação. No 

entanto, Moscovici aponta que essa ordem foi invertida, ou seja, as ciências é 

que passaram a inventar e propor a maior parte dos objetos, conceitos, 

analogias, formas lógicas etc., que são impostos à sociedade. Com isso, 

desistimos de tentar exercer o domínio sobre a maioria dos conhecimentos que 

nos afetam e pressupomos que um grupo de cientistas é que devem obtê-los e 

fornecê-los para nós, como se pensássemos e víssemos “por procuração”63. 

 

 Assim, o grande desafio que se impõe na modernidade é conciliar fé e 

razão, intuição e experiência, heterogeneidade e homogeneidade, bem como 

compreender as representações sociais não como uma distorção de 

pensamento, mas sim como uma forma híbrida de pensar em grupo e de 

apreender o novo social. A Teoria das Representações Sociais é a única teoria 

capaz de apreender aspectos tão sutis da racionalidade humana e das 

relações sociais, levando-nos a compreender os fenômenos e revelando-se 

uma ótima via para desvelar os aspectos que me dispus a pesquisar junto ao 

grupo de professores de Direito que foi entrevistado.  
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2.2. Origem da Teoria das Representações Sociais 

 

 A Teoria das Representações Sociais desenvolvida pelo sociólogo Serge 

Moscovici teve sua origem na França, na década de 1960, e culminou na 

publicação de sua obra “A Psicanálise, sua imagem e seu público”, em 1961. 

Psicólogo social romeno, naturalizado francês, Moscovici nasceu em 1928 no 

seio de uma família judia e vivenciou os horrores da Segunda Guerra Mundial, 

sofrendo, inclusive, discriminação antissemita. Estudou Psicologia na França, 

em 1948, investigando e divulgando a psicanálise; lecionou em universidades 

de renome e atualmente dirige o Laboratório Europeu de Psicologia, em Paris. 

Em 2003, recebeu o Prêmio Balzan64. 

 Moscovici foi o pioneiro nos estudos das representações sociais, como 

teoria do senso comum, porém se recusou, inicialmente, a apresentar um 

conceito da teoria, já que para ele não era possível determinar previamente 

como sua pesquisa iria evoluir. Com efeito, não quis fechar um conceito de 

representações sociais justamente para que este se desenvolvesse com sua 

pesquisa e que pudesse ter amplitude. Isso porque, para Moscovici, “a 

realidade das representações sociais é fácil de apreender, não o é o conceito”. 

 Contudo, podemos compreender as representações sociais como um 

conjunto de crenças, conceitos, ideias, afirmações, pensamentos e explicações 

relativos a um dado acontecimento, objeto ou pessoa, conjunto esse que é 

influenciado e impregnado pelos valores, intenções, motivações, regras etc., 

presentes em determinado contexto sócio-histórico e cultural, no qual se insere 

um grupo social. São verdadeiras “teorias do senso comum”, “ciências coletivas 

sui generis”, pelas quais se constrói uma realidade social.  Essas 

representações sociais se comunicam entre si; são dinâmicas e refletem um 

determinado modo de compreender o mundo e de ver a vida. 

                                                 
64O Prêmio Balzan é concedido anualmente desde 1961 pela "Fondazione Internazionale Premio 

Balzan".  A Fundação Internacional Balzán, com sede em Milão e Zurique, busca todos os anos destacar 

áreas emergentes de pesquisa. A cada ano, o prêmio é concedido a diferentes áreas. 

 



 As representações sociais têm suas raízes na sociologia e na 

antropologia, especialmente nos autores Durkheim e Levi-Bruhl, no conceito de 

representação coletiva, usado como base para elaborar teorias sobre religião, 

magia e pensamento místico. Além desses autores, também contribuíram à 

Teoria das Representações Sociais, Saussure, com a Teoria da Linguagem, 

Piaget, com a Teoria das Representações Sociais Infantis, e Vigotski, com a 

Teoria do Desenvolvimento Cultural, dentre outros. 

 

Segundo Ângela Arruda 65(2002), a opressão nazista sofrida por 

Moscovici durante a Segunda Guerra Mundial levou o sociólogo aos seguintes 

questionamentos: Por que a fé remove montanhas? Como é possível que os 

homens se mobilizem a partir de algo que aparentemente supera a razão? 

Como é possível que sejam os conhecimentos práticos a base para que vivam 

suas vidas? Sua obra teórica se organizou em torno da busca de respostas a 

esses questionamentos. Para Moscovici, “a realidade é socialmente construída 

e o saber é uma construção do sujeito, mas não desligada da sua inscrição 

social”. E é importante ressaltar que a expressão “representações sociais” 

engloba as reflexões de Durkheim.  

Embora Moscovici tenha se inspirado nessas reflexões, suas 

perspectivas teóricas são distintas, já que seu interesse recaiu sobre as 

representações da nossa sociedade atual, do nosso solo político, científico e 

humano, que de alguma forma não tiveram tempo suficiente para permitir a 

sedimentação que as tornasse imutáveis. O pensamento de Moscovici difere 

do entendimento de Durkheim no sentido de que acredita que as relações entre 

sociedade e cultura são interdependentes e contraditórias e não estáticas, 

como defendia Durkheim. Corroborando esse entendimento, DURAN (2006), 

menciona que: 

 
Ou seja, enquanto Durkheim vê as Representações Sociais como 
formas estáveis de compreensão coletiva, Moscovici esteve mais 
interessado em explorar a variação e a diversidade das idéias coletivas 
nas sociedades modernas. (op.cit. p. 41) 

  

                                                 
65 ARRUDA, Ângela. Teoria das representações sociais e teorias do gênero. Cadernos de Pesquisa. 
Campinas, SP, v.117, p.127-147, 2002. 



 Assim, todo conhecimento pressupõe uma prática e um contexto que lhe 

são próprios. Cada indivíduo é um sábio amador, um conhecedor, e parte de 

observações e testemunhos que se acumulam para exprimir o que pensa. 

 

 Ora, possuímos a liberdade da imaginação e o desejo de dar sentido aos 

fatos e às coisas. No entanto, há conceitos sem percepções, percepções sem 

conceitos, palavras sem conteúdo e conteúdos sem palavra. Nesse sentido, 

essas figuras buscam-se, deslocam-se e permutam-se na sociedade de forma 

dinâmica66. É daí que resultam as representações sociais.  

 

No entanto, é preciso compreender como se desenvolvem e afloram as 

representações sociais. A esse processo, Moscovici dá o nome de 

“Objetivação” e “Ancoragem”, mecanismos que serão explicitados no próximo 

subitem deste trabalho. 

 

2.3. Objetivação e Ancoragem 

 Conforme ensina Moscovici, o processo em que aquilo que é 

desconhecido e estranho se torna familiar, se desenvolve em um duplo 

mecanismo, de natureza psicológica e social: o da objetivação e o da 

ancoragem, que tem por finalidade “destacar uma figura e, ao mesmo tempo, 

carregá-la de um sentido, inscrever o objeto em nosso universo”67. 

 A objetivação é o momento em que o abstrato se transforma em 

concreto, cristalizando as ideias e tornando-as objetivas, ao que Moscovici 

denomina “face figurativa”.  Tal processo permite trazer aquilo que até então 

inexiste para o universo do conhecido. Esse mecanismo de objetivação ocorre 

em três fases distintas, conforme apresentado por Jodelet (Apud Celso Pereira 

Sá, 1995)68. São elas: 

                                                 
66 MOSCOVICI (1978) op.cit. p. 60. 
67 MAZZOTTI, Alda Judith Alves. Representações sociais: aspectos teóricos e aplicações à educação. 
Brasília, ano 14, n.61, jan./mar. 1994, p.63. 
 
68 SÁ, Celso Pereira. Representações sociais: o conceito e o estado atual da teoria. SPINK, Mary Jane P. 
(org). O conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva da psicologia social. São 
Paulo: Brasiliense, 1995. 
 



- seleção e contextualização: os indivíduos se apropriam do 

conhecimento por conta de critérios culturais; a partir de experiências e 

conhecimentos que esse grupo já possui ocorre uma construção seletiva 

da realidade, porém em uma sociedade nem todos têm acesso às 

informações, ou ainda podem diferenciar quanto à compreensão das 

mesmas; 

- formação de um núcleo figurativo: o indivíduo recorre a informações e 

dados que já possui para compreender aquilo que é novo; 

- naturalização dos elementos do núcleo figurativo: a partir desse 

momento, o abstrato se torna concreto, quase que palpável. O conceito 

está cristalizado e passa a ser considerado como elemento da própria 

realidade. 

 Já a ancoragem diz respeito ao processo pelo qual a ideia é trazida para 

o contexto do familiar, que a inclui na categoria de “imagem comum”. Nesse 

momento, é dado nome àquilo que não tinha nome, sendo possível imaginá-lo 

e representá-lo; ocorre a assimilação de imagens dadas pela objetivação, com 

a sedimentação de um registro simbólico.  

 Assim, a ancoragem é um processo de familiarização do novo, 

transformando-o em um conhecimento hábil a influenciar outras pessoas, 

revelando-se como uma verdade para certo grupo. Como ensina MOSCOVICI 

(2003)69: 
 

Pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de dar um nome ao 
que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-
lo. De fato, a representação é, fundamentalmente, um sistema de 
classificação e de denotação, de alocação de categorias e nomes.  

 

Esse processo envolve um juízo de valores; aquilo que era 

desconhecido passa a integrar aquilo que se conhece e é a ele adicionado, 

acrescido, possibilitando a sua classificação e categorização gerando uma 

                                                 
69 MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: investigação em psicologia social. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2003, P. 62. 



cadeia de significações, em que “o antigo e o atual são confrontados”70. Para 

MOSCOVICI (1978): 
 

Nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores 
que lhe são impostos por suas representações, linguagem ou cultura. 
Nós pensamos através de uma linguagem, nós organizamos nossos 
pensamentos de acordo com um sistema que está condicionado, tanto 
por nossas representações, como por nossa cultura. (op. Cit. p. 35) 

  

É importante ressaltar, contudo, que a objetivação e a ancoragem não 

ocorrem em momentos distintos; na verdade, desenvolvem-se 

concomitantemente, inter-relacionam-se e dão sentido à representação social. 

Nesse sentido, MOSCOVICI (2003) menciona que: 

Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. 
A primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida 
para dentro; está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e 
acontecimentos que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula 
com um nome. A segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora 
(para os outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los no mundo 
exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido 
(op. Cit. p. 78) 

 

 Ora, essa representação é influenciada pelo meio no qual se cristalizou, 

ao mesmo tempo que também o influencia, porque passa a fazer parte do 

conhecido, do ponto de partida, possibilitando uma nova interpretação da 

realidade, ou visão do mundo. Jean-Claude Abric (2000)71  menciona que “a 

representação é um guia para as ações sociais”.  JODELET (2005) afirma que: 

[...] cada vez que exprimimos uma ideia, uma concepção, uma adesão, 
dizemos algo de nós mesmos. Aderir a uma representação é particular 
de um grupo, de uma ligação social, mas também expressa algo de 
sua identidade que pode ter um efeito sobre a construção do objeto. 
(op. Cit. P. 315) 

Assim, as representações sociais denotam sistemas de pensamento 

manifestados por determinado grupo e envolvem a realidade por eles 

expressada. 
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Importante frisar, contudo, que na Teoria das Representações Sociais a 

realidade é dividida entre universo consensual e universo reificado, os quais 

serão explicitados a seguir.  

 

2.4. Universos Consensuais e Universos Reificados 
 

Os sistemas de pensamento formaram duas classes diferentes de 

universos, denominados por Moscovici de “Universos Consensuais” e 

“Universos Reificados”. Os universos consensuais expressam as atividades 

relacionadas ao senso comum e suas teorias para responder aos problemas 

que se impõem, em que os indivíduos elaboram sua construção do real a partir 

do meio onde vivem, explicando as coisas sem ser necessariamente um 

cientista ou especialista; nesse universo eclodem as representações sociais. 

Nos universos reificados, diferentemente, se manifestam os saberes e 

conhecimentos científicos, com objetividade e rigor lógico e metodológico. 

Porém, ambos os universos se inter-relacionam, dando forma à nossa 

realidade.  

Assim, através das ciências compreendemos o universo reificado; já as 

representações sociais se referem ao universo consensual e são criadas pelos 

processos de ancoragem e objetivação, circulando em nosso cotidiano. 

 A socialização possibilita interpretações acerca das vivências, tornando-

as comuns a um grupo social. Os conhecimentos científicos são moldados a 

um determinado contexto social e ganham nova roupagem, com significação 

própria.  

 MOSCOVICI (2003) afirma que “a representação toma o lugar da ciência 

e, por outro, a constitui (ou reconstitui) a partir das relações sociais 

envolvidas”72. Assim, a ciência passa a fazer parte da crença dos indivíduos, se 

tornando elemento da própria cultura; o conhecimento científico é transformado 

em conhecimento comum. Nesse sentido, Boaventura Souza Santos (2006)73 
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explica que é necessário “o reconhecimento crescente do caráter parcial do 

conhecimento científico e da necessidade de procurar diálogos entre ele e 

conhecimentos não científicos”, ao que ele denomina “Ecologia dos Saberes”, 

sendo determinante para a evolução humana.  

 MOSCOVICI (1978) defende que cada universo possui três dimensões 

distintas: a atitude, a informação e o campo de representação ou a imagem74. 

A informação – dimensão ou conceito – diz respeito à organização dos 

conhecimentos que um grupo possui acerca de um objeto.  A dimensão “campo 

de representação” nos remete à ideia de imagem, modelo, a um aspecto 

preciso do objeto social. 

A atitude consegue destacar a orientação global em relação ao objeto da 

representação social, que ocorre quando o indivíduo representa algo 

unicamente após ter adotado uma posição, e em função da posição tomada. 

 

2.5. Funções das Representações Sociais 
 
As representações sociais são de suma importância para as práticas 

sociais, pois contribuem e influenciam a construção da própria realidade. No 

presente estudo, possibilitaram interpretar essa realidade, determinando a 

forma de pensar sobre os temas discutidos com os professores.  

As representações dos professores de Direito sobre os saberes 

docentes necessários à sua atuação, bem como sobre sua própria formação, 

têm repercussão direta em seu comportamento, atitudes e modos de agir, pois 

formam estruturas individuais de conhecimentos que informam e orientam os 

membros de um grupo social, em determinado tempo e espaço.75  Ana Maria 

Ialago (2007)76, ao discutir o tema em sua Dissertação de Mestrado, afirma que 

as representações sociais são determinantes para “compreender e balizar o 

mundo”, e que:   
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Não se pode ignorar, porém, que esse sujeito está mergulhado 

em uma cultura, em um momento histórico, social, político e 

econômico. As representações sociais tem um papel 

preponderante na mediação entre o individual e o social, 

cumprindo importantes funções. 

    ABRIC (2000), identifica quatro funções essenciais das representações 

sociais: 

1) Função de saber: ela nos permite compreender a realidade, facilitando a 

comunicação; “definem o quadro de referência comum que permite as 

trocas sociais, a transmissão e a difusão do saber ‘ingênuo’”; 

2) Função identitária: possibilita a proteção da especificidade dos grupos, 

definindo a identidade e exercendo papel de suma importância no 

controle social; 

3) Função de orientação: direciona os comportamentos, as práticas sociais, 

adequando-os às várias situações. Opera como seleção e filtro de 

informações; 

4) Função justificadora: possibilita, posteriormente, explicar e justificar as 

condutas e tomadas de decisão dos atores.77 

A representação social possui um núcleo central, mais resistente às 

mudanças ou interferências, porque ligado à história do indivíduo ou grupo, que 

assegura, conforme ABRIC (2000), a significação, a consistência e a 

permanência da representação. Além do elemento central, há ainda em uma 

representação os elementos periféricos que são mais flexíveis e condicionam 

as representações individualizadas. A associação desses elementos possibilita 

a ancoragem da realidade. 

 Assim, uma representação é ao mesmo tempo estável e móvel em 

determinados aspectos, caracterizando um sistema central e um periférico. O 

sistema central determina a organização e gera o significado de uma 

representação, ao passo que o sistema periférico permite a adaptação à 

realidade concreta e a diferenciação de conteúdo. 
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 Verificamos no curso de Direito que muitos operadores do Direito se 

tornaram professores mesmo sem ter vivenciado o processo docente em 

qualquer outra modalidade de ensino. Isso é agravado pelo fato do ensino 

jurídico ter ranço extremamente conservador. Quando contratados pelas 

faculdades, os professores se deparam com currículos de curso prontos, 

inflexíveis, fechados, sem permitir a construção de novas propostas que de fato 

permitiriam ao educador exercer o seu papel. Constata-se, desse modo, que, 

embora o professor de Direito seja um especialista em seu saber, nem sempre 

detém saberes específicos necessários à docência. 

 

Considerando a pesquisa e o grupo de professores de Direito 

entrevistados, objetivei auferir como esses professores constroem suas 

representações sociais acerca do exercício da docência e mesmo de sua 

formação docente. Acredito que por meio de suas percepções foi possível ter 

uma noção de como essa formação ocorre, e aqui se justifica a importância 

dessa pesquisa, já que as representações auferidas sustentam as práticas 

docentes dos professores de Direito e, possivelmente, indicam os motivos da 

crise que vivenciamos no ensino jurídico brasileiro. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Num mundo caracterizado pela 

compartimentação acadêmica, um 

intelectual é aquele que consegue 

romper esses obstáculos para construir 

caminhos que o coloquem debatendo 

temas fundamentais de sua época. 

Edgar Morin 

 
 

CAPÍTULO III 
METODOLOGIA 

 
O presente capítulo apresenta a metodologia utilizada para realização da 

pesquisa, discriminando o perfil dos sujeitos investigados, o contexto social no 

qual estão inseridos, o instrumento de coleta de dados e as dificuldades 

vivenciadas ao longo da pesquisa, conforme demonstrado a seguir. 

 

 

3.1. Delimitação da Pesquisa 
 
Inicialmente, é preciso dizer que o meu interesse em realizar o presente 

estudo surgiu, justamente, ao constatar que existem deficiências na formação 

do professor de Direito, as quais se estendem aos cursos de Mestrado e 

Doutorado na área do Direito, conforme demonstram alguns estudos.  

 

Na verdade, a legislação vigente não exige do professor de Direito que 

frequente um curso específico que o capacite para a docência no ensino 

superior, provavelmente porque o legislador não considerou necessária essa 

capacitação, dando a entender que o operador do Direito, ao concluir a 

graduação, já estaria apto a lecionar.  

 

É fato, ainda, que não se oferecem, nas Faculdades de Direito, 

disciplinas específicas voltadas para esse fim. Geralmente, os cursos jurídicos 

consideram importantes apenas as disciplinas relacionadas à técnica jurídica, 

enquanto que aquelas voltadas para a formação humanística, social e política 

são relegadas em segundo plano. Diante disso, podemos nos perguntar: quais 



são os saberes que os professores de Direito julgam necessários à docência? 

Como se apropriam desses saberes? Como ocorre a sua formação? O 

currículo dos cursos jurídicos está em consonância com a realidade social?  

 

Sendo assim, a pesquisa desenvolvida teve por objetivo investigar as 

representações sociais de um grupo de professores de Direito acerca do 

exercício da docência, evidenciando algumas possíveis respostas a essas 

questões. 

 

A representação social é uma expressão do pensamento de um grupo 

de pessoas e envolve um conjunto de conceitos e afirmações, os quais vão 

além de simples opiniões ou explicações, caracterizando “teorias do senso 

comum”.  

Esmiuçando um pouco esse entendimento, é possível dizer que as 

representações sociais apresentam-se como uma interpretação da realidade, 

exteriorizada por determinado grupo social e que pode ou não coincidir, de fato, 

com uma verdade. Isso porque nossas representações são sempre 

influenciadas pelo discurso do outro e se afastam, por vezes, da realidade, 

preexistindo como um “ambiente” sociocultural, conforme MOSCOVICI 

(1978)78. 

A Teoria das Representações Sociais, como guia teórico de análise, 

confere elevado potencial interpretativo ao objeto de estudo, possibilitando a 

elucidação dos sistemas de significação que são produzidos e partilhados por 

um grupo.  

 

Os benefícios que esta pesquisa oferece se traduzem no desvelar dos 

saberes docentes que o grupo de professores de Direito entrevistados julga 

necessários à sua atuação, identificando também as limitações que marcaram 

sua trajetória formativa. A revisão de literatura e o questionário exploratório 

possibilitaram esse estudo, buscando refletir sobre as representações sociais 

dos sujeitos que participaram da pesquisa. 

 

                                                 
78 MOSCOVICI (1978), op. Cit. P. 216. 



É importante frisar que o trabalho realizado não teve como pretensão 

realizar um estudo estatístico, mas sim, uma pesquisa qualitativa, refletindo 

sínteses que tornaram mais evidentes o posicionamento dos professores de 

Direito.  

 

O trabalho foi dividido nas seguintes etapas: de agosto de 2010 a 

outubro de 2011, foram coletadas as referências bibliográficas e o material 

necessário ao início da pesquisa; de novembro de 2011 a maio de 2012, a 

pesquisa, a coleta e a triagem de dados foram realizadas; de janeiro a maio de 

2012, os capítulos foram organizados e construídos, concluindo-se o presente 

trabalho em julho de 2012. 

 

Os participantes foram informados sobre o objetivo da pesquisa e, 

aqueles que concordaram em participar, assinaram o “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido”, conforme a legislação vigente, garantindo-

se o anonimato na utilização dos dados coletados. 

 
 

3.2. Perfil dos professores e contextualização da pesquisa 
 
O convite para participação da pesquisa foi enviado por e-mail a 

professores de Direito que ministram aulas em universidades, faculdades 

(públicas ou privadas), cursos jurídicos, possuindo ou não título de especialista, 

mestre, doutor etc., desde que estivessem na docência há pelo menos dois 

anos.  

 

Em geral, os participantes da pesquisa são juízes, promotores de justiça, 

membros do Ministério Público, advogados etc., e essa foi também uma das 

hipóteses levantadas nesse estudo, ou seja: Na área do Direito a docência está 

ou não sempre em segundo plano? Importante ressaltar que a maioria dos 

professores que participaram da pesquisa ministra aulas em variadas 

instituições de ensino superior ou de pós-graduação na cidade de São Paulo, 

sem exclusividade com as mesmas, sendo remunerados por hora/aula. 



Quase noventa por cento dos professores que participou da pesquisa foi 

convidado para dar aula em razão de terem sido aprovados em concursos 

públicos, ou por exercerem cargos de prestígio, ou ainda em razão de terem 

publicado alguma obra jurídica. Alguns são advogados ilustres, com escritórios 

bem instalados e atuam prestando consultoria a grandes empresas. 

 

Ressalte-se que, como a pesquisa não teve como foco professores 

especificamente de uma ou outra instituição de ensino, não efetuei qualquer 

vínculo  nesse sentido. Essa foi a minha opção, diante da dificuldade de 

conseguir realizar a pesquisa em uma só instituição, já que não foi possível 

obter um número satisfatório de participantes numa só universidade.  

 

Dos 17 participantes, dez são do sexo masculino e sete do sexo 

feminino. A idade dos mesmos gira em torno de 35 a 55 anos, estando na 

docência em média de 6 a 10 anos. São pessoas que possuem uma atividade 

principal e, geralmente, lecionam nas horas vagas. 

 

 

3.3. Caminhos e descaminhos da pesquisa 
 

Em um primeiro momento, considerei que seria possível realizar a 

pesquisa com aproximadamente cem professores de Direito, utilizando 

cadastro próprio de contatos, obtido ao longo de minha carreira profissional e 

também com a ajuda de colegas.  

 

Contudo, após o envio dos questionários, não posso deixar de dizer que 

me deparei com pouca solicitude por parte dos professores, o que me fez, em 

determinado momento do curso de Mestrado, pensar em abandonar o 

programa, em razão da dificuldade em obter os dados que embasariam meus 

estudos. De 98 professores para os quais enviei os questionários por e-mail, 

apenas 17 concordaram em participar da pesquisa – e, alguns, não sem certa 

insistência de minha parte. Desses 17 professores, dez responderam ao 

questionário por e-mail; os outros 7 responderam ao questionário 

pessoalmente.  



Não desconsidero a possibilidade de que tenham ocorrido diferenças 

nas respostas em razão dessas circunstâncias, ou seja, nos questionários 

respondidos por e-mail e nos questionários cujas respostas foram dadas 

pessoalmente, já que a presença, por si só, por vezes é inibidora. 

 

Cheguei a visitar algumas faculdades de Direito, solicitando a permissão 

para realização da pesquisa, mas não houve aquiescência das pessoas para a 

entrevista. Diante disso, fui compelida a reestruturar o meu trabalho e repensar 

a forma de levantar e tratar os dados. 

 

Em determinadas situações, tanto em relação aos professores 

abordados pessoalmente, quanto naqueles contatados por e-mail, tive a nítida 

impressão de que os professores estavam com muito receio de responder ao 

questionário, desconfiando que aquilo que dissessem pudesse ser usado 

contra eles mesmos, como se a pesquisa fosse uma espécie de “cilada”. 

 

Não foram poucos os professores que retornaram ao meu e-mail 

justificando, através de longos textos, que não poderiam participar da pesquisa 

porque não tinham “tempo” para responder ao questionário. Porém, percebi 

que perderam mais tempo em redigir esses e-mails do que se concordassem, 

efetivamente, em responder ao questionário, o que levaria, em média, poucos 

minutos.  

 

Outros professores até concordavam em participar, mas, para tanto, 

requeriam de minha parte exaustivos procedimentos como condição para 

responderem ao questionário, o que me fez desistir de suas respostas, em 

algumas circunstâncias. 

 

 Assim, na dúvida se a participação na pesquisa poderia ou não 

prejudicá-los de alguma forma, a maioria optou por não participar. Essa 

situação levou-me a solicitar a alguns colegas coordenadores de curso de 

Direito que reiterassem aos professores o meu pedido de participação na 

pesquisa, o que não surtiu grandes efeitos. 

 



 Entretanto, minha orientadora Professora Marília Claret incentivou-me a 

prosseguir com a pesquisa, mesmo com um número reduzido de participantes, 

já que esse número ainda se mostrou relativamente suficiente para 

levantamento dos dados que me dispus a pesquisar.  

 

Além disso, uma de minhas professoras do programa gentilmente 

indicou-me alguns professores de Direito com os quais ela tinha contato e que 

concordaram em participar da pesquisa, aos quais sou muito grata, haja vista 

que, somados aos demais professores que se dispuseram a responder o 

questionário, tornaram possível a realização deste trabalho. 

 
 

3.4. Instrumento de Coleta de Dados 
 

 

Para que a pesquisa pudesse atingir seus objetivos, optei pela utilização 

de um questionário com questões abertas e fechadas, para o qual foram 

sistematizados alguns tópicos com diferentes perguntas, conforme se verifica 

no Anexo I. 

 

Na primeira parte do questionário foram utilizadas as palavras indutoras: 

“ensinar”, “aprender” e “professor”, ao que cada um dos professores deveria 

mencionar quatro palavras que lhes vinham à mente ao ouvir cada uma das 

palavras geradoras (Anexo III). Dessas quatro palavras, o professor deveria 

escolher duas de maior importância e numerá-las na ordem de preferência, 

colocando “1” para a de maior importância e “2” para a segunda mais 

importante.  

 

A tabela do Anexo IV contemplou as duas palavras consideradas mais 

importantes pelos professores, dentre aquelas quatro palavras que citaram e 

que foram dispostas na tabela do Anexo III, porém, diante do número reduzido 

de participantes da pesquisa, deixarei para tratar sobre os dados nela contidos 

em outra oportunidade. 

 



Constata-se, assim, que também utilizei como instrumento de coleta de 

dados as técnicas projetivas de associação livre.  Nessa esteira, a contribuição 

que se pretendeu com este estudo foi possibilitar a compreensão:  

 

1) De como tem evoluído o ensino jurídico no Brasil; 

2) De como se desenvolvem as representações sociais; 

3) Do papel do professor de Direito em nossa sociedade, constatando, 

inclusive, a percepção dos sujeitos investigados acerca do exercício da 

docência, incentivando a reflexão sobre as políticas e práticas atuais 

relacionadas à formação dos professores de Direito no Brasil. 

 

Para possibilitar a análise desses dados obtidos, elaborei uma tabela 

contendo um mapeamento relativo às quatro respostas dadas pelos 

professores ao ouvirem cada palavra indutora (Anexo III).  Separadamente, 

transcrevi as duas palavras consideradas de maior importância para cada 

professor, as quais foram extraídas da primeira tabela elaborada, formando 

uma nova tabela (Anexo IV). 

 

Para cada palavra indutora e para cada participante da pesquisa, obtive 

quatro palavras induzidas numa pequena ficha, que são substantivos, adjetivos 

e expressões. Uma vez reunida a lista das palavras suscitadas por cada 

palavra indutora, sendo este o primeiro trabalho de classificação.  

 

Antes de qualquer agrupamento por classificação é necessário reunir e 

descontar as palavras idênticas, sinônimas ou próximas a nível semântico. 

 

Posteriormente, convém classificar as unidades de significação, criando 

categorias, introduzindo uma ordem suplementar reveladora de uma estrutura 

interna. Conforme Laurence Bardin (1977) , “Um sistema de categorias é válido 

se puder ser aplicado com precisão ao conjunto da informação e se for 

produtivo no plano das inferências.”79 

 

                                                 
79 BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977, p. 52-53. 



A segunda parte do questionário comporta questões fechadas e abertas. 

Inicialmente, as questões fechadas contemplaram uma parte que buscou 

levantar dados pessoais dos docentes, como tempo de docência e graduação. 

Nas questões abertas, elaborei perguntas que suscitassem os aspectos do 

objeto da representação em níveis mais concretos. Observe-se que os 

questionamentos se detiveram sobre o exercício da docência e sobre a 

percepção de cada sujeito enquanto professor de Direito. 

 

Além disso, questionei os saberes que esses professores julgam 

necessários ao exercício da docência e o modo como analisam e interpretam 

seus próprios alunos em relação às suas dificuldades. 

 

Considerando o reduzido número de professores que concordou em 

participar da entrevista, não foi possível utilizar nenhum software para 

tratamento dos dados. Sendo assim, os dados coletados foram examinados 

tendo como referência os princípios e pressupostos da metodologia de análise 

de conteúdo, a partir da minha leitura sobre as respostas, o que permitiu 

reorganizá-las em algumas categorias.  

 

É preciso esclarecer que a análise dos discursos oriundos das questões 

abertas foi realizada de acordo com o que ensina BARDIN (1977). Dessa 

forma, embora tenha utilizado questionário com questões predominantemente 

fechadas, também coletei material espontâneo, induzido por 3 (três) questões 

abertas. 

 

Segundo BARDIN (1977), o terreno, o funcionamento e o objetivo da 

análise de conteúdo, podem resumir-se da seguinte forma: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (op. Cit. P. 
42) 
 



Nesse sentido, a mensagem é o ponto de partida na análise de 

conteúdo, pois, no dizer de Maria L.P.B. Franco (2005)80 “o que está escrito é o 

ponto de partida, a interpretação é o processo e a contextualização o pano de 

fundo que garante a relevância”. 

 

A análise de conteúdo leva em conta a interpretação daquele que 

analisa a mensagem. Em relação à interpretação, BARDIN (1977) ensina o 

seguinte:  
 
 
O que é passível de interpretação? Mensagens obscuras que exigem 
uma interpretação, mensagens com duplo sentido cuja significação 
profunda (a que importa aqui) só pode surgir depois de uma 
observação cuidada ou de uma intuição carismática. Por detrás do 
discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um 
sentido que convém desvendar”. (op. Cit. P. 14) 

 

Na análise das respostas, utilizei números para identificar a fala e as 

respostas de cada professor. A opção por números justifica-se diante da 

necessidade de não identificar os professores que responderam ao 

questionário, preservando sua identidade e garantindo o sigilo.  

 

Resta esclarecer, ainda, que os números utilizados não possuem 

qualquer caráter valorativo; a cada professor foi atribuído um número 

aleatoriamente, apenas para facilitar a transcrição dos dados sem identificá-los 

pelos seus nomes. 

 

Quanto aos dados obtidos, optei por organizá-los em dois capítulos. No 

capítulo IV, a análise recaiu especificamente sobre as questões fechadas, 

valendo-me de gráficos para facilitar a visualização e compreensão dos dados 

ali descritos.  

 

No capítulo V discorri acerca dos resultados obtidos em relação às 

questões abertas, apresentando, ao final, uma discussão sobre as 

representações sociais auferidas junto ao grupo de professores que participou 

da pesquisa, conforme a seguir. 

                                                 
80 FRANCO, Maria L.P.B. Análise do Conteúdo. 1.ed. São Paulo: Editora Líber Livros, 2005, p.13. 
 



O caminho que o professor escolheu 

para aprender foi ensinar. No ato do 

ensino ele se defronta com as 

verdadeiras dificuldades, obstáculos 

reais, concretos, que precisa superar.”  

Álvaro Vieira Pinto 

 

 
CAPÍTULO IV  

COMPREENDENDO O PROFISSIONAL DOCENTE: PERFIL, 
SABERES E A PRÁTICA 

 

A pesquisa foi realizada tendo por objetivo desvelar representações 

sociais de um grupo de professores de Direito sobre o exercício da docência e, 

consequentemente, como esses professores se apropriam dos saberes 

docentes, possibilitando uma reflexão acerca de seus processos formativos.  

 

Os dados foram obtidos por meio de um questionário composto por 15 

questões, sendo 12 fechadas e 3 abertas. Além das questões abertas e 

fechadas, no início do questionário foram destacadas três palavras indutoras: 

“ensinar”, “aprender” e “professor”, a partir das quais cada professor deveria 

mencionar outras quatro palavras nas quais pensavam ao ouvir essas palavras, 

o que possibilitou verificar as palavras, ou frases, que mais se repetiram nos 

discursos, para posteriormente apurar as percepções desses sujeitos acerca 

da docência. Dessas quatro palavras, duas foram escolhidas pelo professor 

como sendo as mais importantes. Sendo assim, a análise das respostas pode 

ser dividida em duas etapas: 

 

1)  análise das questões fechadas; 

2) análise de conteúdo das questões abertas e discussão acerca das 

representações sociais auferidas. 

 

Para facilitar a compreensão dos dados obtidos, dividi o capítulo de 

análise dos dados em dois capítulos: um capítulo tratando especificamente da 

análise das questões fechadas e outro capítulo versando acerca das questões 



abertas. Dessa forma, o presente Capítulo se prestará a explicitar os resultados 

alcançados com a pesquisa, no tocante aos dados obtidos por meio das 

respostas dadas às questões fechadas, mais relacionadas a aspectos de 

conhecimento da população estudada, bem como às justificativas para 

possíveis dificuldades de aprendizagem dos alunos. Outro aspecto também 

discutido nessa parte, refere-se às possíveis dificuldades dos alunos e 

professores de Direito em relação às Universidades/Faculdades.  

 

A seguir, destaco as questões fechadas que foram apresentadas ao 

grupo de professores entrevistado, tecendo considerações acerca de cada uma 

delas. Saliento ainda que elaborei gráficos para cada uma das questões 

fechadas, pois embora não tenha desenvolvido um estudo estatístico, tive por 

objetivo facilitar a visualização dos dados pelo leitor. 

 
Questão 1 - A primeira pergunta do questionário se referiu ao tempo de 

docência que contava o professor.  

 

 

 
                      

                  Como podemos visualizar no gráfico, oitenta e cinco por cento dos 

professores responderam que exercem a docência há mais de seis anos; 

quinze por cento são professores entre 3 a 5 anos. 



            Esse panorama demonstra que o grupo de professores que 

pesquisei, em geral, é composto por professores mais experientes na 

profissão, já tendo passado pelas dificuldades do início de carreira, 

enquadrando-se, assim, no perfil por mim objetivado no início do projeto de 

pesquisa. Contudo, essa escolha não foi aleatória; a opção por professores que 

exercessem a docência por, no mínimo, dois anos foi cuidadosamente pensada 

junto à minha orientadora. Tal escolha se justificou pelo fato de que 

professores mais experientes podem expor com mais tranquilidade suas 

dificuldades do início de carreira, estabelecendo um comparativo entre a forma 

como iniciaram na docência e a sua atual condição, tendo já passado pela fase 

mais difícil que é, justamente, a do início de carreira, projetando-se para fora 

dessa situação e analisando todo o processo vivenciado até então. Os 

professores puderam refletir sobre como superaram suas dificuldades e 

limitações e sobre as ferramentas das quais se valeram para atingir seus 

objetivos na docência. 

 

Questão 2 - A segunda pergunta objetivava constatar se o professor era 

especialista, mestre, doutor ou “outros”, conforme o quadro abaixo: 

Especialista - 60%

Mestre - 20%

Doutor 20%

 
 

Vemos assim, que a maioria dos professores de direito, ou seja, 60% 

dos pesquisados, são “especialistas”, ou seja, cursaram pós-graduação em 

áreas específicas do Direito, como por exemplo, Direito Previdenciário, 

Empresarial, Trabalhista, Tributário etc. 



Contudo, fica evidente que, possivelmente, não há uma preocupação por 

parte dos professores, e também das universidades e faculdades de Direito, de 

investir em cursos de pós-graduação que efetivamente capacitem o operador 

do Direito para a docência. 

 

Os cursos de especialização, embora contribuam para a formação do 

operador do Direito, via de regra, não abordam a temática relativa aos saberes 

docentes necessários ao exercício da docência, mas sim, voltam-se quase que 

exclusivamente para o domínio das técnicas jurídicas, leis, jurisprudências e 

conhecimentos de estratégias processuais pertinentes e restritas à área do 

Direito escolhida.  

 

Além do que, a especialização na área Direito não tem como foco a 

formação humanística dos sujeitos; não há debates acerca das práticas 

pedagógicas com o aprofundamento que esse tema requer para um ensino de 

qualidade que possibilite resultados positivos junto aos alunos. 

 

Assim, em razão do tecnicismo a que se restringem os cursos de 

especialização, podemos dizer que não se prestam a capacitar o professor 

para a docência com a excelência necessária. Tecendo críticas e esse 

respeito, Bastos afirma que o Brasil “deveria ter como prioridade institucional 

incentivar senão uma política para a formação de advogados, pelo menos para 

a formação de professores de Direito”81. 

 

BASTOS (2000) menciona que, entre 1973 e 1974, Joaquim de Arruda 

Falcão Neto preparou um relatório para o Plano Básico de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, sobre a área de Direito, patrocinado pelo CNPq. O 

relatório trouxe à tona a seguinte problemática:  

 
Inexiste pesquisa na área jurídica; não há disponibilidade dos 
professores para estas atividades; os trabalhos jurídicos são de 
natureza dogmática e visam mais a subsidiar as atividades 
profissionais; os cursos de pós-graduação em Direito não estão 
credenciados; os cursos não possuem recursos específicos, e 
o pragmatismo dos professores se impõe aos estudos críticos e 
poucos alunos estão em tempo integral (op.cit. p. 320). 

                                                 
81 BASTOS (2000), op. Cit. P. 320. 



Com relação aos trabalhos da Comissão de Ensino Jurídico da OAB 

associada com o MEC, em 2006 foi publicada a sétima coletânea de textos 

editados sobre o título “OAB Ensino Jurídico”, dando sequência à divulgação 

do material produzido pela Comissão.82  

 

Esse estudo traz o texto do relatório final do Grupo de Trabalho 

MEC/OAB.  Ao tratar a respeito da pós-graduação, o relatório aponta que em 

1981 existiam 16 programas de pós-graduação em Direito; esse número 

dobrou em 1998, evidenciando que foram necessárias quase duas décadas 

para a área do Direito ultrapassar 30 programas. Em 2006, alcançou o número 

de 48 programas.83 

  

A respeito do Plano Nacional de Pós-Graduação, o relatório da OAB 

(2006) conclui afirmando a problemática na pós-graduação em Direito, que se 

debate atualmente em uma aparente dualidade entre a formação de 

professores e a formação de técnicos: 
 
Essa perspectiva coloca dois problemas para a área do 
Direito: como desenhar um sistema de pós-graduação 
vinculado à capacitação de novos docentes e como enfrentar 
a temática dos Mestrados Profissionais, cuja oferta é, no 
Plano, incentivada. E estes problemas devem ser 
enfrentados sem se perder de vista que as metas de 
crescimento para o qüinqüênio reservam para a grande área 
das Ciências Sociais Aplicadas, na qual se encontra o 
Direito, os menores índices de expansão! (op. Cit. p. 192). 

  

As dificuldades da pós-graduação são notadas desde a implantação 

burocrática dos cursos e atingem a sua estrutura curricular.84 Para avaliar os 

cursos de mestrado e doutorado em Direito, seria importante constatar se eles 

oferecem de forma satisfatória a disciplina Metodologia da Pesquisa Jurídica, 

que tem natureza epistemológica e conotativa própria85.  

 

Além do implemento da pesquisa jurídica, a instrução pedagógica 

também é importante e é tratada, geralmente, pela disciplina “Metodologia do 

                                                 
82 MURARO (2010), op. Cit. P. 11. 
83OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. OAB Ensino Jurídico - o futuro da universidade e os cursos de 
direito: novos caminhos para a formação profissional. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2006, p.193. 
84 MURARO (2010) op. Cit. P. 13. 
85 BASTOS (2000), op. Cit. P. 327. 



Ensino”. Ocorre que, mesmo quando são ministradas as disciplinas 

“Metodologia de Pesquisa” e “Metodologia do Ensino”, na maioria dos casos, a 

limitação dos conteúdos e das práticas que se observa nos Programas de 

Mestrado e Doutorado em Direito não permitem afirmar que os cursos jurídicos 

de pós-graduação se prestam ao papel de formação pedagógica do professor.  

 

Ora, são, em média, três créditos ou 45 horas/aula de instrução 

pedagógica naquelas disciplinas, os quais se demonstram claramente 

insuficientes à preparação docente, para o exercício de cátedra. “Os cursos de 

pós-graduação, assim, revelam-se carentes tanto em termos de pesquisa como 

de instrução pedagógica”.86 

 

 

Questão 3 - Quanto às dificuldades de aprendizagem dos alunos, estas 

se referem a fatores ligados a eles mesmos, a nós professores, à universidade 

e à sua formação. Em relação a eles mesmos, o fator primordial é que: 

 

De acordo com o gráfico acima, verificamos que setenta por cento dos 

professores justificam que o motivo real das dificuldades dos alunos se deve ao 

fato de se encontrarem sem base para o curso. Isso, na verdade, reflete uma 

realidade vivida não só na órbita do ensino jurídico, mas sim, em relação à 

Educação de um modo geral.  
                                                 
86 MURARO (2010), op. Cit. P. 6 

Justificativa dos professores
para as dificuldades dos alunos

Encontram-se sem base para o 
curso - 70%

São desinteressados - 30%



Os alunos chegam ao curso de graduação com deficiências diversas 

oriundas do ensino fundamental e médio, com as quais o professor de Direito 

se depara e, muitas vezes, não sabe como resolver ou como abrandar esses 

efeitos. 

 

O professor de Direito é compelido a construir sozinho um caminho 

próprio para atender suas necessidades pedagógicas, já que não frequenta 

cursos de capacitação para a docência. Na maioria das vezes, sofre calado. 

Diante dessa realidade, ao discorrer acerca da formação do professor 

universitário, FORESTI (1997) tece as seguintes considerações: 

 
Ao se pensar essa formação (do professor universitário), é importante 
considerar as características da clientela potencial. A questão básica 
deve ser a de como atender às necessidades pedagógicas, muitas 
vezes não explicitadas, de docentes que atuam na Universidade, na 
verdade adultos responsáveis pela produção e socialização do 
conhecimento científico dentro e fora da Academia.  A intenção, com 
base nestas características, deve ser possibilitar subsídios para uma 
reflexão pessoal sobre a prática docente na Universidade, para a 
construção crítica de um caminho próprio do professor, integrado a um 
projeto pedagógico mais amplo, mas com base em suas necessidades 
específicas, considerando a metáfora do hipertexto, do conhecimento 
como rede, como construção de significados. Sabe-se que o saber 
exige a construção de representações internas. (op. Cit. P. 71) 

 

Mas sabemos que isso não é tarefa nada fácil, até porque muitas vezes 

o professor de Direito se vê limitado em razão do projeto político pedagógico da 

instituição de ensino ao qual está sujeito. Além disso, há alunos que são 

aprovados nos vestibulares dos cursos de Direito sem realmente apresentarem 

condições para tanto; alunos que têm dificuldade na escrita e por vezes não 

estão aptos a sequer elaborar ou redigir um texto simples sobre um assunto 

qualquer. Se a clientela na Educação é multicultural e socialmente diversa, a 

proposta pedagógica deve ser flexível, de modo a proporcionar aos alunos e 

professores meios para que cada um possa construir o conhecimento.  

José Carlos Libâneo (2002)87 aborda essa questão da seguinte forma:  

                                                 
87 LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências educativas e profissão 
docente. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 42. 
 
 



Obviamente, os professores de hoje sabem que diferenças sociais, 
culturais, intelectuais, de personalidade, são geradoras de diferenças 
na aprendizagem. Todavia, o respeito às diferenças vai mais longe, 
implica um posicionamento ativo de reconhecer a diversidade que é 
“ver em cada indivíduo a presença do universal e simultaneamente do 
particular” (Touraine, 1996, p. 68). Atender à diversidade cultural 
implica, pois, reduzir a defasagem entre o mundo vivido dos alunos, 
bem como promover, efetivamente, a igualdade de condições e 
oportunidades de escolarização a todos. 

Com isso, vemos uma problemática posta diante do professor de Direito, 

pois precisa, por exemplo, propiciar condições para que seus alunos aprendam 

a redigir petições, quando sabemos que a grande maioria deles tem 

dificuldades de desenvolver um raciocínio e expressá-lo de forma satisfatória 

através da escrita. 

 

Saliente-se que, para o operador do Direito, saber se expressar por meio 

da escrita é fundamental no seu dia a dia, em qualquer carreira jurídica que 

opte a perseguir, já que nessa área a oralidade é admitida apenas em 

circunstâncias específicas e restritas. Um bom operador do Direito sabe o 

quanto é importante saber exprimir o seu pensamento no papel, e como isso 

ditará se ele será ou não bem-sucedido em sua profissão. 

 

Disso, provavelmente, reflete a ideia dos outros trinta por cento de 

professores que acreditam que os alunos do curso de Direito têm dificuldades 

porque são “desinteressados”, o que pode significar, na verdade, dificuldades 

em acompanhar as aulas, pois há estudos que demonstram que, atualmente, 

nos cursos de Direito, os discentes, em sua maioria, não se veem como parte 

ativa do processo educacional. 

 

Ao contrário, preferem aquele ensino “bancário” de que fala Paulo Freire, 

reclamando muito quando são colocados em situações problematizadoras, ou 

quando o professor apresenta propostas de realização de trabalhos diferentes 

em sala de aula, com vistas à formação humanística. Não raras vezes o 

educador que propõe tais trabalhos é logo rotulado das piores maneiras 

possíveis pelos alunos; o ensino bancário é, para eles, mais fácil, pois não 

precisam se esforçar e já estão com ele acostumados. 



São, nesse sentido, as palavras de Antonio Carlos Gil (2007)88, ao 

criticar tal prática e postura dos discentes: “E o que é mais grave: os alunos 

estão tão acostumados a aulas expositivas no sentido clássico, que tendem a 

rejeitar inovações propostas pelo professor, mantendo uma atitude de 

passividade e desligamento”.  

Assim, também os discentes precisam mudar sua visão acerca do 

ensino e da construção do saber, estando abertos a mudanças, reconhecendo 

sua própria limitação e a necessidade de amadurecerem como seres humanos. 

 

 

Questão 4 -  “Em relação aos professores, o fator primordial é que estão:” 

 

 

 

Nessa questão, trinta por cento dos professores defendem que as 

dificuldades dos alunos em relação aos docentes se devem ao fato de que 

estes se encontram sem oportunidade de aperfeiçoamento. Outros vinte e seis 

por cento dos professores acreditam que as dificuldades ocorrem por conta das 

práticas docentes inadequadas, que acarretam em frustração para os 

professores já que, em razão disso, não conseguem atingir seus objetivos.  

                                                 
88 GIL, Antonio Carlos. Metodologia do Ensino Superior. São Paulo: Atlas. 2007, p. 69. 
 



 

Assim, podemos dizer que os professores, de certa forma, “intuem” que 

as dificuldades dos alunos se devem às práticas docentes inadequadas, e isso 

se relaciona diretamente, acredito, com a falta de oportunidade de 

aperfeiçoamento, ou seja, remete-nos obrigatoriamente à primeira alternativa. 

Nesse sentido, BARDIN (1977) afirma que a intuição precede a construção de 

um conhecimento, o que se mostra positivo, já que a partir dela os professores 

podem buscar melhorar seus métodos pedagógicos89. Em relação à intuição e 

sua importância para o desenvolvimento do conhecimento, o mestre Miguel 

Reale (2010)90 ensina que: 

 
A intuição é um modo de conhecer que tem algo do instinto e da 
emoção, ou como diz Bergson, é uma “espécie de simpatia espiritual”. 
O conhecimento intuitivo opera-se diretamente, como uma sondagem 
no real para coincidir com aquilo que o real tem de concreto, de único, 
e por conseguinte, de inefável. Bergson afirma que o homem é senhor 
de dois instrumentos do conhecer, um intelectivo e outro intuitivo e os 
dois se completam, cada qual dotado de suas características próprias 
e seus valores (nota de rodapé: cf. Bergson, L’ Évolution Créautrice, 
Paris, 120, esp. Cap.11, págs. 147 e segs. e 191 e segs.). 

 

O professor de Direito se direciona pelos erros e acertos. Segue o que a 

maioria de seus próprios professores da graduação fez e age como acha que 

deveria agir, ensinando do mesmo jeito que aprendeu. Parte de uma 

perspectiva coletiva e constrói a sua individualidade como professor, porém, se 

ensina do mesmo jeito que aprendeu, acaba reproduzindo pensamentos e 

ideias, negando toda a questão crítica. Alguns professores se consideram 

multiplicadores de ideias, o que pode extirpar qualquer chance de propiciar 

uma formação crítico-reflexiva aos seus alunos.  

 

Treze por cento dos professores pesquisados acreditam que as 

dificuldades se justificam em razão da falta de autonomia pedagógica, ou seja, 

o professor não tem liberdade para modificar o currículo naquilo que percebe 

ser necessário. Ainda quinze e meio por cento dos professores alegam que o 

“desânimo” dos professores seria o motivo para as dificuldades dos alunos, e 

outros quinze e meio por cento defendem que a má remuneração seria o 

motivo justificador. No entanto, vemos que o valor da hora/aula dos docentes 

                                                 
89 BARDIN (1977), op. Cit. P.33. 
90 REALE, M. Horizontes do Direito e da História. São Paulo: Saraiva, 2000, P. 118. 



na área do Direito é um dos melhores do mercado. Se o professor for 

magistrado, membro do Ministério Público, promotor etc, dentre outras 

carreiras públicas, ou mesmo advogado de renome, autor de livros, o valor da 

hora/aula pode aumentar consideravelmente. E, ainda, leva-se em conta a 

disciplina que será ministrada: se em relação à disciplina poucos são os 

professores disponíveis no mercado, também o valor da hora/aula pode 

majorar.  

 

Questão 5 - “Em relação às universidades/faculdades, o fator primordial (em 

relação às dificuldades dos alunos) é que estão”: 

                   A maioria dos professores (43%) alega que as dificuldades dos 

alunos em relação às universidades ocorrem em razão de turmas numerosas, o 

que, na verdade, não representa novidade nos cursos de Direito. Sabemos que 

as turmas do curso de Direito têm muito mais alunos do que comporta: em 

torno de 100 a 120 alunos, o que dificulta o trabalho do professor, já que não 

tem como se ater às dificuldades de um e outro aluno, diante da classe 

numerosa. 

 



Quinze por cento dos professores acreditam que as dificuldades afloram 

em razão das classes serem heterogêneas. Com efeito, os alunos chegam ao 

curso de graduação com um nível de conhecimento diferente um do outro, em 

razão do contexto social no qual cada um está inserido, bem como por conta 

de sua própria história e suas experiências, o que é bastante natural.  

 

O problema ocorre quando há uma diferença muito grande no nível de 

conhecimento dos alunos. Como equipará-los no curso de Direito? Será isso 

possível ao professor? A prática demonstra que não.  

 

Em algumas situações, é preciso que o professor se empenhe em um 

trabalho individualizado com o aluno, o que nem sempre é possível. Isso 

porque as deficiências dos alunos geralmente remetem às disciplinas do ensino 

fundamental e médio, o que sobrecarrega o professor de Direito, já que a 

maioria não teve acesso às metodologias específicas desses graus de ensino. 

Some-se a isso o fato de que, em geral, as universidades e faculdades de 

Direito geralmente apresentam ao professor currículos prontos, com projetos 

político pedagógicos pouco flexíveis, o que torna o ensino jurídico, não 

raramente, distante da realidade social do aluno, recaindo, pois, na 

problemática da alternativa “d”, escolhida por vinte e dois por cento dos 

professores pesquisados. 

 

Outros quinze por cento alegam que a justificativa para as dificuldades 

dos alunos em relação às universidades e faculdades de Direito é que não 

disponibilizam material didático suficiente e atualizado. Essa problemática – 

atrelada às práticas docentes inadequadas discutidas na questão 4 – faz 

despencar a qualidade do ensino jurídico, a meu ver. 

 

Cinco por cento dos professores acreditam que “prevalece o caráter 

econômico em detrimento do ensino”, ou seja, o lucro é mais importante do que 

o ensino para algumas instituições. Em relação a essa afirmação, constata-se 

que houve um aumento acentuado de abertura de cursos jurídicos no Brasil, os 

quais nem sempre aplicam uma prova adequada no vestibular, permitindo que 



alunos que não estão preparados para o ensino superior adentrem nas 

universidades, visando apenas ao recebimento de mensalidades. 

 

A OAB tem buscado regularizar essa situação, e há alguns anos criou 

um selo, denominado “OAB Recomenda”, conferido às universidades e 

faculdades de Direito que realmente se preocupam com a qualidade do ensino 

jurídico, conforme mencionado no capítulo I. 

 

Questão 6 - “Para melhorar a qualidade do ensino jurídico, acredito ser 

necessário:” 

 

Verifica-se nessa questão que sessenta e oito por cento dos professores 

defende que a opção para melhorar o ensino jurídico é que o processo de 

ensino e aprendizagem seja uma parceria entre professor e aluno. Essa 

afirmação permite antever uma quebra de paradigma educacional, pois até 

pouco tempo atrás a história nos mostrava que a responsabilização pela 

qualidade do ensino jurídico recaía exclusivamente sobre o professor. Sobre o 

professor pairavam as “luzes”, pois era considerado como o único que detinha 

conhecimento diante do aluno, que era o “ignorante” da relação educacional. 

 

Com efeito, de acordo com a pedagogia tradicional, cabe ao professor 

ensinar e ao aluno aprender, como se este fosse uma “tábula rasa”, baseando-



se o professor na mera transmissão de conhecimento, o que, na opinião de 

muitos estudiosos, não contribui para a formação de um aluno crítico-reflexivo, 

e acarreta na mera reprodução da ideologia dominante imposta pelo Estado. 

 

As finalidades da educação não se limitam à transmissão do saber 

formal, científico, técnico, artístico; sua finalidade está ligada à mudança da 

condição humana do indivíduo que adquire esse saber no âmbito de uma 

sociedade. É um elemento transformador do mundo.  

 

É importante que o professor compreenda que a mera transmissão de 

conhecimentos, nos moldes do ensino “bancário”, como dizia Paulo Freire, não 

desenvolve o senso crítico e não estimula a reflexão por parte do aluno.  A 

pedagogia desenvolvida por Freire se apresenta como uma pedagogia 

humanista, que problematiza e questiona, entendendo o ser humano como um 

ser inconcluso, inacabado e incompleto que, ao perceber que não conhece 

tudo, busca o saber, o conhecimento e o seu aperfeiçoamento, continuamente, 

com vistas a sua emancipação. 

 

Contudo, Freire afirma que há sempre uma intenção por trás da 

educação, pois o processo educativo é um ato político, uma relação de domínio 

ou de liberdade entre as pessoas. A educação seria o caminho para a 

libertação das pessoas oprimidas.  

 

Freire criticava a concepção de educação na qual o professor é mero 

transmissor de informação, “depositando” seus conhecimentos nos alunos, não 

havendo espaço para reflexão ou debates, em uma espécie de "educação 

bancária", conceito por ele desenvolvido. Segundo Paulo Freire (1996)91: 

 
Eis aí a concepção bancária da educação, em que a única margem de 
ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, 
guardá-los e arquivá-los. Na visão "bancaria" da educação, o "saber" é 
uma doação dos que julgam sábios aos que julgam nada saber. 
Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da 
ideologia da opressão e absolutização da ignorância, que constitui o 
que chamamos de alienação e ignorância, segundo a qual esta se 
encontra sempre no outro. 

                                                 
91 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996, p. 58. 



Ainda, segundo o autor: “Educa-se para arquivar o que se deposita. Mas 

o curioso é que o arquivado é o próprio homem, que perde assim seu poder de 

criar, se faz menos homem. O destino do homem deve ser criar e transformar o 

mundo, sendo sujeito de sua ação.”92 

Para Freire, a educação que liberta é aquela que faz com que o aluno 

desenvolva consciência crítica e participe ativamente no processo de 

aprendizagem, pois só assim o homem se torna, efetivamente livre93. A 

educação pode, portanto, significar libertação. 

Mas, o que significa ser um aluno critico? Segundo MOSSINI (2010): “É 

crítico o aluno que pensa e reflete sobre os fatos concretos e extrai da sua 

análise argumentos e ideias para melhorar seu desempenho, traçar melhor 

seus objetivos, definir suas atitudes e repensar suas crenças.” 94 

Freire acreditava que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

possibilidade para a própria produção ou a sua construção. Assim, as atenções 

devem se voltar para o aluno, reconhecendo-se que este também tem sua 

grande parcela no ato de conhecer, pois não é objeto, mas sim sujeito da 

educação, já possuidor de uma gama de experiências adquiridas no decorrer 

de sua vida. 

Nesse sentido, Álvaro Vieira Pinto (2003)95 acredita que educar acarreta 

no encontro de duas consciências. O ponto de partida da educação não é a 

ignorância do educando, mas sim o que ele sabe; a diferença de acervo 

cultural que tem o aluno no momento em que vai para a universidade. 

 

Dessa forma, aos olhos do professor, o aluno deve deixar de ser “aquele 

que ignora”, para ser considerado como ser humano sabedor e detentor de 

conhecimentos que também podem agregar ao docente, embora diferentes do 

que este último possui. É por isso que, atualmente, se diz que o professor 

também aprende. 
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Conforme a sociedade vai se desenvolvendo, a educação passa a ser 

mais importante ainda, justamente porque o educando também atua como 

educador. O educador deve compreender que a fonte de seu constante 

aprendizado é a sociedade, da qual recebe estímulos, desafios e problemas a 

solucionar. Deve, pois, se adaptar às novas exigências de sua realidade.  

 

Compete ao professor, além de incrementar e atualizar os seus 

conhecimentos, esforçar-se por praticar os métodos mais adequados em seu 

ensino, conforme sua própria realidade pessoal, avaliando sua conduta e seu 

desempenho, verificando se está atingindo os objetivos da educação. 

 

Outro aspecto importante também notado nesta questão 6, foi que 

nenhum professor escolheu a alternativa “b”, que se refere à disponibilização 

de novos recursos tecnológicos pelas universidades ou faculdades de Direito. 

Esse pode ser um indicativo de que, para o professor de Direito, não é tão 

importante assim que as instituições de ensino disponibilizem recursos 

tecnológicos de última geração. Isso, provavelmente, decorre do fato de que, 

na prática, o professor de Direito manifesta certa resistência em se apropriar 

desses recursos, e também não há muito incentivo aos alunos para que deles 

façam uso, com raras exceções, por óbvio.  

 

Nota-se aqui o reflexo do conservadorismo que insiste em ditar o nosso 

ensino jurídico, ainda estreitamente fundamentado na pedagogia tradicional, o 

que se expressa, na prática, dentro das salas de aula. 

 

Por outro lado, vinte por cento dos professores afirmaram que, para a 

melhora do ensino jurídico é preciso que o professor se aperfeiçoe e se 

atualize, o que pode significar que estamos vivenciando uma contradição no 

ensino jurídico: o desejo pelo novo se debate com aquilo que é velho, que já 

não serve mais, mas que ainda é praticado em razão do costume, em uma 

espécie de inércia educacional, por ser mais fácil continuar agindo da mesma 

forma do que refletir acerca de como melhorar as práticas pedagógicas. 

 



Com efeito, o paradigma educacional vigente vem ruindo pouco a pouco, 

já que os professores começaram a perceber que o ensino jurídico precisa de 

mudanças. Este é o primeiro passo para qualquer mudança: a conscientização. 

Por último, doze por cento dos professores afirmam ainda que para melhorar o 

ensino jurídico é imprescindível que aumentem os salários dos professores. 

 

 

Questão 7 - “Com relação à minha motivação para ser professor, sinto-

me:”  

 

 

 

Cem por cento dos professores afirmaram que se sentem desafiados a 

buscar novos métodos de ensino, o que corrobora a ideia de que o atual 

paradigma vem mudando, pois começam a sentir-se compelidos a apropriar-se 

de novas metodologias de ensino, embora não tenham muito certo e definido 

por onde começar e o que efetivamente melhorar. Isso demonstra claramente a 

crise vivenciada no ensino jurídico na atualidade, conforme explicitado no 

capítulo I deste trabalho. 

 

 

 



Questão 8 - “Para ser um bom professor de Direito é preciso:” 

 

 

A maioria dos professores (54%) escolheu a alternativa “c”, ou seja, 

“saber transmitir o conteúdo das aulas”. Verifica-se, com isso, que embora os 

professores estejam abertos a buscar novos métodos de ensino, na prática 

ainda prevalece o método pedagógico tradicional, baseado na mera 

transmissão de conhecimento. Aqui fica uma observação em relação à 

incompletude do ato de transmitir conhecimento: é necessário que o professor 

trabalhe a favor de possibilitar e de criar a oportunidade para seus alunos 

desenvolverem seu senso crítico por meio da reflexão. Nesse sentido, a 

transmissão de conteúdos como verdades finitas e estagnadas mais aliena do 

que educa. 

 

Por meio da pesquisa realizada, constatamos a emergência de um novo 

paradigma. Na prática dos professores investigados é nítida a crise do 

paradigma moderno. De um lado estão os que consideram o conhecimento e o 

ensino como transmissão de um saber pronto e acabado; de outro lado, os que 

entendem o conhecimento e o ensino como uma construção em constante 

aprendizado. 

 



O problema dos professores que consideram o conhecimento como 

transmissão de um saber pronto é a adoção de uma posição epistemológica e 

filosófica acrítica frente ao contexto histórico e social em que estão inseridos. 

Em sua prática pedagógica, defendem o conceito de conhecimento como um 

todo construído e organizado.96 Celso Hiroshi Iocohama (2011)97 expõe as 

graves consequências do ensino meramente reprodutivo do Direito:  

A formação educativa do indivíduo pode levá-lo ao discurso repetitivo, 
adotando a cômoda postura de se manifestar sobre a vida de acordo 
com o que dizem dela e não a partir da sua própria análise, 
sistematização e conclusões. A dominação havida por conta da 
educação familiar, a dominação decorrente de uma formação escolar 
inflexível, a dogmatização decorrente de uma formação até mesmo 
religiosa, pode produzir um indivíduo inapto a questionar as 
incongruências perante as quais se depara, escolhendo reprimir o 
sentimento de inconformismo por conta da cultura subserviente que se 
lhe estabeleceu. Esse sujeito, já (con)formado com a dominação que 
lhe foi imposta muitas vezes sem ter clareza disso, vem para os bancos 
acadêmicos do Curso de Direito e se depara com novas autoridades, 
em profissionais que acumulam a função docente com cargos (ou 
sentimento) de autoridades. O resultado é manter-se um ambiente 
autoritário-dominador, o qual produzirá sujeitos limitados, que muito 
provavelmente enfrentarão as dificuldades da vida projetando a culpa 
no mundo e não por conta de sua própria limitação. 

 

Uma questão que foi muito discutida no Congresso da Associação 

Brasileira do Ensino do Direito (ABEDI), do ano de 2004, foi a ausência de 

preocupação com o aspecto crítico ou com o aspecto didático por parte dos 

professores de Direito, pois constatou-se que as aulas nos cursos de Direito 

ainda são preparadas, em sua grande maioria, a partir de informações contidas 

nos manuais, apostilas e livros de doutrina que, fundamentalmente, analisam a 

legislação existente sobre cada tema, sem preocupação com o aspecto crítico 

ou didático, onde os alunos delas participam como ouvintes, atentos e 

silenciosos. 

 

Geralmente, os professores têm domínio profundo e atualizado da 

disciplina que lecionam e apresentam o domínio de habilidades técnicas, mas 

                                                 
96 FORESTI (1997), op. Cit. P. 70. 
97 IOCOHAMA, Celso Hiroshi. O ensino do direito e a separação dos eixos teórico e prático: inter-
relações entre aprendizagem e ação docente. São Paulo: USP, 2011. Tese (Doutorado em Educação) – 
Programa de Pós-Gradução em Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, p. 46. 



poucos têm consciência do que significa ensinar, reproduzindo em sua 

metodologia de ensino o seu próprio caminho na busca do conhecimento.  

 

Entre um e outro extremo, estão os professores que convivem com a 

existência dos dois paradigmas: o que está ruindo e o que está emergindo, 

percebendo que alguma coisa não vai bem.  

 

Além disso, há aqueles professores que embora tenham a nítida clareza 

de que o conhecimento é uma construção, uma parceria entre aluno e 

professor, continuam trabalhando com propostas ultrapassadas, revelando uma 

prática pedagógica contraditória e ambígua, refletindo por vezes a situação da 

própria instituição de ensino.  

 

Ora, o conhecimento é dinâmico: se constrói e se desconstrói para 

depois dar vazão a outro conhecimento que mais tarde passará pelo mesmo 

processo, em um círculo de evolução sem fim. 

 

Não que os conteúdos não devam ser ministrados. A técnica jurídica 

deve de fato integrar os currículos. Porém, todo conhecimento, toda 

descoberta, tem natureza transitória e questionável, e ao professor cabe 

defender que toda verdade dita é uma verdade relativa, ou seja, que admite 

posição contrária, desde que existam provas e evidências nesse sentido. 

 

E, ainda, trinta e seis por cento dos professores assinalaram que é 

preciso munir-se de saberes docentes específicos. Nesse aspecto em 

particular, notamos um avanço no ensino jurídico pois, nas décadas passadas, 

predominava a ideia de que para ser um bom professor de Direito bastava ser 

um operador do Direito bem-sucedido em outras carreiras jurídicas. Esse 

pensamento prevalece ainda hoje sob o ponto de vista de algumas 

universidades e faculdades, porém, nota-se que o professor, ao contrário, 

percebe que necessita de outros saberes além daqueles decorrentes de sua 

atuação como operador do Direito e tenta ir em busca disso. 

 



Ora, sabemos que para ser um professor de Direito competente, além de 

dominar as técnicas jurídicas, o docente tem que se apropriar de saberes 

docentes específicos; didática e método pedagógico por meio dos quais seus 

alunos o compreendam.  

 

Continuando, apenas cinco por cento dos professores acreditam que 

para ser um bom professor é necessário ser um operador do Direito bem-

sucedido em outras atividades da área jurídica.  Outros cinco por cento 

assinalaram que o professor deve dominar o conteúdo das leis, jurisprudências 

e técnicas jurídicas, o que manifesta um pensamento voltado para o ensino 

estritamente tecnicista, em sua essência. 

 

Questão 9 - “Decidi ser professor de Direito em razão:”  

 

 

Noventa por cento dos professores responderam “por vocação”.  Porém, 

a vocação não basta para a docência, sendo necessário ao professor se 

aprofundar em saberes docentes específicos e se constituir como docente. 

Pimenta e Anastasiou (2002)98 criticam essa posição ao mencionar que: 

“Assim , sua p assagem  p ara a d ocência oco r re nat uralm ent e; 

                                                 
98 PIMENTA, S.G. Docência no Ensino Superior. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
 



d orm em  p ro f issionais e p esq uisad o res e acord am  p ro f essores!” 

Neste sentido, FORESTI (1997) ensina que: 
 
(...) é necessário envolver-se por inteiro com o ato pedagógico e com a 
formação do aluno, no processo de construção e reconstrução do 
conhecimento. Finalmente, é preciso buscar a unidade dos elementos 
essenciais da prática pedagógica  no ensino superior: elementos 
técnicos, no sentido de garantir que a metodologia de ensino envolva o 
saber e o saber fazer, na articulação crítica entre conteúdo e forma; 
elementos epistemológicos,  no sentido de compreender o 
conhecimento e o ensino como processos de construção; elementos 
humanos, tendo em vista o exercício adequado dos papéis em sala de 
aula e   a interação plena entre professor e aluno, sem desconsiderar 
que a direção do processo é do professor, como autor do trabalho 
pedagógico; elementos políticos, no sentido de assumir o compromisso 
social do professor, a partir da sua conscientização sobre a função da 
Universidade, as estruturas de poder vigentes na instituição 
universitária, o papel do ensino no contexto de uma sociedade do 
conhecimento e a influência dos paradigmas na prática universitária.  
(OP. CIT. P. 78) 
 

 

Questão 10 - “Aprender significa:” 

 

Para oitenta e dois por cento dos professores, aprender significa 

“absorver o conteúdo das aulas e desenvolver críticas a respeito”. Doze por 

cento acham que aprender é entender o conteúdo da aula, o que revela a 

prevalência em parte da pedagogia tradicional. Seis por cento consideram que 

aprender é memorizar a matéria, o que sabemos que não implica realmente em 

aprender, pois vemos que até crianças pequenas e animais como papagaios 



podem memorizar e repetir palavras. O aprendizado requer uma atividade 

muito mais aprofundada do intelecto.  

 

 

Questão 11 - “Tenho outra atividade além de ser professor, que é:” 

 

 

 

 

Constata-se que trinta e seis por cento, ou seja, a maioria dos 

professores é de advogados. Apenas trinta por cento dos professores exercem 

exclusivamente a docência. Vinte e quatro por cento são juízes, promotores, 

delegados, dentre outras carreiras jurídicas. Apenas cinco por cento são 

pesquisadores, o que provavelmente indica que na área jurídica há pouco 

incentivo à pesquisa. MURARO (2010) afirma que: 

 
A pós-graduação em Direito no Brasil ainda não tomou o 
espaço institucional no processo de formação de docentes. 
Ainda não se pensa na importância da pesquisa jurídica como 
instrumento de modernização e democratização da 
infraestrutura de pesquisa no País. Os vínculos com os 
modelos burocráticos e autoritários de produção e avaliação de 
projetos precisariam ser rompidos, tornando viáveis 
mecanismos de convivência com a pesquisa jurídica como 
instrumento de reflexão sobre a ordem constituída. Assim os 



problemas enfrentados pela pós-graduação na área jurídica se 
revelam na luta entre a conservação e a renovação. Tal luta 
sempre esteve inserida no contexto maior da crise institucional 
brasileira e da consolidação do Estado, que vem se 
prolongando desde a Independência e a criação dos cursos 
jurídicos. O desinteresse com a pesquisa jurídica e a 
formação docente na área do Direito advêm do fato de que 
os estudos jurídicos não são apenas estudos sobre a 
norma positiva, mas sobre a ordem estatal e suas 
conexões com a sociedade, bem como sobre a capacidade 
de modificação, adaptação e conservação de ambas, ordem 
estatal e sociedade. (grifamos – op. Cit. P. 11) 
 

 

Conforme MURARO (2010), a pesquisa na área jurídica não é 

incentivada porque na verdade pode servir como instrumento de 

enfraquecimento das instituições. Da mesma forma, a questão da formação do 

professor de Direito não é abordada como deveria, uma vez que pode se 

transformar em uma ação crítica e de questionamento das instituições e dos 

códigos.  

 

Setenta por cento dos professores entrevistados veem a docência como 

um complemento da profissão principal, o que corrobora a ideia de que, na 

área do Direito, a docência está quase que sempre em segundo plano, 

conforme a hipótese levantada por esta pesquisadora. 

 

Discutindo essa questão, W. Kourganoff (1990)99 critica o fato da 

competência pedagógica, da dedicação ao ensino, não contar na carreira do 

professor universitário: “Assim, paradoxalmente, no ensino superior o ensino 

não é jamais considerado como a principal função de um professor.”  Diante 

desse fato, Paoli (1988)100 lança a hipótese de que “na cultura universitária 

existe uma corrente de pensamento que julga o ‘dar aulas’, ou ‘ensinar’ ou 

‘orientar’ como alguma coisa que não vale a pena.” 

 

Corroborando esse entendimento, FORESTI (1997) afirma que:  
 

                                                 
99 KOURGANOFF, W.  A face oculta da universidade.  São Paulo: Editora UNESP, 1990, p. 108.  
 
100 PAOLI, N. J. O princípio da indissociabilidade do ensino e da pesquisa: elementos para uma 
discussão. Cadernos CEDES, n.22, p.27-52, 1988.  
 



É importante registrar  que a falta de compreensão do significado 
pedagógico de sua prática muitas vezes faz o próprio  docente encarar 
a atividade de ensino como uma questão menor. Quando o interesse 
existe, falta fundamentação teórica para romper o senso comum 
que caracteriza essa prática, levando-o muitas vezes  a buscar nos 
meios, nos equipamentos e recursos,   a solução mágica para as 
questões pedagógicas, sem uma reflexão crítica sobre a sua prática e 
sem preocupação com a construção do projeto pedagógico de sua 
disciplina e do curso no qual está inserido. (grifamos – op. Cit. P. 70-
71) 

 

Nota-se que a docência na área jurídica funciona como um complemento 

à carreira principal a qual o professor tem, não sendo considerada efetivamente 

como profissão. Ora, será que na verdade ser professor de Direito não 

configura uma profissão?  É, pois, um acessório vinculado a uma profissão 

principal que não implica disposição para apropriar-se de saberes específicos? 

A docência na área do Direito não se mantém por si mesma, não é autônoma, 

mas sempre vinculada, de forma secundária e dependente? É p reciso  

reconhecer  q ue a p ro f issão  d ocen t e t em  um a esp ecif icid ad e 

ep ist em o lóg ica d if eren t e d e out ras p ro f issões, t an t o  no  q ue se 

ref ere aos seus sab eres, q uan t o  às sit uações d e suas const ruções, 

além  d e sua d im ensão ét ica (CUNHA, 1996)101. 

 

Assim, vemos a necessidade do professor de Direito de ir em busca de 

constituir-se como docente, superando e rompendo o senso comum 

característico dessa área, assumindo-se como educador que tem função social 

distinta das demais profissões. 

 

 

Questão 12 - “Minha experiência como professor tem sido:” 

 

Percebemos por meio dessa questão que o grupo de professores de 

Direito estudado, em sua maioria, acha gratificante sua experiência como 

docente. Cinco por cento consideram sua experiência como docente 

“compensadora”. 

                                                 
101 CUNHA, M.I., LEITE, D.B.C. Decisões pedagógicas e estruturas de poder na universidade. 
Campinas: Papirus, 1996 (Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).   
 



 

 

Os professores que participaram da pesquisa, em geral, manifestaram 

que se sentem realizados, não tanto pela remuneração, mas sim pelo retorno 

que têm de seus alunos e da própria sociedade que valoriza o professor de 

Direito, atribuindo-lhe maior status e prestígio, mais do que outros operadores 

do Direito que não exercem a docência. Na prática, vemos que os pareceres 

emitidos por professores são considerados mais valiosos e confiáveis pela 

sociedade em geral. 

 

Assim, finalizando este capítulo e considerando todos os resultados 

obtidos por meio das questões fechadas e suas respostas, foi possível 

constatar que a formação dos professores de Direito entrevistados não os 

constitui como docentes, sendo necessário repensar essa questão da formação 

docente na área jurídica, que tem impactado diretamente a qualidade do ensino 

jurídico brasileiro na atualidade. 

 

A pesquisa revelou que há uma grande preocupação por parte dos 

professores com a melhora do ensino jurídico, mas evidenciou também que a 

maioria dos professores não tem clareza acerca do que podem fazer para 

contribuir para isso. Demonstrou também, que para o professor de Direito há 

uma hierarquia entre ser operador do Direito em qualquer outra carreira jurídica 



e ser professor. O trabalho docente é quase que um apêndice da profissão 

principal; um “plus”. Não há consciência da importância do trabalho docente e 

do impacto que tem sua atuação para toda a sociedade. Eis aí uma questão 

que merece reflexão por parte dos professores de Direito. 

 

Todas essas dificuldades ficaram fortemente evidenciadas também nos 

discursos relativos às questões abertas, cujos resultados serão apresentados 

no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cada pessoa é uma fonte única e inesgotável 

de conhecimento. 

Carlos Rodrigues Brandão 

 
 

CAPÍTULO V 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES DE DIREITO: 

UMA ANÁLISE DOS DADOS 
 
 
Como mencionado no capítulo anterior, a análise dos dados foi dividida 

em duas etapas: a primeira, contida no capítulo IV, que remete à análise das 

questões fechadas, e a segunda, neste capítulo, tratando especificamente dos 

dados obtidos com as questões abertas e as palavras indutoras. 

 

No capítulo anterior ficou claro que a formação do operador do Direito 

não o constitui como docente, o que justifica em parte as suas dificuldades do 

início de carreira docente, e mesmo depois de vários anos no exercício da 

docência. 

 

Além disso, confirmou-se a hipótese de que, para o professor de Direito, 

existe uma hierarquia entre a sua atividade como operador do Direito em 

qualquer outra carreira jurídica – e ser professor, o que ficou evidente também 

nas respostas dadas pelos professores às questões abertas. 

 

Assim, neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir 

de uma análise aprofundada dos discursos relacionados às respostas das 

questões abertas. Em parte, esses resultados vieram ao encontro daqueles já 

obtidos por meios das questões fechadas, complementando-os, como 

veremos.  

 

Os questionamentos relativos às questões abertas, exigem que o 

entrevistado complete a frase: “Ser professor de Direito significa: [...]”; “Acredito 

que o professor de Direito se forma professor da seguinte maneira: [...]”, “No 

início de minha carreira como professor, eu me senti: [...] porque: [...]”. 



Analisando as respostas dadas pelos professores às questões abertas 

muitas considerações podem ser feitas. Corroborando o entendimento já 

esposado no capítulo anterior, acerca das questões fechadas, também em 

relação às questões abertas ficou fortemente evidenciado pelas respostas que 

a formação do professor de Direito não o constitui como docente. A docência 

na área do Direito está, na maioria das vezes, em segundo plano, atrelada a 

uma outra profissão e dela dependente, profissão essa que é muito mais 

importante aos olhos do operador do Direito e que supostamente lhe dá base 

para a docência.  

 

O professor de Direito, via de regra, ESTÁ professor e não É professor. 

Falta ao professor de Direito a plena consciência de sua função. A 

conscientização é importante para constituição do professor de Direito, o que 

impactará diretamente o desenvolvimento de seus alunos. 

 

Nesse sentido, PINTO (2003) trouxe grande contribuição em sua obra, 

discorrendo acerca do que seja “consciência”. Afirma o autor que “consciência 

é a representação mental da realidade exterior e interior (autoconsciência) que 

tem o indivíduo ou uma coletividade”102. No entanto, para Vieira Pinto a 

consciência pode tanto ser ingênua como crítica.  

 

A consciência ingênua é aquela que não inclui, em sua representação da 

realidade exterior e interior de si mesma, a compreensão das condições e 

determinantes que a fazem pensar como pensa. Não inclui a referência ao 

mundo objetivo como seu determinante fundamental.  

 

Para a consciência ingênua, a realidade e o contexto histórico e social 

são apenas recebidos ou enquadrados em um sistema de ideias que se cria 

por si mesmo; ela não tem autoconsciência. Por outro lado, a consciência 

crítica é aquela que tem clara percepção dos condicionamentos objetivos que 

influem na sua representação mental que tem do mundo e de si mesma. 

Compreende que o mundo objetivo é uma totalidade, dentro da qual se 

encontra inserida, em determinado espaço e tempo; é autoconsciência. 

                                                 
102 PINTO (2003), op. Cit. P. 59-68. 



Fazendo uma conexão desse entendimento acerca da consciência com a 

concepção de educação e ensino, vemos que ela pode assim se apresentar: A 

consciência ingênua considera o educando um “ignorante”, em sentido lato e 

vê o aluno como mero objeto da educação; não o reconhece como sujeito da 

educação.  

 

Como consequência disso, a consciência ingênua parte da premissa que 

o educando é um ser que não possui consciência e que precisa recebê-la pela 

educação, acreditando que irá transformar um ser que não é homem, em 

homem103. Com isso, o aluno se sente inferior e passa a agir passivamente, 

porque julga que está recebendo do professor uma verdade absoluta, na qual 

não pode influir.  

 

Ora, a consciência ingênua encara a educação como mera transmissão 

de um conhecimento finito e acabado, onde o conteúdo e a forma da educação 

não se modificam conforme o sujeito, o tempo e o lugar em que são 

aplicados.104 De outra banda, na concepção crítica da educação, o educando é 

tido como sujeito da educação e se comporta como tal, impondo-se de forma 

ativa, em uma relação de parceria com o professor. O aluno sente que pode 

dar vazão às suas ideias e que pode influir positivamente na sociedade em que 

vive, reconhecendo-se também como um potencial educador. 

 

Assim, percebemos o quanto é importante que o professor de Direito 

tenha uma concepção crítica acerca do ensino jurídico e como deve se assumir 

e se constituir como docente.  

 

5.1. Categorias de análise e representações sociais auferidas 
 

Neste item, apresentarei os resultados obtidos com as respostas dadas 

às questões abertas, organizando-as em algumas categorias, realizando a 

análise de conteúdo e discorrendo acerca das representações sociais 

auferidas. 

                                                 
103 PINTO (2003), op. Cit. P. 64 
104 PINTO (2003), op. Cit. P. 65. 



   Mas antes de entrarmos nesse aspecto importante do presente 

trabalho, é preciso compreender sobre o que se baseiam as representações 

sociais. 

 

              As representações sociais expressam os significados de diversas 

questões relacionadas à realidade vivenciada por um determinado grupo de 

pessoas. Mas, como diria o mestre REALE (2000), “o que conhecemos do 

mundo real? Conhecemos as coisas como elas são, e elas são em si como a 

conhecemos?”105. 

 
             Os idealistas defendem que as coisas não existem por si mesmas, 

mas são sempre dependentes e subordinadas às representações que delas 

temos. Assim, defendem que não conhecemos as coisas, mas sim 

representações de coisas, ou as coisas enquanto representadas106. Já os 

realistas dizem que: 

 
 Se todos os homens são diversos, mas chegam à mesma afirmação a 
respeito de “algo” percebido, é porque existem em “algo” elementos 
estáveis, não subordinados às variações subjetivas. Se o sujeito fosse 
fator “determinante” daquilo que se conhece, haveria uma percepção 
distinta para cada sujeito e não seria possível haver ciência, nem 
comunicação de ciência. Se existe intersubjetividade dos objetos da 
percepção e uma ciência comum entre os homens, ciência esta que 
uma geração transmite à outra, é porque existe um elemento real que 
as percepções “reproduzem”, parcial ou totalmente, sendo dotado de 
qualidades que não se subordinam ao esquema deste ou daquele 
outro indivíduo, ou à subjetividades em geral. (REALE, 2000, op. Cit. 
P. 118). 

 

             O conhecimento é sempre uma relação ou um laço entre o sujeito que 

conhece e “algo” conhecido que denominamos “objeto”107. O sujeito e o objeto 

são os termos ou os elementos essenciais de todo conhecimento. Pelo 

intelecto, os elementos sensoriais são ordenados e deles se extraem os 

conceitos, senão vejamos:  
A inteligência não é uma chapa fotográfica, que registre passivamente 
impressões, mas é, ao contrário, um fator ativo e positivo, capaz de 
subordinar a si os elementos empíricos, de maneira a captá-los na sua 
essência, atingindo-lhes os significados, ou formas universais, que se 
traduzem em conceitos”. (REALE, 2000, op. Cit. p. 96) 

 
                                                 
105 REALE (2000), op. Cit. P. 115 
106 REALE (2000) op. Cit. P. 117 
107 REALE (2000) op. Cit. P. 115 



             Contudo, o homem imprime a marca de sua subjetividade em algo que 

se torna objeto. Dessa forma, aquilo que conhecemos conserva as marcas das 

garras apreensoras de nossa subjetividade108, o que se manifesta fortemente 

nas representações sociais. 

 
             Considere-se ainda que o espaço e o tempo, ou seja, o contexto social 

em que estamos inseridos, são “lentes” por meio das quais percebemos as 

coisas conforme nossos crivos espaço-temporais; REALE (2000) afirma que 

Kant tornou claro que qualquer observação de um fato já está subordinada a 

condições que são próprias do sujeito cognoscente109. 

 
             Feita esta sucinta introdução para nos situarmos, cabe demonstrar 

aqui a importância e repercussão das representações sociais do grupo de 

professores de Direito investigado, não sem antes afirmar que elas podem ou 

não dar conta da realidade, como diriam os idealistas. 

 
             O tema representações sociais é terreno fértil que nos possibilita 

constatar a percepção de um grupo acerca de sua realidade, em dado 

momento, inseridos num contexto social específico, independentemente da 

corrente a que se achega o leitor. 

 
  Assim, para possibilitar esta etapa da análise, elaborei uma tabela 

(Anexo III) na qual transcrevi as quatro palavras citadas pelos professores ao 

ouvir cada uma das palavras indutoras: 1-“ensinar”, 2-“aprender” e 3-

“professor”, obtendo os seguintes resultados: 

 
 
1ª CATEGORIA DE ANÁLISE: “INÍCIO DE CARREIRA” 

 

O início de carreira em qualquer área do conhecimento que se pretenda 

exercer a docência sempre oferece margem a muitas discussões e debates, 

trazendo aspectos e conflitos que se evidenciam no dia a dia, como sabemos. 

Contudo, nos discursos dos professores de Direito entrevistados, observa-se 
                                                 
108 REALE (2000), op. Cit. P. 102 
109 REALE (2000) op. Cit. P. 102-105 



que a maioria dos docentes tentou ocultar ou mascarar as suas dificuldades e 

limitações do início de carreira. Ora, diante da pergunta nº 15 do questionário - 

acerca de como se sentiram no início de carreira - vejamos as respostas de 

alguns professores: 

 

Questão 15: No início de minha carreira como professor, senti-

me:__________porque:_______ 

 

Professor 1: “Muitíssimo bem, por ter a certeza de estar fazendo o que eu 

realmente gosto e sei fazer: lecionar.” 

 

Professor 4: “Feliz, porque o contato com os alunos é muito bom e a 

responsabilidade por ensinar nos estimula a aprender cada vez mais.” 

 

Professor 5: “Honrado, porque era um multiplicador de ideias e pensamentos, 

e achava que poderia mudar o mundo, mas me contentei em modificar algumas 

pessoas de forma positiva.” 

 

Professor 11: “Sempre me senti bem, em razão da resposta dos alunos ser 

positiva.” 

 

Constatou-se que poucos foram os professores que realmente 

reconheceram a insegurança comum e presente em qualquer início de carreira.  

Apenas os professores 9, 10, 13 e 15 afirmaram que se sentiram inseguros 

quando começaram a lecionar. Nesse caso, verifica-se que a ancoragem seria 

a simplificação dos problemas. Conforme Maria Malta Campos (2003)110, a 

simplificação dos problemas está ligada à questão da exclusão no caso da 

educação; podemos também estender esse entendimento ao ensino jurídico: 
 

A qualidade da aprendizagem, as condições de socialização no 

ambiente escolar podem, ao mesmo tempo que incluem alguns, 

contribuir para excluir outros, tanto objetivamente, pelas oportunidades 

                                                 
110 CAMPOS, Maria Malta. Educação e políticas de combate à pobreza. Revista Brasileira de Educação. 
Associação Nacional de Pós-Graduação e pesquisa em educação. São Paulo, n. 024, set/dez. 2003, p. 183-
191. 
 



diminuídas ou negadas, como subjetivamente, pela vivência de 

experiências de rejeição social e de não reconhecimento de identidade. 

 

 Ora, a maioria dos professores considera que tudo está bem, quando 

existem muitos problemas; agem como se estivesse tudo bem, quando 

sabemos que não está, talvez para defesa de sua identidade, numa prática que 

pode ser considerada defensiva, escamoteando a realidade que não é tão boa 

assim, demonstrando certo receio em dizer a verdade. Mas, podemos 

perguntar: por quê?  

 

JODELET (2005) acredita que a adesão coletiva de um grupo a um 

corpo de representações é um meio de afirmar-se na sua unidade, de defender 

a sua identidade; lembrando um interdito vital, ela faz de cada um o militante do 

seu grupo, que marcará as suas cesuras internas e complementa: 
 
Cada um aprende, do grupo, uma arte de fazer, de comportar-se e de 
sentir-se. Isso já afeta o seu psiquismo. Cada um pensa e age como 
representante e defensor de seu grupo. Isso também modifica sua 
própria imagem e a sua dinâmica interna. Os membros do corpo social 
se põem a funcionar de maneira unida, numa espécie de consenso 
vital. (JODELET, 2005, op. Cit. p.353 e 378) 

 

E, ainda: 

 
Há uma constante que atravessa toda a vida da comunidade, em 
qualquer nível que nos situemos quando percorremos em caracol todos 
os seus momentos passados ou presentes, todos os seus lugares 
públicos ou privados: a contradição entre o interesse e o medo. Um e 
outro ditam as condutas, impõem regras e exigências para o 
funcionamento do sistema colonial, dominam os seus atores, numa 
lenta invenção para a qual a comunidade mobilizou todos os seus 
saberes e seu saber-fazer para sobreviver. (...) sobreviver na unidade 
de um grupo ameaçado por dentro, reprovado por fora. Sobreviver 
como se nada estivesse acontecendo: exibir o rosto plácido e 
respeitável da normalidade (...). (op. Cit. p.354-355) 

 

Mas, por outro lado, será que isso pode refletir certa acomodação por 

parte dos professores? Ou esse fato poderia ser considerado como pouco valor 

dado à questão educacional pelos docentes?  

 

Assim, por meio dessa pesquisa, conclui-se que os professores 

objetivaram em suas representações a própria condição de ser professor, ou 

seja, para o grupo de professores entrevistado, o fato de serem operadores do 



Direito bem sucedidos em outras carreiras jurídicas os torna aptos ao trabalho 

docente. 

 

 

2ª CATEGORIA DE ANÁLISE: “ENSINAR X APRENDER”  

 

 

Por meio dos resultados obtidos ao longo dessa pesquisa, podemos 

concluir que o professor de Direito é compelido a construir sozinho um caminho 

próprio na escolha dos seus métodos pedagógicos, vez que a legislação 

vigente não exige que o operador do Direito frequente cursos de capacitação 

para a docência.  

 

Sendo assim, podemos dizer que os professores de Direito, de certa 

forma, “intuem” que as dificuldades dos alunos se devem às práticas docentes 

inadequadas, buscando uma oportunidade de aperfeiçoamento.  

 

Os professores entrevistados afirmaram que se sentem desafiados a 

buscar novos métodos de ensino, o que corrobora a ideia de que o atual 

paradigma vem mudando, pois começam a sentir-se compelidos a apropriar-se 

de novas metodologias de ensino, embora não tenham muito certo e definido 

por onde começar - e o que efetivamente melhorar. 

 

O professor de Direito se direciona pelos erros e acertos da prática 

docente. Fundamenta as suas aulas naquilo que aprendeu ou viu com seus 

próprios professores da graduação, ensinando do mesmo jeito que aprendeu, 

reproduzindo pensamentos e ideias, negando quase sempre toda a questão 

crítica. Boa parte dos professores que participaram da pesquisa acredita que 

para ensinar é preciso saber transmitir o conteúdo das aulas. Verifica-se, com 

isso, que embora os professores estejam abertos a buscar novos métodos de 

ensino, na prática, ainda prevalece o método pedagógico tradicional, baseado 

apenas na transmissão de conhecimento. Essa contradição é o motivo da crise 

vivenciada no ensino jurídico na atualidade e indica a quebra do paradigma 

dominante. 



Ora, por meio da pesquisa realizada, constatamos a emergência de um 

novo paradigma. Como vimos no capítulo anterior, na prática dos professores 

entrevistados é nítida a crise do paradigma moderno. De um lado estão os que 

consideram o conhecimento e o ensino como transmissão de um saber pronto 

e acabado; de outro lado, os que entendem ser o conhecimento uma 

construção em constante aprendizado, infinita. Entre um e outro extremo, estão 

os professores que convivem com a existência dos dois paradigmas: o que 

está ruindo e o que está emergindo, percebendo que alguma coisa não vai 

bem.  

 

Além disso, há aqueles professores que embora tenham a nítida clareza 

de que o conhecimento deva decorrer de uma parceria entre aluno e professor, 

continuam trabalhando com propostas ultrapassadas. 

 
 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS AUFERIDAS: 
 

1ª Palavra indutora: “ensinar” 

 
         A) Diante da palavra indutora “ensinar”, a palavra “aprender” foi a que 

mais se repetiu. Mas aqui nos deparamos com um paradoxo: o professor de 

Direito aprende para ensinar ou ensina para aprender?  

 

         Na verdade, essa resposta pode ter dúbia interpretação. Ou os 

professores de Direito mencionaram a palavra “aprender” porque ela 

corresponderia à outra ponta da palavra “ensinar”, ou, de fato, o grupo de 

professores investigado vê no ensino a possibilidade e a oportunidade de 

aprender. Acredito que essa segunda opção seria a mais acertada, porque o 

professor de Direito aprende muito na prática, pois se aprofunda nos temas 

justamente ao preparar as suas aulas. Nesse sentido, FREIRE (1996) ensina 

que: 
 
Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 
objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender”. O processo de ensino-aprendizagem é, pois, 



processo em que “ (...) quem forma se forma e re-forma ao formar e 
quem é formado forma-se e forma ao ser formado. (op. Cit. P. 23) 

 

Ora, para preparar sua aula, geralmente o professor lança mão não só 

da doutrina existente, mas também de outros itens que podem informá-lo. 

Verifica a existência de leis, artigos, jurisprudências e mudanças recentes, faz 

um apanhado de tudo o que acessou, apropria-se do conhecimento, forma sua 

opinião e apresenta o resultado de sua pesquisa em sala de aula. Com isso, o 

professor se atualiza e se depara, por vezes, com temas que lhe são inéditos, 

relativos a questões atuais que envolvem o nosso ordenamento jurídico.  

 

           É no preparar-se para a aula que o professor de Direito se aprofunda 

nos temas, esclarece suas próprias dúvidas e esmiúça as matérias, de forma a 

poder responder aos questionamentos dos alunos, fazendo suposições das 

dúvidas que poderão surgir em aula. 

 

          Enfim, na atualidade, pode-se dizer que o professor de Direito é, antes 

de tudo, um pesquisador. Essa é a sua essência e nisso é que se apoia para 

ministrar suas aulas, embora não tenha plena consciência disso. 

. 

        B) A segunda palavra que mais se repetiu diante da palavra indutora 

“ensinar”, foi “transmitir” (agregando as palavras assemelhadas: “comunicar”, 

“compartilhar”, “dividir”). 

 

         Percebemos aqui que, para o grupo de professores de Direito que 

participou da pesquisa, transmitir o conteúdo das disciplinas ainda é 

considerado como prioridade no ato de ensinar, quase como se fosse uma 

palavra sinônima à palavra “ensinar”. Ensinar seria transmitir e transmitir seria 

ensinar. 

 

          Assim, ao que tudo indica, a transmissão do conhecimento ainda é a 

base da ministração das aulas no curso de Direito. No entanto, as aulas 

baseadas estritamente na transmissão de conteúdo não favorecem o 

desenvolvimento do senso crítico dos alunos e passam a ideia de que o 



conhecimento é algo estagnado, imutável, resumindo-se na reprodução de 

ideias, como já vimos. 

 

C) Em seguida, figura a palavra “preparar” (agregando as palavras: “capacitar”, 

“lapidar”, “civilizar”, “melhorar” e “iniciar”), demonstrando que boa parte do 

grupo de professores investigado avoca para si a responsabilidade de iniciar 

seus alunos. 

 

        Por último, figura a palavra “dedicação” (agregando as palavras: 

disponibilidade, responsabilidade, comprometimento, acessível, vontade e 

paciência)  

 
 

2ª Palavra indutora: “aprender” 

 

A) Verificamos na tabela do Anexo III, que a palavra mais citada pelos 

professores diante dessa palavra indutora foi “dedicação” (envolvendo as 

palavras: comprometimento, esforço, responsabilidade, persistência, tempo, 

continuidade, disciplina, paciência e disponibilidade). 

 

B) em segundo lugar, figura a palavra “crescer” (que abarca as palavras: 

progredir, conhecer, saber, status, enriquecer, aperfeiçoar, melhorar, realizar e 

superar); 

 

C) a terceira palavra mais citada foi “curiosidade” (englobando as palavras: 

interesse, motivação, idealização). 

 

Pelas representações sociais auferidas, verifica-se que o grupo de 

professores que participou da pesquisa, em sua maioria, não reconhece os 

saberes específicos da docência. O professor de Direito se remete à questão 

de que é um bom operador do Direito e, portanto, e isso bastaria à atividade 

docente.  

 



A formação do operador do Direito não o constitui como docente, sendo 

necessário refletir acerca da necessidade de apropriar-se dos saberes 

docentes, diversos da técnica jurídica. Essa questão deixa transparecer que 

não houve por parte dos professores entrevistados uma análise consciente de 

como se deve ensinar, e que relacionam o conceito de ensino com o de 

conhecimento e ciência que adotam; não tem, portanto, uma prática docente 

refletida.  

 

A objetivação da profissão docente se dá no ser operador do Direito bem 

sucedido em qualquer outra carreira jurídica, que não a de professor, ou seja, 

se dá no ser bom advogado, juiz, membro do ministério público etc. 

 

Na verdade, o fato de dar aulas deveria ser valorizado pelo professor de 

Direito e reconhecido como incumbência de grande importância social, a qual 

requer dedicação específica de sua parte no apropriar-se dos saberes 

docentes. 

 

Os professores de direito devem ainda reconhecer que a relação ensino 

x aprendizado não pode ser unilateral, mas sim professor x aluno. Talvez, uma 

contribuição deste trabalho seja justamente levantar essa questão, para que os 

professores de Direito revejam a importância de ser professor, justamente 

porque seus alunos também poderão ser os professores de amanhã e 

passarão pelas mesmas dificuldades que eles, professores, passaram.  

 

 

3ª CATEGORIA DE ANÁLISE: “SER PROFESSOR” 

 

O presente estudo evidenciou que, para a maioria dos docentes 

entrevistados, a formação do professor de Direito ocorre na prática, no dia a 

dia, dentro da sala de aula, e eles têm consciência disso.  

 

Diante da questão 14: Acredito que o professor de Direito se forma da 

seguinte maneira:..., essas foram as respostas de alguns professores: 

 



Professor 1: “Depende da disciplina ministrada; algumas delas pedem o 

exercício da advocacia, pois é a prática que traz boas experiências para a sala 

de aula. Outras, entretanto, pedem apenas um professor que possa dedicar-se 

à docência e ao estudo.” 

 

Professor 6: “No dia a dia, na sala de aula.” 

 

Professor 7: “Na prática”. 

 

Professor 8: “A experiência profissional do operador do Direito o impulsiona a 

outros caminhos, como a especialização, a pós, a prática, e nasce a 

necessidade de expor o que sabe.” 

 

Professor 9: “Através de cursos e da prática forense.” 

 

Professor 14: “Através da prática, da experiência, da vivência e dos estudos.”  

 

Professor 15: “Estudando e praticando os saberes próprios da docência.” 

 

Observa-se que as palavras “prática” e “praticando” aparecem no 

discurso de quase todos os professores entrevistados. Porém, será que ser 

professor de Direito só diz respeito à prática? Será que o caminho é só a 

técnica e nada mais? MOSSINI (2010) nos ensina que: 
 
A prática não pode ser dissociada da teoria. Se partíssemos dessa 
deformação do entendimento da produção dos saberes, teríamos, no 
âmbito do Direito, disciplinas teóricas, como Filosofia do Direito, Teoria 
Geral do Direito e disciplinas práticas, como estágio supervisionado. A 
primeira e a segunda deveriam ser tratadas com rigor metodológico, 
com docentes qualificados e titulados nessas áreas. (op. Cit. P. 190) 

 

Outro aspecto importante observado nessa pesquisa é que, quando 

questionados acerca do motivo de terem optado pela docência, quase que 

todos os professores entrevistados mencionaram que isso se deu por 

“vocação”.   

 



Os docentes, em geral, entendem que o professor já nasce professor, 

como se ser professor correspondesse a um dom, existindo um perfil no qual o 

indivíduo se enquadraria. Isso pode ser notado no discurso dos seguintes 

professores: 

 

Professor 11: “O professor deve ter dom para ensinar.”  

 

Professor 17: “Vocação. Ele (o professor) se descobre e passa a exercer a 

função.”  

 

Observe-se nesse último discurso, que o professor acredita que o 

indivíduo “se descobre” professor, como se realmente fosse um dom inato. O 

Professor 10 afirma, ainda, que o professor deve ter “perfil”. Também nas 

respostas às questões fechadas, analisadas no capítulo anterior, noventa por 

cento dos professores confirmou esse entendimento, dizendo que o professor 

de Direito deve ter “vocação”.  

 

No entanto, é necessário que o professor de Direito descarte essa visão 

apaixonada da docência e a reconheça como uma profissão como as demais, 

que demanda estudo e aprofundamento não só da técnica jurídica, mas, 

sobretudo, o estudo das metodologias, didática e práticas pedagógicas 

aplicáveis no ensino superior. 

 

Nesse sentido, M. T. Mazetto (1998)111, afirma que: “a docência no 

ensino superior exige não apenas domínio de conhecimentos a serem 

transmitidos por um professor como também um profissionalismo semelhante 

àquele exigido para o exercício de qualquer profissão”.  

 

Enfim, o ensino jurídico requer, na atualidade, práticas pedagógicas e 

metodologias inovadoras. O professor deve ir muito além do saber técnico que 

detém, o que é importante também, mas que constitui apenas uma entre tantas 
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outras ferramentas da qual deve se valer para atingir seus objetivos, pois 

existem saberes específicos à docência, que são tão importantes quanto o 

próprio saber técnico.  

 

Outra questão importante revela-se no fato de que a maior parte dos 

professores avoca para si a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de 

seus alunos, como se o aluno fosse objeto da educação e não seu sujeito, nos 

moldes da pedagogia tradicional.  Isso pode ser notado nos discursos de 

alguns professores em relação às questões abertas.  

 

Diante da questão 13: Ser professor de Direito significa..., algumas respostas 

foram as seguintes: 

 

Professor 2 – “Lapidar o ser humano estudando para que forme o ser humano 

profissional em ciências jurídicas.” 

 

Professor 16 – “Preparar um cidadão e um profissional humanista.”  

 

Professor 17 - “Servir de farol que aponta os caminhos possíveis a serem 

perseguidos pelos futuros profissionais da área, estimulando-os ao estudo, ao 

aperfeiçoamento permanente e o comprometimento ético com a profissão e 

com a sociedade.” 

 

        Assim, é necessário que o professor de Direito reconheça o aluno como 

sujeito da educação, como já discutido nos itens anteriores, e aproprie-se de 

saberes docentes específicos para lecionar, ultrapassando a ideia de que 

basta o conhecimento técnico para tanto.  
 
 

Representações sociais auferidas 
 
 
3ª  Palavra indutora: “professor” 

 



A) A palavra que mais se repetiu diante da palavra “professor” foi 

“exemplo”. 

 

Inicialmente, é preciso dizer que chamou a minha atenção o fato de os 

professores, em sua maioria, terem citado a palavra “exemplo” diante da 

palavra “professor”. Isso possivelmente demonstra que o professor de Direito 

age como se fosse um modelo a ser seguido pelos seus alunos, justamente 

porque consideraram seus próprios professores da graduação como modelos à 

sua atuação.  

 

Além disso, provavelmente acreditam que são modelos para os seus 

alunos que no futuro queiram ser docentes. Na verdade, esse pensamento 

corrobora a ideia de reprodução do pensamento e do conservadorismo que 

envolve o ensino jurídico.  

             

           Assim, o professor de Direito carrega sobre si o estigma de modelo, 

buscando se destacar como exemplo para seus alunos, demonstrando uma 

visão apaixonada do ato de ensinar. Ora, o professor não tem de ser um 

modelo para seus alunos; deve ter em conta que o aluno se desenvolve por si 

e que pode até ultrapassar o nível de conhecimento que ele próprio, o 

professor, possui. Não há como prever até onde o aluno pode ou não avançar, 

e por isso não pode o professor se colocar como parâmetro. 

 

          O jardineiro planta a árvore; ele pode até fornecer água e vitaminas para 

que cresça, mas sabe que a planta cresce por si. O que ele faz é plantar a 

semente e propiciar o ambiente favorável para que ela se desenvolva. Acredito 

que este seja também o papel do professor. 

 

           Outro detalhe importante se revela no fato de que a maior parte dos 

professores estudados avoca para si a responsabilidade pelo sucesso ou 

fracasso de seus alunos, como se o aluno fosse objeto da Educação e não seu 

sujeito, nos moldes da pedagogia tradicional.  

 

B) em segundo lugar empataram as palavras “mestre” e “orientador”; 



 

C) e em terceiro lugar “guia”.  

 
        Para o grupo de professores entrevistado, ficou evidente que o professor 

de Direito se forma na prática, ao atuar, ao ministrar aulas. Além disso, ficou 

claro que, para quase todos esses docentes, o motivo de terem escolhido a 

docência seria a “vocação”, o perfil, considerando-os como dons inatos.  

 

        Em outras palavras, para esse grupo de professores, o professor de 

Direito se forma na prática, se tiver vocação. A maioria dos entrevistados não 

reconhece a necessidade de apropriar-se de saberes docentes específicos, já 

que para eles a própria condição de operador do Direito já se apresenta como 

uma possibilidade de exercer a docência, por meio do saber técnico. 

 

        Verificou-se ainda que, para grande parte dos professores, o aluno ainda 

é considerado como objeto da educação - e não seu sujeito - manifestando 

sua aquiescência com a reprodução do pensamento e conhecimento, 

baseando as suas aulas na transmissão de informações, embora reconheça 

que é preciso melhorar a qualidade do ensino jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

O presente estudo objetivou desvelar as representações sociais de um 

grupo de professores de Direito acerca do exercício da docência, bem como ter 

uma ideia  geral de como ocorre a formação desse profissional.   

 

Por não possuir capacitação específica para a docência, o professor de 

Direito acaba se deparando com inúmeras dificuldades e limitações quando 

começa a lecionar. É justamente nesse ponto que se concentra toda a 

dificuldade do professor de Direito: encontrar um caminho, sem ter recebido 

qualquer base para a docência na graduação.  

 

Além dessas questões, com o presente estudo, pudemos constatar que 

os problemas do ensino jurídico estão atrelados à própria estrutura que o 

Direito assumiu em nossa sociedade. O nosso Direito é codificado, aplicando-

se a norma abstrata, que paira sobre a sociedade, a cada caso concreto. Mas, 

nem sempre a norma em abstrato se encaixa perfeitamente ao caso concreto; 

nem sempre ela traduz o ideal de justiça que se almeja.  

 

Assim, podemos dizer que é possível fazer injustiça através da própria 

lei, contrariando sua finalidade que é a concretização da justiça. Eis aí um 

paradoxo pois, em tese, a lei deveria ser um instrumento para realização da 

Justiça, mas nem sempre serve a esse objetivo. Nesse momento se revela 

necessária a equidade, o bom-senso e uma formação humanística mais sólida 

dos operadores do Direito, para preencher as lacunas da lei, interpretando-a e 

adaptando-a com coerência, respeitando-se a dignidade humana e outros 

princípios importantes contidos na Constituição Federal de 1988. 

 

Com isso, vimos surgir recentemente um fenômeno denominado 

“ativismo judicial”, atrelado ao “constitucionalismo”, que nada mais é que a 

liberdade que o juiz passou a ter de não se restringir à lei infraconstitucional 

para fundamentar suas decisões, podendo fundamentá-la diretamente nos 



princípios fundadores de nosso Estado, contidos na Constituição Federal de 

1988, como, por exemplo, o princípio da dignidade humana. É como se as leis 

infraconstitucionais passassem pelo “filtro” da Lei Maior e seus princípios. Os 

princípios constitucionais não possuem conceitos fechados; na verdade, podem 

ser interpretados sob diferentes olhares e conotações. 

 

Com efeito, o Direito tem enfrentado o fenômeno da emergência dos 

chamados “novos direitos” ou “direitos de nova geração”. Esses direitos 

assumem perspectivas claramente interdisciplinares, já que demandam 

conhecimentos filosóficos, sociológicos e antropológicos para sua 

compreensão, impactando também o Direito privado, pois questiona a função 

social de seus institutos diante dos direitos e garantias constitucionalmente 

previstos. A formação do operador do Direito deve estar em sintonia com os 

novos rumos do Direito, com o estudo também de todas as dimensões sociais, 

políticas, econômicas e culturais que esses direitos encerram de forma 

intrínseca. 

 

A compreensão dessa realidade demanda um trabalho interdisciplinar 

que possibilite a análise de fenômenos, tais como: a globalização e seus 

impactos sociais, a cidadania, os direitos humanos, a questão do acesso à 

justiça, o cuidado com o meio ambiente, a dignidade humana, o direito dos 

trabalhadores, a democracia, a justiça social, dentre tantos outros. Indo na 

contramão disso tudo, muitos professores de Direito adotam a postura 

dogmática e ministram aulas eminentemente expositivas, restritas apenas à 

reprodução dos conteúdos. 

 

Com isso, nota-se que a aprendizagem no Direito, em geral, é 

meramente “mecânica”, quando deveria ser “significativa”112. Isso, na verdade, 

é o reflexo de um modelo didático-pedagógico extremamente conservador, já 

que foram mantidos os velhos padrões de ensino desde a Universidade de 

Bolonha, no século XIII, afetando a qualidade do ensino jurídico, que hoje se 

apresenta, não raras vezes, distante da realidade social. 

                                                 
112 AUSUBEL, D.P. Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart and Winston, 
1968.3 
 



Com relação à qualidade do ensino jurídico nacional, a própria Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) tem demonstrado constante preocupação com 

a sua melhoria, dado o grande volume de candidatos reprovados nos exames 

que aplica e também nos concursos públicos. Não defendo a ideia de que a 

técnica jurídica deva ser abandonada, mas sim que a ela sejam agregadas, 

com seriedade, disciplinas voltadas para a formação humanística do aluno, 

visando a ampliar o senso crítico dos estudantes e formar profissionais que 

desejem continuamente contribuir para a melhoria do meio em que vivem. 

Contudo, não há como pensar na formação do aluno sem se preocupar 

primeiro com a formação do professor de Direito, já que este é que deve 

primeiramente passar por todo esse processo de mudança no seu pensar e 

nas suas práticas pedagógicas, tornando-se um profissional crítico-reflexivo. 

Decorar artigos de lei e orientações jurisprudenciais é insuficiente para formar 

bons profissionais; em lugar da memorização, a instituição precisaria investir 

em formação. 

 

Com toda essa mudança de pensamento que ocorreu em razão da 

priorização dos direitos humanos, a formação humanística passará a ser mais 

discutida e exigida nas universidades e faculdades de Direito, impactando os 

métodos pedagógicos utilizados até então. Uma pedagogia que não leve em 

conta o contexto social e a qualidade dos indivíduos nele inseridos torna-se 

mera formalidade, com um conteúdo sem sentido, revelando-se um 

instrumento capaz de promover a manipulação do povo, garantindo apenas os 

interesses daqueles que detém o poder. O Direito precisa estar a serviço da 

democracia e da sociedade; a realidade social deve ser a sua fonte e 

inspiração. 
 

O que se espera do ensino jurídico em um futuro não tão distante é que 

apresente uma pedagogia interdisciplinar, multidisciplinar, transindividual e 

dialética que vá ao encontro dos anseios da sociedade. Um bom operador do 

Direito será aquele que conseguir conciliar a capacidade de exercer 

tecnicamente a profissão e, ao mesmo tempo, exercitar a cidadania, 

interpretando e aplicando o Direito sem desvinculá-lo de suas finalidades 

sociais. Trata-se de uma interpretação comprometida com a justiça social, em 

que o intérprete, diante das brechas ou omissões da lei, opta pelo sentido da lei 



que mais atende aos fins sociais, ao bem comum e aos legítimos interesses da 

maioria.   

 
É necessário que o operador do Direito esteja preparado para enfrentar 

não somente os desafios próprios das profissões jurídicas, mas também o 

desafio de efetivar valores sociais considerados indispensáveis à construção 

de uma sociedade mais justa, alicerçada em bases éticas, daí o porquê de se 

preocupar com a formação do professor de Direito, pois a CF/88 leva em conta 

os ideais do Estado Democrático de Direito, baseado na soberania, na 

cidadania, na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho e da 

livre iniciativa.  

 
 

Discutir o ensino, seja do Direito, seja de qualquer outra área do saber, 

exige, primeiramente, a compreensão de que ensinar requer uma necessária 

parceria entre professor e aluno, com vista à construção do conhecimento, do 

pensamento crítico-reflexivo, propiciando uma experiência mútua de 

aprendizado e valorização do outro.  

 

Acredito ser imprescindível que o Estado e a sociedade atentem para a 

questão da formação profissional do professor de Direito, já que das faculdades 

de Direito sairão nossos magistrados, promotores, advogados, delegados de 

polícia, dentre outros que influirão diretamente na vida das pessoas e que 

devem atentar à defesa do Estado Democrático de Direito. O que se espera do 

professor de Direito, atualmente, é que detenha uma formação que o capacite 

a resolver problemas e se adaptar a novos processos e tecnologias, com 

criatividade e predisposição para uma educação continuada, em um processo 

jamais finito, pois a vida e as relações sociais são dinâmicas.  

 

           A ciência do Direito, assim como as demais ciências, requer uma nova 

visão de mundo que possa atender aos anseios e expectativas da sociedade. É 

preciso criar novos ambientes para o aprendizado, bem como se apropriar dos 

resultados dos avanços científicos e tecnológicos já atingidos, incorporando-os 



ao ensino jurídico, inovando tanto no que se refere aos conteúdos como no que 

diz respeito aos métodos de ensino113.  

 

Ora, por meio da análise das representações sociais do grupo 

pesquisado, constatamos a emergência de um novo paradigma: na prática dos 

professores entrevistados é nítida a crise do paradigma moderno. De um lado 

estão os que consideram o conhecimento e o ensino como transmissão de um 

saber pronto e acabado; de outro lado, os que entendem ser o conhecimento 

uma construção em constante aprendizado, infinita. Entre um e outro extremo, 

estão os professores que convivem com a existência dos dois paradigmas: o 

que está ruindo e o que está emergindo, percebendo que alguma coisa não vai 

bem. É preciso, de fato, que ocorra uma mudança de paradigma, com a 

superação da visão estritamente tecnicista, para uma formação mais 

humanística do operador do Direito, em que o professor assuma seu papel 

como educador e considere o aluno como sujeito da educação, e não seu 

objeto. 

 

Os professores entrevistados afirmaram que se sentem desafiados a 

buscar novos métodos de ensino, o que corrobora a ideia de que o atual 

paradigma vem mudando, pois começam a sentir-se compelidos a apropriar-se 

de novas metodologias de ensino, embora não tenham muito certo e definido 

por onde começar - e o que efetivamente melhorar. 

 

Boa parte dos professores que participou da pesquisa acredita que para 

ensinar é preciso saber transmitir o conteúdo das aulas. Verifica-se, nas 

representações sociais auferidas que, embora os professores estejam abertos 

a buscar novos métodos de ensino, na prática, ainda prevalece o método 

pedagógico tradicional, baseado apenas na transmissão de conhecimento. 

Essa contradição é o motivo da crise vivenciada no ensino jurídico na 

atualidade e indica a quebra do paradigma dominante. 

 

                                                 
113 BICUDO, Edna Carvalho. A práxis do professor no curso de Direito. Revista de Educação PUC-
Campinas, n.17, Campinas, p.69-80/378, novembro 2004, p. 78. 
 



Constatou-se ainda, que os professores objetivaram em suas 

representações a própria condição de ser professor, ou seja, para o grupo de 

professores entrevistado, o fato de serem operadores do Direito bem sucedidos 

em outras carreiras jurídicas os torna aptos ao trabalho docente. No entanto, é 

evidente que a formação do operador do Direito não o constitui como docente, 

sendo necessário refletir acerca da necessidade de apropriar-se dos saberes 

docentes, diversos da técnica jurídica.  

 

             Para o grupo de professores entrevistados, o professor de Direito se 

forma na prática, se tiver vocação, conforme demonstrou as representações 

sociais do grupo. A maioria dos entrevistados não reconhece a necessidade 

de apropriar-se de saberes docentes específicos, já que para eles a própria 

condição de operador do Direito já se apresenta como uma possibilidade de 

exercer a docência, por meio do saber técnico. 

 

             As representações sociais demonstraram ainda que, para grande 

parte dos professores, o aluno ainda é considerado como objeto da educação - 

e não seu sujeito - manifestando sua aquiescência com a reprodução do 

pensamento, baseando as suas aulas apenas na transmissão de informações, 

embora reconheçam que é preciso melhorar a qualidade do ensino jurídico. 

 

              Assim, pelas representações sociais do grupo pesquisado verifica-se 

que é necessário que o professor de Direito reconheça o aluno como sujeito 

da educação e aproprie-se de saberes docentes específicos para lecionar, 

ultrapassando a ideia de que basta o conhecimento técnico, já que a docência, 

assim como as demais profissões, tem especificidades importantes. 

            

               As representações sociais demonstraram que o professor de Direito 

carrega sobre si o estigma de modelo, buscando se destacar como exemplo 

para seus alunos, refletindo uma visão apaixonada do ato de ensinar. 

Contudo, o professor deve ter em conta que o aluno se desenvolve por si e 

que pode até ultrapassar o nível de conhecimento que ele próprio, o professor, 

possui. E estar pronto para isso. 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

ABRIC, Jean-Claude. A abordagem estrutural das representações sociais. 
In: MOREIRA, Antônia Silva Paredes (org.), OLIVEIRA, Denize Cristina (org). 
Estudos interdisciplinares de representação social. Goiânia: AB, 2000. 
 
ARRUDA, Ângela. Teoria das representações sociais e teorias do gênero. 
Cadernos de Pesquisa. Campinas, SP, v.117, p.127-147, 2002. 

AUSUBEL, D.P. Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, 
Rinehart and Winston, 1968.3 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 
 
BARRETO, Vicente. Sete notas sobre o ensino jurídico. In: Encontros da 
UnB. Brasília: UnB, 1978-1979. 
 
BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. 
Lúmen Júris, 2000. 

BICUDO, Edna Carvalho. A práxis do professor no curso de Direito. Revista de 
Educação PUC-Campinas, n.17, Campinas, p.69-80/378, novembro 2004. 

BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário 
de Política. 5.ed. Brasília: UNB, 2000, 2v. 
 
BORGES, Denise Cristine. A realidade do ensino jurídico no Brasil e suas 
perspectivas. Acesso em: 15 jan. 2011. Disponível em: 
http://www.fat.edu.br/saberjuridico/publicacoes/edicao04/convidados/A_REALI
DADE_ENSINO_JURIDICO-DENISE.pdf.  
 
CAMPOS, Maria Malta. Educação e políticas de combate à pobreza. Revista 
Brasileira de Educação. Associação Nacional de Pós-Graduação e pesquisa 
em educação. São Paulo, n. 024, set/dez. 2003 
 
COTRIM, Gilberto, PARISI, Mário. Fundamentos da educação: história e 
filosofia da educação. São Paulo: Saraiva, 1979. 
 
CUNHA, M.I., LEITE, D.B.C. Decisões pedagógicas e estruturas de poder 
na universidade. Campinas: Papirus, 1996 (Magistério: Formação e Trabalho 
Pedagógico).   
 
DANTAS, San Tiago. A educação jurídica e a crise brasileira. Revista 
Forense, Rio de Janeiro, v.159, ano 52, p.449-459, maio/jun. 1955. 
 
DURAN, Marília Claret Geraes. Representações sociais de professores em 
formação sobre profissão docente.IN: SOUSA, Clarilza P. de; PARDAL, Luís 
A; VILLAS BÔAS, Lúcia P. S. Representações sociais sobre o trabalho 
docente. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2006. p.91-106. 

http://www.fat.edu.br/saberjuridico/publicacoes/edicao04/convidados/A_REALIDADE_ENSINO_JURIDICO-DENISE.pdf
http://www.fat.edu.br/saberjuridico/publicacoes/edicao04/convidados/A_REALIDADE_ENSINO_JURIDICO-DENISE.pdf


 
FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000.  
 
FORESTI, M.C.P.P. Subsídios à construção da prática pedagógica na 
Universidade – Artigo. Interface: comunicação saúde e educação – p.69/82. 
1997. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/icse/v1n1/05.pdf. Acesso em: 11 
jan. 2012. 
 
FRANCO, Maria L.P.B. Análise do Conteúdo. 1.ed. São Paulo: Editora Líber 
Livros, 2005. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 
11. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
 
GIL, Antonio Carlos. Metodologia do Ensino Superior. São Paulo: Atlas. 
2007. 
 
GUSDORF, Georges. Prefácio. In: JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e 
patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
 
IALAGO, Ana Maria. Formação e prática docente de professores de inglês 
em curso livre: um estudo das representações sociais. 151 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação). São Bernardo do Campo: Faculdade de 
Humanidades e Direitos da Universidade Metodista de São Paulo, 2007. 
 
IOCOHAMA, Celso Hiroshi. O ensino do direito e a separação dos eixos 
teórico e prático: inter-relações entre aprendizagem e ação docente. São 
Paulo: USP, 2011. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-
Gradução em Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 
 
JODELET, D. Loucuras e representações sociais. Petrópolis: Editora Vozes, 
2005. 
 
JOVCHELOVITCH, S. Vivendo a vida com os outros: intersubjetividade, 
espaço público e representações sociais. In: GUARESCHI, P; 
JOVCHELOVITCH, S. (Orgs.)  
Textos em representações sociais. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 
 
KOURGANOFF, W.  A face oculta da universidade.  São Paulo: Editora 
UNESP, 1990.  
 
LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas 
exigências educativas e profissão docente. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
MARKOVÁ, Ivana. Dialogicidade e representações sociais: as dinâmicas da 
mente. Petrópolis: Vozes, 2006. 

http://www.scielo.br/pdf/icse/v1n1/05.pdf


 
MARTINEZ, Sérgio Rodrigo. A evolução do ensino jurídico no Brasil. 
Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/29074-
29092-1-PB.pdf. Acesso em: 29 jan. 2012. 
 
MAZETTO, M. T. Professor universitário: Um profissional da educação na 
atividade docente. In: MAZETTO, M. Docência na universidade. São Paulo: 
Papirus, 1998. 
 
MAZZOTTI, Alda Judith Alves. Representações sociais: aspectos teóricos e 
aplicações à educação. Brasília, ano 14, n.61, jan./mar. 1994. 
 
MELO FILHO, Álvaro. Por uma revolução no ensino jurídico. Revista Forense, 
RJ, v.322, ano 1989, p.9-15, abr./mai./jun. 1993. 
 
MENEZES, Ebenezer Takuno de, SANTOS, Thais Helena dos. "Reforma 
Francisco Campos" (verbete). Dicionário Interativo da Educação Brasileira - 
EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2002. Disponível em: 
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=372, visitado em 29 
mai. 2012. 
 
MORAIS, J. F. R. Universidade: seus desafios neste final de século. Pro-
Posições, v.3, n.2, p.51-65, 1992.  
 
MORIN. Edgar. Ciência com consciência. 6.ed. Rio de Janeiro: Editora 
Bertrand Brasil, 2002. 
 
MOSCOVICI, Serge. A representação social da psicanálise. 1.ed. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1978. 
 
_______________. Representações Sociais: investigação em psicologia 
social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
 
MOSSINI, Daniela E. de S. Ensino Jurídico: história, currículo e 
interdisciplinaridade. Doutoramento em Educação: Currículo PUC-SP, São 
Paulo, 2010 – 256 f. Tese (doutoramento) – Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. 

MURARO, Célia Cristina. A formação do professor de Direito. Disponível 
em: http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=3861. Acesso em 12 jan. 
2011, site: JurisWay. 
 
OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. OAB Ensino Jurídico: diagnóstico, 
perspectivas e propostas. Brasília: Conselho Federal da OAB, 1992. 
 
 _________________. OAB Ensino Jurídico: Parâmetros para elevação de 
qualidade e avaliação. Brasília: Conselho Federal da OAB, 1993.  
 
__________________. OAB Ensino Jurídico: novas diretrizes curriculares. 
Brasília: Conselho Federal da OAB, 1996. 
 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=3861


__________________. OAB Ensino Jurídico: 170 anos de Cursos Jurídicos 
no Brasil. Brasília: Conselho Federal da OAB, 1997. 
 
__________________. OAB Ensino Jurídico: balanços de uma experiência. 
Brasília: Conselho Federal da OAB, 2000. 
 
__________________. OAB Recomenda: um retrato dos cursos jurídicos. 
Brasília: Conselho Federal da OAB, 2001. 
 
__________________. OAB Recomenda 2003: em defesa do ensino jurídico. 
Brasília: Conselho Federal da OAB, 2004. 
 
__________________.OAB Ensino Jurídico - o futuro da universidade e os 
cursos de direito: novos caminhos para a formação profissional. Brasília: OAB, 
Conselho Federal, 2006. 
 
PAOLI, N. J. O princípio da indissociabilidade do ensino e da pesquisa: 
elementos para uma discussão. Cadernos CEDES, n.22, p.27-52, 1988.  
 
PIMENTA, S.G. Docência no Ensino Superior. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
PINTO, A. V. Sete lições sobre educação de adultos.  13.ed.  São Paulo: 
Autores Associados, Cortez, 2003 (Educação Contemporânea).  
 
REALE, M. Horizontes do Direito e da História. São Paulo: Saraiva, 2000. 
 
SÁ, Celso Pereira. Representações sociais: o conceito e o estado atual da 
teoria. SPINK, Mary Jane P. (org). O conhecimento no cotidiano: as 
representações sociais na perspectiva da psicologia social. São Paulo: 
Brasiliense, 1995. 
 
SANTOS, Boaventura Sousa. Um discurso sobre as ciências. Porto: Edições 
Afrontamento, 15. ed., 2006. 
 
SCHEIBE, L. Pedagogia universitária e transformação social. São Paulo, 1987, 
180 p. Tese (Doutorado em Educação). Centro de Pós-Graduação, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo.   
 
SIQUEIRA, Márcia Dalledone. Faculdade de Direito, 1912-2000. Curitiba: 
UFPR, 2000, p.35. 
 
VENÂNCIO FILHO. Alberto. Das arcadas ao bacharelismo. 2.ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1982. 
 
WARAT, Luis Alberto. Ensino e saber jurídico. Rio de Janeiro: Eldorado, 
1997. 
 
_________________. A pureza do poder. Florianópolis: Ed. UFSC, 1983. 

 
 
 



BIBLIOGRAFIA 
 

 
BEHRENS, M. A. A formação pedagógica e os desafios do mundo moderno. In: 
MAZETTO, M. Docência na Universidade. São Paulo: Papirus, 1998. 
 
BITTAR, Eduardo C. B. Direito e ensino jurídico: legislação educacional. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
 
BRASIL. Resolução CNE/CES 9/2004, DOU 01/10/2004. 
 
BRASIL. Parecer n. CNE/CES 211/2004, DOU 23/09/2004. 
 
BRASIL. Portaria Inep n. 129, DOU 25/06/2009. 
 
CANDAU, V. M. Magistério: construção cotidiana. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
______________. Universidade e formação de professores: que rumos tomar? 
In: CANDAU, V. M. (Ed.) Magistério: construção cotidiana. Petrópolis: Vozes, 
1998. 
 
CUNHA, M.I.   O bom professor e sua prática.  Campinas: Papirus, 1989.   
 
_____________. O currículo do ensino superior e a construção do 
conhecimento. Quebec: Revista Iglu, n.3, p.9-18, 1992.  
 
 
____________, FERNANDES, C.M.B. Formação continuada de professores 
universitários: uma experiência na perspectiva da produção do conhecimento.  
Educação Brasileira, v.16, n.32, p.189-213, 1994. 
 
CURY, Vera de Arruda Rozo. Introdução à formação jurídica no Brasil. 
Campinas: Edicamp, 2002. 
 
DEMO, P. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do conhecimento. 
Petrópolis: Vozes, 1997. 
 
_____________. Política social do conhecimento: sobre futuros do combate a 
pobreza. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
 
DRUCKER, P. Sociedade pós-capitalista. São Paulo: Pioneira, 1989. 
 
DURAN, Marília Claret Geraes. Professores em formação e profissão docente: 
narrativas autobiográficas e representações sociais. Relatório de Estágio Pós-
Doutoral. Fundação Carlos Chagas/FCC/CIERS Ed., 2009.  
 
FAVARÃO, Neide Rodrigues Lago, ARAÚJO, Cíntia de Souza 
Alferes. Importância da interdisciplinaridade no ensino superior. Revista 
Científica EDUCERE - Revista da Educação, p.103-115, vol. 4, n.2, jul./dez., 
2004. 
 



FORESTI, M. C. P. P. Prática docente na universidade: a contribuição dos 
meios de comunicação. Tecnologia Educacional, v.22,  n.125, p.3-7, 1995.   
 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 8.ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
1979. Organização e tradução de Roberto Machado. 
 
_________________. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1987. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
_____________. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra. 1996. 
 
FREIRE, P., SHOR, I. Medo e ousadia: cotidiano do professor.  2.ed.  Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1987.  
 
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico: 
Explicitação das Normas da ABNT. 15.ed. Porto Alegre: s.n., 2009. 
 
GANDIM, D. Planejamento como prática educativa. 7.ed. São Paulo: Loyola, 
1994.  
 
GROSSI, E.P., BORDIN, J. (orgs.). Paixão de aprender. 6.ed. Petrópolis: 
Vozes, 1992.  
 
GUSMÃO, Paulo Dourado. Introdução ao estudo do Direito. 37.ed. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2006. 
 
KUHN, T.S. Das estruturas das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 
1991. 
 
JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão. In: 
JODELET, D. Representações sociais. Tradução Lílian Ulup. Rio de Janeiro: 
Ed. UERJ, 2001. 420 p. 
 
____________. Representaciones sociales: contribución a un saber 
sociocultural sin fronteras. Educação e Cultura Contemporânea. v.1. n.2, 
ago./dez., 2004. 
 
LEVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 
Informática.  Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.  
 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. 
 
LYRA FILHO, R. Problemas atuais do ensino jurídico. Brasília: Obreira, 1981. 
 
MACHADO, Ana Maria Ortiz. Ensino jurídico: aprender para ensinar, ensinar 
para aprender. Dissertação de Mestrado em Educação pela PUC-RS. Porto 
Alegre: 2006. 
 



MACHADO, J.N. Conhecimento como rede: a metáfora como paradigma e 
como processo. São Paulo: Instituto de Estudos Avançados, 1994.  
 
MARKOVÁ, Ivana. Dialogicidade e representações sociais: as dinâmicas da 
mente. Petrópolis: Vozes, 2006. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC) – Orientação para as 
diretrizes curriculares dos cursos de graduação. Parecer CNE/CES 583/2001. 
Aprovado em 04/04/2001, Brasília: Conselho Nacional de Educação, 2001. 
 
MIZUKAMI, M.G. Casos de ensino e aprendizagem profissional da docência. 
In: ABRAMOWICZ, A., MELO, R.R. (org.). Educação: pesquisas e práticas. 
Campinas: Papirus, 2000. 
 
MORAES, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente. Campinas: 
Papirus, 2002. 
 
NUNES, Rizzato. Manual de introdução ao estudo do Direito. 6.ed. Editora São 
Paulo Saraiva, 2006. 
 
PIMENTEL, M. da G. O professor em construção. Campinas: Papirus, 1993. 
(Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).  
 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS (PUC-Campinas) – 
Projeto de Reestruturação Curricular da Faculdade de Direito da Pontificia 
Universidade Católica de Campinas, SP, 2002. 
 
RIBEIRO, João Jr. Formação pedagógica do professor de Direito. Campinas: 
Papirus, 2001. 
 
RIOS, T.A. A exploração do possível: ponto de partida para o desejável. 
Cadernos CEDES, n.21, 1988. 
 
SÁ, Celso Pereira. Núcleo central das representações sociais. Petrópolis: 
Vozes, 1996. 
 
________________. A construção do objeto de pesquisa em representações 
sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. 
 
SACRISTÁN, J.G. Pedagogías do século XX. Trad. Fátima Murad, Porto 
Alegre: Artmed, 2003. 
 
SANTOS, B.S. Introdução a uma ciência pós-moderna.  Rio de Janeiro: Graal, 
1989. 
 
SANTOS, Neuza Batista dos. Resenha do livro representações sociais: 
investigações em psicologia social de Serge Moscovici. Revista Ciências & 
Ideias. n.2, v.1 – abr./set., 2010. 
 
SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 2.ed. São 
Paulo: Cortez: Autores Associados, 1982.  



 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. São 
Paulo: Cortez, 2002.  
 
__________ e FAZENDA, I.C.A. (orgs.). Formação docente: rupturas e 
possibilidades. Campinas: Papirus, 2002. 
 
____________. Ensino e pesquisa na docência universitária: caminhos para a 
integração. Universidade de São Paulo: Cadernos de pedagogia universitária. 
Disponívelem:<http://www.prg.usp.br/site/images/stories/arquivos/antonio_joaq
uim_severino_cadernos_3.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2011. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu da (org). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. 
Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
SOBRINHO, J.D. Universidade: projeto, qualidade, avaliação e autonomia.  
Pro-Posições, v.3, n.1, p.7-17, 1992.   
 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 
2002. 
 
____________, LESSARD, C., LAHAYE, L. Os professores face ao saber: 
esboço de uma problemática do saber docente. Teoria e Educação, n.4, 1991. 
 
VEIGA, Lima P.A. e CASTANHO, Maria Eugênia (orgs.). Pedagogia 
universitária: a aula em foco. Campinas: Papirus, 2000. 
 
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Editora Martin 
Claret, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
QUESTIONÁRIO 

 

Escreva as primeiras quatro palavras que vêm à sua mente quando citadas as 

palavras abaixo: 

 

A) ensinar: 

( )____________________________________ 

( )____________________________________ 

( )____________________________________  

( )____________________________________ 

 

B) aprender: 

( )____________________________________ 

( )____________________________________ 

( )____________________________________  

( )____________________________________ 

 

C) professor: 

( )____________________________________ 

( )____________________________________ 

( )____________________________________  

( )____________________________________ 

 

Aponte as duas palavras de maior importância para você, colocando o 

número “1” para a mais importante, e “2” para a de segunda maior importância. 

 

 

Agora, marque com um X apenas a alternativa na qual se enquadra: 

 

1) Leciono há: 

a- 1 a 2 anos; 

b- 3 a 5 anos; 

c- 6 anos ou mais. 



2) Sou: 

a- Especialista; 

b- Mestre; 

c- Doutor; 

d- Outros: _________________ 

 

3) Quanto às dificuldades de aprendizagem dos alunos, estas referem-

se a fatores ligados a eles mesmos, a nós professores, à 

Universidade e à sua formação. Em relação a eles mesmos, o fator 

primordial é que eles: 

a- Encontram-se sem base para o curso; 

b- São indisciplinados; 

c- São desinteressados; 

d- Outra resposta:____________________________________ 

 

4) Em relação aos professores, o fator primordial é que estão: 

a- Sem oportunidade de aperfeiçoamento; 

b- Com práticas docentes inadequadas; 

c- Sem autonomia pedagógica; 

d- Desanimados; 

e- Outra resposta:____________________________________ 

 

5) Em relação às Universidades/Faculdades, o fator primordial é que 

estão: 

a- Com turmas superlotadas; 

b- Com classes heterogêneas; 

c- Sem material didático suficiente ou atualizado; 

d- Distante da realidade social do aluno; 

e- Outra resposta: ______________________________________ 

 

6) Para melhorar a qualidade do ensino jurídico acredito ser necessário 

que: 

a- o professor se aperfeiçoe e atualize; 

b- a universidade/faculdade disponibilize novos recursos tecnológicos; 



c- o processo de ensino e aprendizagem seja uma parceria entre  professor 

e aluno; 

d- Outra resposta: ________________________________________ 

 

7) Com relação à minha motivação para ser professor, sinto-me: 

a- Desafiado a buscar novos métodos de ensino; 

b- Descrente do processo de ensino; 

c- Num impasse entre o desafio da busca e o desânimo por não 

atingir meus objetivos. 

 

8) Para ser um bom professor de Direito é preciso: 

a- ser um bom operador do Direito em outras carreiras jurídicas; 

b- munir-se de saberes docentes específicos; 

c- saber transmitir o conteúdo das aulas; 

d- dominar os conteúdos das leis, jurisprudência e técnicas jurídicas; 

e- Outra resposta:_______________________________________ 

 

9)  Decidi ser professor de direito em razão: 

a- Do prestígio;  

b- Sinto-me vocacionado; 

c- Para complementar a renda; 

d- Por ser a única atividade que posso desenvolver além daquela 

que já exerço; 

e- Outra resposta: ______________________________________ 

 

10)  Aprender significa: 

a- Memorizar a matéria; 

b- Entender o conteúdo da aula; 

c- Absorver o conteúdo da aula e desenvolver críticas a respeito 

d- Outra resposta:______________________________________ 

 

11) Possuo outra atividade além da de professor que é: 

a- Advogado; 

b- Juiz, promotor, delegado, dentre outras carreiras públicas; 



c- Sou unicamente professor; 

d- Além de professor de direito, atuo em outra área, que não a 

jurídica; 

e- Outra resposta:______________________________________ 

 

12)  Minha experiência como professor tem sido: 

a- Gratificante; 

b- Péssima; 

c- Razoável; 

d- Difícil; 

e- Compensadora. 

 

13) Ser professor de Direito significa: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

14) Acredito que o professor de Direito se forma professor da seguinte 

maneira: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

15) No início de minha carreira como professor, senti-

me:____________________________________________________ 

porque:_________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
RESPOSTAS ÀS QUESTÕES ABERTAS 

 

Questão 13 – “Ser professor de Direito significa:” 

Professor 1 “Abrir caminhos a meus alunos que 

não os tradicionalmente traçados para 

eles”. 

Professor 2 “Lapidar o ser humano estudando 

para que forme o ser humano 

profissional em ciências jurídicas.” 

Professor 3 “Transmitir conhecimento teórico 

para que os alunos possam pôr em 

prática.” 

Professor 4 “Além de um constante aprendizado, 

a oportunidade de conviver com as 

gerações que darão continuidade ao 

nosso trabalho.” 

Professor 5 “Uma grande alegria, a maior 

realização da minha vida!” 

Professor 6 “Prática.” 

Professor 7 “Sacerdócio. Tem que ser idealista; 

tem que gostar de passar 

ensinamentos. O professor tem que 

‘SER’ professor e não ‘ESTAR’ 

professor. Tem que interagir com o 

aluno.” 

Professor 8 “Um sonho realizado, poder 

transmitir o pouco que se sabe e 
aprender também com os alunos.” 

Professor 9 “Realização de um sonho.” 

Professor 10 “É a minha realização. Eu me realizo 

em cada aluno que atinge seu 

objetivo.” 

Professor 11 “Ter responsabilidade na formação 



da consciência jurídica do aluno 

como cidadão.” 

Professor 12 “Estar atualizado, ser comprometido, 

ser criativo no preparo das aulas, 

estimular os alunos a se interessarem 

pela disciplina, incentivando a 

pesquisa e a participação em aula.” 

Professor 13 “Acreditar no Direito como 

instrumento de transformação social.” 

Professor 14 “Estudar, aperfeiçoar e transmitir o 

nosso sistema jurídico. Pensar ética, 

justiça, direito e lei.” 

Professor 15 “Compreender as expectativas dos 

alunos e motivá-los a se apropriarem 

dos saberes específicos de modo a se 

posicionarem de forma ética e 

comprometida com a sociedade.” 

Professor 16 “Preparar um cidadão e um 

profissional humanista.” 

Professor 17 “Servir de farol que aponta os 

caminhos possíveis a serem 

perseguidos pelos futuros 

profissionais da área, estimulando-os 

ao estudo, ao aperfeiçoamento 

permanente e o comprometimento 

ético com a profissão e com a 

sociedade.” 

 
 

Questão 14 – “Acredito que o professor de Direito se forma da seguinte 

maneira:” 

Professor 1 “Depende da disciplina ministrada; 

algumas delas pedem o exercício da 

advocacia, pois é a prática que traz 



boas experiências para a sala de 

aula. Outras, entretanto, pedem 

apenas um professor que possa 

dedicar-se à docência e ao estudo.” 

Professor 2 “Primeiro, com vontade de ensinar; 

segundo, vontade de aprender e 

paciência nesse processo entre 

ensinar e aprender.” 

Professor 3  “Com constante aprendizado.” 

Professor 4 “Estudando a fundo as teorias, se 
atualizando sobre as mudanças nas 

leis e jurisprudência, se informando 

sobre as novas técnicas de ensino e 

aprendizagem, e, principalmente, 

mantendo o espírito jovem e o ânimo 

para ensinar e aprender com os 

alunos.” 

Professor 5  “Quando ele se despe da figura 

pedante de operador de Direito, 

advogado, juiz, promotor etc, e se 

torna em um instrumento de 
facilitação do ensino do aluno.” 

Professor 6 “No dia a dia na sala de aula.” 

Professor 7 “Na prática.” 

Professor 8 “A experiência profissional do 

operador do Direito o impulsiona a 

outros caminhos, como a 

especialização, a pós, a prática, e 

nasce a necessidade de expor o 
que sabe.” 

Professor 9 “Através de cursos e da prática 
forense.” 

Professor 10 “Através do seu perfil – tem que ter 
perfil para a docência. Vai em busca 



de se aperfeiçoar; adquire 

conhecimentos para transmitir a seus 

alunos.” 

Professor 11 “O professor deve ter dom para 

ensinar.” 

Professor 12 “Normalmente são profissionais de 

diversas áreas jurídicas, com bons 

conhecimentos teóricos, que mesmo 

sem noções de didática, por 

desejarem prestígio ou até mesmo 

por sentirem-se vocacionados, 

buscam a atividade acadêmica. 

Aprendem a dar aulas na prática, 

sem nenhum preparo prévio e, muitas 

vezes os conhecimentos que buscam 

transmitir não chegam ao aluno de 

maneira eficaz, via de regra as aulas 

são pautadas no estilo “ensino 

bancário” nos dizeres de Paulo 

Freire”. 

Professor 13 “Com uma boa formação e boas 
práticas pedagógicas.” 

Professor 14 “Através da prática, da experiência, 
da vivência e dos estudos.” 

Professor 15 “Estudando e praticando os saberes 

próprios da docência.” 

Professor 16 “Pesquisando, orientando e dando 
aulas.” 

Professor 17 “Vocação. Ele se descobre e passa 
a exercer a função.” 

 

 

 



Questão 15 – ”No início de minha carreira como professor, senti-me: 

____Porque:____” 

Professor 1 “Muitíssimo bem, por ter a certeza 

de estar fazendo o que eu realmente 

gosto e sei fazer: lecionar.” 

Professor 2 “Um ser humano disposto a ensinar, 

questionar e aprender, porque 

ensinar, sob a minha ótica, representa 

tudo isso.” 

Professor 3 “Abençoado, porque tenho a 

oportunidade de transmitir meus 

conhecimentos adquiridos durante 

anos, a quem os quer receber.” 

Professor 4 “Feliz, porque o contato com os 

alunos é muito bom e a 

responsabilidade por ensinar nos 

estimula a aprender cada vez mais.” 

Professor 5 “Honrado, porque era um 

multiplicador de ideias e 

pensamentos, e achava que poderia 

mudar o mundo, mas me contentei 

em modificar algumas pessoas de 

forma positiva.” 

Professor 6 “Contente, por fazer algo que gosto.” 

Professor 7 “Motivado, porque é minha 

vocação.” 

Professor 8 “Muito motivado e feliz porque era o 

que eu queria; era o meu objetivo.” 

Professor 9 “Inseguro, porque faltava a prática de 

ficar numa sala de aula.” 

Professor 10 “Inseguro, mas depois, com o passar 

do tempo, descobri que era peça 

essencial para os meus alunos.” 

Professor 11 “Sempre me senti bem, em razão da 



resposta dos alunos ser positiva.” 

Professor 12 “Muito contente e desafiado porque 

senti que havia encontrado meu 

caminho profissional pois adoro o que 

faço.” 

Professor 13 “Inseguro, porque segurança vem 

com o passar dos anos e eu era muito 

jovem.” 

Professor 14 “Feliz, porque adoro desafios.” 

Professor 15 “Inseguro, porque para dar aula não 

basta dominar o conteúdo que será 

trabalhado, mas é necessário 

estabelecer uma relação com a classe 

e, para isso, é preciso praticar a 

docência.” 

Professor 16 “Muito motivado e, ao mesmo tempo, 

surpreso com as dificuldades dos 

alunos, porque achava ingenuamente 

que eu ia mudar o mundo sozinho e 

tive que aprender com os alunos a me 

adaptar à realidade, mesmo 

mantendo o desejo de provocar 

mudanças.” 

Professor 17 “Bem, porque passei a fazer algo que 

me agrada.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
RESPOSTAS ÀS PALAVRAS INDUTORAS 

 

1- Para a palavra indutora “ENSINAR” 

 

Professor 1 Responsabilidade Inovação Rapport Dedicação 

Professor 2 Educar Lapidar Transmitir Vocação 

Professor 3 Transmitir Trocar ideias Crescer Dom 

Professor 4 Crescer Contribuir Melhorar Participar 

Professor 5 Alegria Sabedoria Comprometimento Paciência 

Professor 6 Aprender Paciência  Colaborar Iniciar 

Professor 7 Aprender  Troca Transmitir Motivar 

Professor 8 Prazer  Realização Aprender Curiosidade  

Professor 9 Satisfação Alegria Aprender Estudar 

Professor 10 Transmitir Vontade Paciência Dedicação 

Professor 11 Dedicação Paciência Disponibilidade Acesso 

Professor 12 Compartilhar Aprender Troca Satisfação 

Professor 13 Afeto Dedicação Esperança Alteridade 

Professor 14 Preparar  Comunicar Compartilhar Capacitar 

Professor 15 Aluno Planejamento Sala de aula Material 

Professor 16 Comunicar Civilizar Desensinar Aprender  

Professor 17 Satisfação Compartilhar  Aprender Dividir  

 

2- Para a palavra indutora “APRENDER” 

 

Professor 1 Comprometimento Idealização Dedicação  Responsabilidade 

Professor 2 Absorver Crescer Criticar Paciência 

Professor 3 Respeito Conhecimento Continuação Sempre 

Professor 4 Crescer Melhorar Aperfeiçoar Realizar 

Professor 5 Dedicação Esforço Disciplina Superação 

Professor 6 Escutar Sentir Deslumbrar Perguntar 

Professor 7 Motivação Conhecimento Progredir Status 

Professor 8 Receber Curiosidade Saber Transmitir 

Professor 9 Dedicação Responsabilidade Estudo Satisfação 

Professor 10 Absorver Julgar Pesar Viver 



Professor 11 Dedicação Persistência Otimismo Foco 

Professor 12 Enriquecer Oportunidade Crescer Pesquisa 

Professor 13 Interesse Curiosidade Esperança Disponibilidade 

Professor 14 Preparo Comunicar Capacitar Conhecer 

Professor 15 Dedicação Tempo Esforço Alegria 

Professor 16 Ouvir Falar Ler Ensinar 

Professor 17 Experiência Crescer Amadurecer Evoluir 

 

3- Para a palavra indutora “PROFESSOR” 

 

Professor 1 Pai Diálogo Comprometimento Orientador 

Professor 2 Paciência Orientador Aprender Questionar 

Professor 3 Mestre Vocação Satisfação Sacerdócio  

Professor 4 Parâmetro Estímulo Desafio Conquista 

Professor 5 Facilitador Guia Exemplo Dedicação 

Professor 6 Carinho Sorriso Dor Procura 

Professor 7 Exemplo Conhecedor Doador Motivador 

Professor 8 Orientador Mestre Formador Exemplo 

Professor 9 Amigo Mestre Espelho Responsabilidade 

Professor 

10 

Referência Amigo Doador Transmitir 

Professor 

11 

Paciente Humilde Dedicado Respeito 

Professor 

12 

Vocação Paciência Dedicação Comprometimento 

Professor 

13 

Humano Alteridade Exemplo Respeito 

Professor 

14 

Guia Multiplicador Comunicador Exemplo 

Professor 

15 

Planejamento Tempo Responsabilidade Carisma 

Professor 

16 

Pesquisador Estímulo Humano Crítica 

Professor 

17 

Farol Instrumento Mestre Orientador 

     



ANEXO IV 
RELAÇÃO DAS DUAS PALAVRAS MAIS IMPORTANTES 

 

A- Para a palavra indutora “ENSINAR” 

 

Professor 1 Responsabilidade Dedicação 

Professor 2 Educar Transmitir  

Professor 3 Transmitir Dom  

Professor 4 Contribuir Melhorar  

Professor 5 Comprometimento Paciência  

Professor 6 Aprender Colaborar 

Professor 7 Transmitir Aprender 

Professor 8 Aprender Realização  

Professor 9 Aprender Satisfação  

Professor 10 Transmitir Dedicação 

Professor 11 Dedicação  Disponibilidade  

Professor 12 Aprender Compartilhar  

Professor 13 Dedicação Esperança  

Professor 14 Compartilhar Capacitar  

Professor 15 Planejamento Sala de aula 

Professor 16 Comunicar Aprender  

Professor 17 Compartilhar  Aprender  

 

 

B- Para a palavra indutora “APRENDER” 

 

Professor 1 Dedicação Comprometimento 

Professor 2 Crescer Criticar 

Professor 3 Conhecer Continuar  

Professor 4 Crescer Aperfeiçoar  

Professor 5 Dedicação Disciplina 

Professor 6 Escutar Perguntar  

Professor 7 Conhecer Progredir  

Professor 8 Receber Curiosidade  

Professor 9 Dedicação Responsabilidade  



Professor 10 Absorver  Pesar  

Professor 11 Dedicação Persistência  

Professor 12 Crescer  Oportunidade  

Professor 13 Interesse Disponibilidade  

Professor 14 Preparação Conhecimento  

Professor 15 Dedicação  Tempo  

Professor 16 Ler Ensinar  

Professor 17 Evoluir  Crescer  

 

 

C- Para a palavra indutora “PROFESSOR” 

 

Professor 1 Orientador  Pai  

Professor 2 Orientador Paciência 

Professor 3 Mestre Vocação  

Professor 4 Parâmetro  Estímulo 

Professor 5 Facilitador Guia  

Professor 6 Carinho Procura  

Professor 7 Exemplo Motivador 

Professor 8 Formador Orientador  

Professor 9 Mestre Amigo  

Professor 10 Amigo Referência  

Professor 11 Paciente Dedicado  

Professor 12 Dedicação  Vocação  

Professor 13 Exemplo Respeito  

Professor 14 Guia Exemplo  

Professor 15 Planejamento  Carisma  

Professor 16 Estímulo Humanização  

Professor 17 Farol  Instrumento  
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