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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é desenvolver uma pesquisa
sobre o ensino do direito. Há muitas críticas sobre o modelo
do ensino jurídico no Brasil atualmente, que está vulgarizado
em razão do crescente número de baixareis, bem como o
aumento
desordenado
dos
cursos
jurídicos
que
lamentavelmente, cada vez mais, indicam a mercantilização
do ensino superior. O aumento desenfreado das Escolas de
Direito acentua a crise do ensino jurídico que vem se
prolongando a algumas décadas, e que pode ser comprovada
através do alto índice de reprovação nos exames de admissão
aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil em todo o
território, bem como a falta de espaço no campo do mercado
de trabalho, onde grande parte dos que são aprovados no
exame da ordem, enfrentam um avançado processo de
exclusão social, fazendo com que seu grande sonho de exercer
a profissão de bacharel em Direito seja substituído pela
decepção e pelas críticas à baixa qualidade do ensino jurídico,
o que nos leva a busca de conhecer quais são estas críticas e
seus fundamentos. A presente pesquisa tem o escopo de
balizar a relação existente entre o crescente aumento dos
cursos de Direito a alta queda da qualidade do ensino
jurídico, com base nos dados disponibilizados pela Ordem
dos Advogados do Brasil, com relação ao número dos cursos
e o índice de aprovação nos exames da Ordem.
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1.

INTRODUÇÃO
A aventura a ser empreendida pelo aluno na construção do conhecimento pode ser
facilitada pelo professor do curso de Direito? Ou este deve atuar tão somente na tarefa de
transmitir os conhecimentos jurídicos específicos de sua cadeira?
O mundo tem passado por radicais transformações, especialmente nas últimas
décadas e os alunos que hoje chegam aos cursos jurídicos com formação, postura,
necessidades e aspirações totalmente diferentes daquelas apresentadas pelos antigos
acadêmicos de Direito. O resultado da qualidade do ensino nos cursos superiores de
direito pode ser aferido por dois bons medidores no Brasil. O primeiro é o Enade, a prova
aplicada aos universitários pelo Ministério da Educação (MEC). O outro é o exame da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), também um pré-requisito para o exercício da
advocacia.
O ensino jurídico está passando por uma crise, mas afinal, estamos diante de uma
crise do ensino jurídico ou do conhecimento jurídico? Como oferecermos um ensino mais
apto a propiciar uma formação mais adequada e eficiente do futuro operador do Direito?
Esse assunto tem sido muito discutido no meio acadêmico, nas últimas décadas
com mudança apenas do foco e do perfil. Por um determinado período a crise era a
quantidade de escolas de direito, enquanto que hoje a crise da lugar a qualidade das
escolas de ensino jurídico.
O aluno que inicia a carreira na docência jurídica não tem em mente esta nova
realidade, onde as informações foram democratizadas, principalmente através das novas
tecnologias, modificando assim o mercado de trabalho, que fica cada vez mais exigente,
evidenciando a necessidade de aprimoramento do ofício docente na área jurídica.
Muitos alunos que se esforçaram por vários anos, para obtenção do título de
bacharel em Direito, entretanto, não ostentam condições financeiras para pagar cursos
preparatórios e de especialização, ficando foram do mercado de trabalho e correndo sério
risco de terem suas carreiras abortadas.

2.

OBJETIVO
O intuito de nossa reflexão é perquirir quais práticas pedagógicas inovadoras e instigantes
podem ser empregadas no ensino do Direito para possibilitar que o professor não seja
apenas um transmissor de conhecimentos prontos, mas aquele que ajuda na construção do
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saber e cria o espaço onde o aluno pode, criticamente, vivenciar e desenvolver as
habilidades e os conhecimentos que lhe serão cobrados como operadores do Direito.
Assim, o objetivo desse trabalho será o de verificar quais as ações e estratégias
não convencionais bem sucedidas que, rompendo com os procedimentos didáticos
conservadores, atendam as necessidades hodiernas do estudante do curso de Direito.
Resultados, compreensão, melhor aprendizado, melhor produção escrita e falada,
percepção da cultura onde nasce o Direito como exigência da convivência social, são todos
elementos que a presente proposta pretende verificar.
Para tanto, será preciso reavaliar a postura do professor diante da sua função
social, para atingir os objetivos da educação superior neste início de século.

3.

METODOLOGIA
A pesquisa que se buscará realizar nesse trabalho é a pesquisa aplicada, de natureza
teórica, uma vez que visa conhecer o pensamento dos estudiosos da área.
A pesquisa aplicada que se procurará realizar é exploratória e terá como
finalidade esclarecer, desenvolver e, talvez, modificar alguns conceitos e idéias a fim de
que se obtenha uma visão do fato sobre o qual se perquire levantando, então, hipóteses de
como agir diante do que foi verificado.
Para tanto, a metodologia a ser adotada será a da pesquisa por parecer mais
adequada ao caso. Com efeito. O objeto do presente estudo é um dado aberto, um fato não
acabado: é o processo que deve ser trilhado pelo estudante que entra “em cena”.
Assim, o presente estudo propõe-se, em um primeiro momento, coletar, analisar e
interpretar os dados e resultados obtidos nos exames que medem a qualidade do ensino
jurídico no Brasil, bem como apurar o que pensam os professores formadores da área
sobre as críticas e quais inovações ou mudanças são propostas por eles ao ensino do
direito.
Em um segundo momento, poderá surgir nova situação acadêmica a permitir
análises que complementem esta proposta de pesquisa.
A análise que será desenvolvida ao longo da pesquisa estará vinculada aos dados
e fontes coletados para que se apurem as vantagens e desvantagens das práticas
pedagógicas já adotadas e as vantagens da adoção de estratégias inovadoras bem como da
criação das condições favoráveis a implantação destas inovações.
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4.

DESENVOLVIMENTO
O interesse pela temática proposta nesse trabalho surgiu da constatação que verificamos
ao longo do curso, através da formação de sucessivas gerações de bacharéis sem o devido
preparo para o exercício competente das mais diversas atividades jurídicas.

4.1. A expansão das Instituições de Ensino Superior
Essa crise que envolve o ensino jurídico explica o surgimento dos mais diversos cursos
complementares para bacharéis em direito, objetivando prepará-los para o exame da
ordem, concursos públicos e o exercício da profissão.
O acréscimo do setor privado, na área do ensino superior, é amplamente
conhecido em todo território nacional, pesquisas revelam que de 1980 para cá o número de
matrículas praticamente triplicou nesse período.
Interessante atentar para o que foi apontado por Santos quando analisa o
crescimento das Instituições de Ensino Superior:
Considerando os dados agregados para os cursos criados no período 1985-1996,
verifica-se que em todas as regiões, eles tenderam a se concentrar em algumas poucas
carreiras da área das ciências sociais aplicadas. Processamento de Dados, Ciências
Contábeis, Direito e Administração estão entre os mais criados em todas as regiões do
País no período entre 1985-1996 (SANTOS, 2007).

As estatísticas também são gritantes, ao dizer que os cursos de graduação
mobilizam em torno de 80% da população estudantil, pois os outros 20 % estão cursando
ensino público. Tudo isso deu origem a um incremento muito forte da iniciativa privada.
Desse diagnóstico, surgem as preocupações, os receios e as medidas drásticas
para controlar severamente o reconhecimento dos cursos jurídicos já existente, assim
como, reduzir o número de autorizações para abertura de novos cursos jurídicos.
Esse crescimento não ocorreu de maneira igualitária em todo território nacional.
As regiões mais rejeitadas são Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o que nos leva a concluir
que são regiões onde possivelmente existem maiores condições de expansão e
desenvolvimento de setor, devido a notável carência de Instituições de Ensino Superior e a
conseqüente falta de concorrência.
Diante desses dados é fundamental que as instituições de ensino superior que
atuem na área jurídica se qualifiquem, investindo em corpo docente, estrutura de recursos
humanos, pesquisa e extensão, organização administrativa, recursos informáticos,
qualidade de prestação de serviços e biblioteca. O MEC – Ministério da Educação, avalia
direta ou indiretamente as instituições de ensino superior com base em vários fatores,
entre outros: rigor do processo seletivo; adaptação do aluno ao ensino superior, suprindoAnuário da Produção de Iniciação Científica Discente • Vol. XI, Nº. 12, Ano 2008 • p. 623-630
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lhe, curricular ou extracurricularmente, eventuais faltas do ensino fundamental e médio;
assistência comunitária e prestação de serviços jurídicos gratuitos; resultados advindos do
Provão; resultados advindos do Exame de Ordem; condições de oferta do curso no
mercado; projeto didático-pedagógico; serviços e estrutura da biblioteca; investimentos em
pesquisa; atividades desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica; estrutura física onde se
instala o curso e se desenvolvem as atividades didáticas; qualificação do corpo docente;
órgãos de publicação próprios; número de alunos por sala de aula; produção científica do
corpo docente e do corpo discente; atividades complementares e seu aproveitamento;
projetos de extensão universitária; programa de auto-avaliação institucional; estrutura
administrativa, funcional e informática; relações culturais, sociais e interuniversitárias para
a programação dos conhecimentos oriundos das atividades no ambiente acadêmico;
alcance nacional e internacional de suas atividades de pesquisa e ensino.
Segundo Bittar esses são os aspectos a serem trabalhados pelas instituições de
ensino superior, são os desafios do setor privado para o aumento de qualidade na
prestação de serviços educacionais, bem como as metas a serem alcançadas e as
preocupações a serem grifadas no momento de se desenvolverem projetos pedagógicos,
políticos de investimento e de estruturação acadêmica. (BITTAR, 2006).
Nós hoje não podemos ignorar que estamos numa realidade na qual o ensino
jurídico não é mais o mesmo de tempos atrás. A década de 90 foi um período de profunda
expansão do ensino jurídico. Isso significou uma abertura, de certa forma; havia realmente
uma retração. As oportunidades de entrada na área do curso de direito eram muito
restritas. Por isso, havia certo elitismo no acesso ao ensino jurídico. Mas o que aconteceu
na década de 90 no sentido da expansão, acabou gerando também uma mercantilização.
Quando o Estado se afasta da responsabilidade de promover ensino superior público de
qualidade, entrega o ensino superior à iniciativa privada.
Como conseqüência, tem-se uma expansão que, em primeiro lugar, não vem
acompanhada de qualidade e, em segundo lugar, vem marcada pelo interesse do mercado.
Na lógica do mercado o aluno é só uma moeda de troca com relação ao processo de
intensificação dos lucros dessas grandes empresas que hoje chamamos de universidades,
centros universitários, faculdades isoladas e outras entidades que oferecem cursos dos
mais diversos na área do direito.
Temos uma realidade de mais de 1000 cursos de Direito em todo o Brasil,
conforme consta em levantamento divulgado pela Comissão de Ensino Jurídico do
Conselho Federal da OAB. Quem são esses professores? O que eles estão fazendo? Qual é
o projeto pedagógico dessa escola? Qual é a formação pedagógica desse professor? Será
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que esse ensino que é praticado nessas instituições vai além da reprodução de um
conhecimento de manuais de direito? Será que a qualidade está sendo gestada com a
preocupação do ambiente local no qual se reproduz esse conhecimento? Essas são
questões que de fato exprimem a identidade do ensino jurídico hoje.

4.2. Práticas Pedagógicas Inovadoras
Expor os alunos a situações simuladas de prática jurídica adaptada a situação presente é
com certeza instigante e motivador na formação do espírito crítico e investigativo do
educando.
Muito mais que a formação de seres, a preocupação hoje não está focada na
construção de conhecimento objetivo sobre os temas tratados, mas também com o auto
conhecimento do estudante e o desenvolvimento de habilidades necessárias no trato
pessoal e profissional.
A pergunta que persiste em nosso espírito é em que medida é válido o uso de
práticas pedagógicas diferenciadas para que se proporcione ao aluno, de forma
estimuladora, o aprofundamento de conhecimento capaz de fazê-lo perceber de forma
crítica o mundo no qual atuará?
Colocar a idéia de que uma reforma no ensino jurídico consubstancia-se em
prática pedagógica eficiente e diferencial que permite ao aluno “vivenciar” o lócus onde
atuará profissionalmente.
Um curso que propicie ao aluno a oportunidade de desenvolver conhecimento
crítico e recursos pessoais necessários ao desempenho de seu papel profissional.
Acreditamos ser possível a partir dessa perspectiva, provocar reflexão,
desacomodar o pensamento e as posturas usualmente adotados na área da educação
jurídica, ousar duvidar do direito posto mediante atitude mais crítica e menos conformada
com padrões positivistas adotados. Desta forma, espera-se dar visibilidade aos
pensamentos emergentes na área do ensino jurídico que pretendem desenvolver um
ensino jurídico mais crítico e mais adequado ao atendimento das necessidades da atual
realidade social de nosso país.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Justifica-se a razão desta investigação por diversas razões, contudo, o interesse maior pelo
tema proposto nesse trabalho surgiu da observação na graduação e a inquietação só
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aumentava pela observação da forma como se ensina nos cursos de direito e de como é
produzido o saber jurídico, saber que parece estar descontextualizado.
A Associação Nacional de Direitos Humanos - Pesquisa e Pós – Graduação ANDHEP, tem desenvolvido pesquisas, promovido seminários e outros eventos em prol
da mudança da cultura jurídica sobre os direitos humanos. Assim, trabalhos atuais,
publicados e já reconhecidos pela literatura da área e que têm se debruçado sobre o ensino
do direito, demonstram–se instigantes a ponto de permitir que se contraste e se sugira
reformulação do ensino jurídico. Segundo Bittar e Faria que se dedicam a essa reflexão, os
cursos jurídicos e grande parte dos centros de produção do saber jurídico não estão
abertos ao diálogo com a realidade social vigente, não são sensíveis às diferenças sociais, à
sua dinâmica e manifestações, aos seus significados latentes.
Os referidos autores, nesta linha de pensamento, afirmam que o ensino se
apresenta como prática banalizada de transmissão de informações genéricas e/ou
profissionalizantes, desarticuladas da realidade, não sistematizadas e acríticas. A ênfase
dada a essa forma de ensino parece ser a da “rentabilidade” educacional. Nesse cenário,
seria verdadeiro afirmar que a “pretexto de uma popularização, converteu-se hoje o ensino
jurídico em grande manancial de ilusões para um número crescente de universitários, sem
as vagas correspondentes no mercado de trabalho” com uma grande maioria dos cursos
concentrados, apenas, no estudo da tecnologia extraída da dogmática jurídica. (BITTAR,
2005).
Buscando as razões pelas quais as escolas e as pesquisas de pós-graduação
mantêm como fonte do saber o dogmatismo e/ou a reprodução do saber oficial. Essa
compreensão só será possível mediante uma análise histórico crítica que dê os elementos
necessários à compreensão dessa realidade. Só a partir dessa análise será possível criticar o
ensino tradicionalmente desenvolvido, cujos resultados apontam para a necessidade de
repensar os fundamentos deste ensino.
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