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1. Introdução

A presente pesquisa mergulha no desafio de questionar a realidade do ensino jurídico brasileiro e seus efeitos para o
direito e para a própria sociedade.

Assim, sob o espectro técnico e racional, a delimitação do tema de forma específica – docência jurídica  não teve a
intenção de limitar a pesquisa, nem tão pouco de ignorar os aspectos gerais de todo o processo educativo.

Tendo em vista que o objetivo maior da presente pesquisa é perquirir um estudo crítico e reflexivo acerca das
vicissitudes do ensino jurídico, com enfoque na reprodução acrítica do direito e da transformação dos sujeitos em
verdadeiros “operadores” do direito tecnicistas, prisioneiros ao dogmatismo e ao positivismo jurídico.

Há de se considerar que a inquietude para o estudo do tema teve como ponto de partida as longas leituras na
disciplina obrigatória  Metodologia de Pesquisa – ofertada pelo Programa de PósGraduação em Direito pela
Universidade Federal de Sergipe.

A proposta da disciplina fez emergir uma consciência crítica acerca da formação dos profissionais, dando azo a
reflexão acerca da desconexão da busca pelo conhecimento, eis que a forma dogmática através de compêndios e
manuais elimina a própria reflexão e induz a formação de sujeitos acríticos.

Outro ponto importante e que clama à atenção é que a docência no ensino superior começa a ser exercida sem a
devida base metodológica, tendo como destaque os tropeços exercidos pelos docentes que aniquilam as discussões e
o conhecimento crítico e reflexivo do Direito.

Com efeito, o envolvimento nas longas discussões acerca do tema, bem como na apresentação de seminários fez
emergir a vontade em aprofundar o estudo e bem como amparar a discussão com o auxílio de bibliografia
especializada e com o aporte na própria estrutura educacional.
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A escolha de Paulo Freire como referencial teórico se justifica pelo fato de que a proposição de leitura das
singularidades brasileiras em ambos é completamente oposta, revelando o caráter indefinido, mencionado
anteriormente.

O trabalho será desenvolvido por intermédio de um estudo acerca da influência dos avanços tecnológicos no processo
educativo, na identidade docente e as crises epistemológicas.

O propósito em fazer o cotejo entre estas abordagens é observar que, as diversas perspectivas de leitura, remontase
para uma reconstrução entre a identidade docente e o próprio contexto do processo educativo.

A presente pesquisa teve como técnica de pesquisa, a revisão bibliográfica, principalmente nas obras de Paulo Freire,
com foco direcionado ao ensino jurídico.

Portanto, o que se persegue neste ensaio, é analisar, primeiramente, o contexto da crise epistemológica do ensino
jurídico e sua relação com a identidade docente e a própria evolução histórica. Após, caberá discutir acerca da
identidade docente dentro das suas perspectiva de construção e transmissão e os seus desafios atuais. Em seguida, o
foco será como propagar nos ensinos jurídicos a inserção do conhecimento crítico e reflexivo. Finalmente, serão
apresentadas algumas propostas para evitar que a docência jurídica não promova a padronização dos indivíduos, mas
que possibilite a sua emancipação.

2.A Crise Epistemológica do Ensino

Inicialmente, é mister enunciar que a pesquisa ingressa nas vicissitudes do processo educativo bem como na própria
crise epistemológica no Ensino, em especial na docência jurídica.

Iniciase o estudo com base no paradigma epistemológico do ensino jurídico brasileiro, ante a persistência nos cursos
jurídicos da reprodução dos preceitos e dogmas jurídicos e o conhecimento do “senso comum teórico dos juristas, vez
que os estudos dos diversos ramos do Direito limitase ao estudo das normas contido nos Códigos, que compõe,
inclusive, o próprio conteúdo programático dos planos de ensino” (SANCHES, 2003, p. 199).

Cumpre esclarecer que ao se posicionar o ensino jurídico dentro da perspectiva histórica, resta claro que a tradição
herdada pela Universidade de Coimbra baseada em Compêndios ou Manuais fez emergir o paradigma dogmático
positivista consolidando a idéia do Direito como norma jurídica.

Nesta senda, Rodrigues defende a forte influencia do positivismo no ensino:

No que se refere à metodologia de ensino e ao currículo, ambos estão fortemente
marcados pelo positivismo, a primeira através da técnica e do código comentado e o
segundo pela ênfase normativista (RODRIGUES, 1995, p. 16).

O modelo educacional vigente tem como ponto central a memorização ao invés da procura do conhecimento. O
tecnicismo e o positivismo tornase verdadeiros instrumentos do processo educacional brasileiro.

Neste norte, cita a observação de Sanches (2003):

observa que os manuais irão transmitir uma informação de caráter meramente
instrumental, o conjunto dos dogmas do direito, que passam a idéia da existência de um
sistema normativo completo, coerente e sem lacunas, neutro e objetivo na melhor tradição
kelseniana, como se constituíssem “autênticas verdades reveladas, diante das quais ao
aluno não restaria outra opção senão a de aceitálas do modo maiOra, s acrítico possível”
(SANCHES, 2003, p. 202).
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Nas palavras de Machado (2009) o ensino jurídico voltase ao paradigma epistemológico normativopositivista e a
prática pedagógica voltado ao método lógicoformal.

O que se observa é que a inserção tecnicista do direito afoga o conhecimento reflexivo, dando azo a um espaço
propicio a repetição.

Preleciona Machado acerca desta questão:

esse universo da ciência do direito, em que predomina absoluto o paradigma
normativo/positivista, resvala para o legalismo idealista do ensino e a reprodução do saber
se realiza pela monótona repetição dos códigos sem qualquer abordagem das dimensões
substantivas, ou históricas, do direito. Tal prática pedagógica, em muitos casos levada a
efeito por professores sem preparo didático e científico, entroniza o racionalismo dogmático
como ideologia jurídica oficial e expulsa da cátedra jurídica todo tipo de abordagem
críticodidática estimulada pelo meio social conflitivo e em constante mudança onde vai se
operar o saber/fazer jurídico. É precisamente assim que a prática pedagógica instala uma
enorme distância entre conhecimento dogmático do direito e a percepção das urgências
cada vez mais complexas da realidade social e política (MACHADO, 2009, p. 82).

Salientase que após a Segunda Guerra Mundial o ensino jurídico atravessou um momento de ruptura, ou melhor,
uma crise epistemológica, ao perceber a inaptidão entre a concepção positivista e tecnicista e a necessidade de uma
percepção mais axiológica do próprio direito.

Neste ínterim, a força normativa da Constituição, tão propagada por Konad Hesse, deu azo a inserção no sistema dos
princípios e dos direitos e garantias de natureza fundamental emergindo o Estado Constitucional de Direito.

O fato é que, as mudanças trazidas por esta Teoria Pós Positivista, pouco influenciaram os cursos jurídicos no Brasil,
o conhecimento acrítico é predominantemente utilizado no processo educativo e faz parte da prática jurídica atual.

A prisão positivista encarcera o sujeito e o priva do conhecimento reflexivo, impossibilitando a formação de novos
conhecimentos e privilegiando a reprodução e a repetição.

O ponto em destaque é pela alteração nas grades curriculares com a inserção de disciplinas como a Teoria da
Argumentação Jurídica e a Política Jurídica, estas diretamente relacionadas com a teoria jurídica Pós positivista.

Prelecionase o renomado jurista Oliveira acerca da importância das Universidades para a própria sociedade:

a missão da Universidade é a “criação e transmissão de saberes necessários para um
maior desenvolvimento da sociedade”, dado que é a Universidade o canal aberto que
poderá ofertar respostas às demandas sociais, políticas e culturais, porém é justamente
esse diálogo que está em crise. Alerta o autor que nos cursos jurídicos esta função não
está sendo [eficazmente] cumprida, tendo em vista que o bacharel “entregue” à sociedade
não tem consciência de sua profissão. (Oliveira, 2004, p. 112)

Impende enaltecer que a base da concepção Positivista traz a idéia de controle social, ao aprisionar o próprio sistema,
suprindo as divergências e legitimando o poder estabelecido.

3.A identidade docente

A palavra identidade remete a várias perspectivas, para não desfocar a pesquisa aqui declinada, limitase o presente
estudo a questão da identidade dentro do aspecto da docência jurídica.

A identidade, no momento atual, não se coaduna com a ideia de estabilidade, algo fixo e definitivo, eis que ele deve
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ser reconstruída a todo instante.

Nesse contexto, traz a tona as palavras de Silva acerca da identidade docente:

A identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – seja da natureza, seja da
cultura. A identidade não é fixa, estável coerente, unificada, permanente. A identidade
tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado,
podemos dizer que a identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção,
uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada,
inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a sistemas de representação. A
identidade tem estreitas relações com as relações de poder (SILVA, 2000, p.96).

Dentro deste aspecto, tornase salutar enfatizar que as relações de poder dependem da estabilização e definição da
identidade, eis que isto possibilita a manutenção do sistema de representação.

Ao se pensar em identidade docente, notase a impossibilidade de se constituir a identidade como algo adquirido, eis
que a identidade está em constante processo de reconstrução.

Nas palavras de Paulo Freire:

Ninguém começa a ser educador numa certa terçafeira às quatro horas da tarde.
Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente
se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática
(FREIRE, 1991, p. 58).

A prática profissional é o verdadeiro caminho para se reconstruir a identidade, as práticas induzem a inovações, a
revisão das tradições e a construção de novas teorias e do próprio conhecimento.

Com base nisso, citase PIMENTA:

[...] na revisão constante dos significados sociais da profissão, na revisão das tradições.
Mas também na reafirmação das práticas consagradas culturalmente e que permanecem
significativas. Práticas que resistem a inovações porque são prenhes de saberes válidos
às necessidades da realidade, do confronto entre as teorias e as práticas, da análise
sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias.
Constróise também pelo significado que cada professor, como ator e autor, confere à
atividade docente no seu cotidiano com base em seus valores, seu modo de situarse no
mundo, suas histórias de vida, suas representações, seus saberes, suas angústias e seus
anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor (PIMENTA, 2012, p. 20).

Outro ponto interessante da docência jurídica é a visão secundária da própria atividade, eis que a identidade de
professor muitas vezes se esvazia por conta das funções que o profissional exerce na sociedade.

Isto é um ponto de notável relevância para o estudo ora desenvolvido, já que por meio de revisão bibliográfica
percebese que o cerne da reflexão gira em torno do crescimento de professores inexperiente na relação
ensinoaprendizagem.

Neste passo, mergulhase na noção história pelo conhecimento, sendo em um primeiro momento era visto o ser
humano como elemento distinto do mundo, o conhecimento seria proveniente da experiência ou dos sentidos o que
caracterizou a visão empirista do conhecimento. (MARX e HILLIX, 1993, p. 125).

Em outro momento, o que se verificou é que a razão seria ponto central para a construção do conhecimento, sendo
conseqüência da consciência humana, trazendo a visão racionalista com a determinante pela construção do
conhecimento.
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Atualmente, uma boa parte da doutrina caminha para os ensinamentos Fenomenologia Existencial e, com ela, o eixo
da compreensão do processo de conhecimento deslocase da sensação e da razão para a relação. Isto é, o
conhecimento se construiria nas interações do sujeito com o mundo.

Dentro deste cenário, é mister ressaltar que cada uma dessas formas de conceber a questão do conhecimento
sobreleva uma diferente forma em arquitetar o processo educacional.

Notase que na visão empirista o conhecimento é algo que feito, presente, independente do sujeito que o recebe,
dando azo a um processo educativo com base na repetição. Já a visão racionalista, o desenvolvimento do raciocínio e
da lógica se configura como ponto central da questão da aprendizagem. Em contrapartida, a concepção
fenomenológicoexistencial, o ato de aprender se consubstancia como um processo de construção que se consuma
com a interação do sujeito com o mundo, não se aplaudindo apenas o ato de transmitir a informação, mas as ações
dos discentes sobre elas.

Neste norte, resta claro que tal perspectiva é um verdadeiro desafio, já que prpõem uma mudança radical nos
paradigmas tradicionais, por desconstruir a metodologia ora praticada e exigir que o ato de aprender não seja mais
visto apenas sob a ótica do aluno, mas também do próprio professor.

Salientase que o ato de educar e aprender envolve a própria libertação do sujeito, sendo necessário para uma
identidade docente a ruptura do processo educativo atualmente adotado.

Neste sentido, a educação é um instrumento que possibilita o resgate do ser humano para a sua origem, retirando
este de um processo alienatório. O intuito é constituir um percurso para si mesmo e a reconstituição de sua identidade
e integridade originárias.

Uma educação como prática da liberdade, fundamentada na teoria da ação dialógica, que substitui o autoritarismo
presente na escola tradicional pelo diálogo democrático nos diferentes espaços de vivências e de aprendizagens. Esta
educação exige que os homens e as mulheres estejam engajados na luta para alcançar a libertação, em um processo
incessante de conquista que se dá na comunhão com os outros, o qual resulta de uma conscientização em que os
homens e as mulheres (crianças, jovens e adultos) compreendem a sua vocação ontológica e histórica de ser mais.

Cumpre salientar que o ensino com o viés libertador tem como fito enaltecer a consciência crítica capaz de lançar o
seu olhar na realidade social e sobrepujar a ideologia da opressão.

O que se verifica nesta pesquisa é a necessidade de ruptura da forma de posicionamento na relação docentes e
discentes que não mais consolidam uma realidade estática, mas uma verdadeira realidade em transformação.

Sendo uma realidade em transformação, nas palavras de Freire(2003) para a prática dialógica tornase salutar
perceber que a escuta é tão importante quanto a fala, eis que ao escutar o sujeito consegue saber o que tem a dizer,
e, ainda, o saber escutar referese não apenas a calar para dar a vez à fala do outro, mas também a estar na posição
de disponibilidade, de abertura às diferenças.

Neste viés, ainda citase as palavras de Freire acerca do próprio silêncio (2003, p. 117):

A importância do silêncio no espaço da comunicação é fundamental. De um lado, me
proporciona que, ao escutar, como sujeito e não como objeto, a fala comunicante de
alguém, procure entrar no movimento interno do seu pensamento, virando linguagem; de
outro, torna possível a quem fala, realmente comprometido com comunicar e não com fazer
puros comunicados, escutar a indagação, a dúvida, a criação de quem escutou. Fora disso,
fenece a comunicação. (Freire, 2003, p.117)

Dentro desta perspectiva, resta evidente a importância do conhecimento construído e não apenas reproduzido e
assimilado de forma automática e sem uma reflexão crítica, sendo essencial para a própria produção do conhecimento
a abertura da identidade tanto dos discentes como do próprio docente.

A atividade docente não pode carregar o ônus da imposição e da dominação do saber, sob pena de esvaziar toda a
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estrutura de um processo educacional reflexivo, construtivo e crítico.

4.O Construtivismo Piagetiano

Inicialmente, é interessante enunciar que muito se ouve falar em construtivismo, sendo que, na maioria das vezes, a
expressão é utilizada de forma contraditória e, às vezes, até mesmo oposta aos seus verdadeiros ensinamentos.
Sendo assim, aduz que o Construtivismo é um referencial teórico que parte da premissa do sujeito como construtor de
seus próprios conhecimentos.

Ora, o grande destaque trazido por Piaget é encontrar formas ou instrumentos que possibilitem a construção do
conhecimento pelo sujeito, já que a idéia desta teoria construtivista não é permitir um simples encaixe do
conhecimento com a reprodução de uma realidade independente de quem a conhece. O que se pretende com a teoria
sublinhada é uma postura ativa do sujeito que desencadeie a compreensão.

O que se verifica é a necessidade de romper com alguns paradigmas tradicionais, em especial, como a idéia do
conhecimento dado, seja pela visão do apriorismo ou pelo empirismo.

O Construtivismo Piagetiano iniciouse no Brasil no final da década de vinte, no contexto do Movimento da Escola
Nova, dando ênfase na importância da Educação para o contexto social e na inserção de inovações pedagógicas para
um melhor resultado social, algo não realizado pelas escolas tradicionais (Vasconcelos,1996).

A pesquisa perquiriu que o Construtivismo como método de ensino privilegia que o aluno participe ativamente do
próprio aprendizado, sendo que os teóricos desta abordagem justificam tal método por possibilitar a interação do
sujeito com o objeto para a construção e reconstrução de estruturas cognitivas.

Neste norte, declina as palavras de Coutinho e Moreira:

“Piaget acrescenta mudanças fundamentais à posição de Kant, em relação ao
conhecimento, na medida em que em seu sistema não existe nenhuma categoria de
entendimento “a priori”. As noções de tempo, espaço e a logicidade de raciocínio são
construídas pelo indivíduo através da ação em trocas dialéticas com o meio. – Vygotsky e
os outros teóricos russos enfatizam o papel dos determinantes sócioculturais na formação
das estruturas comportamentais.” (COUTINHO E MOREIRA, 1991 – p.23)

Desta forma, ao trazer a baila a perspectiva construtivista induz a idéia de superação das teorias apriorísticas e
empirista, que tratam o ato de aprender como ato automático, acrítico, sendo caracterista salutar do construtivismo o
conhecimento advindo da interação do sujeito com o meio social.

Outro ponto importante, é que a mudança no ensino, dentro de uma perspectiva construtivista, não deve ser vista
apenas no aspecto do docente, devendo voltar os olhos, também, as grades curriculares, políticas educacionais, a
estruturação de métodos e etapas que efetivem a construção do conhecimento.

O construtivismo não se coaduna com a passividade do sujeito, sendo necessário para o desenvolvimento do
conhecimento a interação entre o indivíduo e o meio, possibilitando que o próprio sujeito produza o seu conhecimento
e não apenas receba de forma passiva e estática.

Nas universidades brasileiras o que se visualiza é a passividade do sujeito e o conhecimento dado, a reflexão não é o
norte do ensino e sim a reprodução automática de conhecimento.

A docência jurídica não caminha no percurso traçado pela construção do conhecimento nem para uma reflexão crítica
das informações dada, mas sim para o ato de reproduzir aquilo que é fornecido, de forma acrítica e linear.
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Para que se consolide na docência jurídica a teoria Construtivista, necessário se faz a ruptura paradigmática do
modelo de ensino e, conseqüentemente, a estruturação de todo o processo educacional, não apenas uma mudança
na identidade docente.

5. Paradigmática e as novas interpretações da atividade docente

Inicialmente, é imperioso destacar que, desde o final do século XX, emergese uma sensação de transição
paradigmática, buscando um novo paradigma que revise a visão dos sujeitos ao contexto social atual, sendo a
educação a peça principal para a concretização de um processo paradigmático transformador.

Neste sentido, o estudo concentrase no embate entre a necessidade da ruptura paradigmática do modelo para se
alcançar os ideais de um Estado Democrático de direito ou pela manutenção do modelo dogmático do Positivismo
desenhado por Kelsen.

O modelo dogmático do Positivismo tem como lema a reprodução de conceitos e dogmas de forma acrítica,
assegurando a passividade do sujeito e retirando deste a interação para a obtenção do seu próprio conhecimento.

Tornase salutar enfatizar que a prisão positivista impede a ruptura paradigmática do processo educativo, eis que não
possibilidade a compreensão do ser em si mesmo, já que o processo interpretativo se baseia no esquema sujeito e
objeto e na interpretação como reprodutivo e não produtivo.

Neste sentido, é imperioso trazer as palavras de Marcelo acerca da função do docente no século XXI:

[...] assumir que o conhecimento e os alunos (as matériasprimas com que trabalham) se
transformam a uma velocidade maior à que estávamos habituados e que, para se
continuar a dar uma resposta adequada ao direito de aprender dos alunos, teremos de
fazer um esforço redobrado para continuar a aprender. (MARCELO, 2009, p. 9)

Sem sombra de dúvida, a identidade docente é extremamente importante, sendo essencial que o docente desenvolva
estratégias didáticopedagógicas que propiciem a reflexão e o diálogo entre os participantes do processo educacional
para a formação do conhecimento.

Nesse sentido, a importância do estudo da teoria da Hermenêutica filosófica de Gadamer, para a análise da nova
visão do Direito contemporâneo, no qual a interpretação assume o seu papel principal, deixando de ser reprodutiva
para ser produtiva.

Neste sentido, tornase importante destacar a importância do sujeito nesta nova visão, eis que deixa de ser passivo e
passa a agir para a produção da sua própria compreensão.

Dentro deste contexto, citase Streck ao posicionar a existência de uma crise no Direito brasileiro, sendo o grande
responsável por esta crise os diversos modelos positivistas, enraizados no universo jurídico com base no senso
comum teórico. Para Streck, a superação dessa crise só irá ocorrer quando houver uma uma mudança de natureza
paradigmática. (Streck, 2012).

Ora, o conhecimento, por conseguinte, é resultado do encontro do horizonte histórico do sujeito e do objeto: Na
acepção mais plena, o sentido não existe apenas do lado do texto, nem somente do lado do intérprete, mas como um
evento que se dá em dupla trajetória: do texto(que se exterioriza e vem à frente) ao intérprete; e do intérprete (que
mergulha na linguagem e a revela) ao texto. Esse duplo percurso sabe da distância que separa texto e intérprete e,
nessa medida, sabe que ambos, ainda quando juntos, se ocultam (velamento) e se mostram (desvelamento).
(PASQUALINI, 2002).

Neste norte, destaca as palavras de Ribeiro e Braga (2008) ao declina a importância do círculo hermenêutico para a
construção do conhecimento, por ser o ato que possibilite a reflexão crítica, ao trazer a faculdade ao intérprete de por
à prova os préjuízos do destes com o que aponta o próprio texto.
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A pesquisa traz como idéia o círculo hermenêutico e fusão de horizontes, dando o merecido destaque a necessidade
da ruptura paradigmática, eis que a interpretação é um processo de construção de significado, não podendo estar
presa a reprodução ou interpretações a base de métodos para o alcance da verdade e do sentido único.

6.Conclusão

Como já foi mencionado na introdução, este trabalho não se propõe a apontar conclusões definitivas sobre esse tema
tão fértil, sendo o seu ponto de reflexão o estudo da crise epistemológica da estrutura educacional na docência
jurídica e a necessidade da ruptura paradigmática do modelo vigente.

Deste modo, a concepção de educação emancipatória, na perspectiva freireana, visa favorecer na prática cotidiana a
consciência crítica para a formação de sujeitos competentes, dando azo a postura ativa do sujeito, ao enaltecer o
dialogo ente o docente e o discente, eliminando a relação verticalizada.

A pesquisa demonstrou o problema da neutralidade do processo educativo dentro de uma abordagem crítica e
reflexiva, vez que concebe a educação como dialógica,ao propiciar a troca de conhecimento e a sua construção pelo
próprio sujeito e não com base na transmissão ou reprodução.

É possível, desde já, porém, uma conclusão inevitável: a ruptura paradigmática é a solução para crise do direito e da
educação, eis que permite que a compreensão e a interpretação seja construída ou desenvolvida pelo próprio sujeito,
deixando de ser reprodutiva para ser produtiva.

Neste embalo, o presente trabalho demonstrou, dentro do pensamento de Paulo Freire, o grande papel que tem a
Educação para o processo de transformação social, pois, para ele, a educação é dialógicodialética, eis que o ato de
educar e aprender dissolve a prática de dominação e, conseqüentemente, liberta o próprio sujeito.

Dentro deste aspecto de ruptura e superação da prática de dominação, salientase a necessidade de constante
reconstrução da identidade docente, tendo em vista a dinâmica da sociedade e das relações e interrelações
estabelecidas entre as partes envolvidas.

Por oportuno, é forçoso concluir que sem a efetiva ruptura paradigmática e ante a insistência pela produção de
conhecimento acrítico é inegável a prisão ao positivismo e ao conhecimento como verdadeira prática de dominação e
não como ato emancipatório.
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