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“O  reconhecimento  da  Terra  como  

pátria  é  um  dos  imperativos  da

transdisciplinaridade.  Todo  ser  humano

tem direito  a  uma  nacionalidade,  mas,  

a título de habitante da Terra, é ao mesmo

tempo  um  ser  transnacional.  O

reconhecimento  pelo direito internacional

de um pertencer duplo – a uma nação e à

Terra  –  constitui  uma  das  metas  da

pesquisa  transdisciplinar.”  (GADOTTI,

2000, p. 51).



RESUMO

A graduação  em Direito  no  Brasil  é  regulamentada  por  normas  expedidas  pelo

Ministério  da  Educação  que  orientam  o  planejamento  do  currículo,  elegendo

conteúdos  a  serem  obrigatoriamente  abordados  no  percurso  da  formação  do

bacharel. Mais do que um documento que retrata as determinações institucionais,  

o  currículo,  entendido  como  documento  de  identidade  e  trajetória  de  formação

emancipatória,  deve  privilegiar  as  perspectivas  dos  paradigmas  emergentes,  

que  colidem com o reducionismo cartesiano,  propondo uma visão sistêmica  da  

ciência,  em  oposição  à  fragmentação  do  conhecimento.  Considerando  que  a

educação para a cidadania é uma garantia constitucional e que a emergência de

uma  nova  cidadania  é  cunhada,  com suporte  em um paradigma  sistêmico,  em

Gadotti  (2000), Morin (2010; 2011b), Morin e Kern (2011) e Capra e Luisi  (2014),

esta tese estabeleceu estudos e investigações, a fim de analisar como as práticas

transdisciplinares, orientadas pela concepção de cidadania planetária e agregadas

ao currículo da graduação em Direito, favorecem a formação holística do bacharel

em Direito e o compromisso com a justiça social e bem comum em suas atuações.

Para  tanto,  foram  adotadas  para  a  pesquisa  categorias  centrais,  quais  sejam:

“Cidadania  planetária”,  “Visão  sistêmica”,  “Interdisciplinaridade”,  “Currículo”  e

“Diretrizes  curriculares”;  utilizando  como  referencial:  Freire  (1992;  2013;  2014),

Gadotti  (2000),  Morin  e  Kern  (2011),  Silva  (2011),  Capra  e  Luisi  (2014),  dentre

outros.  O trabalho adotou como campo de investigação o programa de extensão

“Cidadania Ativa”, vinculado a um curso de Direito, no município de Fortaleza, como

locus para analisar como se desenvolvem as práticas transdisciplinares, orientadas

pela concepção de cidadania, e qual o influxo sobre a formação dos alunos. Quanto

à metodologia dos trabalhos investigativos foi adotada uma abordagem qualitativa,

utilizando  como técnicas  de  pesquisa  a  observação  participante,  a  aplicação  de

formulários  e  a  entrevista  semiestruturada.  Para  realizar  a  análise  dos  dados,

perfilhou-se a análise de conteúdo com base em Bardin (2011). Concluiu-se que

aspectos pertinentes à cidadania planetária são compreendidos e desenvolvidos,

mas  sem  consciência  e  intencionalidade.  Além  disso,  a  adoção  de  práticas

transdisciplinares  sob  esse  referencial  estimula  a  formação integral  do bacharel,

consolidando  os  traços  de  criticidade  e  reflexividade,  bem como  desenvolvendo

aptidão para lidar com situações problematizadoras complexas e interdependentes,



com suporte no real,  assim como é defendida na pedagogia freiriana e na visão

sistêmica. Concluiu-se, também, que a inserção do conceito proposto de cidadania

planetária transdisciplinar  favorece a formação holística do bacharel  em Direito e

uma  atuação  profissional  comprometida  com a  justiça  social  e  o  bem comum,

recomendando-se, para efetivação da reorientação paradigmática, a inserção de tal

previsão no texto das diretrizes curriculares que regulamentam os cursos de Direito.

Palavras-chave: Cidadania  planetária.  Visão  sistêmica.  Transdisciplinaridade.

Currículo. Diretrizes curriculares.



ABSTRACT

The law degree in Brazil is regulated by rules issued by the Ministry of Education that

guide the curriculum planning, electing contents to be compulsorily addressed in the

course of the bachelor’s degree. More than a document that portrays the institutional

determinations,  the  curriculum,  understood  as  an  identity  document  and  an

emancipatory  formation  trajectory,  should  privilege  the  perspectives  of  emerging

paradigms, which collide with cartesian reductionism, proposing a systemic view of

science,  as  opposed  to  the  fragmentation  of  knowledge.  Whereas  citizenship

education is a constitutional guarantee and the emergence of a new citizenship is

coined, supported by a systemic paradigm, in Gadotti (2000), Morin (2010; 2011b),

Morin and Kern (2011) and Capra and Luisi (2014), this thesis established studies

and investigations in order to analyze how transdisciplinary practices, guided by the

conception  of  planetary  citizenship  and  aggregated  to  the  undergraduate  law

curriculum, favor the holistic formation of the bachelor in Law and the commitment to

social justice and common good in their actions. To this end, core categories were

adopted  for  the  research,  namely:  “Planetary  Citizenship”,  “Systemic  Vision”,

“Interdisciplinarity”,  “Curriculum”  and  “Curriculum Guidelines”;  using  as  reference:

Freire  (1992;  2013;  2014),  Gadotti  (2000),  Morin  and  Kern  (2011),  Silva  (2011),

Capra  and  Luisi  (2014),  among others.  The  work  adopted  as  research  field  the

extension program “Active Citizenship”, linked to a law course in the city of Fortaleza,

as  a  locus to  analyze  how to  develop  transdisciplinary  practices,  guided  by  the

conception of citizenship, and what the influence on the formation of the students. As

for the methodology of the investigative works, a qualitative approach was adopted,

using participant observation, application of forms and semi-structured interviews as

research techniques. To perform the data analysis, the content analysis was based

on Bardin (2011). It was concluded that aspects pertinent to planetary citizenship are

understood and developed, but without conscience and intentionality. In addition, the

adoption of transdisciplinary practices under this framework stimulates the integral

formation of the bachelor, consolidating the criticality and reflexivity traits, as well as

developing  the  ability  to  deal  with  complex  and  interdependent  problematizing

situations,  supported  by  the  real,  as  defended in pedagogy.  Freire and  systemic

vision.  It  was  also  concluded  that  the  insertion  of  the  proposed  concept  of

transdisciplinary planetary citizenship favors the holistic formation of the bachelor in



Law and a professional performance committed to social  justice and the common

good,  and  the  insertion  of  paradigmatic  reorientation,  is  recommended  such

prediction in the text of the curricular guidelines that regulate law courses.

Keywords:  Planetary  citizenship.  Systemic  view.  Transdisciplinarity.  Curriculum.

Curriculum Guidelines.



RESUMEN

La  licenciatura  en  derecho  en  Brasil  está  regulada  por  normas  emitidas  por  el

Ministerio de Educación que guían la planificación del plan de estudios, eligiendo los

contenidos que se abordarán obligatoriamente en el  curso de la licenciatura. Más

que  un  documento  que  retrata  las  determinaciones  institucionales,  el  plan  de

estudios, entendido como un documento de identidad y una trayectoria de formación

emancipadora, debería privilegiar las perspectivas de paradigmas emergentes, que

colisionan con el reduccionismo cartesiano, proponiendo una visión sistémica de la

ciencia,  en  oposición  a  la  fragmentación  del  conocimiento.  Mientras  que  la

educación para la ciudadanía es una garantía constitucional y el surgimiento de una

nueva ciudadanía está acuñado, apoyado por un paradigma sistémico, en Gadotti

(2000), Morin (2010; 2011b), Morin y Kern (2011) y Capra y Luisi (2014), esta tesis

estableció  estudios  e  investigaciones  para  analizar  cómo  las  prácticas

transdisciplinarias,  guiadas  por  la  concepción  de  la  ciudadanía  planetaria  y

agregadas al  plan  de  estudios  de  derecho  de  pregrado,  favorecen  la  formación

holística del bachiller en Derecho y el compromiso con justicia social y bien común

en sus acciones. Con este fin, se adoptaron categorías básicas para la investigación,

a saber: "Ciudadanía planetaria", "Visión sistémica", "Interdisciplinariedad", "Plan de

estudios" y "Pautas del plan de estudios"; utilizando como referencia: Freire (1992;

2013; 2014), Gadotti (2000), Morin y Kern (2011), Silva (2011), Capra y Luisi (2014),

entre  otros.  El  trabajo  adoptó  como  campo  de  investigación  el  programa  de

extensión "Ciudadanía activa",  vinculado a un curso de derecho  en la ciudad de

Fortaleza, como un lugar para analizar cómo desarrollar prácticas transdisciplinarias,

guiadas por la concepción de ciudadanía, y cuál es la influencia en La formación de

los estudiantes.  En cuanto a  la metodología de los trabajos  de investigación,  se

adoptó un enfoque cualitativo, utilizando la observación participante, la aplicación de

formularios y  entrevistas semiestructuradas como técnicas de investigación.  Para

realizar el análisis de datos, el análisis de contenido se basó en Bardin (2011). Se

concluyó que los aspectos pertinentes a la ciudadanía  planetaria se  entienden y

desarrollan, pero sin conciencia e intencionalidad. Además, la adopción de prácticas

transdisciplinarias  en  este  marco  estimula  la  formación  integral  del  bachiller,

consolidando  los  rasgos  de  criticidad  y  reflexividad,  así  como  desarrollando  la

capacidad de lidiar  con situaciones problemáticas complejas  e interdependientes,



respaldadas  por  lo  real,  tal  como  se  defiende  en  la  pedagogía.  Freire  y  visión

sistémica.  También  se  concluyó  que  la  inserción  del  concepto  propuesto  de

ciudadanía planetaria transdisciplinaria favorece la formación integral del bachiller en

derecho y un desempeño profesional comprometido con la justicia social y el bien

común,  y  se  recomienda  la  inserción  de  una  reorientación  paradigmática  tal

predicción en el texto de las pautas curriculares que regulan los cursos de derecho.

Palabras clave:  ciudadanía planetaria. Vista sistémica Transdisciplinariedad. Plan

de estudios Pautas del plan de estudios.
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1 INTRODUÇÃO

Na revolução da ciência moderna, paradigmas emergentes, centrados em

visões  que  vão  ao  encontro  dos  postulados  do  positivismo  e  do  racionalismo

cartesiano, aportam à cena do debate acadêmico problematizações relacionadas à

visão sistêmica do conhecimento e a capacidade do homem de atuar em um mundo

interdependente, complexo e em rede.

A mudança  no  paradigma  científico  direciona  a  reorientação  também  

na  seara  da  Educação,  que  assume  papel  importante  na  compreensão  das

realidades contemporâneas e na formação dos indivíduos para refletirem sobre sua

participação em um contexto social, que expande sua extensão, em face aos efeitos

da globalização.  O local  e o global  se imbricam,  em um mundo integrado numa

comunidade planetária1.
1Expressão utilizada nas obras: Terra-pátria (MORIN; KERN, 2011); A cabeça bem-feita 
(MORIN, 2010); e Os sete saberes necessários à educação do futuro (MORIN, 2011a).
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Na  senda  educacional,  os  currículos  protagonizam  a  missão  de

contemplar  as  discussões  necessárias,  questionar  os  conceitos-mestres2 do

paradigma  ultrapassado  e  conduzir  as  reflexões  necessárias  ao  avanço  do

educando rumo à constituição de outros valores, crenças e concepções. As escolas

e universidades deverão, por conseguinte, protagonizar reflexões dirigidas aos seus

currículos e práticas pedagógicas.
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O desafio  também se  exprime  para  a  área  jurídica,  impulsionada  por

aspectos  globais  complexos  que  exigem  dos  profissionais  do  Direito  respostas

inovadoras, criativas, dirigidas pelos princípios de cooperação e da complexidade e

não mais apenas pela aplicação simples da lei ao caso concreto. O positivismo já

não é suficientemente assertivo para solucionar  os problemas do mundo jurídico

contemporâneo.
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No  cerne  de  mudanças  globais,  com  amparo  em  um  paradigma  

sistêmico,  requer-se  uma  visão  atenta  para  conceitos  como  sustentabilidade,

ecologia,  cooperação  internacional,  territorialidade  e  cidadania.  Todos  estes

conceitos-mestres,  como  outros  que  se  possam identificar  desde  a  adoção  de

referencial teórico específico, são debatidos, tendo destaque para esta pesquisa o

reconhecimento  da  evolução  do  conceito  de  cidadania,  para  entendê-lo  mais

abrangente e transnacional, reconhecendo seu caráter planetário.
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A cidadania planetária é expressa como conceito complexo, baseado no

enfoque  sistêmico,  que  condensa  princípios  ecológicos  e  valores  humanos

universais, com referencial teórico em Gadotti (2000), Freire (2014) e Morin (2010;

2011b), Morin e Kern (2011).

A proposta  da  pesquisa  é  analisar  a  cidadania  planetária  como  tema

curricular transdisciplinar que promove a convergência de saberes e a percepção

pelo  bacharel  em  Direito,  de  que  existe  uma  conectividade  na  sua  atuação
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profissional e contexto social, existindo uma devolutiva a ser dada à sociedade, por

meio de seu exercício laboral,  que salvaguarde  aspectos  ambientais,  de  direitos

humanos e de pacificação mundial, garantindo a concreção da justiça social  e do

bem comum3.

A inserção do conceito da cidadania planetária como tema organizador

das  práticas  disciplinares  promove  um  giro  ecocêntrico4 na  Ciência  Jurídica  e

recobre  a  construção  humanizadora  de  seus  bacharéis,  promovendo  a

2

Conceito utilizado por Morin (1996) quando conceitua “paradigma” como relação de natureza
lógica, muito intensa, que pode ser de conjunção ou disjunção, entre um conjunto de 
conceitos-mestres. Para KUHN (1998, p. 116) “ transição de um paradigma em crise para um 
novo, do qual pode surgir uma nova tradição de ciência normal, está longe de ser um processo
cumulativo obtido através de uma articulação do velho paradigma. É antes uma reconstrução 
da área de estudos a partir de novos princípios, reconstrução que altera algumas das 
generalizações teóricas mais elementares do paradigma, bem como muitos de seus métodos e 
aplicações.” 
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sustentabilidade da ordem econômica e social  planetárias,  reguladas e balizadas

diretamente pelas regras e atuações jurídicas.

O dinamismo e a pluralidade das composições sociais não permitem a

previsão de uma norma jurídica para cada situação a ser regulada, exigindo cada

vez  mais  juristas  flexíveis,  compositivos,  criativos  e  abertos  à  diversidade  que

permeia a sociedade e suas inúmeras relações.



24

São reforçadas  as  discussões sobre o perfil  e  as novas  competências

exigidas  a  estes  profissionais  pelas  mudanças  tecnológicas,  pelas  novas  rotinas

judiciais, pela afirmação de procedimentos compositivos e extrajudiciais de disputas

e pela redefinição das fronteiras geopolíticas e culturais, em razão dos movimentos

globalizantes.

Documentos internacionais, como A Carta da Terra (2000) e Relatório da

Unesco, declaram a necessidade de se fortalecer um giro ecocêntrico nas relações
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das  pessoas  com  o  Planeta  como  garantia  de  sobrevivência  para  as  futuras

gerações e debate competências para estes profissionais no século XXI (GADOTTI,

2010).

O Fórum Econômico Mundial (FEM)5, por exemplo, anualmente, publica

estudos sobre pautas ligadas  ao futuro das profissões,  tendo este  ano discutido

pontos  sobre  inteligência  artificial,  sustentabilidade,  futuro  do  trabalho,  tensões
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geopolíticas, dentre outros temas, analisando também, as competências desejadas

para o perfil do profissional que se busca no mercado6.

Aspectos  tecnicistas  e  normativos,  outrora  tão  valorizados,  cedem

espaço, corroborando uma visão sistêmica,  para  o entendimento de que valores

como  solidariedade,  respeito  à  diversidade,  empatia,  responsabilidade  social  e

propósito na atuação profissional, ante a complexidade social, são indispensáveis

para agentes que trabalham com uma ciência social aplicada, que tem um campo
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tão vinculado às situações de garantia dos direitos humanos, de defesa dos direitos

das  minorias,  de  proteção  ao  meio  ambiente  e  de  interesses  coletivos,  como  o

Direito.

O fato é que a Ciência Jurídica exprime um largo espectro de atuação,

garantindo aos seus bacharéis intensiva influência sobre a ordenação da vida em

sociedade e  a  justificação  dos  regimes de  poder.  A sociedade é  o  substrato do
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Direito e o Direito molda as relações do mundo, devendo promover precipuamente a

justiça social.

Logo, se o mundo é objeto de transformações, o Direito deve se adequar

aos  novos  paradigmas  propostos.  Neste  caso,  se  destacam  as  mudanças

necessárias na formação de seus sujeitos ativos, pois as práticas informadas pela

responsabilidade  com  as  gerações  futuras  e  o  bem  comum,  somente  serão

vislumbradas  na  atuação  jurídica,  quando seus  operados  tiverem desconstituído

3

O bem comum para a pesquisa é referenciado em uma conjunção das ideias aristotélicas e as 
provenientes do trabalho de Raskin (1986) e Di Lorenzo (2010). O princípio do bem comum 
ou simplesmente “bem comum” é entendido como decorrente do princípio personalista de 
justiça política e da dignidade humana, só se concretizando em regimes democráticos. Sua 
aplicação e a sua concreção exigem a conjugação com o princípio da solidariedade. O bem 
comum é o lugar próprio de direitos inerentes à condição humana, e não se reconhece 
incompatibilidade entre o bem individual e o comum, pois, quando há conflito entre os dois, o
bem individual passa a se caracterizar como um mero interesse.
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antigos  conceitos-mestres  e  reconstituído  outra  modalidade  de  atuar

profissionalmente, a nova perspectiva de se “fazer Direito”.

Procuram-se,  intensamente,  por  meio  da  normatividade  jurídica,  a

harmonização das relações sociais e a superação das circunstâncias de usurpação,

violência e arbitrariedade, que ferem diretamente o exercício pleno da cidadania.

Até a contemporaneidade, muitas metamorfoses sociais em torno de uma

ideologia  alicerçada  na  tríade  dominação-poder-paz  foram registradas.  O  Direito
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assume nessa jornada, como ciência, um papel de ordenação das relações sociais,

balizando os aspectos referentes à conduta humana, à propriedade sobre os bens, à

responsabilidade do Estado-Nação com seu povo e com o bem comum.

A atuação jurídica deve estar  explícita e implicitamente impregnada de

valores éticos e humanistas, sob pena da afronta aos direitos universais dos homens

e da destruição das relações políticas e pacíficas entre os povos e as nações.
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Referidos  valores  promovem uma  atuação  jurídica  alinhada  com uma

conduta democrática, participativa e inclusiva, que favorece o diálogo aberto, no qual

as pessoas expõem opiniões e sentimentos livremente, sem receio de represálias ou

opressão, garantindo a salvaguarda da cidadania.

Nesta  perspectiva,  são  estabelecidas  algumas  interrogações  sobre  a

formação  dos  bacharéis  em  Direito  e  a  capacidade  do  currículo  de  preparar
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profissionais referenciados  por  valores  planetários  e democráticos  e  capazes  de

atuar de acordo com a concepção de Cidadão Planetário.

Assim, além de se analisar a pertinente exigência do desenvolvimento de

uma cidadania ativa no ensino-aprendizagem dos bacharéis em Direito, aborda-se a

necessidade de existir a formulação de uma consciência cívica planetária, que se

afirme  como  princípio  estruturante  para  a  atuação  desses  profissionais
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comprometidos  e  empenhados  com  o  desenrolar  da  vida  comunitária,  que  se

pretende global, justa, solidária e sustentável.

Com esteio  nesses  pensamentos,  indaga-se  de  que  maneira  se  pode

estabelecer o ensino-aprendizagem, de modo a favorecer uma formação que supere

os corolários tecnicistas e privilegie experiências vivenciais estimuladoras de uma

visão holística, que despertem os valores humanos e consolidem o compromisso

com uma atuação social responsável.
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Surgiu, então, a seguinte pergunta de pesquisa: De que modo as práticas

inter-transdisciplinares,  orientadas  pela  concepção  de  cidadania  planetária,

agregadas ao currículo da graduação em Direito, poderiam favorecer  a formação

holística do  bacharel  em Direito  e o compromisso  com a  justiça social  e o  bem

comum em suas atuações?

Com  amparo  nessa  indagação,  delimitou-se  como  objetivo  geral  da

pesquisa:  analisar  como  as  práticas  inter-transdisciplinares,  orientadas  pela

4

O “giro ecocêntrico” é o movimento de redefinição de conceitos e princípios jurídicos, a fim 
de reconhecer os direitos da Mãe Terra e a institucionalização da cultura do Bem Viver, 
caracterizando-os como direitos fundamentais. Alguns ordenamentos jurídicos 
constitucionais, como o do Equador e da Bolívia, já efetivaram em suas cartas constitucionais 
o reconhecimento de uma ecologia sistêmica no Direito (MORAES, 2013).
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concepção de cidadania planetária, agregadas ao currículo da graduação em Direito,

favorecem a  formação de um bacharel  socialmente responsável  e comprometido

com o bem comum.

Nesta  senda,  foram  definidas  categorias  de  pesquisa,  quais  sejam:

cidadania  planetária;  visão  sistêmica;  transdisciplinaridade;  currículo  e  diretrizes

curriculares (para o ensino do Direito). Com substrato nessas categorias, traçou-se

uma  sistemática  para  investigação  dos  elementos  conceituais,  históricos,
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antropológicos e sistêmicos pertinentes ao problema de pesquisa. Para tanto, foram

fixados como objetivos específicos, os que vêm em sequência.

1) Analisar o conceito de cidadania planetária que se perfila  no século

XXI.

2) Refletir sobre os efeitos das práticas transdisciplinares no processo de

ensino-aprendizagem  dos  currículos  dos  cursos  de  graduação  em

Direito.
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3) Investigar  se  as  diretrizes  curriculares  vigentes  para  os  cursos  de

Direito  estabelecem  a  intencionalidade  em  seu  texto  para  o

desenvolvimento de uma consciência planetária.

Para desenvolver os objetivos da pesquisa e analisar a experiência dos

alunos  e  professores  no  desenvolvimento  dos  projetos  com  práticas

transdisciplinares, vinculadas à ideia de cidadania, se identificou no Município de

Fortaleza,  como  locus de  trabalho,  o  Programa  Cidadania  Ativa  (PCA),  em
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funcionamento há mais de 15 anos,  e que conta com histórico de realização de

práticas transdisciplinares com periodicidade e frequência.

Mencionado  programa  é  vinculado  a  um  Curso  de  Direito,  em

funcionamento em universidade particular, tendo sido agraciado, em 2008, com o V

Prêmio INNOVARE7,  em parceria com o Ministério da Justiça,  caracterizando-se,

assim, como locus com aptidão a gerar robustez aos dados coletados.
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Pelas  características  singulares  da  pesquisa  perfilhou-se  o  estudo  de

caso  como  estratégia  metodológica,  sendo  a  investigação  do  tipo  exploratória,

descritiva e interpretativa.

Com sustentáculo no rol de projetos que compõem o Programa Cidadania

Ativa e o universo de participantes envolvidos, foram delimitados como sujeitos de

pesquisa os alunos e professores envolvidos nos projetos realizados no semestre de

2019.1.

5
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Dentre a população escolhida, foram selecionados os sujeitos que estão

envolvidos nas práticas há mais tempo, considerando que o período de permanência

nos projetos e as experiências vividas garantem subsídios e mais conteúdo para

estabelecer seus depoimentos e fornecer dados à pesquisa ora relatoriada.

No semestre 2019.1, o programa teve seis professores envolvidos nas

práticas  transdisciplinares,  cada  um conduzindo  um projeto  específico  conforme

tabela  1  -  de  “detalhamento  dos  projetos  do  PCA –  2019.1”  e  a  tabela  2  -  de

O Fórum Econômico Mundial edita, anualmente, o relatório The Future of Job, no qual 
pesquisadores, executivos e empresários são ouvidos sobre as perspectivas de mercado e 
emitem opiniões acerca do futuro do trabalho. Dentre os temas são discutidas as competências
profissionais que estão em alta e que mais serão valorizadas.
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“descrição de projetos PCA ofertados em 2019.1”, incorporadas à pesquisa. Alguns

professores ficaram responsáveis por  mais de um projeto durante o semestre de

referência.

A coleta de dados se deu por observação participante, com registro em

diário de campo,  por  meio do acompanhamento do processo  de envolvimento  e

elaboração das atividades pelos alunos, sob a orientação do professor responsável
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e aplicação  de  entrevistas  semiestruturadas aos  alunos  envolvidos  nos projetos,

caracterizando uma amostra de nove estudantes.

Em razão do volume de apenas seis professores envolvidos nos projetos

durante  o  semestre  de  2019.1,  decidiu-se  pela  aplicação  de  formulário

semiestruturado, com a totalidade desta população.

O interesse  pelo  tema é  proveniente  de  uma  carreira  de  18  anos  de

magistério na área jurídica, em universidades públicas e particulares, dos quais doze
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dedicados  ao  exercício  de  cargos  de  gestão  acadêmica,  que  permitiram  a

compreensão que, dentre  as  várias missões do professor  e do gestor,  a que se

exprime mais desafiadora é a de pensar o aperfeiçoamento dos currículos.

Outro  fator  que  estimulou  a  aproximação  com  a  temática  foram  as

discussões  travadas  e  os  trabalhos  desenvolvidos  junto  ao  grupo  de  

pesquisa  “Cidadania  Planetária  e  Ecologia  de  Saberes:  interdisciplinaridade,

transdisciplinaridade  e  internacionalização  no  currículo  da  Educação  Superior”,
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desde  o  ingresso  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  (PPGE)  da

Universidade Federal do Ceará (UFC), no ano de 2015.

O Grupo de pesquisa tem por objetivo principal analisar as possiblidades

para o desenvolvimento do tema transdisciplinar cidadania planetária no currículo da

educação superior. A pesquisa discute sobre as nuanças da cidadania participativa e

consciente  e  qual  papel  a  Universidade  brasileira  e  a  ciência  em geral  têm a

desempenhar.
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As produções da equipe de pesquisadores demonstram que há urgente

necessidade de evolução da unidade de ideia “cidadania global”  para o conceito

“cidadania planetária”, e que a preocupação com o futuro do Planeta e a convivência

entre os povos reposicionam o lugar do Brasil nesta nova configuração sistêmica e

fomentam expansão de pesquisas decorrentes do projeto original, como a pesquisa

sob relatório.

6
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O grupo produz publicações internacionais e consolida seus estudos, em

intercâmbio  com a  Universidade  de  Londres,  por  meio  da  atuação  da  líder  da

pesquisa,  Prof.ª  Dra.  Silvia  Elizabeth  de  Moraes,  (orientadora  desta  tese),  que

passou um ano de estudos no Instituto de Educação daquela instituição,  onde o

tema foi ampliado e contextualizado no Reino Unido.

Em sua última publicação, com prospecção até 2022, o FEM aponta como competências 
almejadas para os profissionais do século XXI: (1) pensamento inovador e analítico; (2) 
aprendizado ativo e estratégias de aprendizado; (3) criatividade, originalidade e iniciativa; (4) 
tecnologia, design, programação; (5) pensamento crítico e analítico; (6) resolução de 
problemas complexos; (7) liderança e influência social; (8) inteligência emocional; (9) 
racionalidade, resolução de problemas e ideação; (10) análise e avaliação de sistemas. O rol 
sinaliza a valorização dos processos de criticidade, reflexividade e autodeterminação, dentre 
outras competências.
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O Reino Unido foi selecionado por dois motivos principais: sua extensa

tradição de instituições científicas e a adoção da “dimensão global” como matéria

transdisciplinar nas escolas e universidades britânicas.

O  grupo  de  pesquisa  é  composto  por  uma  diversidade  de  alunos,

provenientes  de  áreas  diversas  do  saber,  como:  Moda,  Pedagogia,  Direito,

Geografia  e Letras.  Ou seja,  é uma experiência prática de interdisciplinaridade.  

A  experiência  implica  reflexões  sobre  aspectos  como  o  pós-colonialismo,  o
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conhecimento  dominante  e  conhecimento  excluído,  cosmopolitismo,  direitos

humanos,  justiça  social  e  interdependência,  internacionalismo,  sustentabilidade  e

pensamento sistêmico – elementos essenciais para contribuir para a discussão de

cidadania no currículo das universidades brasileiras, sendo o ambiente universitário

compreendido como contexto discursivo para construir uma cidadania planetária.

Na literatura aplicada nenhuma remissão a pesquisas sobre a inserção do

conceito  cidadania  planetária  como  tema  inter-transdisciplinar  na  formação  do
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bacharel em Direito foi identificada, a partir das bases consultadas:  Capes, Vlex,  

RT Online, Ebsco, BDTD_IBICT, Scholar (Google acadêmico).

As  pesquisas  registradas  na  literatura  e  no  acervo  de  teses  sobre

cidadania  planetária  são  escassas  e  a  maioria  delas  está  vinculada  mais

especificamente as buscas na área de educação ambiental.

Nas incursões para revisão de literatura e bibliográfica, destacam-se as

orientações dos trabalhos de dissertação e tese realizadas no PPGE-UFC, sob a
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orientação  da  Prof.ª  Dra.  Silvia  Elizabeth  de  Moraes,  no  PPGE-USP,  sob  a

orientação do Prof. Moacir Gadotti e no PPGE-PB, sob a orientação da Prof.ª Aida

Monteiro.  Entretanto,  não  se  identificou  pesquisas  que  correlacionassem  as

categorias cidadania planetária, visão sistêmica e o currículo e diretrizes curriculares

dos cursos de Direito.

Identificaram-se  alguns  artigos  difusos,  discorrendo  sobre  cidadania

planetária, muitos deles, apenas, utilizando a expressão como elemento conector e
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qualificador de ideias socioambientais e vinculadas à política de educação ambiental

no  ensino de  base, entretanto,  não garantindo  subsídios  para vinculação  com a

pesquisa doutoral que ora se defende.

Ainda nas pesquisas sobre o estado da arte em relação à tese doutoral,

identificou-se  uma  entidade  que  assumiu  um compromisso  de  capilarização  dos

estudos sobre cidadania planetária, no Brasil, A Casa da Cidadania Planetária.

7
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A Casa  da  Cidadania  Planetária,  atrelada  ao  Instituto  Paulo  Freire,  

tem  como  base  teórica  as  ideologias  e  obras  do  Educador  pernambucano,

estabelecendo um projeto difusor de noções ecocêntricas, dialógicas e pacificadoras

na Educação, a fim de perpetuar as ideias e pensamentos do Mestre citado sobre a

educação emancipatória e a qualidade de “cidadão do mundo” de cada qual.

“O Instituto INNOVARE é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivos 
principais e permanentes a identificação, premiação e divulgação de práticas do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de advogados que estejam 
contribuindo para a modernização, a democratização do acesso, a efetividade e a 
racionalização do Sistema Judicial Brasileiro. Para atendimento de seus objetivos, o Instituto 
Innovare realiza anualmente o Prêmio Innovare, promove palestras e eventos gratuitos, 
publica livros e artigos, produz documentários e realiza pesquisas sobre temas da Justiça.” 
(INSTITUTO INNOVARE, [2019?], online).
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Assim, nota-se que as experiências curriculares formativas direcionadas,

principalmente, à “experiências vivas” e transdisciplinares em cidadania planetária

nos cursos de Direito são incipientes, para não afirmar inexistentes.

A tese foi estruturada em sete partes, onde a primeira parte trata-se desta

introdução.
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Na segunda, problematiza-se e discute-se o conceito de cidadania que se

perfila no século XXI e reflete-se sobre a evolução deste termo, considerando suas

perspectivas históricas, culturais, econômicas e sociais.

Delimitam-se,  com  base  no  referencial  teórico  fixado,  os  lindes

contemporâneos do conceito e a condensação de seu conteúdo, inclusive com o

reconhecimento  da  adjetivação  “planetária”  ao  termo,  para  reconhecer  em  seu
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interior, além de outros atributos, valores como o da solidariedade e do compromisso

com o bem comum e a preservação do planeta Terra para as futuras gerações.

A cidadania  planetária  é  expressa  como conceito  complexo  e  positivo

(dirigido à ação),  que  condensa  princípios  e  valores  sociais.  Representa  para  a

pesquisa um elemento curricular  transdisciplinar  que promove a convergência do

entendimento, pelo formando, de que existe uma devolutiva a ser dada à sociedade,
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por  meio  de  seu  exercício  laboral,  sobre  salvaguarda  de  questões  ambientais,

direitos humanos e pacificação mundial.

A inserção do conceito da cidadania planetária como paradigma formador

no currículo do curso de Direito promove um giro ecocêntrico na Ciência e recobra a

elaboração  humanizadora  de  seus  bacharéis,  promovendo a  sustentabilidade da

ordem econômica  e  social  planetárias,  reguladas  e  balizadas  diretamente  pelas

regras e atuações jurídicas.

Toma-se, pois, como pressuposto a ideia de que a educação para uma

cidadania  planetária  estabelece  um despertar  para  a  necessidade  de  se  formar

educandos  transpondo  o  conhecimento  exclusivamente  tecnicista  e  intenções
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patrimonialistas,  destacando  a  necessidade  de  consolidar  na  educação  valores

como a empatia, o respeito, a justiça, a cooperação, a solidariedade, dentre outros

(MATOS, 2015).

Na  verdade,  a  ideia  de  pensar  em  formação  jurídica  apartada  da

consolidação  de  uma  Cultura  Jurídica  de  Cidadania  Planetária  afronta  um dos

grandes  pilares  do  Direito,  que  é  ser  utilizado  como  meio  para  garantia  de

estabilidade, pacificação8 e justiça social.

8
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O terceiro capítulo aborda a visão sistêmica da ciência e a conexão de

saberes.  Esta  parte  da  pesquisa  se  detém  em  caracterizar  as  exigências,  na

contemporaneidade, de uma visão integradora e sistêmica para a Ciência e seus

sujeitos e objetos de estudo.

Com alicerce nas lições de Morin (2010; 2011b),  Morin e Kern (2011),

Capra  e  Luisi  (2014)  e  Prigogine  (1989),  refuta-se  a  visão  fragmentada,

departamentalizada, do conhecimento. Propagam-se a ideia de conexão entre objeto

Muitas experiências internacionais e locais vêm destacando a Cultura de Paz como elemento 
transformador das relações sociológicas e, principalmente, das relações de cunho educacional.
O movimento local de pesquisa, com inúmeras obras publicadas por meio do Grupo de 
Pesquisa Cultura de Paz, Educação e Espiritualidade, do Programa de Mestrado e Doutorado 
em Educação (FACED), destaca o grau de cientificidade e de profusão no estudo da temática. 
Os movimentos mundiais propagam a paz como um dos importantes pilares e objetivos 
globais. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultural 
(UNESCO, 2010, p. 13), “[...] a Cultura de Paz é uma iniciativa de longo prazo que deve levar
em conta o contexto histórico, político, econômico, social e cultural de cada ser humano”. Em
fóruns internacionais, representantes de entidades supranacionais, como as Nações Unidas, 
tem enfatizado o papel da educação na propagação dos ideais de não violência, igualdade e 
respeito mútuo, em meio aos atuais desafios globais que ameaçam a prosperidade e 
estabilidade do planeta.
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e sujeito e a interdependência de causa e efeito entre as ações e reações sociais,

alicerçando o  entendimento  de que  a  intencionalidade  subjetiva  na  atuação  dos

bacharéis tem um influxo na vida da sociedade e das nações.

O profissional motivado por princípios nobres e sistêmicos produz influxos

socialmente positivos, e se assim não o for, propiciará em sua atuação processos

“legítimos” de exclusão, destruição, separatismo e caos social.
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Analisa-se  o  paradigma  emergente  que  direciona  as  mudanças,

principalmente nas Ciências Sociais, em relação às intervenções na realidade e nas

estruturas de rede, que exigem de alunos, professores e pesquisadores o máximo

de  interligações,  experiências  e  subjetividades,  compreendendo  a  insuperável

transformação  do  sistema  cartesiano  para  proposta  plural,  na  qual  a

transdisciplinaridade é identificada como uma perspectiva curricular mais coerente
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para desenvolver  competências  integrais,  que ultrapassem ao puro tecnicismo. A

transdisciplinaridade é concebida sob o referencial teórico de Piaget (1973).

Ainda,  neste  capítulo,  é  avaliada  a  contribuição  dos  processos  inter-

transdisciplinares  para  perspectiva  formativa  dos  sujeitos,  considerando  a

complexidade do saber e as diversas dimensões subjetivas da pessoa humana.

Na quarta parte, são procedidas as discussões sobre as bases teóricas

do currículo e é feita uma reflexão acerca de sua prática, perpassando pelos pontos
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centrais que envolvem o percurso curricular e sua influência no desenvolvimento  

de competências,  habilidades e atitudes na formação dos bacharéis, nos cursos  

de Direito.

Serão  incluídas nas reflexões teorizações e literaturas que  discutem o

currículo por competências e as bases de uma “educação dialógica” que favoreça

uma  cultura  pacificadora  e  planetária,  alicerçada  nos  referenciais  teóricos

desenvolvidos na literatura principalmente de Freire (2014), mas ladeado também

por Silva (2011), Apple (2011), dentre outros.

A  proposta  de  insertar  a  concepção  da  Cidadania  Planetária  nos

currículos do Direito defende-se como uma reorientação do processo de formação

dos bacharéis, influenciada, por consequência, na formação de uma sociedade mais
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justa,  democrática  e  sustentável  por  meio  de  suas  atuações  nas  atividades

burocráticas estatais e no funcionamento do Poder Judiciário.

No quinto capítulo, são feitas incursões sobre as diretrizes curriculares

vigentes para regulação dos cursos de graduação em Direito, a fim de entender sua

estrutura,  identificar  a  ocorrência  de  referência  à  formação  cidadã  e  como  a

cidadania  se  exprime  neste  documento,  se  caracterizada  como  uma  cidadania

atrelada  ao  contexto  contemporâneo  ou  uma  cidadania  formal,  vinculada  às

concepções tradicionais.

Ainda nesta parte da tese, se procede a uma contextualização a respeito

das  motivações  que  deflagraram a  criação  dos  cursos  de  Direito  no  Brasil  e  o

contexto  de  escolha  dos  conhecimentos  incorporados  aos  currículos,  a  fim  de

permitir a compreensão das raízes sociológicas que justificam o elitismo e a atitude

individualista e de favores que, ainda, se observa na comunidade jurídica.

No sexto capítulo, buscam-se perspectivas empíricas para a concreção

da análise de como as práticas inter-transdisciplinares orientadas pela concepção de

cidadania  planetária,  inseridas  no  currículo,  favorecem  a  formação  holística  do

bacharel em Direito e o compromisso com a justiça social e o bem comum em suas

atuações, para, com espeque nos dados recolhidos nas inferências e interpretações,

à luz do referencial teórico delimitado.

Aportam-se, ao final, na sétima parte, as considerações finais sobre as

investigações  científicas  aqui  propostas,  condensando  a  síntese  das  principais

conclusões e apontando as possibilidades do desenvolvimento de novas pesquisas

correlatas ao tema debatido.
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2 A CIDADANIA PLANETÁRIA

Cidadania  é  um conceito com teor  antropológico  que  retrata  em suas

concepções históricas os movimentos de avanços e retrocessos da humanidade,

assumindo modelagens variadas conforme o recorte de tempo e espaço.

A etimologia da palavra carrega, imbricados em sua estrutura medular,

elementos sociais, econômicos e sociológicos aptos a declarar ao observador atento

da História as reais motivações que fixaram os critérios de inclusão e exclusão  

de  determinados  sujeitos  da  abrangência  do  conceito  e,  por  consequência,  da

participação ativa nas relações sócio-políticas dos Estados nacionais.

Logo,  os  limites  do  conceito  estão  tomados  por  ideologias  políticas  e

teorias sociais que se desenvolveram, paulatinamente, nos contextos local e global,

e que se transmudam a cada  dia,  sendo, historicamente,  fatores  de  dissonância

entre os polos sociais de poder.
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Ante  os  eventos  mundiais9 que  despertam  para  a  reflexão  sobre  a

necessidade de uma solidariedade planetária e a impossibilidade de negligência a

situações de abuso contra a vida e a dignidade humanas, o vocábulo, mais uma vez,

clama por atenção sobre seu entendimento e sua atual abrangência.

O  termo  “cidadania”,  na  contemporaneidade,  ainda  é  comumente

associado à territorialidade.

9
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Mencionado  conceito,  correlacionado  ao  Estado-Nação,  em  caráter

absoluto,  alicerça,  em  alguns  casos,  o  exercício  arbitrário  do  poderio  estatal,

promovendo  processos  excludentes  e  violentos,  em  nome  da  soberania,  como

outrora, se perpetrou no expansionismo imperialista.

Nesta pesquisa, defende-se uma percepção transnacional, agregadora e

inclusiva  da cidadania,  como conceito-instrumental  transdisciplinar  e convergente

para  formação de  juristas  planetários,  conectados  com o  mundo sistêmico  e  as

Segundo Morin e Kern (2011), alguns eventos despertaram para o esboço da consciência 
planetária, na segunda metade do século XX: 1. A persistência de uma ameaça nuclear; 
2. A formação de uma consciência ecológica planetária; 3. A entrada no mundo do terceiro 
mundo; 4. O desenvolvimento da mundialização civilizacional; 5. O desenvolvimento de uma 
mundialização cultural; 6. A formação e um folclore planetário; 7. A teleparticipação 
planetária; 8. A Terra vista da Terra.
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necessidades contemporâneas, bem como responsáveis em sua atuação pelo bem

comum.

O entendimento sobre a expansão do conceito tem intrínseca correlação

com  a  proposta  de  reorientação  da  formação  dos  bacharéis,  uma  vez  que  se

sustenta, nesta pesquisa, a cidadania planetária como conteúdo transdisciplinar nos

currículos  dos  cursos  de  graduação  em  Direito,  com  previsão  normativa  nas

diretrizes  curriculares,  prospectando,  com substrato  nessa  hipótese,  se  constituir
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uma  consciência  planetária  que  influencie  positivamente  no  panorama  jurídico

brasileiro e mundial, desde a atuação de seus profissionais.

De efeito, mais do que buscar definições formais, importa aqui reconhecer

como o termo intencionalmente incorporado, de maneira aplicada ao currículo, tem

implicações, ainda que não absolutas,  sobre as práticas sociais e formativas dos

bacharéis e a ordem jurídica brasileira.
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2.1 A cidadania e suas perspectivas etimológicas

Com os processos imperialistas de demarcação de território e a paulatina

sedimentação  dos  Estados  Nacionais,  a  cidadania  foi  objeto  de  reduções  e

ampliações em seu conteúdo para significar o maior ou menor reconhecimento do

respeito à dignidade humana e à condição de inclusão social.
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Em  nome  da  cidadania,  no  decurso  da  História,  foram  justificadas

atrocidades e violências não apenas aos sujeitos em suas individualidades, mas a

coletivos inteiros. Na Terra Brasilis não foi diferente.

O Brasil, desde sua descoberta até os dias atuais, se desenvolveu repleto

de contradições e ambivalências. A sedimentação da cidadania, como proposta na

atual  Carta  Constitucional,  demandou  séculos  para  ser  cunhada  e  atravessou

períodos de exploração dos povos indígenas e negros, de desrespeito à condição da

mulher, de luta de classes, sendo produto das remodelações sofridas na estrutura

político-administrativa, da Colônia até a República.

As  incongruências  na  delimitação  do  conceito  começam  pelas

divergências  vislumbradas  do  confronto  entre  o  sistema  de  leis  vigentes  e  a

realidade  cultural  latente,  pois,  apesar  de  a Constituição Brasileira albergar  uma

gama de garantias individuais e coletivas para  o  cidadão, observa-se  um tecido

social esgarçado pelo preconceito, opressão às minorias e desigualdade social.

Referidas  constatações  fáticas,  inevitavelmente,  conferem  a  muitos

brasileiros  apenas  o  status de  “cidadãos  de  papel”  (DIMENSTEIN,  2012),  sem
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qualquer força para manobrarem intervenções sociais ou articularem-se ativamente

na vida da comunidade.

Consoante evidenciam Schwarcz e Starling (2015, p. 19), o País possui

uma elaboração social complexa, avessa ao processo cooperativo e a promoção do

bem comum. Acentua a autora que,

Desde o início dessa curta história de cinco séculos e uns quebrados, já era
patente, na exploração das terras que depois viriam a se constituir no Brasil,
um difícil processo de construção de formas compartilhadas de poder e zelo
pelo bem comum.

O  Estado  brasileiro  oscila,  desde  a  época  colonial  até  hoje,  entre

ascensões e  involuções  na consolidação  de  uma cidadania ativa  e participativa,

capaz de habilitar os cidadãos a intervirem e transformarem a sociedade em prol do

bem comum. Evidencia Gadotti (2000) que a oscilação do conceito se correlaciona

com as concepções estatais de organização política em liberal, neoliberal, socialista

e democrata.

Para a Ciência do Direito, cidadania é um termo fundamental que envolve

por  correlação  os  conceitos  de  sociedade,  nação,  democracia,  emancipação  e

exercício  de  direitos  e  deveres.  Ela  representa  a  prerrogativa  que  assegura  a

efetividade dos direitos fundamentais e constitucionais contemporâneos.

Mudanças sociais e políticas induziram e continuam a induzir o delineio

do  entendimento  do  que  seja  cidadania.  Essas  metamorfoses  também incidiram

sobre  o  rumo  das  Ciências  Jurídicas  e  Sociais,  identificando  novos  objetos  de

estudo  e  refutando  os  métodos  tradicionais  de  investigação  da  Ciência,  para

reconhecer  que  os  sujeitos  não  podem  ser  apartados  do  objeto,  pois,  como

protagonistas de processos complexos da sociedade, eles têm papel relevante no

entendimento dos fenômenos jurídicos-sociais sobre os quais se pesquisa.

A cidadania  é  estimada  como  o  alicerce  na  formação  de  um Estado

Democrático de Direito. Como ensina Miranda (2015, p. 95), ela “[...] corresponde ao

status ativo, ao  status civitae, com o qual o indivíduo fica autorizado a exercer os

chamados direitos políticos em sentido estrito”.

Em  várias  passagens,  a  Carta  Política  brasileira  emprega  o  termo

cidadania, ora para qualificá-la como fundamento do Estado democrático de direito,

ora para resguardá-la por meio de ações constitucionais, a fim de assegurar que seu
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exercício seja protegido contra injustas e indevidas investidas, quer de particulares,

quer do Poder Público.10

Dentre as aplicações constitucionais adotadas para o termo, entretanto,

interessa à pesquisa aquela que se correlaciona com a Educação.

No artigo 205 da CF/88, a educação é correlacionada diretamente como

meio para o exercício pleno de cidadania. O teor do artigo preleciona:

10
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, online, grifo nosso).

Significa exprimir que, para ter a qualidade de cidadão, ter reconhecida a

aptidão para o  gozo de  direitos  civis e  políticos em um Estado  nacional  livre,  o

indivíduo precisa ser educado, estimulado adequadamente. Esta missão, na área

Ver arts. 1º e 5º, LXXI e LXXVII, da Constituição Federal de 1988.
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educacional, passa, fatalmente pelo currículo, com todas as suas potencialidades,

nuanças e paradigmas. Nesta pesquisa, o currículo é trabalhado.

De  tal  sorte,  a  busca  da  inserção  de  uma  perspectiva  de  cidadania

planetária como referente conceitual para formação de bacharéis em Direito, com

vistas a dirigir suas práticas profissionais à concreção do bem comum, expressa por

valores como a solidariedade planetária e a justiça social, encontra respaldo não
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apenas  nas  teorias  do  currículo  e  nas  práticas  transdisciplinares,  que  serão

analisadas nesta pesquisa, mas, também, na disciplina constitucional.

Como leciona Queiroz (2006, p. 32),

[...]  a  cidadania  não  só  proporciona  ao  indivíduo  o  gozo  de  direitos
vinculados  ao  conceito  de  liberdade  como  também  lhe  exige  assuma
determinados deveres que vão para além do mero respeito pelos direitos de
outrem. [...].
Este  status implica que o indivíduo assuma um compromisso em relação
aos interesses fundamentais da sociedade em seu conjunto.
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A  atuação  profissional  representa  um  terreno  inesgotável  de

possibilidades para uma atuação cidadã. O compromisso das universidades neste

processo  deve  privilegiar  a  preparação  de  seus  bacharéis  para  uma  prática

responsável e conectada com as evoluções sociais e a preservação da vida e da

dignidade na Terra.

No  caso  específico  do  Direito,  destaca-se  que,  em  razão  da  estreita

vinculação  com as  funções  estatais  e  burocráticas  de  governo,  considerando  o
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próprio objeto desta ciência, a atenção para a tão clamada formação cidadã assume

particularidades de relevo para o futuro dos homens e do planeta.

Estes  profissionais  estão  imiscuídos  nos  procedimentos  decisórios  do

Estado brasileiro, articulando interesses, definindo diretrizes e valores, moderando

as polaridades entre os interesses individuais e coletivos, resguardando, enfim, o

mínimo existencial a uma população ainda com pouca cultura e herdeira de mazelas

oriundas de seu decurso colonizador.

Daí o despertar para a urgência em analisar as diretrizes dos currículos

dos cursos de graduação em Direito, a fim de avaliar a viabilidade da inserção no

processo  de  desenvolvimento  dos  graduandos  em  Direito  das  perspectivas  de

ampliação  e  redefinição  do  conceito  de  cidadania,  que  em face  ao  avanço  das

relações sociais entre os sujeitos do mundo, já clamam por um novo desenho.

A cidadania tem intensiva correlação com a ideia de democracia. Bobbio

(2009) destaca, entretanto, que, apesar da consolidação do Estado democrático de

direito, a democracia não conseguiu efetivar todas as promessas pontuadas, dentre

as  quais  a  educação  para  a  cidadania;  nem poderia,  pois  a  educação  para  a

cidadania  é  um  fenômeno  complexo,  em  especial,  nos  países  colonizados  e

marcados pela desigualdade social, como o Brasil.
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Deste movimento (educação para a cidadania), pois, deve implicar, para a

pessoa  e  para  aqueles  com  quem  ela  interage,  uma  reconcepção  sobre  suas

atitudes e comportamentos sociais, que deverão estar referenciados nos princípios

republicanos, notadamente os da democracia, da igualdade e da justiça social, bem

como  no  desenvolvimento  da  capacidade  de  criticidade  e  reflexividade,  com  o

objetivo de cooperar com o Estado na condução da política social.

É de se reconceber que a cidadania avançou, espraiou a extensão de seu

conceito, que enseja implicações transpostas aos limites geográficos dos Estados-

Nação. Mesmo autores como Andrade Neto e Carmo (2003), Vieira (1999) e Dallari

(2016), que professam o surgimento da cidadania mundial vinculada a elementos

como a soberania e  o território,  reconhecem que a globalização  e o  capitalismo

desafiam os princípios do conceito. Vieira (1999, p. 245) enfatiza:

O  processo  de  globalização  econômica  está  enfraquecendo  os  laços
territoriais que ligam os indivíduos e os povos ao Estado,  deslocando o
locus da  identidade  política,  diminuindo  a  importância  das  fronteiras
internacionais e abalando seriamente as bases da cidadania tradicional.

Morin (1996) ressalta que, para exercer a cidadania, não se deve limitar a

ação  do  sujeito  a  assumir  apenas  os  próprios  compromissos  e  obrigações

particulares  porque,  mais  do  que  isso,  se  deve  almejar  que  ele  lute  pelo  bem

comum, pelos interesses coletivos e o bem-estar para quem com ele convive em

sociedade – esta entendida como planetária. Consoante ensina Rousseau (1996, p.

39-40), “[...] os compromissos que nos ligam ao corpo social só são obrigatórios por

serem mútuos, e sua natureza é tal que, ao cumprí-los, não se pode trabalhar para

outrem sem trabalhar também para si mesmo”.

A evolução  da  perspectiva  de  cidadania  teve  intensa  contribuição  de

Marshall (1967). O autor articula o conceito de cidadania social e defende o ponto de

vista  que  “[...]  o  exercício  da  cidadania  somente  será  atingido  quando  houver

observância  aos direitos humanos em seus  diferentes  âmbitos  (econômico,  civil,

social e coletivo)” (LIMA; MENEZES JUNIOR; BRZEZINSKI, 2017, p. 2485).

Apesar  da  propensão  de  Marshall  (1967)  à  defesa  dos  anseios  da

burguesia mercantil e do contexto social da Inglaterra do século XVIII, ele manifesta

ideias disruptivas sobre cidadania, trazendo para discussão pontos sobre igualdade

social  e  como  o  exercício  da  cidadania  poderia  favorecê-la.  Da  sua  divisão  

dos  direitos  em civis,  políticos  e  sociais,  pode  ser  considerada  uma  percepção
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simplória da evolução das perspectivas das gerações ou  dimensões dos direitos

fundamentais.

Para Marshall (1967), os direitos civis eram aqueles inerentes à liberdade

individual, à propriedade, ao livre deslocamento e à igualdade social; os políticos se

referem ao direito de participação na dinâmica política da sociedade e os sociais

compreendem o direito a justiça social, à segurança e ao bem-estar econômico. As

discussões sobre cidadania trouxeram à tona reflexões sobre a justiça social e os

questionamentos sobre o papel do Estado e sua responsabilidade com as condições

humanas de convívio digno.

Embora se registrem intensas críticas à teoria do Britânico pela sua óptica

de apreciação das classes sociais como um fator de extratificação para prerrogativa

de  direitos,  ele  expressa  contribuição,  também,  à  vinculação  entre  cidadania  e

educação.

A  educação  está  estritamente  ligada  à  cidadania,  também  na

Modernidade. Primeiro porque se caracteriza como direito social, e segundo porque

é indispensável enquanto meio para o exercício de uma cidadania ativa.

Na compreensão de Carvalho (2004), a educação se mostra como um

prerrequisito para o exercício dos demais direitos decorrentes do status de cidadão.

Nos países em que a cidadania se desenvolveu com rapidez, [...] por uma
razão ou outra a educação popular foi introduzida. Foi ela que permitiu às
pessoas tomarem conhecimento de seus  direitos e se organizarem para
lutar por eles. A ausência de uma população educada tem sido sempre um
dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e política.

O  reconhecimento  da  necessidade  de  garantir  institucionalmente  os

direitos individuais e coletivos decorrentes da cidadania instigou o seu registro e

promulgação nas cartas constitucionais, nas quais se declaram a um povo todos os

direitos decorrentes da condição de cidadão e deveres recíprocos de cada um deles

para com o Estado-Nação.

Esta  descrição  simplista,  entretanto,  de  se  vincular  o  cidadão  ao  seu

Estado de origem é alvo de severas críticas em face ao movimento mundial para

edificação de uma consciência planetária.

Argumenta-se,  na  contemporaneidade,  que  uma  noção  universal  e

emancipatória de cidadania somente se concretizará ao apartá-la do Estado. Para
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isso, requer que se definam os problemas lógicos e empíricos que afligem o conceito

estatal.

Como  instituição,  o  Estado  é  contraditório,  uma  vez  que  procura

assegurar  o  “bem  comum”  por  meio  da  capacidade  de  recorrer  à  violência.  

É monopolista e arbitrário, já que, necessariamente, inclui  alguns e exclui  outros,

polarizando  em  vez  de  unir.  E,  portanto,  denota  problemas  insolúveis  para  a

cidadania  que,  como  conceito,  procura  abraçar  a  todos  e  não  excluir  ninguém

(CARTAXO, 2018).

O movimento da globalização, com todas as suas decorrências positivas

e negativas, concedeu força a um discurso cosmopolita, “[...] que relativiza os laços

nacionais,  culturais  e  etnocêntricos,  por  questões  comuns  a  todos  os  seres

humanos” (CARTAXO, 2018, p. 48), ao apontar para uma reconstituição do status de

cidadão,  para  o  reconhecimento  de  um  cidadão  do  mundo,  de  um  cidadão

planetário.

2.2 A cidadania planetária e a proposta de transdisciplinaridade nos currículos do 
Direito

Em  meio  aos  processos  globalizantes,  Nussbaum  (1996)  propõe  um

modelo de  organização  social  e geopolítica  diverso  do  territorial,  que  vincula  os

indivíduos  aos  próprios  indivíduos  enquanto  seres  humanos  e  não  apenas  à

comunidade a que pertencem. Como alcança Cartaxo (2018, p. 49),

Na obra  For  love  of  Country?,  Nussbaum  (1996)  propõe um  modelo de
educação cosmopolita nos Estados Unidos, após ataques aéreos às Torres
Gêmeas do World Trade Center, 11 de setembro de 2001, e das guerras do
Iraque  e  Afeganistão.  Ela  tenta  resgatar  o  sentimento  de  comunidade
mundial,  formada  por  seres  humanos,  em  contraponto  a  comunidades
nacionais,  isoladas,  e  que priorizam apenas o bem-estar  dos  que estão
politicamente ligados a estas. Ela constrói uma visão cosmopolita moral em
oposição  às  lealdades locais  em  geral  e  ao  nacionalismo em  particular.
Inspirada  pelos  estoicos  e  Kant,  apresenta  o  cosmopolitismo  como  um
ethos, “um hábito da mente”, um conjunto de lealdades para a humanidade
como um todo, a ser inculcado através de um programa educativo distinto
enfatizando  os  pontos  em  comum  e  as  responsabilidades  da cidadania
global.

Como a autora,  muitos estudiosos na  área  do Direito  e da Educação,

como  Gadotti  (2000), Morin e Kern (2011),  Moraes (2013) e Lipovetsky e Serroy

(2014), analisam as perspectivas decorrentes da globalização e, por consequência,
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seus  problemas,  e  concluem  pela  reorientação  da  cidadania  para  uma  política

planetária calcada na solidariedade, paz e alteridade internacional.

Corroborando  esta  corrente,  Vieira  (1999,  p.  32)  exprime  que,  com a

aceleração dos processos de globalização no final do século XX, os problemas que

afetam  a  humanidade  ultrapassam  fronteiras  e  tornam-se  globais.  Aspectos

referentes  à  produção,  consumo,  capital,  comércio,  telecomunicações,  pobreza,

migrações, danos ambientais, dentre outros,  deixaram de ser apenas nacionais e

tornaram-se transnacionais. Para ele, é

[...]  nesse contexto que nasce hoje o conceito de cidadão do mundo, de
cidadania planetária, que vem construída pela sociedade civil de todos os
países, em contraposição ao poder político do Estado e ao poder econômico
do mercado. (VIEIRA, 1999, p. 32).

Consoante pensam Morin e Kern (2011), o esboço da cidadania planetária

começa a se desenvolver a partir desses eventos sociais e políticos mundiais que

socializam a reflexão sobre “o campo” maior no qual se está inserido.

Para  o  autor,  a  persistência  de  uma  ameaça  nuclear  global,  o

desenvolvimento  da  mundialização  civilizacional  e  cultural,  a  teleparticipação

planetária nos eventos, dentre outros fatores, representam eventos instigadores ao

esboço da consciência planetária.

Esta mesma consciência fomenta correlatamente o conceito de cidadania

planetária  que  privilegia  uma  visão  unificadora  do  Planeta  e  de  uma  sociedade

mundial (GADOTTI, 2000), podendo ser entendida como o conjunto de

[...] princípios, valores, atitudes e comportamentos e demonstra uma nova
percepção  da  Terra como  uma  única  comunidade.  Frequentemente
associada ao “desenvolvimento sustentável”, ela é muito mais ampla do que
essa relação com a economia. Trata-se de um ponto de referência ético
indissociável da civilização planetária e da ecologia.  (GADOTTI,  2000, p.
135, grifo do autor).

Eventos  de  repercussão  mundial  iniciam  o  desenvolvimento  de  uma

consciência planetária, atenta à diversidade cultural, ao respeito entre os povos e à

cultura da paz, fomentando pesquisas e experimentos na consolidação de uma nova

perspectiva de cidadania, agora planetária.

Moraes e Freire (2017) apontam que a ideia de cidadania planetária foi

fortalecida no Brasil, em 1992, por ocasião do Rio Conference on Environment and

Development Education, que discutiu nova percepção da cidadania.
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A ideia de cidadania planetária também se fortaleceu desde a Conferência
do Rio de 1992 sobre Educação para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(também conhecida como Cúpula da Terra no Rio),  um evento de suma
importância no  desenho  de  políticas  educacionais  no  país.  Desde  esse
evento, as diretrizes curriculares falaram de uma cidadania que surge do
reconhecimento de que todos nós habitamos o mesmo planeta que precisa
ser  cuidado,  reconhecido,  valorizado  e  amado,  independentemente  de
nossa nacionalidade ou do contexto em que vivemos.11 (MORAES; FREIRE,
2017, p. 28, tradução nossa).

Sousa  (2019),  em  seus  estudos  dissertativos,  ofereceu  ilustração  

(Quadro 1) elencando algumas situações e documentos nacionais e internacionais,
11
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que reconheceu como articuladores  dos debates promotores para elaboração de

uma concepção da cidadania planetária.

Quadro 1 – Panorama normativo da cidadania planetária
Ano Evento – Local – Organização Documento/Encaminhamento
1948 Organização  das  Nações  Unidas

(ONU)
Promulgação da Declaração Universal dos Direitos
Humanos

1972 Clube de Roma Relatório Meadows

Citação original: “The idea of planetary citizenship has also become stronger since the 1992 
Rio Conference on Environment and Development Education (known also as the Rio Earth 
Summit), an event of paramount importance in the design of educational policies in the 
country. Since that event, curricular guidelines have spoken of a citizenship arising form the 
recognition that we all inhabit the same planet that needs to be care of, recognized,valued, 
and loved, regardless of our nationality or the context in which we live.”.
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1972 Conf.  das  Nações  Unidas  sobre  o
Ambiente  Humano  –  Estocolmo,
Suécia – ONU

1982 ONU Carta  Mundial  da  Natureza,  que  compreendeu  o
ser humano enquanto cuidador da natureza.

1987 Comissão  Mundial  para  o  Meio
Ambiente e o Desenvolvimento/ONU

Relatório  Brundtland,  sobre  o  desenvolvimento
sustentável e a proteção ambiental.

1992 Eco  92/Cúpula  da  Terra  –  Rio  de
Janeiro, Brasil – ONU

Criação  de  uma  Secretaria  Internacional  para
elaboração  da  Carta  da  Terra  e  adoção  da
Declaração  do  Rio  sobre  o  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento.

1995 Seminário  Intern.  sobre  a  Carta da Criação  da  proposta  da  Comissão  da  Carta  da
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Terra-Haia Terra.
1997 Fórum Rio+5 – ONU Primeiro esboço da Carta da Terra e levantamento

das implementações da Eco-92.
1998 Conf. Internacional da Carta da Terra

– Cuiabá, Brasil
Aprovação da Carta da Terra brasileira e a latino-
americana.

1999 Segundo esboço da Carta da Terra.
1999 1º Encontro Intern.: A Carta da Terra

na  Perspectiva  da  Educação-São
Paulo, Brasil – Instituto Paulo Freire

Carta  da  Ecopedagogia,  correlacionou  o
movimento ecológico com a educação através da
Ecopedagogia.

2000 Paris, França – ONU/UNESCO Feitas as últimas contribuições a Carta da Terra.
2000 Palácio da Paz de Haia, Holanda A Carta da Terra foi oficialmente publicada.
2002 ONU A Carta da Terra foi reconhecida pela ONU
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1997
/

2005

Convenção-Quadro  das  Nações
Unidas  sobre Mudança do Clima –
ONU

Protocolo de Quioto, definiu metas para redução de
emissão  de  gases  de  efeito  estufa  em  países
industrializados e desenvolvidos.

2015 21ª Conferência das Partes (partícipe
da  Convenção-Quadro  das  Nações
Unidas sobre Mudança do Clima) –
Paris, França – ONU

Acordo de Paris, em prol da redução de gases de
efeito  estufa,  prevendo  um  desenvolvimento
sustentável entre os países compromissados.

2019 ONU e coordenado pela Plataforma
Intergovernamental  para
Biodiversidade  e  Serviços
Ecossistêmicos,  sediada  na
Alemanha.

Relatório  da  Avaliação  Global  sobre  a
Biodiversidade  e  Serviços  Ecossistêmicos,  que
apontou dados estarrecedores acerca da extinção
das espécies e da poluição dos oceanos.
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Fonte: Sousa (2019, p. 19).

A cidadania  planetária  nasce  impregnada  de  valores  solidários  e  de

alteridade,  com a  defesa  de  que  deve  ser  assumida  como  condição  nos  novos

processos sociais. Exige-se do cidadão contemporâneo que firme um compromisso

com  as  gerações  atuais  e  futuras,  exercendo  suas  relações  e  interações  na

sociedade, com “[...] solidariedade para proteger toda a vida sobre a Terra e novas

responsabilidades  éticas  como  base  para  uma  nova  cidadania  mundial”

(GUTIÉRREZ; PRADO, 2002, p. 38).

Nesta linha,  na área do Direito Constitucional, movimentos doutrinários

sinalizam para o reconhecimento de direitos de quarta e quinta geração. A nova

doutrina clama pelo destaque do Direito à Paz como direito de quinta geração pela

sua importância, apesar de não se haver firmado consensos sobre esta pauta.

A  necessidade  de  reconhecimento  e  proteção  a  elementos  sociais

universais,  ameaçados  pelos  processos  de  globalização,  movimenta  a  Ciência
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Jurídica,  a  fim  de  enquadrá-los  em  uma  nova  dimensão,  com  o  objetivo  de

resguardá-los e protegê-los, principalmente para as gerações futuras.

Sarlet  (2016,  p.  500)  explica  que,  como  a  cidadania,  os  direitos

fundamentais, desde as primeiras constituições, passaram por transformações em

seu conteúdo, “[...] no que concerne à sua titularidade, eficácia e níveis de proteção”.

Costuma-se, nesse contexto marcado por uma autêntica mutação histórica
experimentada pelos direitos humanos e fundamentais, falar da existência
do que Karel Vasak, quando de sua aula inaugural no Instituto Internacional
de  Direitos  Humanos de  Estrasburgo,  em  1979,  optou  por  designar  de
gerações de direitos humanos (e fundamentais), inspirando-se na famosa
tríade da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, à qual
corresponderiam três gerações de direitos humanos e fundamentais. A partir
de então não faltaram defensores da existência,  ao longo do tempo,  de
novas gerações de direitos, agregando uma quarta, mas até mesmo uma
quinta e sexta gerações. (SARLET, 2016, p. 500).

Embora não haja consenso em relação a uma quarta, quinta ou sexta

geração de direitos fundamentais,  é importante frisar-se que todas as dimensões

debatidas envolvem direitos intrinsecamente ligados ao exercício do que se defende

como cidadania planetária. Explica-se.

Todos  os  constitucionalistas  reconhecem  os  direitos  à  paz,  à

autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de

vida, bem como o direito à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural

e o direito de comunicação, o direito  a água potável, à garantia das intimidades e

das intersubjetivas, mesmo quando interligadas às questões de biodireito, ou seja, o

reconhecimento  destes  direitos  e  de  suas  garantias  é  unanimidade  entre  os

constitucionalistas.

O debate em torno da readequação da localização desses direitos em

novas  gerações  dos  direitos  fundamentais,  contudo,  em  muito  se  vincula  à

repercussão internacional em reconhecer, por meio de decisões dos tribunais, com

base nas disposições das cartas constitucionais, a garantia de direitos em favor da

Mãe Terra e a possibilidade de legitimidade à qualquer pessoa da salvaguarda do

direito a paz, em favor da humanidade.

Dois casos emblemáticos ilustram o debate. Leciona Bonavides (2008, p.

84-85, grifo nosso):

Com respeito à jurisprudência, o direito à paz, [...], já figurou numa sentença
da Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça da República de Costa
Rica, proferida em 8 de setembro de 2004.
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Naquela ocasião o Tribunal  declarou inconstitucional  o  ato  executivo de
ingresso  daquela  república  na  coligação  de  Estados  que,  debaixo  da
liderança dos Estados Unidos, se propunham a intervir no Iraque, caso o
governo  desse  País  não  cumprisse  as  resoluções  das  Nações  Unidas
pertinentes à proibição de armas estratégicas supostamente depositadas no
território iraquiano pelo regime de Sadam Hussein. [...].
Contudo, nosso interesse maior acerca da decisão da Corte de Costa Rica
entende como um dos fundamentos do Acórdão, a saber, o direito à paz,
reconhecido e aplicado como direito positivo. Admirável passo este que
colocou  a  paz  fora  das  esferas  abstratas  e  programáticas  e  a
introduziu  num  direito  constitucional  que  tem  vida  e  realidade  e
concretude!

Nesta mesma linha de concretude de direitos alicerçados no conceito de

cidadania  planetária,  há  o  julgado  analisado  pela  juíza  federal  e  professora  da

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Germana Moraes, em seu

artigo Constitucionalismo ecocêntrico na América Latina, o bem viver e a nova visão

das  águas (2013),  que  demonstra  a  mudança  de  paradigma  no  Equador  para

considerar a água de objeto para sujeito de direito, em uma ação processual.

A Professora  explica  que,  nos  Andes,  onde  se  opera  uma  revolução

paradigmática do Direito, a partir do giro ecocêntrico, mediante a constitucionalização

dos direitos da natureza (Pachamama) e da cultura do Bem Viver, sob a inspiração

da cosmovisão andina, positiva-se, desde as reformas da Constituição do Equador

em 2008, e da Bolívia em 2009, a “relevância da cultura da vida e a relação de

interdependência entre os seres vivos, pautada no valor da harmonia, desdobrável

em princípios como reciprocidade e complementaridade” (MORAES, 2013, p. 123).

A partir deste novo paradigma ecocêntrico, analisam-se, as inovações sobre
o  tratamento  jurídico  das  águas  e  suas  políticas  públicas,  segundo  a
proposta do Bem viver, no Equador (Sumak Kawsay) e na Bolívia (Suma
Qumaña),  assim como suas irradiações para o mundo, em especial,  sua
influência  sobre  a  visão  das  águas  da  Cúpula  dos  Povos na  Rio  +20.
Consoante esta nova visão ecocêntrica das águas, eleva-se o direito à água
a  um  patamar  de  direito  humano,  indissociável  do  direito  à  vida  e  dos
demais direitos humanos;  emancipa-o da concepção econômica da água
como recurso ou bem de capital necessário à produção e refém da lógica do
mercado, considerando-a patrimônio comum da sociedade; proíbe-se,  em
conseqüência, a mercantilização e a privatização dos serviços relativos às
águas,  e,  num  passo  mais  ousado,  no  Direito  Constitucional  no
Equador, muda-se o tratamento jurídico da água, que de objeto passa a
ser sujeito, a partir da compreensão de que a água, como os demais
seres vivos,  seja componente da natureza (Pachamama)  e  fonte de
vida. (MORAES, 2013, p. 123, grifo nosso).

A inserção  destes  julgados  para  discussão  nesta  pesquisa  tem como

intuito alicerçar  a viabilidade teórica e prática da tese que ora se propõe, já  que
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países (como Equador e Bolívia) procederam ao reconhecimento de um paradigma

ecocêntrico em suas cartas constitucionais.

O reconhecimento da cidadania planetária e sua inserção como elemento

curricular para formação do bacharel em Direito, longe de ser utopia, representa um

despertar tardio, visto que no Direito Comparado, os juristas já referenciados pelo

novo paradigma estão a instrumentalizar suas atuações profissionais e a concretizar

o propósito de justiça social e garantir o bem viver das gerações futuras em suas

decisões.

Situações  complexas  envolvendo  povos  imigrantes  e  deslocados,  por

exemplo, clama por pesquisas e deliberações interdisciplinares para regulamentação

do  status destas  pessoas,  a  fim de  preservar  a  todos  o  princípio  da  dignidade

humana.  Desta  maneira,  se  não  houver  a superação  da  perspectiva tradicional  

da  cidadania,  não  se  conseguirá  responder  as  estas  demandas  que  estão

interconectadas pelo mundo inteiro.

No Brasil,  os  juristas  brasileiros  são  chamados a refletir  intensamente

sobre  a  cidadania  planetária,  em face  à  migração  real  de  venezuelanos  para  o

território brasileiro, fugindo dos problemas de seu Estado originário.

Ora, como pode o Brasil  avançar concretamente no reconhecimento de

uma cidadania planetária que convirja para uma prática profissional com propósito e

intencionalmente alicerçada em valores planetários, se seus bacharéis em direito

não forem preparados  para tal  fim?; Não forem talhados para  uma mudança de

consciência, de percepção de mundo e de possibilidades de atuação?

Os movimentos de globalização, inovações tecnológicas e intersecções

de ciências  e saberes exigem ampliação e ressignificação, da cidadania urgente

para as diretrizes curriculares e, por consequência, para os currículos de formação

superior, na área jurídica.

A cidadania,  nestes termos, se compõe de conceitos-mestres, dirigidos

(não de  modo exaustivo,  apenas exemplificativo)  à “planetariedade”,  aos direitos

humanos,  aos  valores  pessoais,  e  à  interdependência  planetária,  ladeados pela

responsabilidade e justiça social.

Ao  tratar  de  “planetariedade”  exsurgem  elementos  como  a

sustentabilidade e o respeito aos direitos da Mãe Terra, a cooperação dialógica e

solidária  entre  os  povos e  complexidade  social;  quanto  aos  direitos  humanos,  é

destacada  a co-responsabilidade  das  nações  em garantir  os direitos  inerentes a
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condição  de  “ser  humano”,  independente  da  vinculação  territorial;  os  valores

pessoais, ativam a necessidade do desenvolvimento da criticidade e reflexividade no

processo de constituição individual, privilegiando a resiliência e os sentimentos de

alteridade;  a  interdependência  planetária,  define  uma  percepção  sistêmica  e  a

relação de dependência entre os povos e as nações em torno de uma identidade

terrena, permeada pela incerteza.

Para os fins desta pesquisa, além de reconhecer os referidos elementos,

agrega-se  ao  conceito  de cidadania planetária  o fator  justiça  e  responsabilidade

sociais. Logo, a cidadania planetária se constituiria numa espécie de metadiscurso

supostamente  capaz  de  criticar  e  reconstituir  saberes  e  processos  concretos  de

produção de Direito.

A incorporação da intencionalidade do conceito nos processos formativos

do bacharel em Direito tenderia a hipervalorizar a consequência social planetária das

ações e processos jurídicos perpetrados pelos bacharéis.

Neste caso, a cidadania planetária é vista como um modo de intervenção

sobre o real e como um novo paradigma para o ensino e aprendizagem do Direito.
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3 O MUNDO SISTÊMICO E A CONEXÃO ENTRE CIÊNCIAS

Segundo  Morin  e  Kern  (2011,  p.  41)  a  despeito  das  fixações

particularistas, locais e etnocêntricas, bem como, das visões parcelares, unilaterais e

da incapacidade de contextualizar os problemas, “[...] concretiza-se o sentimento de

que  há  uma  entidade  planetária  à  qual  pertencemos,  de  que  há  problemas

propriamente mundiais, trazendo neles uma evolução para a consciência planetária”.

Para os autores, desenvolve-se o que eles chamaram de global mind, ainda que de

modo intermitente.

Considerando a afirmação, a pesquisa que ora se relata propõe a difusão

da concepção de Cidadania Planetária na área jurídica, buscando a capacitação do

educando  para  uma  política  de  conexão  global,  refletida  na  responsabilidade,  

como operador do direito, de propor soluções e medidas que colaborem com uma

política planetária de pacificação, respeito aos direitos humanos, à diversidade e ao

meio ambiente.

É  uma  proposta  que,  a  rigor,  deveria  permear  também  os  projetos

educacionais  de  base,  mas  que,  por  ora,  se  defende  fortemente  que  deva  ser

inserida como conteúdo obrigatório instrumental e transdisciplinar na formação dos

profissionais  do  Direito,  para  disseminar  perspectivas  para  a  formação  de  um

profissional multidimensional com responsabilidade social.

A visão da totalidade se exprime como um imperativo de sobrevivência

das futuras gerações. Refuta-se o conhecimento fragmentado, gerador de soluções

simplistas, contundentes e instantâneas, sendo a conectividade entre os saberes, as

emoções, as experiências, uma teia de interações e relações existentes entre todos

os  fenômenos sociais  e  planetários,  e  decisivos  para  uma atuação  jurídica  que

busca o bem comum.

Os processos educacionais têm que estar atentos ao desenvolvimento e

consolidação deste novo paradigma para a ciência. Consoante Moraes (2011, p. 29),

A busca de ambientes de aprendizagem, mais adequados às necessidades
[...] e ao mundo como ele hoje se apresenta, nos leva a procurar um novo
referencial  para a educação, tendo em vista a gravidade dos problemas
enfrentados  não  apenas  no  setor  educacional,  mas  também  nas  mais
diferentes áreas do conhecimento humano. Esses desafios requerem, além
do nosso compromisso com a educação, toda nossa criatividade colocada
em prática na busca de soluções possíveis para os problemas enfrentados
pela  humanidade,  com  base  nas  novas  compreensões  a  respeito  da
natureza e do homem.
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Ante os acontecimentos contemporâneos e mundiais como as guerras, a

propagação  da  fome  e  as  diversas  modalidades  de  genocídio  entre  os  povos,

segundo Morin (2011b, p.  14),  a perspectiva próxima para a sociedade moderna

deva ser a de “[...]  se metamorfosear em um metassistema mais rico,  hábil  para

tratar seus problemas”, sendo o fomento a proposta de construção de uma cidadania

planetária, na área jurídica, por meio de seus currículos, uma potencial ferramenta

de  emancipação  individual  e  transformação  coletiva  positiva,  com foco  no  bem

comum, não mais restrita ao local, mas projetada ao planetário.

Nesta  parte  da pesquisa,  são  discutidas  categorias  primordiais  para o

entendimento  e  elaboração  de  uma  perspectiva  integrada  do  conhecimento  da

Ciência  do  Direito,  como  a  visão  sistêmica  do  saber,  a  transversalidade,  a

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade.

Tais categorias se propõem articular as várias dimensões envolvidas na

formação do bacharel em Direito, representando trocas teórico-metodológicas, que

os distintos campos disciplinares podem estabelecer por meio da transversalidade e

interdisciplinaridade  até  culminar  em  conexões  mais  intensas  que  intenciona  a

unidade do conhecimento em um processo transdisciplinar.

3.1 A visão sistêmica do mundo

Na Ciência  moderna,  considerada elemento condutor  da transição da  

“Era  das  Trevas”  para  o  “Século  da  Luz”,  o  conhecimento  se  desenvolveu  pela

especialização, sendo sua importância aferida em decorrência da restrição de seu

objeto de estudo e da sua precisão, ou seja, neste último caso, em face ao grau de

sua impessoalidade (TRINDADE, 2013).

O racionalismo garantiu a desmistificação  dos  saberes,  da busca pela

qualificação e do avanço cultural. Não há como negar esse fenômeno.

Segundo  Morin  (2005),  com o  racionalismo,  se  permitiu  ao  homem o

desvelamento  dos  mistérios  da  natureza,  que  perdera  sua  sacralidade  e  sua

inviolabilidade,  mas,  ao  mesmo  tempo,  se  buscou  reproduzir  para  as  Ciências

Sociais  o  mesmo  método  aplicado  às  ciências  exatas,  negligenciando  as

especificidades dos objetos.

Neste capítulo, examina-se um novo recorte na evolução da cientificidade

e do conhecimento para reavaliar, segundo os estudos contemporâneos (CAPRA;
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LUISI,  2014;  PRIGOGINE,  1989),  a  necessidade  e  a  possibilidade  de  um novo

paradigma  para  o  “saber”,  que  fortaleça  e  corrobore  os  princípios,  valores  e

conceitos para informar a ciência, em especial, a Ciência Jurídica.

A “lente”  pela qual as investigações científicas se desenvolveram, com

procedência no racionalismo, exigia uma visão cartesiana,  matemática,  empírica.

Estudiosos destacaram-se no percurso da formulação científica com suporte neste

referencial, como: Bacon, Galileu, Descartes, Newton, dentre outros.

Na compreensão de Moraes (2011, p. 37), entretanto, foi  Isaac Newton

(1642-1727) que sintetizou as ideias de seus antecessores e delimitou uma visão

mecanicista  da  natureza,  “[...]  completou  o  pensamento  de  Descartes,  dando

realidade à visão do mundo como máquina perfeita [...], realizando a síntese das

obras de Copérnico, Kepler, Bacon, Galileu e Descartes”.

Os  influxos  do  desenvolvimento  do  método  científico  mecanicista,  no

projeto iluminista, tiveram influência nas Ciências Sociais. O movimento positivista,

do qual foi expoente Auguste Comte, defendia, em breve resumo, a necessidade de

ordem,  método,  da  comprovação  “cartesiana”  (extraída  das  Ciências  Exatas)

aplicadas aos fenômenos sociais. Assim, se entendia que tão importante quanto a

Matemática, a Sociologia deveria adotar métodos científicos que validassem seus

processos,  fenômenos  e  resultados  sociais.  Só  com  a  ordem  e  o  método,  o

progresso social poderia ser concretizado12.

12
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Santos (1988) afirma que a racionalidade científica se tornou um modelo

global,  sendo  também  um  modelo  totalitário,  não  considerando  aceitável  o

conhecimento produzido que não apresentasse a observância ao rigor metodológico

delineado pelo rito epistemológico fixado, ou seja, denotava um caráter excludente,

simbolizando a ruptura deste novo paradigma com os que precederam.
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Logo,  o  modelo  de  racionalidade  também  foi  aplicado  ao  estudo  da

sociedade, acreditando-se que, do mesmo modo como fora possível  descobrir as

leis da natureza, seria possível também descobrir as leis da sociedade.

Na  lição  de  Moraes  (2011,  p.  40),  a  Matemática,  neste  contexto,  foi

identificada como instrumental que permitia a “[...] análise, a lógica da investigação e

o modelo de representação da estrutura da matéria”, de sorte que restaram como

O lema inserido no centro da bandeira brasileira “Ordem e Progresso” teve influência do 
movimento positivista. O pensamento de Comte se fundamentava na Razão, e se justificava 
pela vontade de decodificar as relações sociais e organização das sociedades, explicando-as e 
antevendo-as por processos e leis similares aos das ciências extas, podendo assim, antecipar-
se aos fatos e estabelecer planejamentos e tomadas de decisão. Apresentou a divisão da 
sociologia em duas: a sociologia estática e a dinâmica. A primeira detida nos processos de 
ordenamento e organização, a fim de viabilizar avanços progressistas, representado pela 
segunda. Sociologia estática seria, a ordem e a sociologia dinâmica o progresso (COMTE, 
1978). 
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alicerce deste posicionamento cartesiano central  duas consequências importantes

que influenciaram todo o pensamento moderno.

Uma se refere ao fato de que, para conhecer; é preciso quantificar, e o rigor
científico é dado pelo rigor das medições. As qualidades do objeto não têm
valor científico. A outra está relacionada ao pensamento científico moderno,
em  que,  para  conhecer;  é  preciso dividir,  classificar,  para depois  tentar
compreender as relações das coisas em separado. (MORAES, 2011, p. 40).
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Apesar de todo o avanço representado pelas descobertas iluministas e

conhecimento  produzido  com esteio  num  referencial  epistemológico  rigidamente

metodológico,  em contraposição,  não  se  pode  contestar  que  o  reducionismo  de

conhecer  o  todo  pelas  partes  abalou  a  visão  da  totalidade  e  que  as  vivências

internas das pessoas foram sufocadas pelo foco na Razão.

No alcance reflexivo de Moraes (2011, p. 43), o excessivo valor atribuído

ao  método  cartesiano  “impregnou  fortemente  o  paradigma  da  ciência  moderna”,
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desenvolvendo  no  curso  do  tempo,  uma  fragmentação  do  pensamento  e  a

unilateralidade da visão. Para a autora,

Insensível aos valores, o método reducionista foi se enraizando em nossa
cultura e levou-nos a um processo de alienação e a uma crise planetária de
abrangência  multidimensional,  traduzidos  no  processo  de  fragmentação,
atomização  e  desvinculação.  Em  consequência,  a  cultura  foi  ficando
dividida,  os valores cada vez mais individualizados,  e os estilos de vida,
mais patológicos.
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O controle do homem sobre a natureza por meio do conhecimento e a

exatidão  do  mapeamento  dos  fenômenos  naturais  influenciaram  uma  visão

utilitarista dirigida para a previsão, controle e manipulação do ambiente físico.

Os modelos contemporâneos valorizam tudo o que é quantificável, tudo o

que se vincula ao acúmulo de bens materiais, à expansão negocial, à competição, à

“[...] obsessão pela tecnologia pesada, decorrentes da valorização do racionalismo

crítico, do empirismo e do individualismo e de uma mentalidade manipuladora da era

industrial” (MORAES, 2011, p. 48).

Conceitos como lucro, produtividade, expansão e riqueza necessitam de

revisão paradigmática para encontrar um pouso razoável no ser, na sustentabilidade

e  na  garantia  de  futuro.  O  humano  precisa  ter  vez,  o  integral  necessita  ser

paradigma.

Para  Harman  e  Hormann  (1993),  os  recursos  estratégicos  da

contemporaneidade são a  informação, o conhecimento  e  a  criatividade,  sendo o

principal  elemento  de  uma  corporação  o  seu  capital  humano,  as  pessoas.  O

investimento em autodesenvolvimento13, em progresso humano, é urgente.

13
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Corroborando  a  necessidade  de  revisitar  o  humano,  o  sensível,  as

interações  sociais,  Lipovetsky  e  Serroy (2014) refletem  sobre  os  males  do

“desenvolvimento do hiper-individualismo” contemporâneo. Para os autores,

A vida pessoal estetizada aparece como ideal mais comumente partilhado
da nossa época: isto é, a expressão e a condição do desenvolvimento do
hiper-individualismo  contemporâneo.  [...]  Já  ninguém  quer  viver  e
sacrificar-se  por  princípios  e  bens exteriores  a si,  mas inventar-se  a  si
mesmo, criar as suas próprias regras com vista a uma vida melhor, intensa,
rica em sensações e espetáculos [...].
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De facto, em nossas sociedades, estes estão em confronto ou em conflito,
por vezes frontal, com todo um conjunto de outros valores, como saúde, o
trabalho,  a  eficácia,  a  educação,  o  respeito  pelo  meio  ambiente,  as
exigências superiores da moral e da justiça. Multiplicam-se por toda a parte
tensões  geradas  pelas  exigências  sociais  antinômicas.  (LIPOVETSKY;
SERROY, 2014, p. 36-37, grifo nosso).

Em  correlação  direta  com  o  objeto  da  pesquisa,  frisa-se  que  esse

reducionismo cartesiano denota um reflexo inegável também na área educacional.

Para os autores autodesenvolvimento contempla tudo aquilo que enriquece o indivíduo, 
incluindo não apenas o desenvolvimento pessoal e profissional, mas as conexões e atribuição 
de valor e significado às prestações de serviços a terceiros.
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No tocante aos currículos e ao processo de aprendizagem, observam-se

a departamentalização dos saberes, o estudo das partes por disciplinas ou módulos,

a negação da visão integral, a mitigação das subjetividades, a direção unilateral do

aprendizado, a falta de propósito no ato de aprender14.

O processo formativo precisa encontrar significado, ruir com o paradigma

que  ora  se  debate,  uma  vez  que  a  atuação  profissional  compromissada  com  



104

valores  individualistas  exprimem  implicações  danosas  à  sociedade,  com  o

comprometimento, inclusive, do futuro da humanidade.

O pensamento sistêmico se mostra como contraposição ao pensamento

reducionista-mecanicista.  Apesar  de  não  refutar  a  racionalidade  científica,  ele

questiona a incapacidade daqueles estudos em disponibilizar parâmetros suficientes

para o desenvolvimento humano.
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Expoentes como Prigogine (1989), Capra e Luisi  (2014) e Morin (2010;

2011b),  Morin  e  Kern  (2011)  trazem à  cena  assuntos  como  a  complexidade,  a

instabilidade  e  a  subjetividade  na  investigação  e  produção  científica,  fixando

princípios  mais  coerentes  com  as  dinâmicas  do  mundo  contemporâneo  e  em

especial para a pesquisa na área das Ciências Humanas.

O  pensamento  sistêmico,  também  reconhecido  como  paradigma

emergente, requer seja consolidado um novo paradigma para a educação.
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Nessa linha, as políticas internacionais desenvolvidas e fomentadas por

órgãos  e  entidades  supranacionais,  comprometidas  com  o  bem  comum  e  a

sustentabilidade  planetária  (MORIN,  2011b),  desenvolvem  e  apoiam  projetos,

programas e ações que buscam a reflexão sobre os processos de sustentabilidade e

pacificação planetárias, porém muito mais do que isso, possibilitam a capilarização

de ações positivas e concretas sobre a elaboração de competências universais que

favoreçam o diálogo, a atitude solidária, a visão sistêmica, o respeito aos direitos

14
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humanos,  à  diversidade  e  ao  meio  ambiente  em  vários  segmentos  sociais,

principalmente, naqueles que envolvem processos educacionais e formativos.

Muitos  episódios  históricos  no  século  XX,  envolvendo  produção  de

armamento  bélico  nuclear,  agressão  armada  entre  povos,  conflitos  étnicos  e

culturais, intolerância religiosa, dentre outros registros, impulsionam as discussões

sobre a necessidade de desenvolver profissionais alinhados com um pensamento
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sistêmico e aptos ao exercício de uma cidadania planetária em prol  do bem-estar

coletivo.

Assim, refletir sobre uma atuação profissional e a formação de bacharéis

para atuar em prol  da vida planetária e da harmonização dos povos enseja uma

preocupação  mundial  e  uma  busca  científica,  no  sentido  de  conceber  soluções

possíveis ao redirecionamento dos processos corrosivos de globalização, a fim de

“A escola tecnicista, surgida a partir da década de 1960, buscava a racionalização e a 
produtividade típica de um modelo empresarial capitalista. Era um reflexo da proposta 
taylorista voltada para a especialização de funções, separando setores responsáveis pelo 
planejamento, pela realização ou pela execução do processo de ensino-aprendizagem.” 
(MORAES, 2011, p. 52).
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proporcionar a visão sistêmica da vida (CAPRA; LUISI, 2014) e a difusão de valores

humanísticos para as gerações futuras.

No documento “Cultura de paz: da reflexão à ação” (UNESCO, 2010), que

é um balanço da década internacional da Cultura de Paz e da promoção da não

violência em benefício das crianças do mundo, no período de 2000 a 2010, Defourny

(2010, p. 8) assinala que,
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[...] hoje pode soar evidente que paz e a prosperidade não se conquistam
unicamente  com  base  em  arranjos  políticos  e  econômicos.  Mas  
duas  guerras  mundiais,  intolerância  e  preconceitos  de  toda  ordem
testemunharam o contrário  e provaram que a solidariedade intelectual  e
moral da humanidade são indissociáveis do desenvolvimento humano em
sentido pleno.

Segundo o representante da UNESCO no Brasil, à época da edição da

referida obra, foram justamente “[...] estes valores que fundaram a UNESCO e a

motivaram a promover, ao longo de mais de 60 anos, a educação e a cultura como
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alavancas para a construção do [...]  entendimento entre os povos”  (DEFOURNY,

2010, p. 8).

A afirmação ainda é atual  e contemporânea, considerando as posições

dos Estados Nacionais em relação à diversidade sexual, à posição social da mulher,

à imigração e à cooperação para sustentabilidade mundial, dentre outras pautas

socialmente relevantes e necessárias ao avanço sociopolítico e cultural dos povos.

Assim, por mais que as mudanças de paradigma estejam em decurso de

afirmação, não  se pode negligenciar  os muitos países que ainda vivem conflitos

reais, disputados por meio de guerras armadas e políticas bélicas, que concedem

origem e  projetam muitos  problemas pelo  Planeta  (além,  é  claro,  das  inúmeras

mortes), como o êxodo internacional, a deterioração do meio ambiente, a escassez

de alimentos e de recursos hídricos, a precarização da infância e a destruição dos
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sonhos de gerações submetidas, ainda em tenra idade, a campos de guerra e a luta

armada. Para Campos e Correia (2008, p. 3988),

A intensificação do debate acerca da necessidade da garantia de direitos
essenciais à existência digna dos indivíduos tem lugar, na cultura ocidental,
no  contexto  de  reconstrução  da  Europa  pós-guerra,  simbolizando  a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, produzida no âmbito
da Organização das Nações Unidas, a intenção conjunta de redefinição de
parâmetros  valorativos  capazes  de  evitar  novas  catástrofes  sociais  nos
moldes das duas Grandes Guerras Mundiais.

A  necessidade  de  estabelecer  políticas  pacifistas  e  de  respeito  à

cidadania planetária se qualifica como matéria de sobrevivência e de coexistência

harmônica para os homens entre si e deles com o meio ambiente.

Piovesan (2004, p. 259) conclui que o

[...]  movimento de internacionalização dos direitos humanos constitui  um
movimento  extremamente  recente  na história,  surgindo  a  partir  do  pós-
guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o
nazismo.

Assim,  há o surgimento de “[...]  um novo paradigma ético a orientar  a

ordem  internacional  contemporânea,  representado  pelos  direitos  humanos”

(CAMPOS;  CORREIA,  2003,  p.  3988)  e  pelo  despertar  para  a  necessidade  de

pacificação dos conflitos entre os povos.  Logo, instrumentos internacionais foram

adotados no mundo para a proteção aos direitos humanos e muitos deles foram

ratificados  pelo  Brasil,  a  exemplo  da  Carta  das  Nações  Unidas,  a  Declaração

Universal  dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos civis e Políticos,

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção para

Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, Convenção contra Tortura e outros

Tratamentos  ou  Penas Cruéis,  Desumanos ou Degradantes,  Convenção  sobre  a

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Convenção sobre

Eliminação  de  todas  as  formas de  Discriminação  Racial  e  Convenção  sobre  os

Direitos da Criança (PIOVESAN, 2006).

A educação, neste contexto, aparece como expediente para o desiderato

de reconcepção das ideologias de mundo, de vida em sociedade, economia e futuro.

Representa um meio necessário ao resgate do coletivo, da responsabilidade pelo

grupo, da reflexão de que o homem como ser social não pode cultuar o individual  

em detrimento  do  bem comum,  nem pode se  fechar  em guetos  étnicos,  raciais,
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profissionais  e  sociais,  esquecendo-se  de  que  em  seu  derredor  um  mundo

sistêmico, integrado e plural precisa sobreviver.

Reconhecendo  esse  papel  instrumental  da  educação,  Gomes  (2001,  

p.  24)  leciona que  a “[...]  aprendizagem não  é  um fim em si,  mas um meio de

eliminar violações de direitos humanos e construir uma cultura de paz, baseada na

democracia, desenvolvimento, tolerância e mútuo respeito”. A preocupação ética em

atuar  profissionalmente,  dirigido  por  valores  planetários,  deve  ser  um referencial

principiológico  a  ser  trabalhado  nos  currículos,  em  especial,  nos  currículos  de

Direito, como se defende nesta pesquisa.

Promover  a  formação  para  uma  cidadania  planetária  que  abarque  a

feitura de uma consciência ampla de respeito ao outro em sua subjetividade, de

respeito  aos  sistemas  de  vida  interconectados  que  compõem  o  ecossistema,

entende-se como um imperativo para a garantia da existência humana. Ou seja,

cidadania  planetária  é  compreendida  como  uma  prática  social  instrumental,  na

medida em que viabiliza a formação do ser humano com base em valores que, muito

embora sejam culturalmente determinados, são selecionados criticamente, de modo

a  garantir  a  existência  plena  das  pessoas  na  sociedade  global  (CAMPOS;

CORREIA, 2003).

O  processo  formativo  dos  profissionais  do  Direito  para  uma  cultura

planetária  tem relevância como meio para  favorecer  e promover  uma cultura do

diálogo e compromisso com o bem comum, à medida que em suas atuações esses

técnicos produzem, nas mais diversas realidades nacionais e internacionais, teses,

argumentações e produções legislativas sobre os sistemas de governo, soberania,

Estado  e  Nação  (dentre  outros  conceitos  fortemente  influenciados  pelas  teorias

jurídicas), que podem fundamentar ou legitimar uma gama de atrocidades e teorias

separatistas, sectárias e xenofóbicas, afrontando, em sua essência, a democracia e

os direitos humanos15.
15
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A propositura  da  inserção  da  cidadania  planetária  nos  currículos  dos

cursos  de  Direito  como  conteúdo  obrigatório,  a  ser  tratado  de  maneira

transdisciplinar  no processo de ensino-aprendizagem, possibilitaria reflexos  sobre

novas atuações, o desenvolvimento de novos processos e soluções, nas diversas

áreas de  conflitos  internacionais,  de cumprimento de pena e ressocialização, de

composição de lides em geral, dentre outros.
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O conceito trabalhado intencionalmente no currículo enseja a vinculação a

um propósito maior na atuação dos juristas, que se orientariam na busca pelo bem

comum.

A proposta  é  referenciada  e  alinhada  por  pensamentos  sistêmicos,  

que defendem a unidade das ciências e, por consequência, da visão do mundo.  

A formação planetária forjaria bacharéis flexíveis para a aceitação das mudanças de

Note-se, por exemplo, que em declarado retrocesso aos valores de cidadania planetária que 
aqui são defendidos o governo dos Estados Unidos, respaldados por suas forças jurídicas 
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pensamentos  e  atitudes  inerentes  às  incertezas  da  sociedade  contemporânea.

Como leciona Carvalho (2011),

Simultaneamente elucidadora e produtora de certezas e conquistas,  mas
também de erros e retrocessos, a ciência é herdeira direta do Iluminismo.
Era  preciso  deixar  tudo  às  claras  para  que  as  sombras  do  erro,  da
indeterminação,  da  incerteza  não  viessem  à  tona.  Isolada  em
compartimentos fechados,  a  tecnociência nunca produziu tanto sobre os
enigmas  da  vida.  Tornou-se,  porém,  incapaz  de  recuperar  a  visão  de
totalidade.

internas, iniciaram a construção de um muro em seu território como parte de uma política 
nacional de tratamento as questões migratórias, em uma declarada postura de incapacidade de 
apresentar uma solução sistêmica e integradora para o problema. Na contemporaneidade, 
segue-se um fluxo de retrocessão nos processos sociais, impulsionado por um movimento 
individualista do homem e dos coletivos organizados, que tem colocado em risco as 
democracias, os direitos humanos e a paz mundial.
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Prigogine (1989, p. 398, tradução nossa) garante que

Hoje, [...] o mundo que vemos fora de nós e o mundo que vemos dentro de
nós estão convergindo. Essa convergência de dois mundos é talvez um dos
ventos culturais mais importantes de nossa era.16

Importante  é essa  conversão,  pois não  é possível  esperar  um mundo

dialógico,  um panorama profissional  compositivo  e participativo,  uma cena  social

democrática em sua essência, se as pessoas não gozam de processos formativos
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que permitam a reflexão e construção de conceitos pessoais e profissionais que

privilegiem o coletivo, o social, os afetos, o sistema, o respeito, a solidariedade e o

bem comum.

Entendem Capra e Luisi  (2014) ser de sobeja importância a introdução

das  dimensões  ecológicas17 e  espirituais  na  educação  em  todos  os  níveis,  e

evidenciam que, no mundo determinista de Newton,
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[...]  não  há  história  e  não  há  criatividade.  No  mundo  vivo  da  auto-
organização e das estruturas emergentes, a história desempenha um papel
importante,  o  futuro  é  incerto  e  essa  incerteza  está  no  âmago  da
criatividade18. (CAPRA; LUISI, 2014, p. 367).

Considerando  essas  concepções,  a  educação  para  uma  cidadania

planetária  se  exprime  como  perspectiva  real  e  possível  para  a  mudança  de

paradigma quanto aos valores  essenciais no processo formativo do bacharel  em

Direito.

16
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Para  que  ações,  pesquisas  e  soluções  jurídicas  sejam desenvolvidas,

com alicerce nos valores da cidadania planetária,  e não esbarrem em exigências

exclusivamente positivistas, é necessário promover uma reflexão sobre esta pauta, a

fim de que o contexto jurídico e seus agentes estejam abertos e disponíveis para

acreditar, acolher, testar e difundir ações pelo bem comum em suas atuações.

Assim,  estimular,  curricularmente,  uma  visão  holística  e  sistêmica  aos

profissionais  do  Direito,  incitando  a  compreensão  da  cidadania  planetária,
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favoreceria o desenvolvimento subjetivo,  interpessoal  e  social.  Se  esse processo

encontrar  agasalho também na previsão legal  das diretrizes curriculares  para  os

Cursos de Direito,  seria reforçada a importância da atenção ao tema, em caráter

vinculativo.

Citação original: “Today, […] the world we see outside us and the world we see within are 
converging. This convergence of two worlds is perhaps one of the important cultural events of
our age”.
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3.2 Reflexões sobre transversalidade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 
na formação do cidadão planetário

Considerando a reorientação do paradigma científico e as metamorfoses

vinculadas ao conhecimento e ao agir na contemporaneidade, há uma exigência de

confrontação dos processos  educacionais com as  demandas da sociedade e do

mundo. A complexidade dos saberes exige a ruptura com a compartimentalização da



123

estrutura curricular, no formato essencialmente disciplinar, para se aproximar de uma

perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar do conhecimento.

Como formar um bacharel em Direito compromissado com a justiça social

e o bem comum, no âmbito planetário, se, em seu processo de desenvolvimento, o

propósito,  o  significado  e  o  contexto  de  sua  atuação  profissional  não  foram

destacados?  Se  esse  profissional  não  teve  estímulo  à formação subjetiva  como
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cidadão planetário, para além do jurista meramente tecnicista, com atuação local e

tradicional?

Dentre  os  problemas  correlatos  ao  ensino,  sobretudo  o  universitário,

destaca-se a excessiva fragmentação do conhecimento nas estruturas curriculares

da graduação. As  disciplinas são tratadas de maneira reificada, como conteúdos

estanques,  com pouca  ou  nenhuma  interconexão  com o  mundo  concreto  e  as

experiências vividas (FAGUNDES; BURNHAM, 2001).
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Para Fazenda (2013, p. 25), a interdisciplinaridade se destaca desde um

reclamo,  nas  universidades,  para  inserção  do  ser  humano  na  organização  dos

estudos científicos e da necessidade das diversas áreas em rever as “[...] exigências

dos  diversos  tipos  de  sociedades  capitalistas  onde  o  cotidiano  das  atividades

profissionais  desloca-se  para  situações  complexas  para  as  quais  as  disciplinas

convencionais não se encontram adequadamente preparadas”.

17



126

As  definições  de  interdisciplinaridade  e  transversalidade  decorrem

diretamente  da  evolução  do  conhecimento,  com  o  propósito  de  arejar  a  visão

tradicional do currículo marcado pela disciplinaridade.

Moraes  (2005,  p.  38),  ao  discorrer  sobre  os  conceitos  supra,  assim

explica:

A ideia por trás da interdisciplinaridade e transversalidade é construir  um
currículo onde possamos, junto com o aprendizado científico, favorecer o
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inesperado,  o  criativo,  e  o  aperfeiçoamento  de  atitudes  e  valores  que
transcendam barreiras de raça, classe, religião, sexo ou política.

A transversalidade se exprime, neste contexto, como proposta de método

para organizar o trabalho didático. Uma “ferramenta pedagógica” para o ensino e

aprendizagem  de  valores  e  atitudes,  compreendidos  no  conceito  de  cidadania

planetária, e voltados à atuação compromissada e também responsável do bacharel

em Direito.

“A ecologia, do grego oikos (‘lar’, isto é ‘espaço e unidade domésticos’), é o estudo do ‘Lar 
Terrestre’. Mais precisamente, é o estudo científico das relações entre os membros do Lar 
Terrestre – plantas, animais e microrganismo – e seu ambiente natural, vivo e não vivo. [...]. A
importância de se estudar, dentro do arcabouço geral da ecologia, a penetrante influência das 
atividades humanas sobre os ecossistemas, bem como a influência recíproca da deterioração 
desses ecossistemas sobre a saúde e bem estar humanos, também fica claro que a ecologia, 
hoje, não é apenas uma área de estudos rica e fascinante, mas também é extremamente 
importante para avaliar e – espero – influenciar, o destino futuro da humanidade.” (CAPRA; 
LUISI, 2014, p. 422).
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Propicia-se  com  a  transversalidade  a  possibilidade  de  orientação  na

abordagem do conteúdo proposto de modo sistemático e contínuo, não constituindo

uma nova disciplina ou atividade formal,  mas se infiltrando no decorrer  de toda  

a  estrutura  do  currículo  e  pelo  projeto  pedagógico  desenvolvido  no  percurso

acadêmico. Nesta linha, Laruccia et al. (2011, p. 81) entendem que

A transversalidade é um princípio teórico-metodológico que tem implicações
na prática docente e precisa estar presente desde a proposta curricular e
pedagógica  da  instituição  de  ensino.  É  um  modo  de  trabalhar  o
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conhecimento buscando uma abordagem que trate de maneira integrada os
aspectos que ficaram isolados uns dos outros pela organização disciplinar
instaurada desde a modernidade.

Ressalte-se  que  a  transversalidade  caminha  ao  lado  da

interdisciplinaridade.  São dimensões complementares na mesma aproximação do

aprendizado com os contextos reais, do envolvimento dos sujeitos com outros, do

estímulo à visão do sistema como integral, totalizante e complexo,  entretanto,  se

diferenciam  uma  da  outra,  pois  a  interdisciplinaridade  corresponde  a  uma
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abordagem  epistemológica  dos  objetos  de  conhecimento,  enquanto  a

transversalidade se refere, principalmente, à dimensão da didática (BRASIL, 1997).

A perspectiva da interdisciplinaridade favorece o combate à fragmentação

assumida nos currículos e no sistema educacional como um todo, uma vez que não

é rara a alegação de que para alunos e professores,  muitas vezes, é impossível

18
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estabelecer  qualquer  conexão  entre  os  conteúdos  e  trabalhos  das  várias

disciplinas.19

O movimento ao derredor da interdisciplinaridade surgiu na Europa, nos

anos 1960. No Brasil, os estudos sobre o tema se destacaram com Jupiassu (1976)

e Fazenda (1979),  o  primeiro  autor  tratando  de  um enfoque  epistemológico  e  a

segunda de uma focalização pedagógica (THIESEN, 2008).
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O desenvolvimento  dos  estudos  por  Piaget  (1973),  Japiassu  (1976)  e

Fazenda (1979) para classificação do termo interdisciplinaridade denotam diversas

definições e variações terminológicas para o termo interdisciplinaridade, derivações

como  multidisciplinaridade,  transdisciplinaridade,  pluridisciplinaridade,  se  mostram

como propostas de evolução do termo para sua efetivação na cena educacional,

principalmente  na  área  do  currículo,  fundamentando  um  trabalho  curricular  que
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ultrapasse  os  limites  do  disciplinar  e  encontre  repouso  em  perspectivas  de

interconectividade dos saberes.

Piaget (1973), ao desenvolver seus estudos, anota que em razão do grau

de colaboração e integração entre as disciplinas, se podem configurar situações de

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Para o autor as

categorias se exprimem da seguinte forma:

Na obra, os autores apresentam indicação de experiências positivas na conjugação das 
dimensões da ecologia e da espiritualidade: “Delineamos os perfis de duas instituições que 
fazem isso de maneira exemplar: a Cortona Week, uma escola de verão para estudantes de 
nível superior do Instituto Federal Suíço de Tecnologia, e o Schumacher College, um centro 
internacional para estudos ecológicos que oferece cursos durante todo o ano. Acreditamos que
ambas as instituições podem servir como modelos valiosos para os centros de aprendizagem 
em outras partes do mundo, dedicados a abordagens interdisciplinares para a educação, as 
quais incluem, explicitamente, dimensões ecológicas e espirituais.” (CAPRA; LUISI, 2014, p.
367).
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1. Multidiscplinariedade. O nível inferior da integração. Ocorre quando, para
solucionar um problema, busca-se informação e ajuda em várias disciplinas,
sem que tal interação contribua para modificá-las ou enriquecê-las. [...].
2. Interdisciplinariedade. Segundo nível de associação entre disciplinas, em
que a cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios reais [...].
3.  Transdisciplinariedade.  É  a etapa superior  de  integração.  Trata-se  da
construção de um sistema total, sem fronteiras sólidas entre as disciplinas,
[...]. (SANTOMÉ, 1998, p. 70).
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A compreensão em Piaget (1973) é a adotada para balizar esta pesquisa,

entendendo  que  a  transdisciplinaridade  é  a  manifestação  mais  sofisticada  no

processo de questionamento da disciplinaridade.

Para Pátavo e Bovo (2012, p. 45), na doutrina, muitos significados são

trabalhados  para  o  “[...]  conceito  de  interdisciplinaridade  e,  apesar  da  grande

variedade de definições, seu sentido geral pode ser definido como a necessidade de

interligação entre as diferentes áreas do conhecimento”.
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Assim,  propõe-se  a  inserção  do  conceito  cidadania  planetária,  nos

currículos dos cursos de Direito, a ser trabalhado de maneira transdisciplinar, como

um axioma para conjugação das disciplinas e para favorecer o desenvolvimento de

percepções  e  habilidades  comportamentais  alicerçadas  em  uma  consciência

planetária20 (MORIN; KERN, 2011).

Para Leff (2000), a interdisciplinaridade não deve ser entendida apenas

como possibilidade de reagrupamento dos saberes com a formação de grupos de

19



137

disciplinas, mas permitir a formação de vínculos com os saberes, a partir de uma

visão  sistêmica,  favorecendo  o  conhecimento  e  as  soluções  holísticas  e

integradoras.

O pensamento  fragmentado,  constituído  com o  apoio  em experiências

reducionistas,  desenvolve  especialistas  com  desempenho  limitado  e  adstrito  a

atividades especializadas. Destaca Morin (2010, p. 15, grifo do autor) que
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O  pensamento  que  recorta,  isola,  permite  que  especialistas  e  experts
tenham  ótimo  desempenho  em  seus  compartimentos,  e  cooperem
eficazmente nos setores não complexos do conhecimento, notadamente os
que concernem ao funcionamento das máquinas artificiais: mas a lógica a
que  eles  obedecem  estende  à  sociedade  e  às  relações  humanas  os
constrangimentos e os mecanismos inumanos da máquina artificial e sua
visão determinista, mecanicista, quantitativa, formalista; e ignora, oculta ou
dilui tudo que é subjetivo, afetivo, livre, criador.

A fragmentação e a organização disciplinar dos saberes nos currículos

não garante a formação de profissionais versáteis, capazes de resolver problemas
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complexos. O mundo complexo exige a busca de soluções fora da disciplina, visto

que ela, com seu núcleo, não logra, muitas vezes, responder às novas e sempre

mutáveis demandas modernas. Como declara Moraes (2014, p. 40, tradução nossa),

O  surgimento  de  pesquisas  interdisciplinares  e  temas  transdisciplinares
mostram os problemas globais que estamos enfrentando – os limites de
recursos naturais, poluição, guerras, conflitos religiosos e étnicos – exigem
múltiplas  perspectivas e práticas  articulatórias em  torno de uma grande
mesa de negociações. Há uma espécie de impulso para isso.21

“A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento
produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles 
questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é 
conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma relação entre disciplinas. 
A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma 
relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente 
sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e 
da realidade). 
Na prática pedagógica, interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se mutuamente, 
pois [...] expõe as inter-relações entre os objetos de conhecimento, de forma que não é 
possível fazer um trabalho pautado na transversalidade tomando-se uma perspectiva 
disciplinar rígida.” (BRASIL, 1997, p. 31).
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Fazenda  (2013,  p.  31)  leciona  que  “[...]  quem  habita  o  território  da

interdisciplinaridade  não  pode  prescindir  dos  estudos  transdisciplinares”,  para  o

desenho de  um olhar  multifacetado,  reflexivo  e  atento  ao  multiculturalismo  e  às

subjetividades, privilegiando, pois, “inúmeras possibilidades que se abrem para uma

educação diferenciada onde o caráter humano se evidencia”.

O termo transdisciplinaridade, nesta pesquisa, se apoia em referenciais

teóricos, como Japiassu (1976), Nunes (1995), Ayres (1997), Almeida Filho (1997) 



141

e  Peduzzi  (2000),  que  o  reconhecem  como  uma  etapa  evolutiva  da

interdisciplinaridade, sendo encarada como fase avançada que a sucede na prática

curricular. Defende Peduzzi (2000, p. 127) o argumento de que

[...] a transdisciplinaridade representa uma etapa superior que se sucede à
interdisiciplinariedade,  que  situa  as  relações  ou  reciprocidades entre  as
diversas disciplinas no interior de um sistema total, tomando por base uma
axiomática geral  compartilhada capaz de instaurar uma coordenação, em
vista de uma finalidade comum.
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Assim,  para  Santomé  (1998,  p.  45),  investir  na  interdisciplinaridade  é

instaurar um processo formativo de um novo tipo de pessoa “mais aberta, flexível,

solidária, democrática e crítica”. Para ele,

[...] o mundo precisa de pessoas com uma formação cada vez mais para
polivalente para enfrentar uma sociedade na qual a palavra mudança é um
dos  vocábulos  mais  frequentes  e  onde  o  futuro  tem  um  grau  de
imprevisibilidade como nunca em outra época da história da humanidade.

20



143

É exatamente esse perfil apontado por Santomé (1998) que impulsiona a

perquirição  para  identificar  conceitos,  movimentos  pedagógicos  e  práticas

curriculares  que  estimulem  os  bacharéis  em  Direito  a  desenvolver  valores  e

competências atitudinais indispensáveis a um “desempenho profissional cidadão”.

A adoção,  pelo currículo,  de processos  pedagógicos  que  favoreçam a

conexão de saberes, estimuladores da percepção de valores, por meio de práticas

transdisciplinares,  ativaria  uma  nova  perspectiva  paradigmática,  ressignificando  
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as  referências  destes  profissionais  quanto  as  suas  escolhas,  propósitos  e

preocupações com as consequências de suas condutas.

Estimular  experiências  inter-transdisciplinares  diferenciadas  e  dirigidas

pela percepção de consecução do bem comum e de elaboração democrática, bases

da  cidadania  planetária,  exige  processos  metodológicos  curriculares  flexíveis,

criativos  e,  principalmente,  experienciais,  em  que  as  relações  intersubjetivas

propiciem o desenvolvimento de competências individuais multidimensionais.



145

Essa pauta  se exprime como importante na área jurídica,  pois,  como  

se detalha no capítulo 5, a história dos cursos de Direito e a formação de seus

bacharéis estão historicamente marcadas pelos interesses econômicos e políticos

do Estado Brasileiro.

Não é sem respaldo que o sociólogo jurídico Faria (1984), ao discorrer

sobre o papel ideológico das faculdades de Direito, garante que estas instituições

são  sistematizadoras  de  uma  ideologia  político-jurídica,  a  fim  de  promover  a

A consciência planetária começou a ser pensada e construída na segunda metade do século 
XX, por estímulos do contexto real que já não podiam ser negligenciados como a persistência 
de uma ameaça nuclear global; a formação de uma consciência ecológica planetária; a entrada
no mundo do terceiro mundo; o desenvolvimento da mundialização civilizacional; o 
desenvolvimento de uma mundialização cultural. Passou-se a entender a necessidade de 
repensar o mundo sob uma ótica integrada de autopreservação e de que existem problemas 
complexos e pautas que exigem uma participação planetária (MORIN; KERN, 2011).



146

integração  ideológica  do  Estado  moderno  a  favor  das  elites  dominantes.  Essa

ideologia, segundo o autor, se perpetra e operacionaliza, uma vez que o curso de

Direito é responsável pela formação superior de grande parte da gestão do Estado

Nacional.

Castro (2000, p. 12-13) corrobora esse entendimento quando declara que

[...] o curso de Direito se constitui no único curso superior que prepara, com
exclusividade,  os  recursos  humanos que compõem  um  dos Poderes  da
República:  o  Judiciário;  além  disso,  prepara  também  todos  os  outros
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profissionais  envolvidos  com  a  administração  da  Justiça:  Advogados
(públicos e privados), Promotores de Justiça, Delegados de Polícia.

Com  a  investigação  proposta,  compreende-se  a  necessidade  de  um

redirecionamento dos currículos de Direito para informá-los pelo conceito proposto

de cidadania planetária e seus valores, a fim de favorecer processos de reflexão e

criticidade nas relações de seus bacharéis com o mundo e ampliar positivamente a

extensão do influxo de suas atuações.
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A hipótese  é  de que  o  trabalho  com os  novos  conceitos-mestres  que

ressignificam o  conceito de cidadania para  entendê-la  como  planetária  permitiria

avanços  no  Direito  brasileiro,  a  partir  de  competências  e  percepções  jurídicas

cunhadas pela intencionalidade do trabalho com o referido conceito, por meio de

processos didáticos transdisciplinares e experienciais na configuração do perfil do

egresso.

21
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4 O CURRÍCULO E A AÇÃO CRÍTICO-REFLEXIVA

Apple  (2011)  expressa  questionamentos  sobre  os  conhecimentos

selecionados para integrar o currículo e o processo de formação dos aprendizes. O

autor acentua que, mesmo não se reconhecendo que a escolha de conteúdos não é

apenas  mero  aspecto  educacional,  mas  intrinsecamente  ideológico  e  político,  é
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inegável que o currículo e seus conteúdos sempre estiveram atrelados à história dos

conflitos de classes, raça, sexo e religião, em vários países.

Nos  meandros  desta  pesquisa,  defende-se  o  argumento  de  que  o

currículo tem o condão de segregar e reproduzir preconceitos, mas que a ele, como

artefato  cultural,  é  atribuído  também  o  potencial  de  modificar  pessoas,  cunhar

identidades  e  transformar  positivamente  o  mundo,  por  meio  dos  profissionais

formados.
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Neste  capítulo,  se  instauram  conexões  necessárias  para  qualificar  o

currículo  do  curso  de  Direito,  como  instrumento  capaz  de  formar  bacharéis

preparados tecnicamente, mas não exclusivamente comprometidos com interesses

egoísticos, pois o jurista de um mundo sistêmico deverá ser considerado mais ou

menos competente e qualificado para o desempenho de suas funções, conforme sua

capacidade de conjugar nas soluções aos problemas propostos a engenhosidade

técnica, a generosidade, a dignidade pessoal, o respeito à diversidade e ao meio

Citação original: “The emergence of interdisciplinary research and transdisciplinary themes 
shows the global problems we are facing – the limits of natural resources, pollution, wars, 
religious and ethnic conflicts – require multiple perspectives and articulatory practices 
around a large negotiating table. There is a kind of momentum for it.”.
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ambiente e a solidariedade, ou seja, conforme sua capacidade de se comprometer

no exercício profissional com uma cidadania planetária.

4.1 O currículo como “trajetória” para formação do bacharel em Direito

Silva (2011) leciona que mais importante do que buscar a definição do

que  seja  o  termo  “currículo”  é  refletir  sobre  que  conhecimentos  estão  sendo

ensinados, o “porquê” da seleção de determinados conteúdos e a razão pela qual se
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privilegia o  desenvolvimento de algumas competências em detrimento de outras.

Para  o autor,  a importância do  currículo  transcende definições,  à  medida  que  é

reconhecido como “trajetória” na qual se forjam a identidade e a subjetividade do

aprendiz e, por consequência, o que de positivo e transformador ele pode fazer pelo

mundo.

Com  apoio  nestas  ponderações,  analisa-se  o  papel  essencial  dos

currículos  na  formação  dos  educandos  e  na  orientação  de  suas  práticas

profissionais. O desenvolvimento do bacharel em Direito pode ser conduzido mais

adequadamente,  com suporte  em princípios  de  cidadania,  democracia  e  valores

humanitários  universais,  quando  o  “documento  de  identidade”  do  curso  de

Graduação, se mostra como ponto de articulação e confluência daqueles princípios

e valores.

Ante as reflexões sobre o futuro do mundo e das interações sociais, é

oportuno abordar como ponto nodal da pesquisa a defesa da inclusão no currículo

do  Direito,  do  conceito  de  cidadania  planetária  como  tema  transdisciplinar  que

favoreça o estabelecimento do perfil  de egresso apto a trabalhar em prol  de um

mundo livre e justo.
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A ausência de um viés mais sistêmico na atuação do bacharel em Direito

poderá  não  apenas agravar  a  ineficiência  e  o  congestionamento  do  sistema  de

justiça, bem como permitir omissões do Brasil, como nação, na discussão de pautas

internacionais importantes, disciplinamento de pontos vitais a uma existência global

digna,  colaborando, assim,  com o  extermínio  de  povos  e nações  pelas  guerras,

arbitrariedades dos governos e intolerâncias de toda ordem22.

22
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A defesa da tese sobre a inserção da cidadania planetária como tema

transdisciplinar nos currículos dos cursos de Direito passa, obrigatoriamente, pelos

meandros que historiam, explicam e questionam o currículo.

Segundo as teorias críticas23, o currículo é, definitivamente, um espaço de

poder, ou seja, representa um conhecimento encapsulado que carrega as marcas

indeléveis  das  relações  sociais.  Logo,  a  incorporação,  às  bases  curriculares  do

ensino do Direito, de princípios e valores que possam romper com esse paradigma e
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promover a transformação do indivíduo e,  por consequência, da sociedade, seria

não apenas salutar para o educando, mas de grande valia social.

O desenvolvimento de bacharéis críticos, reflexivos,  humanizados, com

capacidade de modificar positivamente a realidade, não pode se concentrar apenas

no discurso. O projeto e as práticas pedagógicas devem ter coerência com o perfil

desejado24 e  propiciar  a  articulação  da  formação acadêmica  com o  mundo real.

Como declarou Freire (2013), o processo de aprendizagem aflora no processo de
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troca entre os aprendizes mediatizados pelo mundo, pelo real, pelas necessidades

humanas, desta forma, é imprescindível “diminuir a distância” do que se diz para o

se faz, para que em um dado momento o discurso seja a própria a prática.

A análise e a propositura da formação do bacharel em Direito referenciada

pelo paradigma da cidadania planetária passa, inevitavelmente, pelo Currículo e pela

necessidade de compreender sua função, seu poder, suas perspectivas. O ensino

jurídico durante muito tempo padeceu e ainda padece das mesmas mazelas das

A discussão de pautas nacionais e internacionais que envolvem tratados e pactos de 
cooperação são avaliados por critérios políticos, mas sofrem uma avaliação de caráter 
jurídico, a fim de analisar a pertinência com os princípios constitucionais e com a garantia dos
direitos humanos e da nação. 
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relações  sociais  de  poder25.  Seu  caráter  historicamente  elitista  é  orientado  pela

lógica  do  mercado  capitalista  e  globalizado,  fulcrado  no  retorno  monetário

imediatista e nas políticas representativas de poder.

O  ensino  jurídico  ainda  carece  de  muitas  contribuições  advindas  da

Ciência  da  Educação,  a  fim  de  qualificar  seus  processos  metodológicos  e

formativos, de modo a promover maior assertividade e aceleração dos processos
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pedagógicos  de  construção  do  perfil  de  “cidadãos  do  mundo”,  cônscios  de  sua

função social em prol da efetivação de uma cidadania planetária.

Para Dias e Lopes (2003), no decurso dos anos, no Brasil, os debates

sobre  as  políticas  educacionais  e  suas  reformas  estruturais  e  legislativas

deflagraram  reflexões  sobre  os  currículos  e  suas  possíveis  modificações  e

adaptações aos anseios de alunos, professores, do Estado e dos novos paradigmas

do ensino-aprendizagem.

23
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Contudo, o debate e as ações modificaram-se, ao se instituir o currículo

nacional por intermédio de parâmetros e diretrizes curriculares e de processos de

avaliação  centralizada  nos  resultados,  mantendo-se  nas  recentes  reformas  a

vinculação entre educação, interesses do mercado e contextos sociais.

Exsurge,  então,  o  desafio  de  estabelecer  um processo  harmônico  de

conjugação entre as perspectivas da exigência legal,  do mercado profissional,  do
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currículo e o respeito aos contextos sociais locais e globais, que devem se imbricar

atendendo o processo de emancipação do educando.

Com amparo nessa premissa, instala-se o desafio em identificar, diante

dos princípios apresentados no mundo contemporâneo, como conceber diretrizes

curriculares  direcionadas  aos  princípios  e  valores  globalizantes,  bem  como  se

construir uma práxis que permita a prevalência de uma política curricular formativa

de  bacharéis  em  Direito  aptos  à  reflexividade  e  à  criticidade,  detentores  de
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autonomia  e  identidade  social,  capazes  de  favorecer  o  interesse  coletivo  em

detrimento de anseios particulares.

O movimento das reformas educacionais e,  mais  especificamente,  das

reformas curriculares trazem uma proposta de inovação, criatividade e progressão.

Para Candau (2010, p. 30),

[...]  o senso comum associa reforma a progresso,  mudança.  Um mundo
melhor  é  visto  como  consequência  da  intervenção  proposta,  de  novos
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programas,  tecnologias  e  processos  que  gerem  maiores  eficiência,
racionalidade e controle dos resultados.

Nem  toda  reforma,  entretanto,  necessariamente  traz  avanços  ou

progressos.  Nas  dinâmicas  curriculares,  deve  ser  avaliado  o  potencial  que  as

mudanças  de paradigmas e  diretrizes  têm em agregar  autonomia  e  liberdade  à

formação profissional. Consoante destaca Popkewitz (1997, p. 12),

“As teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão nos fundamentos das teorias 
tradicionais. [...] Ao tomar o status quo como referência desejável, as teorias tradicionais se 
concentravam, pois, nas formas de organização e elaboração do currículo. Os modelos 
tradicionais de currículo restringiam-se à atividade técnica de como fazer o currículo. As 
teorias críticas sobre o currículo, em contraste, começam por colocar em questão 
precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais e educacionais. As teorias críticas 
desconfiam do status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sócias. [...] 
Para as teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo, 
mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz.” (SILVA, 
2011, p. 29-30).
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[...] reforma é uma palavra cujo significado varia conforme a posição que ela
ocupa,  se  dentro  das  transformações  que  tem  ocorrido  no  ensino,  na
formação  de  professores,  nas  ciências  da  educação  ou  na  teoria  do
currículo  a  partir  do  final  do século XIX.  Não  possui  um  significado  ou
definição essencial. Nem tampouco significado de progresso, em qualquer
sentido absoluto, mas implica, sim, uma consideração das relações sociais
e de poder.

As  políticas  de  reformas  curriculares  na  América  Latina,  abordadas  

por Candau (2010, p. 31), afloram a discussão sobre a atual crise na educação e

despertam a  atenção  para  dois  aspectos  extremamente  importantes,  são  eles:  
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“[...] o papel legitimador de um projeto ideológico concreto operado pelo discurso

sobre  reformas  e  o  caráter  episódico  de  muitos  dos  movimentos  de  reforma

educativa vivenciados em nosso continente”.

No caso específico do currículo dos cursos de Direito, a realidade não é

diferente, pois a grande procura por estes cursos parte de um apelo histórico-elitista

que ainda acompanha a formação jurídica. Essa busca pela mobilidade ascendente

nas (outrora) castas sociais, atualmente, ainda impulsiona uma procura inconsciente

24
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sobre o bacharelado nesta área do saber, o que acarreta a ausência de identidade

profissional e propósito social ao egresso do Direito. 26

O  educando  relativiza  o  desenvolvimento  de  um  perfil  cidadão,

democrático  e  preocupado  com a  política  global,  por  uma  idealizada  vaga  nas

carreiras  jurídicas  públicas  (que  se  faz  acompanhar  de  bons  salários)  e  pela

projeção  social,  negligenciando  o  compromisso  de  transformar  a  sociedade  e
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colaborar  para  o  progresso  social,  concorrendo,  assim,  para  o  agravamento  da

“ideologia de casta”.

Conforme Silva (2011, p. 150), depois das

[...] teorias críticas e pós criticas, o currículo não pode mais ser encarado
com a mesma inocência de antes.  O currículo tem significados que vão
muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais nos confinaram.
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As várias teorias desenvolvidas são quase unânimes em reconhecer a

relação  de  poder  como  pano  de  fundo  da  formulação  curricular.  A  ideia  de

representatividade do poder curricular,  entretanto se exprime de maneira medular

quando  se  evidencia  a  questão  básica  sobre  qual  conhecimento  deve  ser

contemplado e inserido no currículo.

As teorias do currículo centram suas atividades em desenvolver critérios

de seleção que justifiquem a escolha tomada. Soma-se a esta problemática o anseio
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de formatar por meio do currículo uma identidade ao educando, ou seja, o que eles

ou elas devem ser. Afloram as interpelações sobre a aptidão ou não do currículo em

modificar  os  indivíduos,  de  “emoldurar”  o  tipo  de  pessoa  desejável  para  um

determinado tipo de sociedade. Como leciona Silva (2011, p. 15),

[...] as teorias do currículo deduzem o tipo de conhecimento considerado
importante justamente a partir  de descrições sobre o tipo de pessoa que
elas  consideram  ideal.  Qual  o  tipo  de  ser  humano  desejável  para  um
determinado tipo de sociedade? Será a pessoa racional e ilustrada do ideal

A Resolução n. 5 de 17 de dezembro de 2018, que institui a s diretrizes curriculares nacionais 
dos cursos de graduação em Direito, em seu artigo 3º, prescreve que deverá ser assegurado, no
perfil do graduando, sólida formação geral, humanística, capacidade de análise, domínio de 
conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de argumentação, interpretação e valorização
dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio das formas consensuais de composição de
conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a 
aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do Direito, à 
prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania.
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humanista  da  educação?  Será  a  pessoa  otimizadora  e  competitiva dos
atuais modelos neoliberais de educação? Será a pessoa ajustada a ideias
de  cidadania  do  moderno  estado-nação?  Será  a  pessoa  desconfiada  e
crítica dos arranjos sociais existentes preconizada nas teorias educacionais
críticas? A cada um desses “modelos” de ser humano corresponderá um
tipo de conhecimento, um tipo de currículo.
No fundo das teorias do currículo está, pois, uma questão de “identidade” ou
“subjetividade”.

Currículos  que  favorecem  um  processo  libertador  e  emancipatório

concedem ao educando a possibilidade de se  conhecer e reconhecer e,  a partir
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deste  percurso,  se  construir  como  ator  de  sua  história.  Considerando  o  caráter

efêmero  do  saber,  devem  estar  preparados  para  os  desafios  e  incertezas  do

mercado  e estar  capacitados  a  transformar  o  mundo em um lugar  mais  justo  e

melhor de se viver.

Depreende-se que a incursão em desenvolver competências atitudinais

nos egressos do curso de Direito é fator vital ao desenvolvimento de uma atitude

profissional voltada ao bem comum.

25
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Deve ser  aberto  espaço também para  o  caráter  holístico  do  processo

curricular, o elemento contextual, pois, como defende Candau (2010, p. 31),

É  fundamental  não  cair,  mais  uma  vez,  na  armadilha  de  um  discurso
puramente científico e técnico sobre educação, que a apresenta como se
ela  fosse  uma  prática  social  absolutamente  autônoma  em  relação  ao
contexto  em  que  se  situa,  como  se  fosse  possível  tratar  a  questão
educacional com uma racionalidade puramente instrumental.
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De acordo com Popper (1979, p. 65), todo ensino de nível  universitário

deveria consistir em educar e estimular o aluno a utilizar o pensamento crítico. E

este desiderato deve obrigatoriamente dirigir as atividades de elaboração curricular e

permear as práticas do docente do ensino jurídico. Como disse Morin (2010, p. 20),

“[...]  a  reforma do ensino  deve  levar  à reforma do pensamento,  e  a  reforma do

pensamento deve levar à reforma do ensino”.
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O currículo  deve  ser  pensado  por  uma óptica  multiculturalista,  crítica,

reflexiva,  visto  que  não  se  pode  esquecer,  como  poeticamente  definido  por  

Silva (2011, p. 150), que “O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é

autobiografia, nossa vida,  curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade.  

O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade”.

Assim,  o “repensar”  do currículo deve reconhecer o panorama ao seu

entorno, mas há que buscar razões e sentido nos próprios sujeitos. As exigências de

Dados fornecidos pela coordenação do curso de Direito, vinculado à universidade particular, 
no município de Fortaleza, no qual está inserido o Programa Cidadania Ativa, o locus de 
pesquisa, demonstra que 81% de seus alunos são provenientes de escolas particulares e apenas
19% de escolas públicas.
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mercado  devem ser  norte,  mas  não  essência,  assim,  o  currículo  deve  garantir

subsídios para processos de transformações internas e formativas e de evolução

social  nas  relações  dos  sujeitos  com  seus  pares,  o  Estado  e  os  demais

ecossistemas.

Centralizar  a  abordagem  curricular  em  conteúdos  reducionistas  e

tecnicistas  resulta  na  departamentalização  dos  saberes,  inibe  a  compreensão
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sistêmica da sociedade e do Planeta, a empatia com o outro e a atuação jurídica

responsável e planetariamente cidadã.

Rodrigues (2010) leciona, ao tratar do currículo na esfera do Direito, que

dois dos principais problemas dos projetos pedagógicos tradicionais são a falta de

integração  das  disciplinas  ou  os  módulos  –  principalmente  entre  as  do  eixo

fundamental e aquelas dos eixos profissional e prático – e a excessiva autonomia do

docente ante sua disciplina ou seu módulo. O autor enfatiza que

26
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As avaliações, acompanhando esses problemas, são, geralmente, restritas
à esfera cognitiva, administradas apenas pelo docente que as faz, segundo
seu critério de importância,  muitas vezes  exigindo esforço descabido ou
esforço insuficiente por parte do aluno e resultando, respectivamente,  na
prática de estratégias pedagógicas terroristas ou no pacto de mediocridade.
Ou  seja,  na  prática  o  modelo  tradicional  de  projeto  pedagógico  é
pulverizado,  possuindo  cada  membro  do  corpo  docente  o  seu  próprio
projeto. (RODRIGUES, 2010, p. 50).

Morin (2010) acentua que muitos são os danos causados pelo “recorte”

do  conhecimento,  simbolizado  pela  estruturação  estratificada  e  segmentada  nas
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disciplinas, por demais dissociadas de seu contexto, intensamente ressentidas de

qualquer intersecção problematizadora.

Ou  seja,  por  uma  “exigência”  herdada  das  políticas  econômicas

mecanicistas, as elaborações curriculares são “obrigadas” a reduzir o complexo ao

simples,  a  decompor  e  não  a  recompor,  ou  seja,  a  expurgar  tudo  o que  causa

“estranheza”,  exige  construção  mental,  cause  um  “caos  intelectual”,  subverta  a

ordem.
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Nestes  moldes,  os  aprendizes  perdem  suas  aptidões  naturais  para

contextualizar os saberes e integrá-los, bem como de criar soluções globalizadas e

inovadoras para velhos problemas. Como preleciona Morin (2011a, p. 33-34),

A esse problema universal confronta-se a educação do futuro, pois existe
inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os
saberes desunidos,  divididos,  compartimentalizados e,  de  outro lado,  as
realidades ou os problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais,
multidimensionais, transnacionais, globais e planetários.
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Nessa  inadequação,  tornam-se  invisíveis:  o  contexto;  o  global;  o
multidimensional e o complexo. Para que o conhecimento seja pertinente, a
educação deverá torna-los evidentes.

Considerando as lições do autor e as percepções históricas, ideológicas,

culturais e sociológicas das teorias críticas e pós-críticas do currículo, referendar a

fragmentação do saber como determinante para elaboração curricular é validar um

aprendizado míope, estancado pelas “grades curriculares”.

Segundo o relatório Mapa do Ensino Superior no Brasil 2019 publicado pelo Sindicato das 
Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo 
(SEMESP, 2019), no item “Cursos Presenciais mais procurados”, o curso de graduação em 
direito aparece como o primeiro colocado no ranking dos mais procurados na rede privada e 
em segundo na rede pública, atrás de Pedagogia. Contando com 791.555 matrículas na rede 
privada e 87.385 na rede pública.
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O currículo deve ser reconhecido como espaço de poder, mas um locus

de  poder  que  pode  ser  subvertido  e  efetivamente  subverter  positivamente,

garantindo,  assim,  subsídios  para  o  desenvolvimento  e  experimentação  de  uma

cidadania planetária (como conceito e efeito),  ou seja,  ser  um percurso que não

ignore as pautas que interessam a humanidade, como a diversidade cultural entre os

povos e os indivíduos, a proteção ao meio ambiente, a tolerância entre as nações e
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o dever precípuo de defesa à vida em detrimento a qualquer outra matéria de ordem

nacionalista ou econômica, isso tudo a partir de uma visão sistêmica de mundo.

Para Pozo (2008), se há um anseio de que o aluno se ajuste às novas

demandas de aprendizagem, deve-se começar mudando a maneira como se ensina.

Nesta linha da discussão, Silva (2011, p. 14) explica que “[...] a questão central que

serve  de  pano  de  fundo  para  qualquer  teoria  do  currículo  é  a  de  saber  qual

conhecimento deve ser ensinado”.

Daí  por  que  a  pesquisa  proposta  buscou  estabelecer  categorias  e

conexões  com  base  em  dados  pesquisados,  para  análise  da  viabilidade  da

cidadania  planetária,  como  tema  transdisciplinar,  apto  a  dirigir  a  formação  do

bacharel em direito para uma atuação socialmente responsável com o Planeta e as

necessidades  amplas  de  seus  povos,  buscando  a  garantia  da  justiça  e  a

sobrevivência pacífica das espécies.

Pela  complexidade  do  assunto,  as  distintas  teorias  que  abordam  o

currículo se utilizam de várias categorias e referenciais para desenvolverem suas

argumentações, buscando recortes epistemológicos para suas discussões, como o

ensino, a metodologia, a ideologia, a relação de poder, a identidade e a diferença, o

multiculturalismo, dentre outros,  dando maior  ou  menor ênfase  a  um ou  a outro

elemento.

Para  Sacristán  (2000),  o  currículo  se  representa  por  uma  seleção

característica de assuntos, organizada e expressa de maneira única. Assim, advoga

a  ideia  de  que  o  currículo,  pelo  menos,  não  deve  ser  uma  mera  seletiva  de
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conteúdos justapostos, departamentalizados e segregados sem qualquer significado.

Ainda conforme o autor,

A prática a que se refere ao currículo, no entanto, é uma realidade prévia
muito  bem  estabelecida  através  de  comportamentos  didáticos,  políticos,
administrativos,  econômicos,  etc,  através dos quais se  encobrem muitos
pressupostos,  teorias  parciais,  esquemas  de  racionalidade,  crenças,
valores, etc, que condicionam a teorização sobre o currículo. (SACRISTÁN,
2000, p. 13).

A seleção  singular  de  conhecimentos  deve  ser  instrumental,  apta  a

conduzir  o  formando  ao  desenvolvimento  das  competências  necessárias  a  sua

prática profissional  e ao atendimento aos anseios da sociedade, para a qual ele

devolverá os ensinamentos apreendidos por meio de trabalhos, projetos e ações.

4.2 Do desenvolvimento das competências

A alternativa em se propor um ensino baseado em competências, proveio

ou  provém  em  grande  medida,  da  necessidade  de  uma  alternativa  a  modelos

formativos, os quais priorizam o saber teórico sobre o prático, o saber pelo saber

(ZABALA; ARNAU, 2010).

Como disseram Zabala e Arnau (2010, p. 55),

[...]  destacamos, por um lado, que a obrigação de propormos um ensino
baseado no desenvolvimento de competências provém [...] das declarações
atuais sobre o papel do ensino [...] se orientar para o desenvolvimento de
todas as capacidades do ser humano, ou seja, para a formação integral das
pessoas. [...] Até agora podemos entender a importância do uso do termo
“competência” como uma forma de entender que o saber deve ser aplicável,
que o conhecimento toma sentido quando aquele que o possui é capaz de
utilizá-lo.
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Entender que a vida é ação permite refletir o currículo por competências27

como necessidade de preparação do profissional para sua prática específica e para

a vida, no sentido lato do termo.

Desta feita, a elaboração de um currículo que permita a convergência de

saberes,  por  meio de projetos  transversais,  interdisciplinares  e transdisciplinares,

que  privilegie  o  “aprender  a  aprender”  e  as  práticas  qualificadas,  se  torna  um

27
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caminho coerente em relação aos cursos de Direito, em face às novas demandas

expressas pelos princípios universais humanitários28.

Não  apenas  o  mundo  do  trabalho  e  a  dinâmica  dos  ambientes

cooperativos  destacam  a  necessidade  do  processo  formativo  centrado  na

desenvoltura de competências, mas também as transformações do mundo real, do

século  XXI,  as  quais  reverberam  a  cultura  de  uma  necessária  adaptação  aos

processos de incerteza e de complexidade.
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A  discussão  sobre  a  necessidade  de  novas  competências  aos

profissionais  do  século  XXI  tem  espaço  resguardado  nos  fóruns  educacionais

nacionais  e  internacionais.  O  relatório  The  Future  of  Jobs,  publicado  no  World

Economic Forum (2016), analisou as mudanças pelas quais passarão as relações de

emprego, a qualificação dos profissionais e o mercado de trabalho.

Na referida publicação,  o Fórum Econômico  Internacional  exprime que

35% das competências mais demandadas pelo mercado de trabalho na atualidade
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devem mudar.  Evidencia que  dez  novas competências  essenciais serão exigidas

para atuação dos profissionais e serão aquelas que  ainda fazem os  homens se

sobreporem às máquinas (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016).

Em uma prospecção  para  2020,  o relatório  analisa  a  possibilidade de

extinção de muitas carreiras e sugere a necessidade de readequação na formação

de muitas outras.
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Segundo  os  dados  analisados,  a  formação  dos  profissionais  será

influenciada  pelo  que  se  denominou  de  Quarta  Revolução  Industrial,  a  era  da

robótica, automação tecnológica, inteligência artificial e aprendizagem automática.

Algumas competências, a depender da área de conhecimento, segundo o

relatório, serão essenciais para ingresso e permanência na carreira profissional. São

elas:  habilidade  para  resolução  de  problemas  complexos,  pensamento  crítico,

criatividade,  habilidade  para  gestão  de  pessoas,  habilidade  de  coordenação,

Longe de fechar questão “por desenvolver competências ou ensinar saberes”, investiga-se 
nesta tese a influência dos estímulos não exclusivamente definidos como saberes técnicos, 
mas também daqueles saberes comportamentais encartados no conceito de cidadania 
planetária e considerados valiosos na formação do jurista à medida que o qualifica para o 
exercício profissional com foco no bem comum, no respeito a diversidade e a visão sistêmica 
da sociedade e do mundo, promovendo a soluções criativas para problemas jurídicos 
nacionais e internacionais complexos e a difusão da cultura de paz e de avanço social.
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inteligência  emocional,  capacidade  de  julgamento  e  de  tomada  de  decisão,

orientação para servir, habilidade de negociação, flexibilidade cognitiva.

Ao  defender-se  a  tese  de  que  há  uma  necessidade  de  formar  o

profissional do Direito para uma cidadania planetária, no decorrer do currículo, na

verdade, se está a convergir com os anseios de uma educação sistêmica que já é

diretiva,  segundo algumas entidades supranacionais,  na prospecção atual  para o

futuro das pessoas, das coisas e do mundo.

28
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A  formação  para  a  cidadania  planetária  e  o  desenho  de  diretrizes

obrigatórias para um currículo com estímulos teóricos e práticos, que garantam uma

vivência individual  e coletiva, constituindo-se em processo interdisciplinar, político,

cultural,  científico,  tecnológico,  que  promova  a  interação  transformadora  entre

instituições de ensino superior e outros setores da sociedade, por meio da produção

e da aplicação do conhecimento29, encontram agasalho nas concepções teóricas de

Freire (2014) e Apple (2011) para o ensino-aprendizagem, para uma reconcepção
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dos processos sociológicos de autodeterminação e democracia social, o que exige,

assim,  um  alinhamento  da  formação  curricular  com  os  anseios  do  mundo

contemporâneo.

Consoante Moreira e Tadeu (2011, p. 34), o currículo se exprime como

meio institucionalizado de transmissão de cultura de uma sociedade, ou seja, “[...] o

currículo e a educação estão profundamente envolvidos em uma política cultural”.

Por esta razão é que universidades ou qualquer instituição que intenciona qualificar
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seus  aprendizes  devem  se  reinventar  quanto  aos  processos  metodológicos,

renunciar à utilização de métodos tradicionais de ensino e elaborar métodos com

suporte noutros paradigmas.

Moreira e Tadeu (2011, p 36) postulam a ideia de que,

Nesse entendimento, o currículo não é veículo de algo a ser transmitido e
passivamente  absorvido,  mas o  terreno  em  que  ativamente  se  criará  e
produzirá cultura. O currículo é, assim, um terreno de produção e de política
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cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de
criação, recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão.

O indivíduo, de acordo com as reflexões de Zabala e Arnau (2010, p. 31),

não quer mais ser objeto, ele quer ser agente, participar e ser ouvido, em diversas

áreas da sociedade.

Elevou-se  o  nível  de  conhecimento  visado  e,  portanto  o  patamar

necessário  de  competências  para  agir  corretamente  em campos cada  vez  mais

Na Resolução n. 7, de 18 de dezembro de 2018, expedida pelo Ministério da Educação 
estabelece as diretrizes para a extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o 
disposto na Meta 12.7 da Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional 
de Educação – PNE 2014-2024, há convergência para o reconhecimento da importância das 
experiências e vivências no processo de ensino-aprendizagem, ao determinar que as 
atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga 
horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz 
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diversos e evolutivos, na área do Direito não é diferente, pois o desejo de ter uma

prestação jurisdicional  mais efetiva e célere e a busca pela efetividade da justiça

social  trouxe  à  discussão  a  necessidade  de  mudança,  da  adoção  de

comportamentos  flexíveis  e  cidadãos  por  parte  dos  operadores  do  Direito,

favorecendo ambientes de cooperação e de auxílio  a soluções autônomas pelas

partes,  como  no  caso  dos  meios  alternativos  de  disputa  e  da  capilarização  da

justiça.

curricular.
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A defesa da inserção da cidadania planetária, como tema transdisciplinar

no  currículo  dos  cursos  de  Direito,  corrobora  a  necessidade  de  preparação  dos

profissionais  para  uma  realidade  social  diversa,  célere,  tecnológica,  autônoma e

incerta, pois a orientação dos jurisdicionados para adequadamente transigirem sobre

seus conflitos e problemas, em geral, só terá êxito se os juristas estiverem alinhados

com uma nova visão de sociedade, de mundo, de Terra.

Beane (2003, p. 94) enfatiza:

29
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O que aprendemos através da reflexão sobre as nossas experiências torna-
se um recurso para lidar com problemas, questões e outras situações, tanto
pessoais  quanto  sociais,  à  medida  que  estas  surgem  no  futuro.  Estas
experiências e os esquemas de significação que construímos a partir delas,
não  se  posicionam  simplesmente  nas  nossas  mentes  como  categorias
estáticas e endurecidas.  Pelo contrário,  constituem significados fluídos  e
dinâmicos que podem ser organizados de uma determinada maneira para
lidar  com  um  assunto,  de  outra  maneira  para  lidar  com  um  segundo
assunto, e assim sucessivamente. Este gênero de aprendizagem implica ter
experiências construtivas e reflexivas, que não só alargam e aprofundam o
entendimento actual de nós próprios e do nosso mundo, mas que também
são “aprendidas” de tal maneira que podem ser transportadas e utilizadas
em novas situações.
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Para  esta  pesquisa,  a  investigacão  qualitativa  junto  a  professores  e

alunos voluntários do Programa Cidadania Ativa, com amparo em suas experiências

junto  aos  projetos,  e  as  percepções  sobre  as  vivências  e  as  mudanças  

subjetivas produzidas em cada um deles, pelas práticas experienciadas, permitiu o

entendimento  da  necessidade  de  se  trabalhar  transdisciplinarmente  a  cidadania

planetária como fator convergente para a mudança da perspectiva antropocêntrica
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do Direito e garantia de um desenvolvimento sustentável arrimado por critérios do

ecocentrismo e dos valores humanitários universais.

A tese defende, com a mudança do paradigma curricular, transformações

de ordem cognitiva e o favorecimento de estímulos à elaboração humanística como

alicerce  indissociável  das  competências,  habilidades  e  atitudes  técnico-jurídicas,

projetando possibilidades reais de avanços no ordenamento jurídico brasileiro.
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4.3 A formação crítico-reflexiva no contexto do Poder Judiciário

As velhas identidades, responsáveis pela estabilidade do mundo social,

estão entrando em declínio e sendo substituídas pelas novas, caracterizadas pela

fragmentação  do  indivíduo  moderno  e  trazendo,  como  consequência,  grandes

mudanças estruturais nas sociedades. Temas como diversidade e subjetividade são

declarados ao mundo (HALL, 2011).

 Ver artigo 3º. da Resolução MEC.CERES. n. 7 de 18 de dezembro de 2018.
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As  transformações  advindas  das  estruturas  econômicas,  políticas  e

culturais do mundo contemporâneo situam os holofotes nas pautas de identidade e

nas  lutas  pela  afirmação  e  manutenção  das  identidades  nacionais  e  étnicas  e,

sobretudo,  a  necessidade  de  empoderamente  popular,  existência  democrática  e

coexistência pacífica entre todos os ecossistemas.

Essa visão sistêmica de preservação da vida e da promoção da paz entre

os povos e as pessoas se estende ao papel exercido pelos juristas e pelo Poder

Judiciário. Explica-se.
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Em  estudos  publicados  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ),

demonstra-se, por meio de estatísticas e números, a necessidade da implantação de

uma  política  efetiva  de  empoderamento  popular  e  promoção  da  autonomia  do

indivíduo para discussão e definição de suas relações sociojurídicas, em razão da

crescente inefetividade das decisões judiciais.

A formação de bacharéis em Direito sensíveis aos assuntos da cidadania

planetária,  que  dentre  os  elementos  de  seu  conceito,  encerra  a  promoção  do

diálogo, exprime-se como um instrumental que reforçaria a propagação dos meios

extrajudiciais  de  disputas,  considerando  o  caminho  lento  pelo  qual  percorre  a

expansão das políticas alternativas de resolução de conflitos.

Opções legais estão sendo propostas em reconhecimento ao movimento

de mudança da sociedade, dos sistemas e das instituições. Os meios extrajudiciais

de disputas, como a mediação, por exemplo, se exibem como solução para pacificar

as relações sociais e garantir o acesso à Justiça, não sendo à toa que a legislação

incorporou ao rito processual em 2015 a previsão da obrigatoriedade da tentativa de

mediação nos casos indicados.
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Metodologias alternativas são testadas,  como a Constelação30,  utilizada

em vários  Estados,  e  que  já  denota  resultados  significativos  para  solver  casos

judiciais e reconstituir emocionalmente as partes envolvidas.

Toda  mudança  de  perspectiva  e  atuação  de  determinado  organismo

social,  entretanto,  é  efetivada  por  meio  de  seus  integrantes,  das  pessoas.  Os

sistemas são inanimados, precisam ser “corporificados” e “vivificados” por aqueles

que os compõem.

30
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Assim,  o  assunto  da  tese  se  imbrica,  inclusive,  com  o  avanço  nos

processos  gerenciais e técnicos,  dentre outras perspectivas estruturais  do Poder

Judiciário.

Ora, como esperar mudanças posturais e atitudinais, aceitação de “novas

soluções”,  com uso  da  cooperação, protagonismo das  partes,  da inovação  e  da

tecnologia,  se  os  juristas  não  apresentam  o  desenvolvimento  de  competências
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atitudinais para entender o sistema maior no qual estão inseridos e por meio do qual

devem exercer seu ofício na busca pela justiça e o bem comum?

A dificuldade  do  acesso  à  Justiça  e,  principalmente,  os  pontos  que

envolvem a efetividade dos direitos fundamentais são muito debatidos na atualidade.

A atuação do CNJ em acompanhar o desempenho do Poder Judiciário em cada

Estado  da  Federação  revela  números  preocupantes,  no  tocante  à  duração  dos

processos judiciais e à efetiva garantia dos direitos que são litigados por meio do
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Sistema de Justiça. Com fundamento na compilação dos dados publicados (BRASIL,

2016), se conclui que a morosidade tem sido uma marca da atuação jurisdicional no

Brasil.

O relatório Justiça em Números do CNJ (BRASIL, 2016) tornou públicos

os índices de congestionamento e duração média dos processos judiciais, revelando

um percentual alto de demandas em tramitação e carentes de apreciação e solução.
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Restou  comprovado  que  até  os  litigantes  conseguirem  uma  solução

definitiva para as suas demandas, muito tempo transcorre, o que reforça a afirmação

de  que  o  Direito  não  é  efetivo  em solucionar  os  problemas  das  partes  e,  por

consequência, em pacificar as relações sociais.31

Os dados consolidam uma realidade complicada de acesso à Justiça no

Brasil.32

“Pelo menos 11 estados (Goiás, São Paulo, Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas e Amapá) e o Distrito Federal já utilizam a 
dinâmica da ‘Constelação Familiar’ para ajudar a solucionar conflitos na Justiça brasileira. A 
medida está em conformidade com a Resolução CNJ n. 125/2010 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que estimula práticas que proporcionam tratamento adequado dos conflitos de 
interesse do Poder Judiciário. A técnica vem sendo utilizada como reforço antes das tentativas 
de conciliação em vários estados. A intenção da utilização da técnica criada pelo psicólogo 
alemão Bert Hellinger no Judiciário é buscar esclarecer para as partes o que há por trás do 
conflito que gerou o processo judicial. Os conflitos levados para uma sessão de constelação, 
em geral, versam sobre questões de origem familiar, como violência doméstica, 
endividamento, guarda de filhos, divórcios litigiosos, inventário, adoção e abandono. Um 
terapeuta especializado comanda a sessão de constelação.” (BANDEIRA, 2016, online).
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A ineficiência na efetivação da justiça pelo Poder Judiciário exige uma

mudança  célere  de  fluxos  e  de  postura  e  um compromisso  concreto  com uma

política dialógica e pacificadora.

Quanto aos fluxos (fator extrínseco), em 2015, a legislação processual foi

modificada,  para  estabelecer,  como  ato  obrigatório  e  insuperável  nos  processos

judiciais33, a realização, pelos magistrados, de audiência prévia de conciliação entre

as  partes,  na  qual  se  conduz uma reflexão  sobre  o  conflito  e  se  compartilham

31
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possíveis soluções consensuais dos problemas, a fim de abreviar o processo judicial

e sua solução.

As posturas (fator intrínseco aos sujeitos) destacam-se na necessidade

do comportamento  adequado,  a  fim de  dar  suporte  ao  bom andamento  ou  não

dessas tratativas mediadoras e conciliadoras dos conflitos.

Caberá aos advogados de cada uma das partes, aos juízes, mediadores e

conciliadores  habilitados  (onde  houver),  e  aos  demais  servidores  da  estrutura
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judiciária, favorecer o desenvolvimento regular e positivo dos meios consensuais de

resolução dos conflitos34.

Além dos mecanismos de pacificação, as novas tecnologias e a aptidão

para tratar  com a diversidade e problemas complexos exigem do  profissional  do

Direito a reinvenção e o desenvolvimento de novas competências.

Neste novo contexto paradigmático do mundo, que reflete, também, no

Sistema de Justiça, indaga-se: Como os profissionais em formação (graduandos em
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Direito) poderão desenvolver a contento essas novas competências de respeito à

diversidade,  trabalho  em  equipe,  solidariedade  a  todas  as  espécies  e  raças,

preservação do meio ambiente,  empatia social, pacificação das partes em litígio,

viabilizando  um  diálogo  produtivo,  assertivo,  se  eles  não  forem  estimulados  e

formados  para  a  percepção  de  que  seu  exercício  profissional  deve  observar  a

articulação entre o bem comum e a justiça social? Se não foi desenvolvido nele a

consciência sistêmica e uma perspectiva planetária?
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O  estudo  do  tema  se  justifica  na  necessidade  de  investigar  nesta

realidade  que  se  descreve  a  melhor  maneira  de  entender  a  confluência  dos

currículos  para a  formação desse profissional  mediador,  pacifista e por  que  não

dizer, holístico35, que agora se requer para a área jurídica local e global.

Assim,  estabelecer  a  correlação  entre  o  trajeto  curricular  e  o

desenvolvimento  de  competências,  exige  uma  reflexão  sobre  a  seleção  de

conteúdos curriculares, bem assim a necessidade de entendê-la como expressão do



212

complexo projeto culturalizador e socializador das instituições educacionais para as

gerações jovens e de futuros profissionais, já que “[...] o importante do currículo é a

experiência,  a  recriação  da  cultura  em  termos  de  vivências,  a  provocação  de

situações problemáticas” (SACRISTÁN, 2000, p. 41).

Promover em favor do graduando estímulos por meio de projetos e ações

que envolvam obrigatoriamente a comunidade e que movimentem suas capacidades

técnicas,  mas  envolvam  também  seu  subjetivismo,  favorece,  desde  que

O Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário (SIESPJ), gerenciado pelo CNJ, apresenta a 
cada ano um conjunto de indicadores estatísticos do referido poder, disposto nas seguintes 
categorias: I – Insumos, dotações e graus de utilização (que engloba, a. Receitas e despesas e 
b. Estrutura); II – Litigiosidade (que aborda a. Carga de Trabalho; b. Taxa de 
Congestionamento; c. Produtividade e d. Recorribilidade); III – Acesso a Justiça, VI – Tempo 
do Processo. A partir desses dados e dos índices e gráficos apresentados na publicação do 
Conselho, observam-se baixos percentuais de rendimento na atuação do Judiciário Brasileiro, 
no que diz respeito à resolutividade dos conflitos que lhes são apresentados, ao tempo de 
duração dos processos e a garantia dos direitos envolvidos, bem como uma taxa elevada de 
congestionamento com média nacional de 72,2% (setenta e dois vírgula dois porcento), 
somado a um baixo índice de processos judiciais dissipados por mediação e conciliação, 
somando um percentual de 11% (onze por cento).
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pedagogicamente dirigidas,  a elaboração da cidadania planetária defendida nesta

pesquisa.

Logo, o currículo, por uma questão de lealdade ao sujeito em formação,

deve  atender  aos  anseios  de  uma  prática  atual  e  futura,  não  a  um  exercício

qualquer, mas uma prática real, informada e dirigida por parte de cada área de saber

e por campo de atuação.

32



214

Segundo  Perrenoud  (2013),  a  ênfase  conferida  às  competências  se

justifica  pela  preocupação  das  instituições  educacionais  no  sentido  de  preparar

melhor os educandos para a vida que os espera e para a prática profissional que

lhes será exigida.

Faz-se,  portanto,  indispensável  para  a  formação  de  um  profissional

capacitado, alinhado com os princípios de sua área do saber e ciente de seu papel
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transformador de realidades,  a exposição a uma prática curricular  que propicie a

preparação para uma atuação consciente e reflexiva.

A prática  e  as  metodologias  no  currículo  descortinam  um  campo  de

pesquisas de processos de aprendizagem que podem ser mais ou menos legítimos,

mas, acima de qualquer discussão, devem estar aptos a formar profissionais para a

vida real.
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Consoante  reflete  Beane  (2003),  as  experiências  e  vivências  são

sobejamente  importantes  no  processo  formativo,  principalmente  para  estabelecer

significados, padrões de comportamento e, por consequência, replicação de valores

e crenças.

Documentos  e  políticas  internacionais  como,  por  exemplo,  a  Carta  da

Terra36,  e o plano de trabalho promulgado pela Organização das Nações Unidas
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(ONU)  por  meio  dos  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  do  Milênio37

apresentam em seus textos principiologias vinculadas a uma política mundial  de

comunicação dialógica, promoção da paz e da justiça, e sugestiona adequações na

formação social do ser humano, na escolarização formal e informal, e, dentre outros

aspectos, na modificação do ensino e aplicação à Ciência do Direito.

Atualmente, as políticas globais, que situam no centro dos debates pontos

de desenvolvimento social e econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação,
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aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, urbanização,

meio ambiente e justiça social, influenciam na própria essência da atuação de cada

área de saber.

Seria  o  início  de  uma  nova  perspectiva  na  formação  jurídica,  uma

perspectiva  mais  humanística  e  pacificadora,  que  migra  de  uma  seara

antropocêntrica  e  estritamente  tecnicista  para  um  panorama  ecocêntrico,

Com a constatação de um cenário complexo no Poder Judiciário para atendimento do volume 
de demandas e efetividade dos direitos, em 2015, foi promulgada a Lei 13.105, denominada 
de Novo Código de Processo Civil, que disciplina todo o trâmite processual das demandas 
judiciais, e reconhece como princípio da jurisdição brasileira a promoção de uma política 
dialógica e mediadora, expressando em seu artigo 3º que: “Art. 3º [...]. § 2º O Estado 
promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3º A conciliação, a 
mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 
juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 
do processo judicial.” (BRASIL, 2015, online).
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compositivo, inclusivo, humano e solidário, calcado na profusão de uma cidadania

planetária.

Compreende-se por perspectiva humanística aquela originada nas ideias

de  Rogers  (1983),  que  enfatiza  as  experiências  da  pessoa,  seus  sentimentos  e

valores,  e todo  o  conjunto  de  vivências que  situam o ser  humano no  centro  da

perspectiva da vida.

33
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Rogers (1983, p. 97) acredita que as experiências reais no processo de

aprendizagem permitem maior apreensão e entendimento da pessoa, pois,

[...]  a  aprendizagem  tende  a  ser  mais  profunda,  processar-se  mais
rapidamente e ser mais penetrante na vida e no comportamento dos alunos
do que a aprendizagem realizada na sala de aula tradicional.  Isso se dá
porque  a direção é auto-escolhida,  a  aprendizagem  é autoiniciada e as
pessoas  estão  empenhadas  no  processo  de  uma  forma  global,  com
sentimentos e paixões tanto quanto com o intelecto.
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O autor acredita que qualquer pessoa tem potencialidades que podem ser

desenvolvidas saudável e criativamente. Suas ideias são aplicadas à vida familiar, a

conflitos e organização de grupos, a educação e aprendizagem.

Assim, não se pode negligenciar a necessidade de privilegiar um modelo

de currículo que conceda ao bacharel  em Direito a possibilidade de desenvolver

aspectos subjetivos vinculados ao exercício da cidadania, especificamente, de uma
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cidadania planetária, alinhada com as perspectivas sistêmicas do mundo e anseios

de uma nova política para o Sistema de Justiça.
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5 AS  DIRETRIZES  CURRICULARES  DOS  CURSOS  DE  DIREITO  E  A
FORMAÇÃO PARA CIDADANIA PLANETÁRIA

O  desenvolvimento  da  cultura  jurídica  brasileira  foi  manipulado,

sobremaneira,  por  aspectos  de  cunho  social  e  político.  As  transformações  nas

dimensões política, social, econômica e antropológica,  que influenciaram o Brasil,

tiveram também atuação direta sobre o contexto de evolução do ensino jurídico.
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Com o fito de se compreender a dinâmica desta pesquisa, que culmina na

defesa  da  inserção,  no  currículo  do  curso  de  Direito,  do  conceito  de  cidadania

planetária e de seu desenvolvimento como paradigma na formação do egresso, se

faz necessária uma incursão sobre as raízes históricas da formulação curricular nos

referidos  cursos.  Não se pode dispensar uma retrospectiva sobre o colonialismo

português e a fundação das primeiras faculdades de Direito no Brasil para entender

o contexto da formação jurídica e suas bases políticas e sociológicas, bem como

O art. 3º do CPC prescreve que “Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre 
direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação” (BRASIL, 2015, 
online).
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compreender as ideologias ocultas neste processo formativo e em suas estruturas

educacionais, ainda com marcas do clientelismo e interesse político.

5.1 Retrospectiva: as raízes do ensino jurídico no Brasil

A história do Direito pátrio se confunde com o processo emancipatório do

Brasil-colônia  em  relação  à  Metrópole  portuguesa  e  às  políticas  imperialistas.  

A criação retardada das faculdades de Direito em solo brasileiro e a ausência de
34
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legislações  nacionais  eram  justificadas  pelo  poder  centralizador  exercido  por

Portugal, que, ciente de que a atuação dos bacharéis, naquela época, se vinculava

precipuamente  às  atividades  burocráticas  junto  aos  governos,  não  intencionava

afastar do “centro de poder” a formação dos homens que exerceriam o papel de

magistrados e burocratas governamentais.

A formação  dos  brasileiros  em  Direito  representava,  grosso  modo,  a

qualificação para o trabalho junto às estruturas administrativas lusitanas no Brasil.
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A Coroa  Portuguesa  preocupava-se  em dominar  a  ideologia  política  e

social que seria desenvolvida por estes representantes no exercício de seus cargos.

A vontade  que  deveria  conduzir  os  trabalhos  era  a  do  Rei.  Logo,  o  monarca

concedia tais cargos às famílias aliadas e envolvidas no processo de colonização,

sendo o ensino jurídico no Brasil marcado por uma intensa vinculação com as elites

sociais e as diretrizes governamentais, como destacam Figueiredo e Gomes (2012,

online)
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Desde o início da colonização, a experiência político-jurídica apresentava
uma dissociação entre elite  e  imensa massa da população.  A Metrópole
evidenciava pouca atenção  na  aplicação  da  legislação no  vasto espaço
territorial,  pois  seu  interesse  maior  era  criar  regras  para  assegurar  o
pagamento dos impostos e tributos aduaneiros, bem como estabelecer um
ordenamento penal  rigoroso para precaver-se de ameaças direitas à sua
dominação.

Os bacharéis em Direito,  na estrutura  colonial  até  o  Império,  tiveram  

um  papel  importante,  pois  ocupavam  cargos  estratégicos  nas  instituições
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governamentais  e  burocráticas,  as  quais  optavam  por  detentores  de  formação

jurídica, aptos a colaborar com as políticas da Metrópole.38

Neste contexto, a política portuguesa não se preocupou, a princípio, em

desenvolver  faculdades  de  Direito  no  Brasil,  sendo  conveniente  negligenciar  o

processo formativo local e promover a formação dos bacharéis em Portugal, sob a

batuta monárquica.

O texto da alteração legislativo incorporado ao art. 334 do CPC com a seguinte previsão: 
“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 
improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 
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Os primeiros cursos jurídicos foram fundados no Brasil, em 1827, um em

Olinda e outro em São Paulo, para facilitar a convergência das regiões dentro do

vasto território nacional.

Até  essa  época,  aqueles  que  intencionavam a  formação  jurídica  no  

Brasil  tinham que  enfrentar  uma  viagem  marítima  até  chegar  a  Portugal,  mais

precisamente a Coimbra, onde a formação em Direito era ofertada.39

(vinte) dias de antecedência. § 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará 
necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste 
Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.” (BRASIL, 2015, online).

35
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Essa oportunidade era viável para os oriundos de famílias nobres e com

lastro  financeiro  para  custear  as  viagens  e  as  despesas  com  os  estudos  em

Portugal.

Os cargos burocráticos na Colônia, que necessitavam de conhecimento

jurídico,  eram  de  indicação  da  Metrópole  para  aqueles  bacharéis  em  Direito  

oriundos das famílias detentoras de capital e que respeitassem a política imperialista

lusitana.
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Esse  processo  de  apadrinhamento  para  indicação  dos  bacharéis  em

Direito para os cargos burocráticos e de magistratura reforçou uma formação jurídica

muito alinhada  com interesses particulares  de  colocação  profissional  individual  e

status social. Como lecionam Schwarcz e Starling (2015, p. 18, grifo do autor): 

Afinal, já nos idos de 1630, frei Vicente de Salvador, um franciscano que se
tornou  provavelmente  nosso  primeiro  historiador,  escreveu  um  belo
opúsculo ao qual chamou de  História do Brazil. O nome do país nem ao
menos se escrevia com “s”, e o frade já concluía: “Nenhum homem nesta
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terra é repúblico, nem zela, ou trata do bem comum, senão cada um do bem
particular”.  Desde  o  início  dessa  curta  história  de  cinco  séculos  e  uns
quebrados, já era patente, na exploração das terras que depois viriam a se
constituir  no  Brasil,  um  difícil  processo  de  construção  de  formas
compartilhadas de poder e zelo pelo bem comum.

A  administração  da  justiça  atuou  como  instrumento  de  dominação

imperialista fortemente vinculada à atuação real, causando a falta de independência

no exercício das ações de cunho jurídico, em razão das conexões com o monarca.

Como historiam Figueiredo e Gomes (2012, online), “Foi neste contexto, com vários
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vícios  de  origem  que  as  instituições  jurídicas  despontavam  na  futura  nação

brasileira”.

O ensino jurídico brasileiro tem nascedouro nos currículos portugueses,

marcados pelo  peso  das  políticas  eclesiásticas  e  monárquicas  e  o  exercício  da

dominação despótica e burocrática. O Direito Canônico, até a Reforma Iluminista,

influenciou  demasiadamente  as  condutas  sociais,  período  no  qual  a  Igreja  se

posicionava com força política.
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No “Século das Luzes”, com o movimento racionalista, o Direito Canônico

foi  mitigado e o império das leis, como vontade do monarca, assumiu um papel  

de  destaque  na  regulação  das  condutas  e  das  relações  sociais,  influenciando,

inclusive, o ensino jurídico nas metrópoles. Segundo Neder e Cerqueira Filho (2018,

p. 110),

O desenvolvimento dos estudos histórico-jurídicos em Portugal ganha fôlego
com a corrente iluminista, que tem uma espécie de prólogo na obra de Luís

“Ou seja, uma das especificidades da educação holística é que ela tem como preocupação 
fundamental o futuro da humanidade e de todas as outras formas de vida do planeta Terra, e 
também um caráter profundamente vivencial, o que dificulta o próprio teorizar as 
experiências, pois são de crescimento interior, muito subjetivas. Não é também um 
alternativismo e nem experiências espontaneístas de pequenos grupos. Ao contrário, o próprio
termo holístico estabelece um diálogo profundo entre a ciência e outras formas de apreensão 
da realidade, tentando superar o racionalismo reducionista. Para a visão holística, educar 
significa utilizar práticas pedagógicas que desenvolvam simultaneamente razão, sensação, 
sentimento e intuição e que estimulem a integração intercultural e a visão planetária das 
coisas, em nome da paz e unidade do mundo.” (JULIANO, 2004, p. 2-3).
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António  Verney40.  Neste  ponto,  dois  fatos  devem  ser  destacados.
Primeiramente, a lei de 18 de agosto de 1769, chamada Lei da Boa Razão;
em  segundo lugar,  destaque deve ser dado à reforma dos Estatutos da
Faculdade de Direito de Coimbra (1772).
A  Lei  da  Boa  Razão  marca  a  ruptura  que  introduz  em  Portugal  as
preocupações com o racionalismo. No “Século das Luzes”, essa lei mantém
a vontade do monarca, tal qual  assentado nas Ordenações Filipinas, que
indicam a vontade do rei (da vontade do rei se deduzia diretamente a lei, e,
em certa medida, o estilo da corte e o costume), [...]. Rei e Razão, este o
espírito da Lei de 1769, que foi apelidada como “Lei da Boa Razão”, pela
frequente recorrência à boa razão, inscrita em seu texto.

36
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De acordo  com Wolkmer  (2002),  os  regentes  passaram a  estabelecer

suas normatizações por meio de ordenações, o que acarretou a regulação jurídica

de  Portugal  em momentos  históricos  distintos  pelas  Ordenações Afonsinas  (Rei

Afonso V), Ordenações Manuelinas (Rei D. Manuel I, o Venturoso) e Ordenações

Filipinas  (Príncipe  Felipe  II),  por  exemplo,  influenciando  também  diretamente  o

Brasil-Colônia41.
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A mudança  de  paradigma  social  e  político  deflagra  uma  alteração  de

referencial não apenas na legislação, mas impulsionaria a Reforma dos Estatutos da

Faculdade  de  Coimbra,  em  1772,  tendo  influência  indireta  no  ensino  jurídico

brasileiro.  Isto  porque,  muitos  dos  bacharéis  que  acompanharam as  discussões

sobre  as  propostas  de  alteração  curricular  em  Coimbra,  a  posteriori,  viriam  a

contribuir no Brasil para a criação das faculdades de Direito e a modelagem de suas

diretrizes curriculares.
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Conhecida como Reforma Pombalina dos Estudos Jurídicos, a mudança

dos  estatutos  de  Coimbra,  influenciada  pelos  ensinamentos  racionalistas,

derrubaram a intervenção da Igreja e de seus pensadores. Para Olivo (2000, p. 53-

54), “Pombal abriu Coimbra para os ensinamentos da modernidade emergente, de

Newton e Descartes”, subjugando o Direito Canônico, como fonte subsidiária a “Lei
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da Boa Razão” e  ao  crivo  real  das  leis  reguladas  pela atuação do  Marquês  de

Pombal, ou dá Reforma Pombalina.42

Conforme Figueiredo e Gomes (2012, online), foram decisivas

[...]  as  intervenções  dos  brasileiros  diplomados  em  Coimbra  para  a
elaboração legislativa e o engajamento de ideias liberais e democráticas,
induzindo à apresentação do primeiro projeto voltado para a implantação do
Curso de Direito no Brasil.

Os autores elucidam ainda que
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A  busca  pela  criação  dos  cursos  jurídicos  no  Brasil  estava,
significativamente,  vinculada  às  exigências  de  consolidação  do  Estado
Imperial. Os debates parlamentares sobre a criação dos cursos jurídicos no
Brasil  demonstram  não só  os  efeitos que os  cursos  jurídicos  fariam  na
formação da nacionalidade e da consciência cívica brasileira, mas também
a  forma  como  ira  afetar  os  interesses  políticos,  econômicos  e
administrativos das elites. Inicialmente, o objetivo dos cursos jurídicos era a
formação política e administrativa nacional. Os debates acerca da criação
dos  cursos  jurídicos  apontam  para  a  prioridade  da  institucionalização
política, que no momento ainda era marcada pelos contornos e confrontos
coloniais. (FIGUEIREDO; GOMES, 2012, online).

“A Carta da Terra é uma declaração de princípios fundamentais para a construção de uma 
sociedade global no século XXI, que seja justa, sustentável e pacífica. O documento procura 
inspirar em todos os povos um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade 
compartilhada pelo bem-estar da família humana e do mundo em geral. É uma expressão de 
esperança e um chamado a contribuir para a criação de uma sociedade global num contexto 
crítico na História. A visão ética inclusiva do documento reconhece que a proteção ambiental, 
os direitos humanos, o desenvolvimento humano eqüitativo e a paz são interdependentes e 
inseparáveis.” 
(A CARTA DA TERRA..., 2000, p. 3). A Carta da Terra na secção I – PRINCÍPIOS – 
Respeitar e Cuidar da Comunidade da Vida, em seu item 3 estabelece que devemos ter como 
princípio “Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e 
pacíficas” 
(A CARTA DA TERRA..., 2000, p. 7), para mais adiante na secção IV, tratar pontualmente de 
questões principiológicas correlatas a DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E PAZ, 
detalhando no item 14, que deve ser objetivo no tocante a democracia e as políticas 
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Nessa época  já  se  refletia  sobre  o papel  do currículo  e  sua aptidão  

em  influenciar  ideologicamente  a  formação  de  profissionais  comprometidos  ou  

não com os avanços sociais e a independência cultural dos povos. As mudanças

representaram a  alteração  do  paradigma  do  Divino  para  a  Razão,  entretanto,  

“as mudanças de tendências e mesmo as reformas universitárias dos fins do século

XVIII  não  alteraram  de  maneira  significativa  a  natureza  do  curso  de  Direito”

(SCHWARTZ, 2011, p. 223).

pacificadoras, “integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os 
conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável” (A 
CARTA DA TERRA..., 2000, p. 12). Esses princípios e conceitos nos fornecem uma nova 
base de pensamento sobre temas correlatos, como Educação e Currículo Escolar, e a forma de 
abordá-los. 

37
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Neste  contexto  histórico,  o  surgimento  dos  cursos  jurídicos,

declaradamente, atendeu e evidenciou a necessidade de desenvolver uma cultura

jurídica que reforçasse e integrasse um sistema ideológico, político e burocrático do

Estado em formação.

Rodrigues  (1988,  p.  15)  leciona  que  a  independência  do  Brasil  em  

1822, foi  um evento histórico que se fez acompanhar de uma série de questões

correlatas a serem resolvidas pelas elites dirigentes, como a integração territorial,  
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a organização  administrativa  e  gerencial  de  um governo  soberano,  o  exercício  

da  independência  política  e  cultural  e  a  consolidação  do  iniciado  processo  de

emancipação.  Todas  elas  “precisavam”  de  um “processo  de  educação”  para  se

solverem e se concretizarem sem maiores balbúrdias, tanto que, a partir de 1823, 

o Parlamento suscitou discussões sobre que pautas educacionais eram prioritárias,

se a alfabetização, se a criação dos liceus ou dos cursos jurídicos.
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A alternativa de investir na criação de cursos jurídicos se destacou, sendo

concretizado o projeto da criação das faculdades de Direito no Brasil,  em 11 de

agosto de 1827. Para Faria (1984, p. 159-160),

No contexto político, social e econômico em que se insere a criação dos
cursos  jurídicos  no  Brasil,  as  faculdades  de  Direito  têm  duas  funções
básicas a desempenhar. A primeira delas se situa a nível cultural-ideológico:
as  faculdades  atuam  como as  principais  instituições  responsáveis  pela
sistematização da ideologia político-jurídica, o liberalismo, cuja finalidade é
promover a integração ideológica do Estado moderno projetado pelas elites
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dominantes. A segunda função se relaciona com a operacionalização desta
ideologia, que se revela na formação dos quadros para a gestão do Estado
Nacional.

As antigas mazelas coloniais da atuação do bacharelismo jurídico ainda

permanecem subjacentes nas posturas institucionais e na atuação profissional  de

seus sujeitos.
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Esta pesquisa pode contribuir para a mudança, inclusive da perspectiva

sociocultural difundida para a formação dos antigos bacharéis, desde a difusão de

novos valores.

Não se pode corroborar, pois com uma formação assentada por princípios

liberais exclusivamente econômicos e pautar os interesses de avanço interno nos

desejos dos grandes conglomerados e potências econômicas mundiais.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Milênio apresentam, em seu rol 
diretivo, perspectivas diretas e indiretas vinculadas à construção da cidadania planetária, 
sendo o objetivo de n. 16 a busca “Pela Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, intrinsecamente 
vinculado ao exercício da carreira jurídica (NAÇÕES UNIDAS, 2015, online).



248

O mundo mudou, a Colônia foi alçada a nação republicana e democrática,

o ensino do Direito precisa se comprometer em formar novos bacharéis.

Àqueles antigos, comprometidos com os governos, em busca de projeção

individual e favores, não se alinham às perspectivas para o século XXI, que exigem

um  profissionalismo  cooperativo,  de  reciprocidade  e  crescimento  mútuo,  que

promova a justiça social e preservação das vidas planetárias.

38
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Discorrer sobre essas perspectivas históricas se fez necessário para que

se  descortinem  as  perspectivas  antropológicas  e  filosóficas  que  ocultamente

permeiam os currículos e as práticas formativas profissionais na área jurídica e, por

consequência, os posicionamentos descompromissados em relação ao bem comum

e ao bem-estar coletivo.

Assim,  com o propósito de  promover  uma mudança  paradigmática  na

formação  dos  bacharéis  em Direito,  objetivando  atender  as  exigências  de  uma
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formação alinhada com a nova perspectiva de sociedade planetária, necessário é

ajustar os currículos para “declarar” e “concretizar” a intenção de desenvolver uma

cidadania comprometida, transformadora, planetária.

5.2 Diretrizes curriculares nacionais

Ante  da  contextualização  histórica  procedida  no  item  anterior,  restou

constatada  a  incidência  de  interesses  de  cunho  político,  social  e  econômico  no
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processo  de  criação  dos  cursos  de  Direito  no  Brasil  e  na  formulação  de  seus

currículos.

Passa-se,  agora,  à  análise  dos  princípios,  conteúdos  e  ideologias

constantes  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  que  regem  tais  cursos  de

graduação,  a  fim  de  conhecer  sua  estrutura  e  os  avanços  apresentados  nas

normatizações,  como  resoluções  e  pareceres,  expedidos  pelo  Ministério  da

Educação  (MEC),  para  por  meio  de  um processo  reflexivo  e  crítico,  analisar  a
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ocorrência de eventuais lacunas e avaliar a possibilidade de eventuais ajustes ou

não nestes documentos, a fim de estabelecer premissas expressas para a formação

do cidadão planetário.

Na estrutura normativa brasileira, a disciplina sobre matéria educacional é

precipuamente tratada na Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 205,

ao apontar que a educação é direito de todos e dever do Estado.
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São elencados, no artigo 206, princípios ditos basilares para o processo

de ensino, sendo destacados o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas,

gestão  democrática  do  ensino  público,  garantia  do  padrão  de  qualidade,  dentre

outros.

Legislações  infraconstitucionais  regulamentam  de  maneira  detida  e

pormenorizada a concreção da política constitucional para a educação, merecendo

destaque a Lei  n.  9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da

“A magistratura brasileira era composta por juízes portugueses. Estes revelavam lealdade à 
Coroa e obediência ao sistema burocrático da Metrópole. A administração real nomeava os 
magistrados num extenso leque da sociedade portuguesa, com a preocupação de atender seus 
interesses políticos e econômicos. Além da origem social específica, também era condição o 
indivíduo 
ser graduado na Universidade de Coimbra, de preferência em Direito Civil ou Canônico. 
O comportamento profissional dos magistrados era constantemente afetado pelas suas 
relações na sociedade, como o casamento e os laços de amizade e apadrinhamento. Esses 
contatos não burocráticos abriam acesso ao dinheiro, prestígio e posse de terras. Logo, o 
governo imperial favoreceu a emergência de uma elite que ocupava um espaço estratégico no 
processo de dominação política, exploração econômica e controle institucional.” 
(FIGUEIREDO; GOMES, 2012, online).

39
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Educação Nacional (LDB), que regulamenta o sistema educacional público e privado

do Brasil, abrangendo a disciplina legal aplicada desde a educação básica ao ensino

superior.

Não  obstante  a  previsão  de  autonomia  aos  sistemas  de  ensino  para

organização administrativa, a LDB estabelece, em seu artigo 9º, inciso VII, que a

União ficará incumbida de “[...] baixar normas gerais sobre cursos de graduação e

pós-graduação” (BRASIL, 1996, online).
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Assim, em decorrência desta atribuição federal, o Ministério da Educação

(MEC)  e  suas  estruturas  administrativas  desempenham  papel  importante  na

regulamentação, acompanhamento e avaliação dos vários níveis de educação.

Compete  ao  MEC,  por  meio  de  seu  Conselho  Nacional  de  Educação

(CNE),  estabelecer,  dentre  outras  atribuições,  as  diretrizes  curriculares  para  os

cursos de graduação.
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As diretrizes curriculares, neste caso, representam o conjunto de regras e

orientações, princípios e fundamentos, procedimentos e metodologias, que devem

ser observados no ensino-aprendizagem de cada área do saber e que orientarão o

desenvolvimento das propostas pedagógicas de cada instituição.

Rodrigues  (2019)  explica  que  a  competência  à  Câmara  de  Educação

Superior  do  Conselho  Nacional  de  Educação  (CES/CNE)  para  definição  destas

diretrizes foi  concedida pela Lei  n. 9.131, de 24 de novembro de 1995, e que a
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expressão  diretrizes  curriculares foi  um  termo  adotado  no  Direito  educacional

brasileiro  pela  primeira  vez  por  ocasião  da  Portaria  MEC  n.  1.886,  de  30  de

dezembro de 1994.

A necessidade de definição de diretrizes curriculares para os cursos de

graduação  em  Direito  tem por  objetivo  sistematizar  as  bases  obrigatórias  para

idealização dos currículos e desenho dos projetos pedagógicos.
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A Resolução CNE/CES n.  5,  de 17  de dezembro de 2018, promulgou

novas  diretrizes  curriculares  (NDC)  para  os  cursos  de  graduação  em Direito.  O

Parecer CNE/CES n. 635/2018, aprovado na Sessão Pública de 4 de outubro de

2018  e  homologado  pela  Portaria  n.  1.351,  de  14  de  dezembro  de  2018,  que

aprovou a matéria exibiu a narrativa das discussões consideradas relevantes pela

Comissão para elaborar o novo texto.
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Algumas alterações nos conteúdos obrigatórios foram apresentadas na

nova resolução, conservando-se, entretanto, em termos gerais, a mesma estrutura

curricular da Resolução CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004, que disciplinava

até então a matéria.

Não  se  pode  negar  que  alguns  avanços  foram  incorporados  ao  

texto  normativo,  bem  como  conceitos  coerentes  com  o  contexto  sistêmico

“Até 1822, o Brasil era colônia de Portugal e a Metrópole jamais se preocupou em fundar 
escolas superiores em suas colônias, pois a política de Portugal sempre foi no sentido de não 
permitir a fundação de escolas superiores no ultramar. De 1822 em diante, o Brasil 
empenhado em organizar-se e em provar que se desenvolveria independente de Portugal, 
preocupa-se, antes de mais nada, em manter a unidade em seu território, ameaçado por dentro 
e por fora.” (SILVA, 2000, p. 307).

40
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contemporâneo, ainda que limitados, foram privilegiados, como a cultura do diálogo

e a tecnologia da informação.43

Acredita-se, entretanto, que a concreção de uma formação humanística e

a consolidação da aptidão do currículo em promover a emancipação e a formação

de cidadãos do mundo seria efetivada e fortalecida se as diretrizes tivessem adotado

para o processo de  formação do egresso  em Direito  o  paradigma conceitual  da

cidadania  planetária  e  fixado  a  necessária  observância  a  esse  referencial  de
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maneira  transversal  e  transdisciplinar  durante  o  currículo,  a  fim  de  promover

contextos de aprendizagem transformativos.

As diretrizes empregaram difusamente, no corpo do texto, referências à

interdisciplinaridade  e  à  transdisciplinaridade,  sem,  contudo,  adotá-las  em  uma

formulação normativa direcionada a efetividade na aplicação.

Não se  desconhece o fato de que a disciplina para a concretude das

práticas curriculares fica sob a responsabilidade dos projetos políticos-pedagógicos
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de curso (PPC), entretanto, também não se pode descuidar da noção de que, para

atingir-se  uma  reorientação  ideologia-cultural  que  supere  os  valores  arraigados,

desde a época do Brasil-colônia, na esfera jurídica, um movimento mais assertivo

deve permear as diretrizes curriculares.

Em sua obra Cursos de Direito no Brasil, na qual faz uma reflexão sobre

as novas diretrizes,  Rodrigues (2019, p.  11)  afirma que “A Educação Jurídica há

muito tempo elegeu seu vilão, o currículo”.
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Esclarece  que,  quando se  aborda  o  currículo,  a  defasagem,  isto  é,  o

descompasso  com a  realidade,  é  uma perspectiva  sempre  apontada  como um  

dos males dos cursos de Direito. Explica, entretanto, que, “[...] após 190 anos de

continuadas mudanças curriculares nos cursos de Direito, não se resolveu de forma

efetiva nenhum dos problemas diagnosticados” e enfatiza que, além das discussões

sobre possíveis métodos de aprendizagem ou currículo a serem adotados, se faz

necessário refletir sobre o referencial ideológico de formação dos egressos e acerca
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da influência positiva de suas atuações e sobre o impacto positivo de suas atuações

para a sobrevivência saudável do Planeta.

O autor conclui que se faz urgente, na área jurídica,

[...] formar sujeitos dotados de autonomia e criatividade, com conhecimento
teórico, dogmático e prático, consciência cidadã e ambiental, compromisso
ético  com  os  direitos  humanos  e  com  o  futuro  da  humanidade,  e  que
dominem as  novas tecnologias  da informação.  Sujeitos  preparados para
auxiliar na construção de um mundo melhor e mais humano.

Luís António Verney foi um filósofo, teólogo, padre, professor e escritor português. Foi um 
dos maiores representantes do Iluminismo no país e um dos mais famosos estrangeirados 
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A Resolução CNE/CES n. 5/2018, ao disciplinar a organização didático-

pedagógica  para  os  cursos  de  Direito,  não  apontou  alterações  substâncias.  O

normativo preservou, em seu art.  5º,  os três Eixos de Formação à similitude da

resolução anterior, estabelecendo apenas alterações estéticas na nomenclatura. São

eles: Eixo de Formação Geral, Eixo de Formação Técnico- Jurídico e Eixo Prático-

Profissional.

portugueses. É o autor de “O Verdadeiro Método de Estudar”. Filho de pai francês e de mãe 
portuguesa. Foi cunhado do arquiteto João Frederico Ludovice. Verney estudou no Colégio de
Santo Antão e na reformadora Congregação do Oratório até se formar em Teologia na 
Universidade de Évora. Partiu para Roma, onde alcançou o doutoramento em Teologia e 
Jurisprudência. O mais conhecido e activo estrangeirado português, colheu fora do país os 
pensamentos de renovação que então iluminavam a Europa. A pedido de João V de Portugal, 
Verney iniciou a sua colaboração com o processo de reforma pedagógica do reino, 
contribuindo incontestavelmente para uma aproximação profícua com os ventos do progresso 
cultural que animavam os espíritos dos europeus mais progressistas (NUNES, 1989).

41
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A rigor, a concepção fragmentada, tão atacada por Morin (2011b), ainda

resistiu nas entrelinhas das NDC44.

As  NDC  incluíram  estudos  obrigatórios  das  Formas  Consensuais  de

Solução de Conflitos,  frisaram a necessidade de respeito e previsão no PPC de

tratamento transversal dos conteúdos exigidos por legislação específica que tratam

de educação em política de gênero, políticas de educação ambiental, de educação

em direitos humanos, de educação para a terceira idade, dentre outros. Todos eles
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representam, ainda que tratados de forma distanciada, dimensões para o exercício

cidadão.

A abordagem expressa sobre cidadania aparece, discretamente, no artigo

3º da DNC. Registre-se que esta é a única ocorrência do termo no texto inteiro. O

artigo prescreve:

Art.  3º  O  curso de graduação em Direito  deverá assegurar,  no perfil  do
graduando,  sólida  formação  geral,  humanística,  capacidade  de  análise,
domínio  de  conceitos  e  da  terminologia  jurídica,  capacidade  de
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argumentação,  interpretação  e  valorização  dos  fenômenos  jurídicos  e
sociais,  além  do  domínio  das  formas  consensuais  de  composição  de
conflitos,  aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a
capacidade  e  a  aptidão  para  a  aprendizagem,  autônoma  e  dinâmica,
indispensável  ao  exercício  do  Direito,  à  prestação  da  justiça  e  ao
desenvolvimento da cidadania. (BRASIL, 2018a, online, grifo nosso).

A previsão que se estabelece no artigo 3º caracteriza competências que

não  se  aprendem  com a  simples  leitura  dos  livros,  com as  aulas-conferências
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(herdadas da metodologia de Coimbra), com as avaliações escritas, com o processo

solitário e individual de aprendizagem.

Para  o  estímulo  e  o  desenvolvimento  de  comportamentos  e  atitudes

críticas,  reflexivas  e  humanizadas,  como  referenciadas  em  Freire45,  deve-se,

obrigatoriamente,  contemplar  processos  coletivos  de  experimentação,  diálogo  e

construção do aprendizado.
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Entende-se  que  o  tratamento  isolado,  disforme  e  pulverizado  de  tais

questões não permite a modelagem comportamental necessária “[...] à prestação da

justiça  e  ao  desenvolvimento  da  cidadania”  e  à  formação  de  uma  consciência

jurídica integral e sistêmica.

A proposta é de que se deve estabelecer a previsão conceitual do que se

entende por cidadania, tratar expressamente sobre este conceito considerando sua

Zimmermann (2014, p. 79) apresenta um excerto elucidativo sobre o conteúdo das 
Ordenações Reais, em especial sobre a estrutura jurídica adotada pelo Judiciário do Brasil, 
àquela época.
“No ano de 1446, em Portugal, foram constituídas as Ordenações Afonsinas, recebendo esse 
nome devido ao rei Afonso V. Tiveram influência do Direito Canônico, das Leis das Sete 
Partidas e dos costumes portugueses. Foram divididas em cinco livros que continham matérias
como direito Penal, Civil, Administrativo, Marítimo, Comercial, Eclesiástico, do Rei, da 
Nobreza, Processual Civil e Processual Penal. Essa estrutura jurídica foi adotada no Brasil, 
mais tarde, com as Ordenações Manuelinas, e o Judiciário nessa época era dividido em três 
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evolução social e, com base nele, alicerçar as possíveis previsões metodológicas de

abordagem que possam ser detalhadas por parte de cada instituição em seus PPC.

A  cidadania  planetária  se  mostraria  como  conceito  referencial

transdisciplinar, agregando todos os elementos destinados a garantir a condição de

ser humano (seja criança, idoso, mulher, negro, deficiente etc.) e as perspectivas

relacionadas à interdepêndencia e complexidade das relações do  homem com o

Planeta Terra.

graus de jurisdição: em 1º grau existia os Juízes Singulares, em 2º grau os Tribunais 
Colegiados e em 3º grau a Casa de Suplicação. [...]. As Ordenações Manuelinas de 1512 
receberam este nome devido a D. Manuel I, chamado “o venturoso”. Tiveram influência de 
leis extravagantes da época, além de reunir as Ordenações Afonsinas e eram constituídas por 
duas matérias principais: o Direito Marítimo e os Contratos Mercantis. Posteriormente, da 
mesma forma, as Ordenações Filipinas influenciaram o direito português intrinsecamente 
durante 60 anos, entre 1580 e 1640, entretanto algumas ainda perduraram até o Código Civil 
de 1916 que revogou totalmente a legislação até então existente”.
42
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Tratar,  isoladamente,  ainda  que  de  maneira  obrigatória,  determinadas

pautas não garantirá o progresso na qualidade de formação cidadã que se almeja

para o bacharel em Direito.

A proposta da apresentação do conceito de cidadania planetária, desta

maneira, no texto das NDC, se mostra como um ponto de confluência de toda a

principiologia humanista que encerra o respeito aos seres e aos sistemas, no sentido
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amplo da palavra, permitindo a conexão cognitiva dos princípios, temas, e processos

de internalização.

No conceito  de cidadania  planetária  cabe  tudo  o  que promove o  bem

coletivo, o sentimento de inclusão, de corpo, de sistema, de contexto real.

A percepção sistêmica de cidadania planetária prepara o egresso para o

exercício profissional e a solução de questões complexas não isoladamente, local,

sectadamente,  mas  de  maneira  planetária,  suplantando  as  possíveis  amarras



274

obsoletas  encartadas  em  algumas  normas  jurídicas  que  hoje  ainda  justificam

abusos, violências, guerras e genocídios.

Propõem-se  a  relativização  do  racionalismo  cartesiano  e  o

reconhecimento do holismo humanitário, tendo esse conceito planetário e sistêmico

inclusão nas diretrizes curriculares.
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Corroborando  a  tese  que  aqui  se  defende,  o  MEC editou,  em 18  de

dezembro de 2018, a Resolução CNE/CES n. 7, que disciplina a obrigatoriedade da

curricularização das atividades de extensão na Educação Superior Brasileira.

O normativo, em seu art. 4º., estabelece que as atividades de extensão

devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular

dos cursos de graduação.
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Com  esta  previsão,  gera-se  uma  excelente  oportunidade  de  se

concretizarem,  nos  currículos  de  Direito,  projetos  e  programas  significativos  de

cidadania planetária, ou de aperfeiçoar os já existentes (como no caso do Programa

Cidadania  Ativa),  de  maneira  transdisciplinar  e  transversal,  que,  ao  longo  dos  

cinco anos de formação, propiciem ao educando a conjugação do Direito com o

mundo, com a rua, com o real, permitindo a compreensão das pautas de condutas

comportamentais  e  éticas  que  envolvem  a  consciência  da  necessidade  de  ser

 Segundo Olivo (2000), a Reforma Pombalina dos Estudos Jurídicos alterou o currículo na 
faculdade de Coimbra para introduzir disciplinas como Direito Natural Público Universal e 
das Gentes, de História Civil dos Povos, Direitos Romano e Português e Direito Pátrio.
43
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profissional  competente  tecnicamente,  mas  de  ser,  também,  cidadão  planetário,

comprometido no exercício de suas funções com causas do bem comum, maiores,

superlativas, universais. Explica Lima (2007, p. 18) que

Testemunhamos  nas  últimas  duas  décadas  mudanças  extraordinárias  
no  desenvolvimento  cultural  da  espécie  humana.  Como  resultado,  os
processos  de  desenvolvimento  das  novas  gerações  apresentam
peculiaridades absolutamente novas, [...].
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Considerando que o desenvolvimento humano é resultante, [...], da dialética
entre biologia e cultura, mudanças na cultura levarão certamente a novas
formas de pensamento e de comportamento.

A percepção de que a vivência e a interação dialógica coletiva permitem a

emancipação,  a  formação  e  a  transformação individual  e  social  não  podem ser

negligenciada,  razão  por  que  se  utiliza  Freire  e  suas  ideias  para  ratificar  tal

entendimento.
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5.3 O ensino do Direito, as competências para o profissional no século XXI e a 
reflexão sobre cidadania planetária: o referencial teórico em Paulo Freire

A  cultura  jurídica  desenvolve  um  processo  contemporâneo  de  auto-

avaliação  e  reflexão  sobre  suas  práticas  educacionais,  seus  processos

metodológicos  e,  principalmente,  sua  efetividade  na  prestação  do  serviço

jurisidicional e na concreção do ideário de “Justiça”.
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O respeito pelas partes e a possibilidade de garantir-lhes autonomia de

vontade no processo de busca por  uma solução jurídica rápida e viável,  recobra

termos  importantes  como  o  “Diálogo”,  o  “Empoderamento”,  o  “Respeito”,  a

“Reflexão”, a “Criticidade”, a “Autonomia” e a “Inclusão”, não apenas no processo de

construção  social,  mas,  também,  no  processo  formativo  e  educacional  do

profissional do Direito.
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As reflexões da pesquisa sobre as adaptações curriculares nos cursos de

Direito  e  as  necessidades  de  estímulos  comportamentais  e  éticos  na  “trilha  de

formação  destes  profissionais”,  na  busca  por  posturas  emancipatórias,  críticas,

reflexivas e libertadoras, encontram substrato no referencial teórico de Paulo Freire

e de seu entendimento da educação como prática de liberdade.

Para  Freire (1992,  p.  86) o reconhecimento das  realidades  individuais,

das  subjetividades,  é  o  primeiro  passo  para  a  constituição  ou  reconstituição  de
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identidades e possibilidades. Logo, “[...] a localidade dos educandos é o ponto de

partida para o conhecimento que eles vão criando do mundo”.

Assim,  em  suas  diversas  obras,  a  relação  ensino-aprendizagem  é

estudada,  enfatizando  as  individualidades,  os  estudos  cooperativos,  a  troca  de

experiências e a formação crítica e emancipatória dos discentes e docentes neste

processo dialético e reflexivo de “educar”.

 A Resolução n. 9, de 29 de setembro de 2004, da Câmara de Educação Superior do Conselho 
Nacional de Educação, que regulamentava as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Direito, 
não contemplava a obrigatoriedade dos conteúdos sobre gestão de conflitos, mediação, 
conciliação. No artigo 5º, o referido normativo apresentava três Eixos para formação dos 
discentes: o Eixo de Formação Fundamental, que tinha por objetivo integrar o estudante no 
campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre 
outros, estudos que envolviam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, 
Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia; o Eixo de Formação 
Profissional, que abrangia, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, 
observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados 
sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua 
aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações 
internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto 
pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, 
Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, 
Direito Internacional e Direito Processual; e o Eixo de Formação Prática, que objetivava a 
integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, 
especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho
de Curso e Atividades Complementares.
44
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Concebeu-se,  com  amparo  nos  estudos  de  Freire  (2014),  uma

epistemologia  inovadora  da  educação  em  termos  mundiais.  Sua  proposta  

de  educação  da  libertação  ou  educação  problematizadora  se  baseia  na

indissociabilidade dos contextos e das histórias de vida na formação dos sujeitos,

que  ocorre  por  meio  do  diálogo  entre  alunos  e  professores  (CHIARELLA  et  al.,

2015).
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Em  busca  da  autonomia  na  educação,  Freire  (2014)  preconiza  um

processo que envolve a ação e a reflexividade, em um ciclo virtuoso, utilizando como

expedientes o estímulo à curiosidade, à postura ativa e à experimentação do aluno,

fomentando a análise crítica da realidade durante a formação.

O professor deve atuar de maneira problematizadora, questionadora, mas

com  atitude  respeitosa e  gentil,  desestimulando  qualquer  modalidade  de

discriminação e respeitando a diversidade entre os alunos.
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Para o reconhecido Patrono da Educação (Lei n. 12.612, de 13 de abril de

2012),  ensinar  é  uma  especificidade  humana,  na  qual  deve  ser  priorizada  a

necessidade de o professor saber escutar o educando, sendo o diálogo a principal

ferramenta de ensino, daí se conceber a política dialógica e libertadora de Freire

como um referencial teórico consubstanciado a uma proposta de formação para uma

cidadania planetária nos cursos de Direito.46 Segundo Freire (2014, p. 46),
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Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e
todos com o professor ou professora ensaiam a experiência profunda de
assumir-se.  Assumir-se como ser  social  e  histórico,  como ser  pensante,
comunicante,  transformador,  criador,  realizador  de  sonhos,  capaz  de  ter
raiva porque capaz de  amar.  Assumir-se  como sujeito  porque capaz de
reconhecer-se como objeto.  A assunção de nós mesmos não significa a
exclusão dos outros

Cunha-se nas lições do autor a expressão “humildade pedagógica” que

envolve  o  reconhecimento  de  que,  como  seres  humanos,  somos  inacabados  e
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incondicionados e que,  uma vez  inseridos no processo de ensino-aprendizagem,

inevitavelmente,  a troca  de experiências  e vivências permite a todos  os agentes

envolvidos,  educando  ou  educador,  aprender,  se  transformar  e  transformar

realidades (FREIRE, 2014).

A possibilidade da permissão para o pensamento autoral, crítico e diverso

do  educador  é  premissa  insuperável  para  a  ambiência  da  aprendizagem.  Desta

maneira, respeito devido à autonomia do ser do educando é uma prática essencial

“Art.  5º. O curso de graduação em Direito,  priorizando a interdisciplinaridade e a articulação de
saberes,  deverá incluir  no PPC, conteúdos e atividades que atendam às seguintes perspectivas
formativas: I  -  Formação  geral,  que  tem  por  objetivo oferecer  ao  graduando  os  elementos
fundamentais  do  Direito,  em diálogo com  as  demais expressões do conhecimento filosófico  e
humanístico, das ciências sociais e das novas tecnologias da informação, abrangendo estudos que,
em  atenção  ao  PPC,  envolvam  saberes  de  outras  áreas  formativas,  tais  como:  Antropologia,
Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia; II  -  Formação
técnico-jurídica,  que  abrange,  além  do  enfoque  dogmático,  o  conhecimento  e  a  aplicação,
observadas as  peculiaridades dos  diversos ramos do Direito,  de qualquer  natureza,  estudados
sistematicamente e contextualizados segundo a sua evolução e aplicação às mudanças sociais,
econômicas,  políticas  e  culturais  do  Brasil  e  suas  relações  internacionais,  incluindo-se,
necessariamente, dentre outros condizentes com o PPC, conteúdos essenciais referentes às áreas
de Teoria do Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal,
Direito  Civil,  Direito  Empresarial,  Direito  do  Trabalho,  Direito  Internacional,  Direito  Processual;
Direito Previdenciário, Formas Consensuais de Solução de Conflitos; e
III  -  Formação prático-profissional,  que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos
teóricos  desenvolvidos  nas  demais  perspectivas  formativas,  especialmente  nas  atividades
relacionadas com a prática jurídica e o TC.” (BRASIL, 2018a, online).

45
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no  processo  de  formação  e  culmina  na  prática  em  uma  “pedagogia  para  a

autonomia”. Freire (2014, p. 58) destaca que

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e
não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Precisamente
porque éticos podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para
a sua negação, por isso é imprescindível deixar claro que a possibilidade do
desvio ético não pode receber outra designação senão a de transgressão.
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O  diálogo  e  a  convivência  dialética  se  destacam  neste  contexto  de

respeito  à  autonomia  do  educando,  pois  só  se  concebe,  segundo  o  autor,  a

aprendizagem com a troca de saberes,  com a partilha de experiências e com a

ausência de hierarquia entre os conhecimentos.

Esses  pressupostos  são  aplicados,  sem  dúvidas,  não  apenas  para  

uma  aprendizagem  libertadora,  mas  também  convergem  para  a  abertura  de

caminhos de pacificação nas relações sociais e formação de profissionais melhores,
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comprometidos  com  o  senso  de  democracia,  ética  e  compromisso  social  de

cooperação.

As reflexões do Doutrinador continuam abordando tema ainda atual  da

aprendizagem significativa e contextualizada, na qual se consideram o sujeito, suas

vivências e experiências prévias para elaboração e prática pedagógica.

Defende o autor o argumento de que a subjetividade do educando a quem

se  pretende  ensinar  deve  ser  considerada  e  respeitada  para  estabelecer  o
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aprendizado dialógico e democrático, destacando, ainda, o papel indispensável da

formação crítica e reflexiva dos professores, para desempenho, com excelência, de

seu ofício.

Na obra Pedagogia da autonomia, ao afirmar que para ensinar, exige-se

do educador humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores

(FREIRE, 2014), introduz a “politização” e a “conscientização” do educador de seu

papel  social  e,  paralelamente,  nos conduz a reflexão  de que os profissionais do
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Direito,  apesar  de  deterem o  conhecimento  técnico,  não  podem negligenciar  os

sentimentos, desejos e reais interesses das partes envolvidas em um litígio ou em

um problema complexo proposto para resolução.

Logo,  a  humildade para aceitar  os  possíveis  acordos  e  disposição  de

direitos é um exercício de caráter, humildade e respeito profissional à autonomia, à

história de vida e aos sentimentos das partes.
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Essas habilidades, para serem consolidadas no perfil do profissional em

Direito  contemporâneo,  precisam  ser  vivenciadas,  experimentadas,  criticadas  e

refletidas dentro de um processo de formação profissional, a qual se defende que

possa se realizar dentro da estrutura curricular de modo mais direto e assertivo com

a inserção do conceito de cidadania planetária nos currículos dos cursos de Direito.

 Análise do referencial teórico em Paulo Freire é abordado no próximo item.
46
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Na teorização freiriana sobre educação e aprendizagem, vislumbra-se o

gérmen de uma educação sistêmica e holística, voltada para o ser, a completude e a

cooperação.

O ensino jurídico pensado sob as perspectivas de competências exigidas

para  o  profissional  no  século  XXI  e  a  reflexão  sobre  cidadania  planetária,  com

referencial  em  Freire  (2014),  se  conectam  como  categorias,  reafirmando  a

necessidade de adequação ao futuro, na crença do porvir e na certeza de que a
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mudança  deve  começar  nos  agentes  desta  cena  educacional  jurídica,  que  não

podem ignorar o contexto, os problemas, as carências e o clamor por efetividade da

justiça social.

Desta  feita,  há  que  se  considerar  as  ideias  de  Freire  (2014)  sobre  a

alegria, a esperança e a possibilidade de mudança social; a conexão feita pelo autor

com o sentido do ser inacabado e condicionado das primeiras linhas, a necessidade

da “crença no futuro”, na esperança da transformação social.
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Esses aspectos “alimentam” o querer aprender, garantem uma ambiência

favorável e permitem ao educando, principalmente, boa perspectiva, o anseio por

“evolução” e entendimento de que é capaz e que pode mais. Freire (2014, p. 75,

grifo do autor) ensina que

[...]  nos  tornamos  capazes  de  intervir  na  realidade,  tarefa
incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que
simplesmente a de  nos adaptar  a  ela.  É  por  isso também que não me
parece  possível  nem  aceitável  a  posição  ingênua  ou,  pior,  astutamente
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neutra de quem estuda, seja o físico, o biólogo, o sociólogo, o matemático,
ou  o  pensador  da  educação.  Ninguém  pode  estar  no  mundo,  com  o  
mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de
luvas nas mãos  constatando  apenas.  A acomodação em  mim é apenas
caminho  para  a  inserção,  que  implica  decisão,  escolha,  intervenção  
na realidade. Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós  
e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar. De estudar
descomprometidamente  como  se  misteriosamente  de  repente  nada
tivéssemos que ver com o mundo, um lá fora e distante mundo, alheado de
nós e nós dele.
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O currículo tem a potencialidade de transformação das pessoas, desde

que  privilegie  perspectivas  democráticas,  emancipatórias  e  de  responsabilidade

social, e que o professor esteja preparado para desenvolver os verdadeiros objetivos

de aprendizagem propostos.

O  docente  tem que  demonstrar  segurança  e  confiança  no  papel  que

desenvolverá de facilitador no processo de aprendizagem. Essa segurança precisa

ser  natural,  o professor  não precisa afirmar diretamente essa condição como se

quisesse  provar  aos  seus  alunos  a  sua  capacidade;  ela  necessita  ser  cultivada

O Instituto Paulo Feire (IPF) mantem, em São Paulo, a Casa da Cidadania Planetária (CCP), 
uma instituição que tem como objetivo desenvolver programas, projetos e participar de fóruns
de discussão e mobilização social – locais, regionais, nacionais e internacionais, tendo como 
principal desafio contribuir para a construção da cidadania planetária, ativa e crítica, em 
diferentes espaços educativos, na perspectiva de uma cultura de sustentabilidade.



299

naturalmente, vivida mais do que dita, valendo-se mais da ação do que da afirmação

(FREIRE, 2014).

Esse  posicionamento  corrobora  os  valores  e  princípios  a  serem

trabalhados,  curricularmente,  para  o  desenvolvimento  de  competências  que

favoreçam a cidadania planetária aplicada às relações sociojurídicas. Neste sentido,

Freire (2014, p. 38) afirma que

O educador  não pode negar o fato de que a educação é uma forma de
intervir  no  mundo. Não  podemos ser  professores  achando  que a nossa
função  é  apenas  de  levar  ao  aluno  conteúdos  descontextualizados.  É
importante que o professor deixe claro para o aluno que existem ideologias
ali  na  escola,  que  eles  estão  sendo  expostos  a  essas  ideologias.  Os
conteúdos reproduzem uma ideologia dominante, ou estão desmascarando.
A educação nem é apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da
ideologia dominante. A educação também não é em hipótese alguma neutra.

A ação docente efetiva exprime uma ideia de equilíbrio nessa vivência

ensino-aprendizagem,  pautando-a  com  particularidades,  tanto  racionais,  quanto

emocionais, mas livre de preconceitos e amarras, aberta ao diálogo.

A cidadania planetária propõe  o agrupamento de saberes,  princípios e

valores,  favorecendo  uma  formação  transdisciplinar,  na  qual  o  sujeito  seja

beneficiado com um processo transformador permeado por conhecimentos técnicos,

mas também por sentimentos e emoções.

Que o educando possa contribuir neste processo coletivo de aprendizado

com os saberes que traz consigo, que fazem parte de sua subjetividade e de sua

história.
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6 PROGRAMA  CIDADANIA  ATIVA  E  A  ANÁLISE  DOS  IMPACTOS  DA
PERCEPÇÃO  DA CIDADANIA  PLANETÁRIA  NO  ENSINO  JURÍDICO  EM  UM
CURSO DE DIREITO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

No intuito de colaborar com as argumentações e o referencial  teórico e

também legal  mostrados  nos capítulos  anteriores,  conduzindo à  tese  de  que  as

práticas inter-transdisciplinares, orientadas pela concepção de cidadania planetária e

incorporadas  ao  currículo  do  Direito  representam  o  alicerce  de  uma  educação

jurídica  emancipatória,  ecocêntrica,  humanista  e  com foco  no bem comum e  na

justiça social, se exprime, neste capítulo, a metodologia adotada para a pesquisa, as

inferências  e  interpretações  dos  dados  coletados,  qualitativamente,  junto  ao

Programa Cidadania Ativa, no semestre de 2019.1, para subsidiar as conclusões da

tese.

6.1 A metodologia da pesquisa

Segundo Oliveira (2016), a metodologia de pesquisa envolve um conjunto

de operações que devem ser sistematizadas e desenvolvidas, com fulcro na clareza

da  colocação  do  problema,  no  atendimento  aos  objetivos  preestabelecidos,  na

consistente revisão de literatura para elaboração do quadro teórico, na escolha dos

adequados  instrumentos  ou  técnicas  de  pesquisa,  na  observância  de  um

cronograma, na coleta e análise de dados e na conclusão com recomendações.

Assim, para desenvoltura dos trabalhos investigativos, existe um caminho

a percorrer,  denominado  de  método,  representado  pelo  procedimento  adequado

para analisar ou compreender um determinado problema.

Adotou-se,  pela  natureza  da  problematização  e  dos  objetivos  desta

investigação, uma abordagem qualitativa de pesquisa.

A pesquisa qualitativa, segundo Silveira e Córdova (2009), se caracteriza

pela preocupação com elementos da realidade que não podem ser quantificados,

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.

Podendo ser denominada também de abordagem qualitativa, este tipo de

pesquisa se caracteriza como um processo de reflexão e análise da realidade “[...]

através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto
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de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação” (OLIVEIRA,

2016, p. 37).

Como  leciona  Minayo  (2016),  a  pesquisa  qualitativa  trabalha  com  o

universo de  significados,  motivos,  aspirações,  crenças,  valores e atitudes,  o que

corresponde a um espaço mais profundo das relações, processos e fenômenos que

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Logo,  a  abordagem  qualitativa  se  presta  a  investigar  pontos  muito

específicos e particulares, que não são em sua maioria, visíveis ou quantificáveis, se

aprofundando  no  mundo  dos  significados,  que  precisam  ser  expostos  e

interpretados.

A  pesquisa  quanto  aos  objetivos,  classifica-se  como  uma  pesquisa

exploratória que, de acordo com Gil (2007), busca proporcionar maior familiaridade

com o problema, tornando-o mais explícito ou visando a sugerir  novas hipóteses

para a pesquisa. Utiliza-se para isso, de levantamento bibliográfico; entrevistas com

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema investigado; análise de

exemplos que instiguem a compreensão.

O  estudo  de  caso  foi  entendido  como  estratégia  metodológica  mais

adequada ao  tema e aos objetivos  aos  quais  a pesquisa  se  propôs,  sendo ele,

segundo  Oliveira  (2016),  em  sua  essência,  também  exploratório,  descritivo  e

interpretativo.

Para Oliveira (2016, 55), o “[...] estudo de caso facilita a compreensão de

fenômenos sociais complexos e em geral se aplica com mais frequência às áreas

das ciências humanas e sociais”.

Nesta  demanda,  o  estudo  de  caso  se  impõe  como  investigação  que

permitirá  se  preservar  as  características  significativas  dos  acontecimentos  do

contexto real, em suas nuances subjetivas totalizantes que “facilitam a compreensão

do fenômeno a ser estudado” (MAREN apud OLIVEIRA, 2016, p. 55).

Já  as  técnicas  de  pesquisa  compreendem os  meios  específicos  para

viabilizar  a  aplicação  do  método,  sendo  adotadas  neste  caso  a  observação

participante, a aplicação de questionários47 e a entrevista semi-estruturada.

47
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A observação participante fez parte da pesquisa como técnica, a fim de

apreciar as rotinas, colher dados e compreender o contexto da busca, consistindo,

durante  o  semestre  de  2019.1,  no  acompanhamento  de  reuniões  de  trabalho  e

algumas intervenções dos grupos.

Verificou-se a preocupação de cada docente em estabelecer, em conjunto

com os  alunos,  as  estratégias  e  o  cronograma  de  trabalho  e  disponibilizar  um

referencial teórico correlato ao projeto sob sua condução.
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Cada projeto tem sua agenda de trabalho,  com a indicação dos dias  

e  horários  dos  encontros  presenciais,  bem  como  a  periodicidade,  tanto  na

universidade, como no ambiente de intervenção.

Todos os projetos expressam um momento de culminância a ser definido

pelo grupo, por meio de metodologia conduzida pelo professor. Alguns produzem

cartilhas  educativas  e  circuito  de  palestras;  outros,  como  no  caso  do  projeto

Brincando  com Livros os  alunos  realizam a  montagem de  peças  de  teatro  (do
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cenário ao figurino) para abordar junto ao público infantil questões de cunho ético e

jurídico,  por  meio  de  obras  clássicas  infantis.  Fotos  das  reuniões  de  trabalho  e

atividades de culminância foram acostadas no Apêndice E.

Como teoriza Minayo (2016, p. 64),

Definimos  observação  participante  como  um  processo  pelo  qual  um
pesquisador  se coloca como observador  de  uma situação social,  com a
finalidade de realizar uma investigação científica.  O observador,  no caso,
fica  em  relação  direta  com  seus  interlocutores  no  espaço  social  da
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pesquisa, na medida do possível, participando da vida social deles, no seu
cenário cultural, mas com a finalidade de colher dados e compreender o
contexto da pesquisa.

Nesta técnica o principal instrumento utilizado é o diário de campo, que

consiste  em  um  bloco  de  notas,  físico  ou  eletrônico,  no  qual  são  registradas

observações  e  informações  que  podem  não  ser  contempladas  nos  demais

instrumentos de pesquisa utilizados.  Essas anotações,  segundo Minayo (2016, p.



306

65) devem ser revisitadas e utilizadas pelo pesquisador no momento que vai fazer a

análise qualitativa.

Por  pretexto  de  agilidade  e  praticidade,  adotou-se  nesta  busca,  uma

caderneta  física,  na  qual  foram  sendo  compilados  registros  procedimentais  e

metodológicos  atrelados  às  práticas,  impressões  sobre  a  relação  dos  sujeitos  e

todas  as  demais  nuanças  que  durante  os  contatos  com o  grupo despertaram a

curiosidade e a atenção.
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Quanto aos questionários, importante destacar que essa técnica pode ser

conceituada como para obtenção de informações sobre “[...] sentimentos, crenças,

expectativas, situações vivenciadas e sobre todo e qualquer dado que o pesquisador

deseja registrar para atender os objetivos do estudo” (OLIVEIRA, 2016, p. 83).

O instrumento se constituiu de sete questões abertas, a fim de garantir

maior fluidez e mais liberdade aos professores por ocasião das respostas. Esse tipo

de questão favorece uma amplitude nas justificativas e um posicionamento subjetivo

mais esclarecedor.

Os  questionários  foram  aplicados  com  os  seis  professores  que

desenvolveram projetos, no Programa Cidadania Ativa, durante o semestre 2019.1,

conforme o modelo disponibilizado no Apêndice C. Todos eles declararam mais de

oito anos de engajamento e desenvolvimento de atividades junto ao Programa.

A  aplicação  foi  realizada  por  meio  eletrônico  (e-mail),  precedida  de

telefonema a cada um deles para explicação sobre a pesquisa e o instrumento a ser

encaminhado via e-mail, apesar de acordo prévio neste sentido, por meio de contato

presencial durante o acompanhamento das atividades. Todos os docentes aderiram

à pesquisa, devolvendo o questionário devidamente preenchido.

No tocante à entrevista, a técnica foi identificada como a mais adequada

para  trabalhar  as  temáticas  de  pesquisa  com  os  alunos,  pois  ela  favorece  a

interação  do pesquisador com os entrevistados,  viabilizando uma descrição mais

detalhada, contextual e subjetiva pelos sujeitos.

Há distinção entre a forma de aplicação deste instrumento e o formulário. O questionário é 
respondido pelos próprios informantes e o formulário é preenchido pelo pesquisador. 
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Adotou-se  a  entrevista no modo semiestruturada,  ou seja,  instrumento

“[...]  que  combina  perguntas  fechadas  e  abertas,  em que  o  entrevistado  tem a

possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender a indagação

formulada” (MINAYO, 2016, p. 59).

Selecionou-se, com a ajuda dos professores, dentre os alunos inscritos,

os  que  já  estavam vinculados  ao  Programa  há  mais  de  um ano,  em razão  de

possuírem  maior  tempo  de  engajamento,  já  terem protagonizado  processos  de

intervenção  social  e  passado  pela  culminância  dos  projetos,  encerrando  o  ciclo

regular de aprendizagem proposto.

Com  esse  perfil  foram  identificados  12  alunos  para  as  entrevistas

(Apêndice B), todos com mais de um ano de vinculação, entretanto, apenas nove

compareceram  nas  datas  agendadas.  Ressalte-se  que  os  agendamentos  foram

previamente marcados para dia e hora à conveniência de cada um.

Quanto aos três alunos ausentes,  foi  feito novo contato telefônico,  por

mais  duas  vezes,  para  novos  agendamentos,  mas  sem  sucesso  na  adesão  à

entrevista.

As entrevistas foram gravadas com o uso do aparelho celular, após prévia

autorização dos participantes e o esclarecimento a cada um sobre o sigilo dos dados

pessoais  e  demais  elementos  constantes  do  Termo  de  Consentimento  Livre  e

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A).

Esses registros de áudio foram todos transformados em texto para fins de

subsidiar a análise de conteúdo, mas preservados para escuta investigativa, a fim de

captar as potencialidades da fala.

Os mesmos esclarecimentos de ordem ética relativos à pesquisa também

foram prestados aos professores.

Cumprindo o compromisso de sigilo quanto à identidade dos envolvidos,

cada participante no grupo de professores recebeu a letra (P) como identificação,

seguida de um numeral sequencial de 1 a 6. Já no grupo de alunos, foi utilizada a

letra (A) seguida de um numeral sequencial de 1 a 9.

Para exame do material coletado, tratado e selecionado como corpus da

pesquisa adotou-se a análise de conteúdo referenciada em Bardin (2011), a fim de

efetivar as inferências e interpretações,  bem como estabelecer  as conclusões da

investigação. Foram observadas as fases definidas pela autora como norteadoras da
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análise de conteúdo quais sejam: (a) pré-análise; (b) exploração do material e (c)

tratamento dos resultados, inferências e interpretações.

Para Bardin (2011, p. 48), análise de conteúdo se caracteriza por

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) dessas mensagens.

Para efetivar a análise do conteúdo dos materiais de pesquisa perfilhou-

se a análise categorial, consistente no desmembramento do texto em unidades de

registro, por Análise Temática (BARDIN, 2011; GOMES, 2016).

Segundo  Gomes  (2016,  p.  78),  “Na  análise  temática,  como  o  próprio

nome indica, o conceito central é o tema. Esse comporta um feixe de relações e

pode ser graficamente apresentado através de uma palavra, uma frase, um resumo”.

Na lição de Bardin (2011, p. 135),

Fazer  uma  análise  temática  é  descobrir  os  “núcleos  de  sentido”  que
compõem  a  comunicação  e  cuja  presença  ou  frequência  de  aparição,
podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido.
O tema, enquanto unidade de registro, corresponde a uma regra de recorte
(do  sentido  e  não  da  forma)  que  não  é  fornecida,  visto  que  o  recorte
depende do nível de análise e não de manifestações formais reguladas. Não
é possível existir uma definição de análise temática, da mesma maneira que
existe uma definição de unidades linguísticas.

A  organização  e  o  tratamento  dos  dados  para  fins  de  análise  e

interpretação  foram  procedidos  com  a  utilização  do  software  MAXQDA  2018

(Apêndice D), que auxiliou nas marcações das unidades de sentido nos textos das

entrevistas e dos questionários e na categorização deste material.

6.2 Programa Cidadania Ativa: o locus

O  locus da pesquisa foi o Programa Cidadania Ativa (PCA), um projeto

extensionista vinculado a um Curso de Direito, no Município de Fortaleza, no qual se

deu o acompanhamento das atividades regulares durante o semestre de 2019.1.

No Quadro 2, são apresentados os projetos conduzidos durante o referido

semestre, e, no Quadro 3, a descrição dos seus respectivos objetivos.
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Quadro 2 – Detalhamento dos projetos do PCA – 2019.1
Projeto Professor
AGORA PAIS P1
CONHECENDO O PODER JUDICIÁRIO P1
NOSSAS CASAS, NOSSA HISTÓRIA P2
RESGATE FAMILIAR P5
LIBERDADE ASSISTIDA COM CIDADANIA P3
SISTEMA PENITENCIÁRIO P3
O AMBIENTE INTEIRO SADIO P4
DIREITOS CIVIS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA P1
QUINTA LITERÁRIA P6
BRINCANDO COM LIVROS P6
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 3 – Descrição dos objetivos dos projetos do PCA – 2019.1
01. RESGATE FAMILIAR
Objetivo: Tem por objetivo sensibilizar o corpo discente a trabalhar junto aos grupos familiares em
situação  de  extrema  pobreza  e  vilipêndio  de  direitos  fundamentais.  Prioriza-se  trabalhar  com
idosos, dado o agravamento de vários tipos de abusos contra tal grupo.
Professor(a) Orientador(a): P5
02. SISTEMA PENITENCIÁRIO
Objetivo:  Levar os alunos a tomarem conhecimento,  teórico e prático, das atuais condições do
Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, visando fortalecer a perspectiva dos Direitos Humanos
na Execução Penal,  com ênfase na dificuldade do acesso à justiça e nas medidas exitosas de
ressocialização  dos  apenados.  Difundir  os  Direitos  dos  Apenados  através  de  pesquisa  e
mobilização  para  realizar  Seminário,  preparado  pelos  alunos  do  projeto,  sobre  o  Sistema
Penitenciário,  com  a  presença  da  gestão  e  corpo  técnico  da  SEJUS,  projetos  exitosos  de
ressocialização,  um  jurista  e  um  egresso  do  sistema  plenamente  reinserido  na  comunidade.
Professor(a) Orientador(a): P3
03. LIBERDADE ASSISTIDA COM CIDADANIA
Objetivo: Acompanhar adolescentes em regime de liberdade assistida atendidos pelo CREAS-SER
VI, capacitando o discente para a conscientização de sua responsabilidade social, habilitando-o a
promover a cidadania, disseminando o conhecimento jurídico elementar para que sejam agentes
multiplicadores do saber jurídico necessário para o efetivo exercício da cidadania e ao acesso à
justiça, com vistas a fortalecer e disseminar a cidadania ativa e participativa.
Professor(a) Orientador(a): P3
04. O AMBIENTE INTEIRO SADIO
Objetivo: Possibilitar ao aluno a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a formação diante
questões  e  cenários  concretos  da  realidade  ambiental  da  cidade  de  Fortaleza,  participando
ativamente do processo de transformação dessa realidade. Desenvolver no aluno habilidades de
interação e interlocução com o meio onde vive para que eles mobilizem, sensibilizem e orientem as
pessoas da comunidade para as ações que podem modificar e concretizar o acesso à água potável
e ao esgoto tratado. Visa também realizar oficinas sobre a importância do Saneamento Básico para
a população.
Professor(a) Orientador(a): P4
05. DIREITOS CIVIS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
Objetivo: Difundir direitos civis aos cidadãos, focando nas datas comemorativas para apresentação
dos temas ao público atendido pelo Escritório de Prática Jurídica, no Núcleo de Atenção Médica
Integrada e na Clínica de Odontologia da universidade e em atividades externas, com elaboração e
distribuição de cartilhas, banners e folders sobre os temas abordados.
Professor(a) Orientador(a): P1
06. QUINTA LITERÁRIA
Objetivo: Analisar e debater os clássicos da literatura brasileira e estrangeira pelo viés jurídico,
literário,  sociológico,  econômico,  psicológico,  filosófico  e  jornalístico,  ou  seja,  de  forma
interdisciplinar, para que, por meio do lúdico e das múltiplas representações das relações humanas
encontradas na literatura e na arte, o aluno possa dar novo significado ao conteúdo apreendido em
sala de aula e, assim, ampliar sua visão de mundo, promovendo a reconstrução de um novo saber,
viabilizando a releitura do mundo a partir das diferentes representações sociais percebidas na arte
e na cultura literária.
Professor(a) Orientador(a): P6
07. BRINCANDO COM LIVROS
Objetivo: Levar temas do Direito por meio da linguagem lúdica da literatura infantil, da poesia, do
teatro, da música, da dança, da pintura, dos desenhos para a criança, no intuito de despertar nelas,
desde a infância, a consciência cidadã, no intuito de estimular no aluno a compreensão de temas
do Direito, de outra forma.
Professor(a) Orientador(a): P6
Fonte: Elaborado pela autora.

Observou-se,  pelo  acompanhamento  das  atividades  in  loco e  pelos

documentos  fornecidos  pela  coordenação  do  curso  de  Direito,  que  alguns  dos
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professores escolheram temas que se vinculam ao conceito de cidadania planetária

(ainda que de modo não intencional) para desenvolver seus projetos.

É desenvolvida uma proposta de abordagem transdisciplinar, acessando

os conhecimentos e saberes do aluno em ações de intervenção na realidade, com

perspectivas de equalização dos valores de justiça social e cidadania emancipatória.

Trabalha-se a concepção de educação social e desenvolvem-se ações de

educação jurídica comunitária em vários segmentos da sociedade, principalmente no

tocante ao direito das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Em 2008 o PCA foi  agraciado com o 1º Lugar do Prêmio INNOVARE,

promovido por entidade sem fins lucrativos, em parceria e apoiada pelo Ministério da

Justiça, e, hoje também pelo Conselho Nacional de Justiça.

A  escolha  do  locus foi  estabelecida,  desta  forma,  pela  solidez  e

experiência do programa na organização e condução de práticas transdisciplinares

junto ao curso de Direito, tendo como base orientadora a perspectiva do exercício de

uma  “cidadania  ativa”,  entendida  para  o  programa  como  aquela  vinculada  a

processos pedagógicos de intervenção em contextos sociais reais, escolhidos pelos

professores que conduzem os projetos.

Essa  perspectiva  de  cidadania,  ainda  que  não  privilegie  a  amplitude

proposta, se alinha por similitude a esta pesquisa. Conforme a evolução do conceito

analisado no segundo capítulo, conclui-se que o programa pode desenvolvê-la em

seu conceito mais amplo, sob a orientação das teorias de Freire (2014), Morin (2010;

2011b), Morin e Kern (2011) e Gadotti (2000), conforme se desenvolve na pesquisa.

Apesar de a gestão do curso de Direito não possuir documento formal de

criação e constituição do Programa, é fato que considerando o ano de premiação e o

relato de um dos professores entrevistados48, o Programa conta com pelo menos 15
48
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(quinze) anos de funcionamento, não se tendo identificado no Município de Fortaleza

curso de Direito com uma prática consolidada há tanto tempo e com regularidade de

oferta, que desenvolvesse programa com traços transdisciplinares e norteado pelo

conceito de cidadania.

As características retroapontadas qualificaram o campo empírico para a

coleta  de  dados,  a  fim de  gerar  subsídios  para  desenvolver  as  investigações  e

responder a pergunta de pesquisa.



314

6.3 A análise dos dados

De que modo as práticas inter-transdisciplinares incorporadas ao currículo

e orientadas pela concepção de cidadania planetária poderiam favorecer a formação

holística do bacharel em Direito e promover o compromisso com a justiça social e o

bem comum, na sua atuação?
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Com esta pergunta,  foram iniciadas as investigações para a feitura de

uma pesquisa que apresentasse uma perspectiva inédita de interseção do Direito

com a Educação, na seara do currículo.

A  inferência  e  a  interpretação  dos  conteúdos  extraídos  dos  dados

coletados  foram procedidas  sob  o  referencial  teórico  já  expresso  nos  capítulos

anteriores, em especial, na doutrina de Paulo Freire.
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O material coletado foi exaustivamente lido, inicialmente por meio de uma

leitura flutuante,  a fim de conhecer os conteúdos e escolher,  na inicial  etapa, os

documentos consistentes na definição de corpus de análise.

Os  textos  integrais  das  entrevistas  e  questionários  foram  inseridos  

no  software MAXQDA 2018 (Apêndice  D)  e  realizados os processos  de recorte,

categorização e codificações das unidades de sentidos identificadas, com amparo

no referencial teórico desenvolvido.
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Identificadas essas unidades, elas foram agrupadas nas categorias macro

da  pesquisa,  até  gerar  um material  coerente  para  tratamento  dos  resultados  e

realização de inferências e interpretações.

6.3.1 A experiência do PCA, a crítica à vigência da racionalidade instrumental e as 
práticas inter-transdisciplinares mediatizadas pelo mundo real nos currículos do 
Direito
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Os  excertos  selecionados  foram  interpretados  à  luz  dos  referenciais

teóricos abordados e da Pedagogia freiriana. O patrono da educação defende ideias

fundantes na sua matriz ideológica para o currículo, dentre as quais: a leitura do

mundo, a fim de estimular a curiosidade; a partilha de saberes por meio de diálogo;

a  educação  como  ato  de  produção  em  conjunto,  como  oposição  à  “educação

bancária”; a educação como instrumento de emancipação e libertação. Para ele, a

aprendizagem que  não respeita essas  premissas da  cooperação, do diálogo, da

troca com o real, é desumanizante, acrítica e não reflexiva.

A identificação das unidades de registro,  (1)  “cidadania planetária”,  (2)

“transdisciplinaridade”,  (3)  “visão  sistêmica”,  (4)  “currículo”  e  (5)  “diretrizes

curriculares”  orientou  a  busca  pelo  núcleo  de  sentido,  nas  manifestações  dos

sujeitos de pesquisa, a partir das direções apontadas para análise pelos objetivos

propostos e pelo referencial teórico desenvolvido nos capítulos precedentes.

As  manifestações  dos  sujeitos  destacaram a  conexão  com o real  e  o

contato com o mundo como elementos diferenciadores para o ensino-aprendizagem

e  para  a  constituição  de  uma  óptica  sistêmica  de  atuação,  fazendo  uma

contraposição com a “disciplinarização” do currículo e a “educação bancária”.

Foram  recuperados  nos  documentos  de  pesquisa  os  elementos  da

Pedagogia Libertadora e da práxis emancipatória de Freire, inferindo pelos discursos

dos sujeitos, a contemporaneidade das ideias do educador que valoriza o humano, o

sujeito no processo de aprendizagem, com todos os seus anseios e necessidades.

Conhecer, na dimensão humana, [...] não é o ato através do qual um sujeito,
transformado em objeto,  recebe, dócil  e passivamente, os conteúdos que
outro  lhe dá  ou  impõe.  [...]  O  conhecimento,  pelo  contrário,  exige  uma
presença  curiosa  do  sujeito  em  face  do  mundo.  Requer  sua  ação
transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica
em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre
o  ato  mesmo  de  conhecer,  pelo  qual  se  reconhece  conhecendo  e,  ao
reconhecer-se  assim,  percebe  o  “como”  de  seu  conhecer  e  os
condicionamentos a que está submetido seu ato. [...] Conhecer é tarefa de

“Quando iniciei o projeto, em 2003, apenas como uma atividade e, sem noção que se 
desenvolveria tanto, era despretensiosa a vontade, [...], em se saber algo e poder transmitir 
para outrem, no intuito de facilitar a mudança de vida desta pessoa.” (P1).
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sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que
o homem pode realmente conhecer. (FREIRE, 1992, p. 27).

As unidades de sentido convergem, cada uma sob a sua ótica, de aluno

ou de professor, ao encontro do ideário da consolidação de um processo de ensino-

aprendizagem contextual e mediatizado pelo mundo. Veja-se:

O Cidadania Ativa tira a gente da nossa caixinha, principalmente nós alunos
de Direito, a gente se concentra na nossa zona de conforto. Acha que tudo
se restringe aquilo, a lei... (respiração profunda) e a gente não toma pé da
realidade que está ali  fora.  Então a experiência com jovens infratores foi
bom por  conta disso.  A gente sabe o que está previsto na lei,  mas não
conhece a realidade deles, o que eles pensam, [...]. (A6, grifo nosso).
Ao fornecer a vivência de um contato real, uma “experiência empírica”, para
nossos jovens alunos,  sem dúvida “furamos a bolha”,  quebramos o tabu
dogmático [...]. (P3, grifo do autor).
A  atuação em projetos voltados às questões sociais no entorno do aluno
enseja que ele saia dessa “acomodação” e desperte para a realidade social
[...]. (P4, grifo do autor).
Eu estou há cinco semestres no projeto Resgate Familiar, é o projeto que eu
gosto mais, pois os idosos precisam de esclarecimentos sobre seus direitos.
Profa.  é muito abandono e sofrimento.  Nós fazemos intervenções no Lar
Francisco de Assis. Até chegar lá, em não sabia como era o mundo. Todo
estudante deveria passar por esta experiência. Agora posso dizer que tenho
conexão com a sociedade. (A5)

As  manifestações  dos  sujeitos  apresentam  destaque  para  elementos,

considerados  importantes  no  contexto  de  pertinência  do  conhecimento,  como

articuladores e organizadores dos saberes (Morin, 2011a), mas que no paradigma

mecanicista se tornam invisíveis como o contexto, o global, o multidimensional e o

complexo.

O  conhecimento  para  ser  “compreendido”,  por  meio  de  um processo

dialético, defende-se seja inserido em um contexto, com todas as peculiaridades e

características singulares, pois a mudança de contexto garante um novo significado

aos conteúdos.

Os depoimentos  dos  alunos declaram a  importância para  o  processo  

de  aprendizagem  e  de  significação  a  caracterização  de  um  “saber  contextual”

confluindo para o pensamento de Morin (2011a, p. 34) de que “[...] conhecimento das

informações ou dados isolados  é insuficiente.  É preciso  situar  as  informações e

dados em seu contexto para que adquiram sentido”.

O global  assume  uma  perspectiva  maior  que  a  do  contexto,  o  termo

conecta a parte com o todo, atrela propósito, destaca a noção de causa e efeito na
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atuação de cada um. O confronto dos alunos com o projeto favoreceu a percepção

integral da causa-efeito nas condutas profissionais.

E  o  multidimensional  e  o  complexo  se  enfatizam na  mobilização  das

várias dimensões dos sujeitos no ensino-aprendizagem transdisciplinar, acionando

competências emocionais, afetivas, atitudinais e solicitando a cognição sofisticada e

interativa de elementos diversos para agir em determinada situação problema.

As  experiências  transdisciplinares  demonstraram  aptidão  instrumental

para contribuir na significação das teorias e conceitos trabalhados nas disciplinas

(de  maneira  descontextualizada  e  estanque),  corroborando  o  pensamento  de

Fazenda (2002) ao defender o ponto de vista de que a inter-transdisciplinaridade só

existe na ação, no fazer, no movimento.

Interdisciplinaridade  é  uma  nova  atitude  diante  da  questão  do
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de
aprender e dos aparentemente expressos [...].
A  interdisciplinaridade  pauta-se  numa  ação  em  movimento.  Pode-se
perceber  esse  movimento  em  sua  natureza  ambígua,  tendo  como
pressuposto a metamorfose, a incerteza. (FAZENDA, 2002, p. 11-12).

Para  os  docentes  engajados  no  PCA  a  concepção  de  inter-

transdisicplinaridade  nas  práticas  pedagógicas  do  currículo  do  Direito  está  bem

definida, em razão da experiência vivida, sendo registrada a percepção de que o

ensino do Direito não deve acontecer de outro modo.

Nos projetos do PCA que oriento, não tem como se isolar em uma área,
pois, como dito, todas se comunicam e são necessárias [...], por exemplo,
pois todas as áreas levam à cidadania. (P1).
Acredito como Morin, que a transversalidade já é uma realidade impositiva
da  qual  aos  poucos tomamos  tento,  ainda  que  lentamente.  É  o  futuro.
Temas âncoras que facilitam e promovem uma realidade de aprendizagem
decisivamente superior. (P3).
A transdisciplinaridade faz parte do próprio Direito, no qual nenhum caso é
isolado apenas em um artigo de uma norma, mas, na maioria das situações,
para não dizer todas, envolve problemas sociais, e, em todas, sem dúvidas,
Direitos Fundamentais. (P1).
O aluno tem contato com questões jurídicas reais, distintas de demandas
judiciais;  Muitas  dessas  questões  ensejam  e  despertam  abordagens  e
olhares interdisciplinares com outros saberes. (P4).

O  consenso  dos  discursos  ganha  força  no  reconhecimento  de  que

experiências  transdisciplinares  em  torno  de  projetos,  alicerçados  nos  contextos

reais, têm a aptidão de despertar o senso de comprometimento social e bem comum

nos alunos do Direito,  para compreender que, atrelados a sua ação profissional,
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existem  interesses  coletivos,  vidas  sendo  influenciadas  de  forma  positiva  ou

negativa.

Sob  esse  aspecto,  a  pergunta  de  pesquisa  encontra  narrativas

significativas,  interpretadas  com  base  no  referencial  teórico  desenvolvido,  que

remete à percepção de que a experiência transdisciplinar, orientada por elementos

abarcados  pelo  conceito  contemporâneo  de  cidadania  fomenta  na  formação  do

aluno do Direito a consciência sistêmica de sua atuação.

Desvela uma conduta finalística, esclarece que o conhecimento adquirido,

deverá ser aplicado à sociedade, mas não mais de qualquer modo ou sem propósito.

A atuação deve ser orientada por um compromisso com a justiça social  e o bem

comum,  entendendo  os  princípios  coletivos  e  sociais  e  os  influxos  produzidos

sistemicamente.

[...]  Além de você ter... [pausa]  criar solidariedade com o outro,  ter  mais
empatia para entender o outro... Por exemplo, nunca me esqueço quando
eu fui  no presídio,  no  Irmã Imelda,  fazer  um trabalho  de divulgação  de
direitos civis.  Lá em conversas,  consegui  entender  um pouco o contexto
subjetivo de cada um dos presos. Isso faz a gente criar responsabilidade.
Eu entendi que ali são vidas! (A3).
[...] neste momento, ao  aplicar o conhecimento teórico de suas disciplinas
nessas  atividades,  o  que,  certamente,  colaborará  para  sua  formação
humanística, acadêmica e profissional. (P1, grifo do autor).
Essa experiência que eu tive no campo com os menores infratores, crianças
e idosos foi bom pra eu entender quando estiver exercendo minha profissão
que não é só um pedido,  não é só uma pensão, são vidas!  Não é só o
processo, por trás do processo tem pessoas!  [batidinhas na mesa com os
dedos, em caráter enfático]. (A6).
Uma vez, eu cheguei em casa e tinha uma Sra. me esperando para tirar
duvida sobre pensão alimentícia, e eu estava no primeiro semestre e ela
queria saber de mim...porque dizia que eu era Dra... Eu sou da periferia. Ela
era  muito  humilde,  minha  vizinha  Queria  ouvir  da  minha  boca  as
orientações. Fiquei branca da cor dessa parede. Senti um peso, não o peso
do status, no nosso curso tem muita gente só pelo status. Senti um peso de
ter  que  contribuir,  de  mudar  e  criar  uma  prática  social  justa,  sem
paternalismo, sem caridade. (A1).
Eu acredito que se a diferença na formação for feita na universidade será
um processo de atuação diferenciado dos profissionais do direito. Eu tentei
fazer uma disciplina de direito indígena e nunca deu certo porque nunca
tinha número suficiente de alunos para ela rodar, todo mundo só quer as
disciplinas  pra  concurso.  Hoje  os  tapebas  estão  aqui  bem  pertinho  da
universidade, sendo massacrados, porque os juízes não sabem de nada do
contexto social deste grupo, não imaginam que estão decidindo vidas! (A2).

Os sujeitos reconhecem a embricação do Direito com a realidade social.

Declaram que a experiência de interação com os pares em um trabalho coletivo e a

conexão com o campo de intervenção constituem fatores que direcionam para o
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acúmulo  de  acervo  emocional  e  técnico,  pois  o  mundo  real  trabalha  com  a

complexidade, com situações que se afastam dos critérios de regularidade.

Como disse, há desenvolvimento intelectual, técnico, político que impactam
na vida profissional, mas também uma ampliação do campo emocional, da
empatia que moldam a própria ideia de pessoa humana, impactando nas
relações de um  modo geral,  nas  escolhas e decisões,  nos julgamentos.
Alguns de meus melhores alunos do PCA se destacaram nas monitorias,
nos núcleos de pesquisa e já profissionais,  em seus campos de atuação.
(P3).
Acredito,  SIM!  A atuação  em  projetos  voltados  às  questões  sociais  no
entorno do aluno enseja que ele saia dessa “acomodação” e desperte para
a realidade social  que os cerca e que será destinatária  de sua atuação
profissional  no futuro.  Viabiliza,  também, a percepção e necessidade de
atuação interdisciplinar e coletiva. (P4).
Sem  dúvidas,  aqueles  que  realmente  se  engajaram  e  fizeram  com  a
vontade  de  ajudar  e  aprender,  se  destacarão  em  suas  profissões;
primeiramente  porque  tiveram  a  oportunidade  de  se  tornarem  mais
humanos em suas relações,  tendo uma visão social  mais ampla de sua
cidade, conhecendo os problemas de muitas comunidades carentes.
Além  disso,  profissionalmente,  pela  influência  de  sua  transformação
humana,  poderão  atuar  no  Direito,  em  diversos  ramos,  com  visão mais
humanística, seja em julgamentos, pareceres ou na busca de direitos, como
advocacia ou Ministério Público. (P1).

Os  cursos  de  Direito  devem  atentar  para  referenciar  suas  práticas

pedagógicas nas experiências de contexto, com a realidade. O referencial  teórico

desenvolvido no capítulo quarto, sobre o currículo, a partir dos referenciais de Apple

(2006)  e Freire (2014),  sinaliza  para a necessidade  de  preparar  o aluno  para a

reflexão e criticidade, desde as interações com a prática, na inserção no mundo, no

campo.

Isto  porque  não  se  pode  ensinar,  por  exemplo,  ao  aprendiz  a  nadar

apenas lendo com ele livros sobre natação e observando filmes e figuras sobre o

tema.  A aprendizagem do  Direito,  como ciência  social,  exige  a interação  com o

campo empírico, com os agentes sociais, a fim de estimular processos cognitivos,

sensoriais e emocionais ao aluno.

O curso de Direito e seu currículo não podem se descuidar de sua função

social, na qual a formação oferecida busca privilegiar não somente a aquisição de

uma profissão com base na apropriação de determinado conhecimento científico e

de anseios utilitaristas, mas também se caracterizar como espaço de pensamento

crítico e sistêmico, formando para a cidadania contemporânea, agora planetária.

6.3.2 A proposta da “cidadania planetária” como tema transdisciplinar nos 
currículos do Direito: elemento de convergência para uma formação emancipatório e
socialmente responsável
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A emancipação  dos  sujeitos  para  que  possam  intervir  na  realidade,

transformando-a  positivamente,  é  um  papel  que  se  imputa  à  educação  e,  em

especial,  aos  currículos.  A perspectiva  freiriana  para  a  educação  ultrapassa  a

mecânica  de  “ensinar  e  aprender”,  porquanto  reside  na  ideia  de  transformação

social, de reflexão sobre os processos da sociedade, de conscientização sobre o

papel de cada qual no mundo, de libertação dos que precisam de apoio social para

se reconhecerem como cidadãos.

Os sujeitos de pesquisa, em suas falas, também refletiram sobre o papel

da  universidade  e  do  processo  educacional  emancipatório,  quando chamados a

expor opiniões e percepções sobre o que é cidadania para cada um, com apoio em

suas práticas no PCA. O (A2) frisou:

Eu acho que é importante que a Universidade se preocupe com esse papel
que a gente tem pra desenvolver dentro de uma sociedade. O nosso papel
ativo é de um sujeito que colabora com a vida do coletivo. Eu acho que a
universidade tem esse papel de não ser isolada da sociedade, no sentido de
que a produção que é desenvolvida aqui dentro, que é a nossa formação
seja direcionada a assessorar essa sociedade a resolver problemas que já
existem,  problemas sociais.  A gente tem  ir  trabalhando e fazendo essa
conscientização para quem está hoje no curso de Direito. Isso pra mim é
muito importante. (A2, grifo nosso).

Essa percepção, por meio das práticas do Programa, marca os alunos de

maneira  muito  contundente.  Eles  agregaram  a  sua  definição  de  cidadania  à

intervenção na sociedade, o influxo sistêmico de suas ações e a reponsabilidade de

ajudar a quem eles chamam de “assistidos” e Freire chamou, em sua literatura, de

“oprimidos”.

A cidadania é quando você transcende o que você estuda e isso passa a ter
reflexo como prática na sociedade. É quando você faz a aplicação do que
estuda para beneficiar outras pessoas, os assistidos, que muitas vezes não
tem conhecimento, principalmente dos seus direitos. (A5).
Cidadania, eu entendo, como... (pausa) tipo uma forma de ajudar aquelas
pessoas, os assistidos, que não tem a mesma condição. Mostrar pra elas
que existe um mundo que eles podem alcançar, mesmo que a realidade
seja difícil. (A9).
Cidadania,  “vai”  para  além  de  exercer  os  direitos  políticos,  de  votar.
Extrapola a vida política.  Pra mim, “vai”  até o ato solidário, de apoiar os
assistidos e as atividades humanísticas e filantrópicas, estas últimas, para
quem pode, é claro. [...]. (A4).
Acredito  que  é  uma  participação  política  dos  sujeitos,  a  partir  da
emancipação,  da conquista de direitos.  Eu acho que o PCA busca essa
perspectiva de ingresso  de forma mais ativa do sujeito,  do assistido na
sociedade, por meio da conscientização de direitos. (A1).
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Na  percepção  de  cidadania,  eles  incluíram os  sujeitos  com os  quais

interagiram  por  oportunidade  do  desenvolvimento  ou  culminância  do  projeto

transdisciplinar,  sinalizando  a  aptidão  da  prática  em  desenvolver  a  noção  de

contexto  inclusivo  e  cooperação  social,  elementos  vislumbrados  na  estrutura

conceitual da cidadania planetária.

O  destaque  para  a  responsabilidade  que  assumem  em  qualificar  os

oprimidos  para o exercício pleno da cidadania,  faz concluir-se que os alunos se

compreendem  como  seres  que  devem intervir  na  sociedade  para  transformá-la

positivamente.

As  práticas  desenvolvidas  no  PCA,  consoante  a  fala  dos  sujeitos,

demonstraram aptidão de despertar, por meio da vivência e da troca de experiências

com a sociedade, aspectos humanitários, que se integram ao conceito de cidadania

planetária, ainda que trabalhados de maneira não intencional.

Para  a  pergunta:  Você  conhece a expressão cidadania planetária?  Os

nove  alunos responderam “não”,  apesar  de  todos trabalharem no PCA aspectos

integrantes do conceito.

De maneira contrária,  para a mesma indagação,  todos os professores

responderam “sim”. Eles declaram conhecer a ideia de “cidadão planetário”, tendo,

inclusive, alguns deles registrado que já reconhecem essa evolução no conceito.

Digamos que esse termo revolve o velho “Cidadão do Mundo”,  helenista
e/ou  renascentista.  Aponta  para  a  totalidade  da  natureza,  como  diz
Francisco na “Laudato Si” mas apontando para a experiência individual só é
plena na medida em  que  se  universaliza.  O conceito  de Mundo volta  à
semântica do Cosmos grego, ou da Pachamama andina nos reinserindo no
lugar de onde viemos. Creio ser uma boa retomada da consciência de uma
espiritualidade  laica  onde  os  Direitos  Humanos  Universais,  sobretudo  o
direito à vida ganham extensão carnal.  Direito a Vida na Terra que é de
todos. Levará ainda algum tempo, porque o sistema mundial de mercadorias
prefere destruir natureza e humanidade a distribuir riquezas e diminuir taxas
de lucro, mas é nossa tarefa histórica resgatar essa cidadania. (P3).
A Cidadania Planetária ou Cidadania Global, ao que se compreende, deve
ser  percebida  na  dimensão  coletiva  do  exercício  da  cidadania  com  a
preservação do planeta.
É preciso concordar com Edgar Morin que a “expansão e a livre expressão
dos  indivíduos  constituem  nosso  propósito  ético  e  político  para  o
planeta”.  Só assim será possível construir  uma cidadania planetária com
engajamento  e  responsabilidade.  Trata-se  de  uma  visão  profundamente
humanista, de forma que a dimensão moral e ética das práticas humanas é
condição necessária para uma formação cidadã. (P5).

Para Freire (2014, p. 37), um ponto a ser afastado no processo de ensino-

aprendizado  é  toda  e  qualquer  modalidade  de  discriminação.  O  trabalho  de
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intervenção na realidade por meio de projeto transdisciplinar orientado por valores

de  cidadania  desenvolve  o  senso  de  inclusão  e  processos  de  reconhecimento

identitário em todos os sujeitos envolvidos – alunos, professores e público-alvo.

As concepções elitistas e de hegemonia de classe são desfragmentadas

por  uma  vivência,  destacando-se  a  troca  de  saberes  e  o  desenvolvimento  de

aspectos transcendentes e atrelados às subjetividades individuais.

O currículo é reafirmado como artefato cultural na formação do bacharel,

quando se enfatiza nas falas dos alunos o processo de desconstrução e construção

efetivado, no decurso do trabalho desenvolvido nos projetos.

A troca  de  histórias  de  vida  e  biografias  com  os  assistidos  acessou

processos  de  ressignificação  de  preconceitos  que,  alguns  deles  afirmaram  que

tinham.  Observa-se,  com  efeito,  o  abalo  de  uma  identidade  cultural  que  os

educandos trazem consigo, que, segundo Freire (2014), os faz se assumir como ser

social e histórico, mas que com procedência na reflexividade e na criticidade do real,

os faz aceitar também o outro como ser pensante, criador.

Assumir-se como sujeito  porque capaz de reconhecer-se como objeto.  A
assunção  de  nós  mesmos  não  significa  a  exclusão  dos  outros.  É  a
“outredade” do “não eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade do eu.
(FREIRE, 2014, p. 42, grifo do autor)

Os  sujeitos  exprimem  em  depoimento  uma  referência  ao  processo

subjetivo de desconstituição de preconceitos e respeito à identidade do outro com

todas as suas peculiaridades:

[...] a gente começa achando que por ser estudante de direito e saber de
muita coisa, a gente vai ajudar as pessoas, mas e aí e aí recebe um baque
de volta muito grande... Me mudou completamente esse contato com os
presos, de vivenciar a realidade, de conversar com os detentos e saber as
histórias deles.
Conhecer a estrutura física dos presídios... Acho que isso foi um ganho pra
minha formação gigantesca de ver as coisas acontecendo na prática e aí ter
essa  mão  dupla  de  transformação,  de  conhecimento.  Depois  eu  fiquei
pensando quem foi que saiu ganhando mais no projeto os assistidos ou a
gente que estava lá? E eu acho que é muito importante o projeto pensar no
retorno, de que o assistido é um objeto de estudo, mas nós alunos também
somos  objeto  de  estudo,  seremos  esses  sujeitos  que  serão  também
transformados pelo  projeto,  e  eu gostei  muito  da  experiência tanto  que
quase não saio... [risos]. (A1, grifo do autor).
O  estudante  chega  querendo  usar  termos,  querendo...  [suspira]  enfim,
usando  o  “juridiquês”  e  tudo  mais...  quando  a  gente  vê  que  isso  não
funciona,  que  isso faz  com  que  o processo  seja  mais longo,  seja mais
ineficaz, [...] é que a gente vai pra um processo de desconstrução...tem um
choque inicial, em seguida tem a mudança de postura [...]. (A4).
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Depreende-se  das  inferências  e  interpretações  que  a  proposta  de

trabalhar a ideia de cidadania planetária como conceito transdisciplinar no decorrer

do currículo do curso de Direito, com o instrumental da transversalidade, a fim de

privilegiar  práticas  de  intervenção  social,  ao  processo  de  formação do  bacharel,

pode  até  ser  considerada  utópica,  mas  não  pode  ser  negada  como  prática

libertadora.

Os dados de desenvolvimento da pesquisa apontam a propositura como

uma prática pedagógica apta a estimular o raciocínio crítico, reflexivo e libertador, e

desenvolver  a  consciência  no  estudante  de  que,  com  amparo  em  uma  visão

sistêmica, de complexidade e de interdependência, próprias do cidadão planetário,

suas  atuações  profissionais  não  são  ações  isoladas  sem  consequências,  que

buscam exclusivamente  uma contrapartida  utilitarista,  pois  configuram influências

positivas  ou  negativas,  de  projeções  incalculáveis,  na  vida  das  pessoas  e  em

contextos sociais.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esteio no objetivo geral de pesquisa, centrada na análise de como

as  práticas  transdisciplinares  orientadas  pela  concepção  de  cidadania  planetária

favoreceriam a formação holística do bacharel em Direito e o compromisso com a

justiça social e o bem comum nas suas atuações, se iniciou o processo investigativo

consolidado nesta tese, intitulada “Cidadania Planetária como tema transdisciplinar

nos currículos de formação do bacharel em Direito”.

No percurso investigativo, algumas conclusões foram validadas com base

no referencial teórico proposto e, na segunda etapa validada, em incursão no campo

empírico.

A cidadania planetária, como trabalhada nesta tese, foi reconhecida como

um conceito transnacional que se alicerça em uma concepção a superar a dimensão

ecológica  e  territorial,  e  incorpora  princípios  que  circundam a  vida  humana nas

esferas  política,  econômica,  social,  cultural,  acessando,  inclusive,  os  valores  de

ordem pessoal vinculados ao desenvolvimento holístico.

Reconheceu-se  a  necessidade  da  difusão  do  paradigma  sistêmico

contemporâneo  que  se  sobrepõe,  como  emergente,  aos  preceitos  racionalistas

cartesianos,  confrontando  a  fragmentação  e  a  departamentalização  do  saber  e

propondo  o  conhecimento  integral,  totalizante,  marcado  pela  complexidade  e

interdependência científicas.

Compreendeu-se, com suporte no paradigma emergente, a necessidade

insuperável  de  estimular  a  reflexão  pelos  bacharéis  em Direito  sobre  os  novos

conceitos-mestres  que  se  vinculam  ao  paradigma  sistêmico,  tais  como

complexidade, interdependência e cidadania planetária, e a balizarem suas atuações

profissionais,  arrimados em tais conceitos,  garantindo,  assim,  avanços na ordem

jurídica brasileira.

Foram delineados, por oportuno, no decorrer da pesquisa, ordenamentos

jurídicos como do Equador e da Bolívia que, à luz do conceito ressignificado de

cidadania, para entendê-la sob uma perspectiva planetária, efetivaram modificação

estrutural  em suas  Cartas  Constitucionais,  para  privilegiar  aspectos  regentes  da

relação do homem com a Terra, garantindo o que convencionou chamar de direitos

da Mãe Terra (Pachamama).
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Ressaltou-se,  ainda,  as  situações  complexas  envolvendo  povos

imigrantes e deslocados pelo mundo, que necessitam de regulamentação, a fim de

preservar em favor destas pessoas, o princípio da dignidade humana. Destacou-se,

assim, que se não houver a superação da perspectiva tradicional da cidadania, não

será possível  responder as demandas desta natureza,  sendo um campo propício

para a articulação de novas pesquisas envolvendo a cidadania planetária, uma vez

que no ordenamento jurídico pátrio, o influxo da migração dos venezuelanos para o

território brasileiro, fugindo dos problemas de seu Estado originário, é fato inegável.

Identificou-se,  o fato de que o planeta é vítima de danos incalculáveis

decorrentes  da  globalização,  com  todos  os  seus  desdobramentos.  O  ataque  à

natureza,  o  subjugamento  econômico  de  nações  e  o  tratamento  desumano,  a

pretexto de resguardar as territorialidades, são fenômenos da contemporaneidade,

que se tornaram preocupação real no século XXI e para as futuras gerações.

Constatou-se  que  a  fundamentação  legal  para  muitos  destes

acontecimentos encontram respaldo no Direito. A legalidade formal, ressentida de

qualquer  ponderação  valorativa,  alicerça  comportamentos  sociais  excludentes,

sectários  e  discriminatórios  no  contexto  local  e  global,  demonstrando,  assim,  o

afastamento da formação sistêmica, ecocêntrica e holística daqueles que apreciam

pautas tão complexas e com traços de interdependência de interesses nacionais,

transnacionais e de sobrevivência do próprio Planeta.

Entendeu-se  que  a  Educação,  delimitada  para  fins  da  pesquisa  como

aquela  praticada  em  ambiente  universitário,  assume  papel  importante  nas

transformações sociais e científicas, à medida que conduz processos de formação

dos bacharéis que atuarão nos contextos sociais.

Verificou-se  que  o  currículo tem um papel  importante  na formação do

bacharel  em  Direito  para  ser  um  cidadão  “planetário”,  pois,  entendido  como

“documento de identidade”, desenvolve processos pedagógicos para constituição e

desconstituição  do  educando  no  seu  percurso  de  formação,  promovendo  um

alinhamento com anseios contemporâneos.

Definiu-se a cidadania planetária como um tema transdisciplinar, divisada

como um modo de intervenção sobre o real e feito um novo paradigma para o ensino

e aprendizagem do Direito.

A  pesquisa  estabeleceu  uma  retrospectiva  histórica  do  processo  de

concepção dos currículos dos cursos de Direito, no Brasil, a fim de compreender as
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ideologias e os contextos de poder que influenciaram e atuaram na formação desses

documentos, demonstrando que a colonização do país influenciou diretamente no

desenvolvimento do ensino jurídico brasileiro e direcionou a escolha dos conteúdos

e metodologias aplicadas nos currículos das faculdades de Direito.

Detectou-se  o fato de que as diretrizes  curriculares  nacionais vigentes

não  abordam  de  maneira  assertiva  a  concepção  de  cidadania,  nem  vinculam

ostensivamente a formação do bacharel, com fulcro neste referencial. Na verdade,

no texto inteiro, o termo cidadania aparece uma única vez, para se agregar ao perfil

do egresso, quando da descrição contida no artigo 3º.

Deste modo, destacou-se a estrutura ainda fragmentada das diretrizes, ao

dispor  dos eixos de formação para o bacharel  em Direito,  mas se reconheceu a

qualificação do normativo, para aproximá-lo do paradigma sistêmico, à medida que

trabalhou as soluções extrajudiciais de disputas e a tecnologia da informação, como

componentes obrigatórios.

Apesar de a Resolução dispor sobre a obrigatoriedade da abordagem de

pontos  exigidos  em  diretrizes  nacionais  específicas,  como  educação  ambiental,

educação  em direitos  humanos,  educação  para  a  terceira  idade,  educação  em

políticas  de  gênero,  educação  das  relações  étnicos-raciais,  entre  outras,  esses

aspectos não exaurem o conteúdo identificado para a cidadania planetária, muito

menos estabelecem uma significação da avaliação conectada e global destes temas

aliados a uma percepção universal  de posicionamento do ser humano como ser

planetário, em um contexto de complexidade e interdependência, conceitos-mestres

do paradigma sistêmico.

Sobraram,  assim,  declaradas  lacunas  nas  DNC  para  a  formação  da

consciência planetária de responsabilidade social e bem comum que se propõe dirija

as  ações  dos  juristas,  possibilitando  a  percepção  do  influxo  de  suas  ações  na

sociedade local e planetária.

Pugnou-se por um currículo que se proponha, com espeque no referencial

proposto,  desenvolver  uma  práxis  alicerçada  em  práticas  transdisciplinares

referenciadas  na  matriz  ideológica  de  Paulo  Freire,  a  fim  de  contribuir  para  os

processos de emancipação e conscientização, no âmbito do qual sejam formados

técnicos do Direito, aptos a criticar, refletir, atuar e se comprometer com os contextos

sociais,  em busca  do bem comum,  só  que  agora  com base  em uma cidadania
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planetária,  que  amplia  o  reconhecimento  de  elementos  fundantes  dos  direitos

universais do homem e trilha um avanço para um giro ecocêntrico.

Identificou-se,  o  fato  de  que  esse  modelo  curricular  propiciará,  ainda,

avanços no ordenamento jurídico pátrio, por meio da atuação destes profissionais

formados sobre os preceitos de uma cidadania planetária a propor mudanças da

ordem vigente e oferecer soluções inovadoras para os problemas antigos.

As  práticas  transdisciplinares  foram  identificadas  como  meios

pedagógicos aptos a realizar esse movimento de reorientação do currículo, pois se

alinham para trabalhar com experiências empíricas, com práticas problematizadoras,

remetendo o  aluno  à interconexão  com a  sociedade,  com toda  a sua complexa

estrutura.

A  pesquisa  foi  referenciada  em  investigação  no  campo  empírico,  

no  Programa  Cidadania  Ativa,  vinculado  a  um  curso  de  Direito  do  município  

de  Fortaleza,  em  funcionamento  há  mais  de  15  anos  realizando  práticas

transdisciplinares por projetos, com alicerce no conceito de cidadania tradicional.

Os dados coletados  permitiram inferir  que  a  experiência  com práticas

transdisciplinares em torno de projetos temáticos sobre cidadania, ainda que em sua

perspectiva tradicional, tem o condão de desenvolver aspectos inerentes à formação

holística e fortalecer valores como solidariedade, respeito à diversidade, empatia,

responsabilidade social e propósito do bem comum na atuação profissional.

Conclui-se,  por  meio  de  todo  referencial  teórico  e  com  arrimo  nas

inferências  e  interpretações  assuntadas  dos  dados  coletados,  que  as  práticas

transdisciplinares, orientadas pela concepção de cidadania planetária favoreceriam a

formação holística do bacharel em Direito, o compromisso com a justiça social e o

bem  comum  nas  suas  atuações,  e,  para  tanto,  se  recomenda,  para  fins  de

efetividade  e  alcance  dos  resultados  que  a  previsão  deste  referencial  que  se

debateu  seja,  expressamente,  inserida  nas  diretrizes  curriculares  de  Direito  e

disciplinadas como um axioma de convergência do conhecimento na formação do

bacharel em Direito.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Você está  sendo convidado (a)  por Katherinne de Macêdo Maciel  Mihaliuc,
Doutoranda  em  Educação  pela  Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC),
professora  universitária,  pesquisadora  e  advogada  inscrita  na  Ordem  dos
Advogados do  Brasil  secção  Ceará,  sob  o  n.  13093,  como participante  da
pesquisa  intitulada  “CIDADANIA  PLANETÁRIA  COMO  TEMA
TRANSDISCIPLINAR  NO  CURRÍCULO  DE  FORMAÇÃO  DO  BACHAREL  EM
DIREITO”. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as
informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os
procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.

O projeto  de  pesquisa  objetiva  analisar  como  as  práticas  inter-transdisciplinares
informadas  pela  concepção  de  cidadania  planetária,  agregadas  ao  currículo  da
graduação em Direito, favorecem a formação holística do bacharel em Direito e o
compromisso com a justiça  social  e  o bem comum em suas atuações.  O sigilo
quanto  à  identidade dos participantes  será  mantido,  bem como  as  demais
características  que  identifiquem  a  instituição  pesquisada.  Asseguro  o
compromisso como pesquisadora de utilizar os dados e/ou material coletado
somente  para  esta  pesquisa e  informo  que  não  haverá  nenhum  tipo  de
pagamento aos participantes da pesquisa.

Ressalto,  ainda,  que  a  qualquer  momento  o  participante  poderá  se  recusar  a
continuar  participando  da  pesquisa  e  que  também  poderá  retirar  o  seu
consentimento,  sem  que  isso  lhe  traga  qualquer  prejuízo.  Garanto  que  as
informações conseguidas através da sua participação não permitirão a identificação
da sua pessoa, exceto aos responsáveis pela pesquisa,  e que a divulgação das
mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto.

A pesquisa  não  oferece  maiores  riscos  ou  desconfortos  físicos  à  saúde  dos
participantes.  Porém, os participantes poderão sentir algum constrangimento ou
sentimento  de  timidez  ao  compartilhar  informações  e  impressões  pessoais  ou
confidenciais de sua esfera de subjetividade. Diante de tal fato, os participantes
não  serão  obrigados  a  responder  ou  dar  qualquer  informação  caso  sintam-se
constrangidos  em  quaisquer  momentos  da  realização  da  pesquisa,  podendo
inclusive retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.

Quanto aos benefícios, a pesquisa a depender de seu resultado poderá apresentar
subsídios  e  análise  de  dados  que  possibilitarão  avaliar  e  analisar  como  as
práticas  inter-transdisciplinares  informadas  pela  concepção  de  cidadania
planetária,  agregadas ao  currículo  da  graduação em Direito,  favorecem a
formação holística do bacharel em Direito e o compromisso com a justiça
social e o bem comum em suas atuações Permitindo, também, uma reflexão
sobre a readequação das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Direitos.

Destarte,  será  aplicada  uma  entrevista  semiestruturada,  para  uma  amostra
prospectada  de  12  (doze)  alunos  participantes,  inseridos  nas  atividades  do
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Programa Cidadania Ativa do Curso de Direito, no semestre de 2019.1. A entrevista
será semiestruturada com 07  (sete)  questões  e  duração total  aproximada de 30
minutos  (trinta),  a  ser  realizada  com  utilização  de  gravador  e  com  ajuste  e
agendamento  prévio  com  cada  um  dos  (as)  participantes.  A  pesquisadora
permanecerá por um período de seis (seis) meses acompanhando as atividades do
Programa Cidadania Ativa,  a fim de efetivar  as escutas,  o acompanhamento das
atividades  regulares  dos  alunos  e  observação  da  condução  das  práticas
pedagógicas,  com devidos registros em Diário de Campo,  no  qual  será descrito
fatores relevantes para a pesquisa.

Endereço:
Nome: Katherinne de Macêdo Maciel Mihaliuc
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Endereço: Rua Francisco Xerez 140 – apto 302B
Telefones para contato: (85) 996215515 - 34773361

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação
na  pesquisa,  entre  em  contato  com  o  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da
UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-
8344. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira).
O  CEP/UFC/PROPESQ  é  a  instância  da  Universidade  Federal  do  Ceará
responsável  pela avaliação e acompanhamento  dos  aspectos éticos de todas as
pesquisas envolvendo seres humanos.

O abaixo assinado (a) ___________________________,_____anos, RG:________,
declara que é de livre e espontânea vontade que está como participante da pesquisa
“CIDADANIA PLANETÁRIA COMO TEMA TRANSDISCIPLINAR NO CURRÍCULO
DE FORMAÇÃO DO BACHAREL EM DIREITO”. Eu declaro que li cuidadosamente
este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a
oportunidade  de  fazer  perguntas  sobre  o  seu  conteúdo,  como  também sobre  a
pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas.  E
declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo.

Fortaleza, ____/____/___

Nome do(a) participante da pesquisa Data Assinatura

Nome da pesquisadora Data Assinatura

Nome do profissional Data Assinatura
que aplicou o TCLE



344

APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM ALUNOS – PCA

ROTEIRO DE ENTREVISTA
REALIZADA COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA 

CIDADANIA ATIVA – PCA

Temática: Cidadania planetária como tema transdisciplinar no currículo de
formação do bacharel em Direito

 Cidadania planetária

 O que você entende por Cidadania? Acredita que sua prática junto ao PCA é
uma prática de cidadania? Por quê?

 Em que semestre do curso você estava  quando entrou no PCA? De qual
projeto você participa? Existe algum interesse pessoal nesse projeto?

 Descreva um pouco as atividades e práticas vivenciadas e suas impressões
sobre elas.

 Qual o ponto de culminância do projeto do qual você participou? Como você
se sentiu em relação ao produto ou ação realizada ao final do projeto?

 Você já ouviu falar do termo cidadania planetária?

 Visão Sistêmica/Transdisciplinaridade

 Como você avalia a conexão do Direito com a sociedade e a prática cotidiana.
 Você acredita que uma atuação como essa do PCA tem aptidão de impactar

positivamente a sociedade? Se sim, por quê?
 Você consegue vislumbrar a conexão entre as atividades desenvolvidas no

PCA e a sua formação como bacharel em Direito. Explique

 Currículo/ DCN

 A adesão ao PCA é voluntária. Na sua percepção e pela experiência vivida,
você acha que essa vinculação deveria ser obrigatória? Por quê?

 O que, na sua opinião, os alunos que não participam do PCA perdem em
relação a formação como profissional do Direito?

 Descreva o que aprendeu ou como se capacitou no PCA, sem considerar o
conteúdo técnico do Direito. O que você aprendeu? Em que se capacitou?

 Essa  experiência  promoveu  lhe  modificou  como  ser  humano?  Como
profissional em formação? Explique

 Acredita  que  essa  experiência  fará  diferença  na  sua  atuação  profissional
futura? Por quê?

(*) Roteiro elaborado segundo as orientações constantes na obra: OLIVEIRA, Maria
Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2016.
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES – PCA

QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES – PCA

Prezado(a) Professor(a),

Estou desenvolvendo estudo por ocasião do Doutorado que visa analisar como as
práticas  inter-transdisciplinares  informadas  pela  concepção  de  cidadania
planetária,  agregadas  ao  currículo  da  graduação  em  Direito,  favorecem  a
formação holística  do  bacharel  em Direito  e  o  compromisso  com a  justiça
social e o bem comum em suas atuações. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido
por V. Sa. junto ao Programa Cidadania Ativa (PCA) interessa bastante a pesquisa,
pelo  traço  da inter-trasndisciplinariedade  e  pela trajetória  de articulação entre  os
saberes  em  uma  perspectiva  sistêmica,  favorecendo  o  desenvolvimento  de
habilidades comportamentais e atitudinais. Deste modo, convido-o (a) a participar
desta pesquisa,  por  meio  do preenchimento deste  questionário,  ciente  de  que a
experiência  que  estão  vivenciando  no  PCA  muito  tem  a  contribuir  para  o
enriquecimento desse estudo. Ressalto que a identidade de todos os participantes
será preservada. Desde já, agradeço a sua participação.

Cordialmente,
Katherinne de Macêdo Maciel Mihaliuc

1. Tempo de atuação no Programa Cidadania Ativa: ______ anos. Qual projeto?
2. Considerando  sua  experiência  e  o  período  de  engajamento  no  PCA,  que

aspectos você considera que são mais relevantes (positivos e negativos) nesta
experiência para a formação do aluno do direito?

3. O fato da adesão ao PCA ter caráter voluntário, na sua opinião, representa uma
dificuldade para o desenvolvimento das atividades?

4. Você enfrentou desafios ou dificuldades para desenvolver esse trabalho com
caráter  transdisciplinar,  no  curso  de  direito?  Qual  sua  percepção  de
transdisciplinariedade?  Já  havia  realizado  ou  realiza  outra  prática  desta
natureza em sua atuação no Curso de Direito?

5. Acredita que essa experiência no PCA fará a diferença na atuação profissional
dos alunos participantes do projeto? Eles serão profissionais melhores? Por
quê?

6. O que você compreende por Cidadania Planetária? Já ouviu falar sobre este
termo?

7. Pontue  algo  significativo  para  você  na  experiência  junto  ao  Programa
Cidadania Ativa que não foi oportunizado contemplar nas perguntas anteriores.
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(*) Roteiro elaborado segundo as orientações constantes na obra: OLIVEIRA, Maria
Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2016.
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APÊNDICE D – RESUMOS DE ANÁLISE DE CONTEÚDO – POR ANÁLISE
TEMÁTICA – POR NÚCLEOS DE SENTIDO (BARDIN, 2011)
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APÊNDICE E – FOTOS DE ACOMPANHAMENTO DAS INTERVENÇÕES
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