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RESUMO 

 

Esta pesquisa - cujo objeto é o estudo da experiência cotidiana dos modos  de ser professor 

dos Cursos de Direito em Fortaleza - foi desenvolvida com a intenção de desvendar esta 

compreensão com suporte nas falas dos docentes de instituições de ensino público e privado. 

Trata-se de um estudo de caso, em que predomina a linha qualitativa de pesquisa, com 

abordagem fenomenológica, com base nas principais ideias de Edmund Husserl e Martin 

Heidegger. Foram descritas as origens do Direito e das instituições jurídicas no Brasil, bem 

como a formação dos cursos jurídicos. As informações foram colhidas em entrevistas 

fenomenológicas, contendo perguntas norteadoras, as quais facilitaram o surgimento de 

unidades temáticas importantes para desvelar o ato de ser professor inserido nos cursos de 

Direito em Fortaleza. A análise dos subtemas revelados buscou apreender a sua vivência no 

magistério jurídico, explicitada em diversos relatos. Os discursos dos docentes revelaram 

diversos aspectos em relação a sua experiência na profissão de ser professor, agrupados em 

subtemas, quais sejam – a tradição e a inovação no espaço ampliado da sala de aula; os modos 

de ensinar e de aprender na espacialidade jurídica; a compreensão do espaço e do entorno em 

que trabalha o operador do Direito; a necessidade da  interdisciplinaridade no ensino jurídico 

para compreender um mundo complexo; a historicidade como fonte da aprendizagem jurídica; 

os modos relacionais no espaço da aprendizagem; a experiência vivida e seus ensinamentos; e 

os modos de avaliar no processo de aprendizagem do campo jurídico. Com a compreensão 

alcançada neste ensaio, espera-se suscitar reflexões na atividade cotidiana dos professores, 

com vistas a valorizar sua função no atual ensino jurídico brasileiro. O experimento traz 

contribuições para o desenvolvimento teórico do magistério, favorecendo, assim, maior 

aproximação com sua vivência, imprescindível para revelar o sentido do fenômeno ser 

professor em cursos de Direito em Fortaleza. 

 

Palavras-chave: Professor. Direito. Fenomenologia. Historicidade. Experiência.    

Interdisciplinaridade.   



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research study whose purpose is the study of the everyday experience of the ways of 

being a teacher of Law Courses in Fortaleza, was developed with the intention to reveal this 

understanding from the speech of teachers in institutions of Public and Private Education. 

This is a case study in which the predominant online qualitative research, phenomenological 

approach, based on the main ideas of Edmund Husserl and Martin Heidegger. The origins of 

law and legal institutions in Brazil, as well as training for law courses. The information was 

collected in phenomenological interviews, containing guiding questions, which facilitated the 

emergence of important thematic units to unveil the teacher be inserted in Law Courses in 

Fortaleza. The analysis sought to identify subthemes revealed his experience in teaching law, 

which was explained in several reports. The speeches of teachers revealed several aspects 

regarding your experience in the profession of being a teacher that were grouped into sub-

themes, namely - tradition and innovation in the expanded space of the classroom, the modes 

of teaching and learning in legal spatiality, the understanding of space and environment in 

which the operator works of law, the need of interdisciplinarity in legal education to 

understand a complex world, the historicity as a source of legal learning, the importance of 

the humanities in the legal field, relational modes in space learning, experience and teachings, 

ways to assess the learning process of the legal field, the change of view about evaluation. 

With the understanding reached in this study, is expected to raise its daily reflections on 

teachers, aimed at increasing its role in the current Brazilian legal education. The study 

provides theoretical contributions to the development of teaching, encouraging thus closer to 

their experience, essential to reveal the meaning of the phenomenon being a teacher of Law 

Courses in Fortaleza. 

 

Keywords: Teacher. Law. Phenomenology. History. Experience. Interdisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este projeto de tese é fruto de nossas inquietações a respeito de vários aspectos 

que circundam a avaliação do ensino-aprendizagem, notadamente no ensino jurídico. 

Aprofundando nossos estudos na seara da Educação, Filosofia e Direito, nossos 

questionamentos avolumaram-se em torno de uma indagação: Como realizar uma avaliação 

autêntica do ensino-aprendizagem? Durante muitos anos, vários fenômenos distintos 

expressaram o que se denomina de avaliação da aprendizagem, como, por exemplo, exame e 

seleção. Assim sendo, as práticas avaliativas vivenciadas pelos educadores parecem 

autoevidentes, não sendo, muitas vezes, problematizadas e investigadas. Percebemos que as 

dúvidas e incertezas acerca deste fenômeno são inúmeras e transbordam nos compêndios da 

área da Educação.  

O ato de avaliar é uma ação característica do ser humano e o professor se apropria 

desta tarefa para constituir sua atividade. Por fazer parte da sua essência docente, torna-se 

necessário o desenvolvimento de estudos capazes de aclarar os paradigmas que embasam 

práticas e saberes ínsitos ao ato de avaliar, a fim de contribuir para os processos de ensino-

aprendizagem. Desta forma, compreender os procedimentos avaliativos, buscando a 

perspectiva docente, investe-se de relevância, haja vista a necessidade de se alcançar 

compreensões da essência identificadora de ser-professor do Curso de Direito. 

Em decorrência da relevância percebida e expressa de se conhecer o conceito de 

avaliação pelo professor, que em geral muitas vezes fica encoberto em sua aparência, emergiu 

nossa intenção de realizar esta investigação. Notamos enormes dificuldades de nossos alunos 

no Curso de Direito ao confundirem avaliação com “penalização”. Com o intuito de viabilizar 

a pesquisa e situando-lhe desde já implicada nestas investigações temáticas, também ante a 

diversidade de contextos em que a avaliação é desenvolvida, optamos por buscar a 

perspectiva docente nas trajetórias avaliativas dos professores do Curso de Direito de 

instituições de ensino superior pública (Universidade Federal do Ceará - UFC) e particulares 

(Universidade de Fortaleza - Unifor e Faculdade Cearense- FaC), porquanto são reconhecidas 

pelo Ministério da Educação e em funcionamento há mais de cinco anos.  

Elegemos este ambiente de estudo porque, em especial, nessas instituições de 

ensino superior, ocorre nossa experiência profissional como professora da área de Direito, 

antes mesmo da conclusão do Mestrado em Direito Público na Universidade Federal do 

Ceará, em 2004. Vivenciamos particularmente a experiência de avaliar os estudantes na 
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qualidade de professora substituta da Universidade Federal do Ceará e, atualmente, como 

professora de faculdades privadas no âmbito do Curso de Direito.  

Considerando que a elaboração de conhecimentos na área do saber jurídico faz 

parte da atividade do docente do Curso de Direito, notamos que os processos de aprendizagem 

irão requerer também uma autopercepção do docente e sujeito da pesquisa, mediante um 

construto-formador e, no entendimento de Martin Heidegger (1889-1976)
1
, um construto 

ser/estar no mundo. É certo que, na perspectiva epistemológica que escolhemos, o objeto de 

investigação em ciências sociais e humanas é um sujeito que fala, dá significado ao mundo e 

perfaz permanentemente conhecimentos sempre inacabados, envolvendo reciprocidade e 

interação das partes diretamente envolvidas, quais sejam o professor e o estudante; frisamos 

não ser possível situar seres humanos como objetos e os docentes estão implicados nos 

processos avaliativos que organizam e executam, como também estamos nos percursos e 

desenvolvimento desta  investigação, entendendo-se como maneira de ser com o outro, nas 

palavras de Heidegger.   

No desempenho das nossas atividades de pesquisa, percebemos a necessidade de 

verificar qual tipo de formação o professor acha necessária para o profissional do Direito, 

principalmente numa área na qual os estudantes tendem a “tecnicizar”, bem como o que o 

professor entende por avaliação e em quais critérios se baseia para avaliar os seus alunos; 

outros pontos relevantes que serão analisados dizem respeito ao ensino-aprendizagem e ao 

relacionamento com os alunos em sala de aula, assim como se os docentes fizeram curso 

específico sobre didática do ensino superior ou avaliação do ensino-aprendizagem e como 

vivenciaram seus aprendizados formais nesse sentido. Ao buscar aspectos procedimentais, 

isolando-os dos contextos concretos e de sua crítica, ocorre a redução da compreensão da 

interdisciplinaridade como condição de fornecer ao profissional um pouco mais de percepção 

do movimento da realidade e sua complexidade. Acreditamos ser necessário ultrapassar os 

conhecimentos profissionais transpondo os jargões de suas áreas, situando-se em uma 

perspectiva de sujeito da formação e de transformação do universo teórico-prático. 

                                                             
1 Martin Heidegger, filósofo alemão da corrente existencialista, nasceu na cidade de Messkirch, em 1889, e 

morreu em 1976. Estudou na Universidade de Freiburg-im Breisgau com Edmund Husserl (1859-1938) e dele 

recebeu influência da fenomenologia, que é marcante em suas obras. 
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1.1 Delimitação do problema 

 

Elaboramos o objeto de estudo com base nessas questões, e, aos poucos, 

estávamos definindo nosso objetivo: desvelar a experiência dos professores dos cursos de 

Direito inseridos no ensino superior de Fortaleza/CE - um diálogo com a matriz 

fenomenológica de Martin Heidegger (1889-1976). 

Sentimos a necessidade de realizar um levantamento bibliográfico sobre o esboço 

histórico do essencialismo e do existencialismo, visando apresentar a fenomenologia 

existencialista de Martin Heidegger. Assim, buscaremos descrições sobre o pensamento das 

escolas essencialistas, além do pensamento das escolas existencialistas.  

Conduzimo-nos em busca dessa compreensão, com amparo nas ideias de Edmund 

Husserl (1859-1938) e Martin Heidegger, as quais possibilitam a aproximação do sentido 

dessa experiência e possuem conceitos elaborados dentro da existência humana.  

Com respeito à educação, Heidegger não a compreende como um depósito de 

conhecimentos, porém parece sugerir um aprender a aprender, que implica uma 

transcendência do instituído na direção do instituinte, ou seja, o docente na relação do ensino-

aprendizagem não é um tutor, que diz doutrinas e instrui saberes, mas um companheiro no 

processo (KAHLMEYER-MERTENS, 2008, p. 34). Aprender revela a experiência vivida 

pelo Dasein, entendido por Heidegger como o ser em sua atuação no mundo concreto e, no 

caso do professor, o ser que interage na relação do ensino-aprendizagem, desencadeando 

meios a fim de que discente e docente aprendam a se conduzir no ato de conhecimento.  

Segundo Heidegger, portanto, a essência do Dasein está na sua existência, 

constituindo-se o ser-no-mundo. O ponto de partida não é mais uma ontologia da coisa ou 

uma ontologia indistinta dos entes em geral, nos termos da metafísica tradicional, mas sim 

uma ontologia daquele ente que se distingue pela relação com o ser. Nas palavras do Filósofo: 

 
A essência da presença está em sua existência. As características que se podem 

extrair deste ente não são, portanto, “propriedades” simplesmente dadas de um ente 

simplesmente dado que possui esta ou aquela “configuração”. As características 
constitutivas da presença são sempre modos possíveis de ser e somente isso. Toda 

modalidade de ser deste ente é primordialmente ser. Por isso, o termo “presença”, 

reservado para designá-lo, não exprime a sua qüididade como mesa, casa, árvore, 

mas sim o ser. (HEIDEGGER, 2009, p. 85-86).  

 

Dessa forma, o docente universitário possui atualmente o desiderato de auxiliar a 

educação de futuros cidadãos no âmbito de uma moderna, complexa e diversificada realidade, 
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que interliga educação, Direito e sociedade. Neste contexto, não deve possuir apenas um 

domínio de conhecimentos jurídicos que serão transmitidos mediante o ensino tradicional 

como, por exemplo, a mera leitura dos códigos nas diversas áreas do Direito em sala de aula 

de forma dissociada da interpretação jurisdicional e da realidade social.  

Portanto, o ensino-aprendizagem é visto como descoberta e construção do 

conhecimento. Com a finalidade de ensinar, o professor é aquele que vê, remontada na tarefa 

de avaliar, a própria existência; pois, o ensinar e o existir são situações indissociáveis. 

Heidegger demonstra claramente a dificuldade inerente à situação de agir sempre na urgência 

de fazer e deixar o discente aprender, aprendendo a ser.    

 

1.2 Justificativa da importância do problema 

 

Esta tese foi, então, produzida sob o pressuposto de que a experiência de ser 

professor do Curso de Direito é permeado por modos de ser, fazer e pensar, que se pautam em 

paradigmas nem sempre autoevidentes ou conscientes que teriam sua importância ao serem 

reflexionados criticamente, considerando as necessidades do alunado. Nesta investigação, 

portanto, nos interessamos em descobrir o que se mostra e o que se encobre sob o discurso 

dos docentes, bem como os processos avaliativos que sustentam esses movimentos cotidianos. 

Esta proposta de tese desvelou a compreensão que estava encoberta, pois 

mostramos o fenômeno tal como a coisa-em-si: a avaliação do ensino-aprendizagem passa a 

ser vista num contexto de uma mudança paradigmática, ou seja, além das conclusões 

doutrinárias e técnicas. Assim sendo, houve a necessidade de ir ao encontro desse ser e 

descobrir a sua experiência no mister de ensinar e aprender. 

No âmbito do ensino-aprendizagem, o argumento de que cabe ao professor apenas 

passar a informação ou o conhecimento e ao aluno captá-la e repeti-la, está ultrapassado. Faz-

se necessário estimular a capacidade de elaboração pessoal do estudante, que deve ir além do 

que aprendeu, sendo certo que a importância da atividade do docente envolve também a 

avaliação da aprendizagem, assumindo realmente um papel de educador. 

Assim, os estudos acerca da eficácia do ensino-aprendizagem devem ser 

fortalecidos, especialmente no Curso de Direito. Faz-se necessário um alerta para uma 

constante adequação das atividades institucionais dos docentes e discentes aos ditames da 

avaliação que se mostra imprescindível ao acompanhamento do aluno e à verificação de sua 

aprendizagem, a fim de possibilitar a formulação do conhecimento. 
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1.3 Objetivos geral e específicos 

 

A finalidade deste capítulo é exprimir os objetivos geral e específicos da tese, 

utilizando como metodologia a fenomenologia de Martin Heidegger. Insta considerar que o 

fenômeno estudado revelou-se gradualmente à pesquisadora após a realização da análise do 

objeto estudado, portanto, o objetivo geral norteou a busca dos objetivos específicos.  

Nesta investigação, nosso interesse foi ouvir professores que ministram aulas na 

área jurídica no Estado do Ceará que, cotidianamente, se ocupam de avaliar seus estudantes. 

A intenção foi de realizar uma análise avaliativa, atributo do método fenomenológico, com 

supedâneo na fala dos professores do Curso de Direito de instituições pública e privada no 

Estado do Ceará acerca de sua visão sobre avaliação do ensino-aprendizagem e diversos 

aspectos que circundam o ato de avaliar. A finalidade disso é desvelar a experiência dos 

referidos docentes com vistas a contribuir para a melhoria do ensino jurídico. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Demonstrar a experiência de ser-professor do Curso de Direito com base em seus 

discursos no contexto da avaliação do ensino-aprendizagem em Fortaleza/CE 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Apresentamos os objetivos específicos desta pesquisa como guias utilizados no 

desenvolvimento da tese, com apoio em uma visão prévia de pesquisadora, mas apareceram 

outros à medida em que o fenômeno foi desvelado.  

 

a) Apresentar o que o professor entende por avaliação do ensino-aprendizagem; 

b) Descrever a experiência dos docentes que fizeram curso específico sobre 

didática do ensino superior ou avaliação do ensino-aprendizagem durante a 

sua vida acadêmica; 

c) Analisar qual tipo de formação o professor acha necessária para o profissional 

do Direito; 

d) Desenvolver compreensões sobre o binômio ensinar-aprender; 

e) Revelar como se desenvolve o relacionamento do docente com os alunos em 

sala de aula. 
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A aproximação de tais guias fortalece nosso anseio de que a compreensão dos 

aspectos que circundam a experiência dos professores em cursos de Direito inseridos no 

ensino superior em Fortaleza/CE, por certo, permitirá que o ensino, a prática docente e a 

pesquisa na área da educação utilizem a compreensão revelada e, assim, favoreçam a 

consolidação da atividade docente como profissão cuja essência é o ser com o outro. 
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2 ORIGENS HISTÓRICAS DO DIREITO E DAS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS NO 

BRASIL 

 

Seria impossível compreender a experiência do ser-professor do Curso de Direito 

em Fortaleza/CE, que possui tarefas tão complexas e importantes dentro da universidade e na 

efetivação do Estado Democrático de Direito, sem antes tratar da criação dos cursos jurídicos 

no Brasil e da formação do bacharel em Direito, bem como discorrer sobre a formação do 

Direito no Brasil. Assim, o objetivo do que será exposto a seguir é mostrar a influência da 

colonização portuguesa e da legislação estrangeira na formação da cultura jurídica brasileira. 

Um estudo da história do Direito no Brasil revela que, ainda no período de 

dominação portuguesa no País, foram traçadas as primeiras linhas do que viria a ser o perfil 

do nosso sistema jurídico e judiciário. Assim, é oportuna a investigação da formação do 

Direito português, que foi imposto e determinou as bases da formação jurídica nacional. 

 
A respeito do direito português, impende considerar que: pode ser caracterizado 

como um aspecto da evolução do direito ibérico. Deste participa em suas origens 

primitivas, na paralela dominação romana, na posterior influência visigótica, na 

subsequente invasão árabe, na recepção do direito romano justiniano, apenas 
separando suas trajetórias históricas quando Portugal separou seu destino do das 

monarquias espanholas de então, seguindo, daí por diante, o seu direito, uma 

independente evolução nacional. (NASCIMENTO, 1984, p. 192). 

 

Após a independência de Portugal das dinastias espanholas, com a vitória na 

Batalha de Ourique (1139), liderada por Afonso Henriques, dá-se início ao período nacional 

do Direito português. A característica marcante desta fase se refere à produção de leis gerais e 

dos chamados forais, os quais eram considerados verdadeiras miniaturas de constituições 

políticas durante a Idade Média. 

No início da colonização brasileira, houve a divisão do território em capitanias 

hereditárias e cada donatário possuía, analogicamente, poderes assemelhados aos senhores 

feudais, pois, além do papel de administrador, competia-lhe, também, o papel de legislador e 

juiz.  

Nesse momento histórico, percebe-se, não havia uma burocratização quanto aos 

procedimentos e confundiam-se em uma só pessoa as funções de legislar, acusar e julgar. 

Competia ao donatário a função de administrador, chefe militar e juiz, ao mesmo tempo, além 

do que não repartia com outros o direito de aplicar a lei ao caso concreto, dirimindo os 

conflitos de interesses e direitos entre os habitantes da capitania. 
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O sistema de capitanias hereditárias, no entanto, não logrou o êxito almejado por 

Portugal. Em consequência, houve a centralização administrativa da Colônia, ao se nomear 

um governador-geral. Assim, o poder local dos donatários foi destituído e surgiram as 

Ordenações do Reino, que correspondiam a grandes compilações das leis gerais. Desde então, 

os rumos do Poder Judiciário e do próprio Direito tiveram substancial modificação, haja vista 

o início da burocratização do sistema e dos seus agentes operadores. 

As leis de caráter geral, exceto em casos particulares, eram consideradas vigentes 

no Brasil-Colônia e seu ajuntamento fez surgir as grandes Ordenações do Reino, ou 

Ordenações Filipinas. Compunham ditas ordenações um conjunto de determinações editadas 

em 1603 por Felipe II de Portugal, que, na verdade, procuravam consolidar o que já havia sido 

editado nas Ordenações Manuelinas (1521), na Coleção de Leis Extravagantes (1569) e nas 

Ordenações Afonsinas (1466). (LOPES, 2000, p. 268) 

As Ordenações Filipinas, promulgadas em 1603, compuseram-se da união das 

Ordenações Manuelinas com as Leis Extravagantes em vigência, no sentido de facilitar a 

aplicabilidade da legislação e eram reunidas em cinco livros que dispunham acerca de 

diversos assuntos de Direito civil, Processual, Penal, assim como regras de organização 

estatal.  

Foram essas Ordenações as mais importantes para o Brasil, pois tiveram 

aplicabilidade durante um grande período. As normas de Direito Civil, exemplificativamente, 

vigoraram até 1916, quando foi publicado o Código Civil Brasileiro. O importante, no 

entanto, é notar, desde os primórdios da história jurídica brasileira, o uso da lei como 

instrumento principal de organização estatal, social e jurídica. 

 
Do ponto de vista de uma orientação técnica, cada um dos referidos códigos se 

dividiu em cinco livros, versando sobre as seguintes matérias: 

Livro I – Direito Administrativo e Organização Judiciária; 

Livro II – Direito dos Eclesiásticos, do rei, dos Fidalgos e dos Estrangeiros; 

Livro III – Processo Civil; 

Livro IV – Direito Civil e Direito Comercial; e 

Livro V – Direito Penal e Processo Penal. (NASCIMENTO, 1984, p. 200). 

 

A estrutura judicial do período colonial era dominada pelas características do 

sistema judiciário do Antigo Regime: regido por um sistema de privilégios sociais típicos do 

regime feudal e corporativo, influenciado pela Igreja e representado por magistrados ligados 

ao poder político vigente e dotados de poderes arbitrários e abusivos. (NASCIMENTO, 1984, 

p. 267). 



19 
 

Com a adoção do Governo-Geral, os poderes locais foram diminuídos e houve, 

consequentemente, centralização das decisões, inclusive com maiores possibilidades de 

recursos para se pleitear reforma das decisões. Naquele momento, surgiu a figura do ouvidor-

geral que era, na organização judiciária primitiva, a autoridade de mais elevada hierarquia. 

Sua nomeação estendia-se por três anos e sua permanência na função era garantida desde que 

a realizasse bem; caso contrário, era exonerado ad nutum. 

Schwartz (1996, p. 139) retrata a magistratura do Brasil Colonial. Mesmo sendo 

esta elevada pela realeza acima da sociedade mediante o recebimento de ordens militares, 

houve uma relação dos magistrados com a sociedade colonial mediante as ligações 

ritualizadas do casamento e do compadrio: 

 
Os sóbrios magistrados, com seus graus universitários, que desembarcaram no cais 

de Salvador em junho de 1609 entraram no mundo colonial, no universo social 

baseado em padrões tradicionais portugueses embora estes tenham sofrido 

transformações para que se acomodassem e, mesmo, superassem as peculiaridades 

da sociedade e da economia em formação.  Frequentemente os magistrados recebiam 

o hábito de uma ordem militar, em especial da cobiçada Ordem de Cristo. Na 

Colônia, os desembargadores tinham lugares de honra em vários acontecimentos 

civis e religiosos. A cena dos cultos juízes, vestidos de escuro, marchando logo atrás 

do governador e do bispo simbolicamente demonstrava a união desses altos 

funcionários e a posição elevada dos juízes na sociedade. Embora as leis e 
precedentes reais advertissem contra a união de juízes da Coroa e residentes locais, 

pelo menos 17% dos 168 desembargadores que trabalharam no Brasil antes de 1759 

se casaram com mulheres brasileiras. Uma segunda maneira de estabelecer ligações 

ritualizadas entre os magistrados e a sociedade colonial era o compadrio. O fato de 

ser padrinho de batismo ou de casamento estabelecia obrigações mútuas e aceitas, 

sancionadas pela religião, entre os indivíduos. 

 

Assim, por mais que o tribunal instituído no Brasil Colonial fosse independente e 

mantivesse sua autoridade e status, os magistrados ligaram-se à sociedade mediante laços de 

parentesco e interesse. O governador-geral era o representante direto da Coroa e o 

comandante supremo da Colônia. Nesta época, no entanto, ocorriam conflitos entre a  

magistratura e outras instituições governamentais, haja vista a competência das cortes 

eclesiásticas que, dirigidas pelo vigário-geral, exerciam autoridade jurídica e reguladora da 

sociedade em assuntos de moral, bem como detinham imunidade e prerrogativas, tais como o 

poder de portar o bastão branco da justiça. Com efeito, surge o seguinte problema: 

 
Enquanto o governador-geral e o Tribunal se controlavam mutuamente através da 

residência e do relatório secreto, não havia nenhum meio institucionalizado de 

controle entre a Relação e o bispo. Na verdade, a Relação e o bispo faziam parte de 

burocracia diferentes, cada uma com seus objetivos e padrões próprios. Apesar da 
tentativa do código filipino e da legislação subsequente, nunca foram 

suficientemente definidas as esferas de poder, de posição e de protocolo do bispo e 

da Relação. Na melhor das hipóteses isso resultava numa paz inquietante e, na pior, 

em batalhas vitriólicas.  (SCHWARTZ , 1996, p. 139). 
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Insta considerar que tais conflitos surgidos entre a magistratura e outras 

instituições governamentais traziam prejuízos às funções judiciais. O governo colonial 

português era caracterizado por jurisdições mal definidas e contraditórias e o tribunal possuía 

deveres políticos e administrativos limitados, haja vista que a justiça e o rei eram sinônimos. 

Assim dispôs o professor Antônio Carlos Wolkmer, ao tratar da história das 

instituições jurídicas, notadamente sobre a composição do Poder Judiciário Brasileiro, in 

litteris: 

 
Sucintamente, pode-se dizer que a administração da Justiça, na primeira instância, 

era realizada por diversos operadores jurídicos cujas competências, muitas vezes, 

eram similares ou muito próximas. Pode-se citar, sem ser exaustivo: os juízes 

ordinários, os juízes de fora, os juízes de vintena, os juízes de órfãos etc. E, como 

seus auxiliares: os escrivães do público e notas, os tabeliães judiciais, os escrivães 

dos órfãos, os alcaides, os meirinhos, os inquiridores, os quadrilheiros, os almotacés 

etc. (2001, p. 339). 

 

A organização e a formação do Poder Judiciário na Colônia seguiram a esteira dos 

acontecimentos no Governo Geral, mediante a interpenetração da burocracia e das relações 

sociais de parentesco. Dessa forma, os magistrados partiam de Portugal com o desiderato de 

ocupar cargos no Poder Judiciário, enquanto os burocratas tinham a finalidade de representar 

os interesses da Metrópole e não os interesses locais. 

 
O modelo jurídico predominantemente durante os primeiros dois séculos de 

colonização foi, por consequência, marcado pelos princípios e pelas diretrizes do 
Direito Alienígena – segregador e discricionário com relação à própria população 

nativa, revelando, mais do que nunca as intenções e o comprometimento da estrutura 

elitista dos poderes. (WOLKMER, 1994, p. 12). 

 

Com a Independência brasileira, proclamada em 1822, o País passou a ser regido 

por uma Constituição, seguindo o movimento recente do constitucionalismo e das declarações 

de direitos na Europa. A Constituição brasileira de 1824 adotou a concepção do Judiciário 

francês, que não era considerado um poder totalmente independente, mas simples ramificação 

do Executivo. No Império, por força do movimento de codificação, o Brasil passou a adotar 

códigos, substituindo-se, assim, as Ordenações até então vigentes.  

Não obstante a ampla reforma pela qual passou o Poder Judiciário Brasileiro em 

1832, por obra do Código de Processo Criminal, a estrutura judicial do Império ainda guarda 

um perfil com fortes traços do antigo regime. Os mecanismos de investidura nos cargos da 

carreira jurídica demonstravam nitidamente a subordinação do Poder Judiciário ao Imperador. 

A este cabia a nomeação de todos os magistrados que compunham seus quadros, desde o 
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Supremo Tribunal de Justiça, passando pelos tribunais de relação, os juízes de Direito e 

jurados, os juízes municipais até os juízes de paz (NASCIMENTO, 1984, p.331). 

A realidade de um Poder Judiciário subordinado e enfraquecido, aliada à visão 

legalista de Direito, refletiu-se de forma cristalina na cultura jurídica do Brasil. Até a década 

de 1870, sequer existia uma publicação regular de leis, doutrina ou jurisprudência. Algumas 

revistas surgidas antes deste período circularam durante pouco tempo. O mais relevante, 

porém, é observar o quanto as publicações jurídicas da época retratam a influência manifesta 

no Brasil do modo de ver e aplicar o Direito na Europa Continental: 

 
De forma continuada, particular e não oficialmente, publica-se O Direito a partir de 

1873. Contém legislação, doutrina e jurisprudência e seus editores são magistrados e 

advogados. Sua apresentação, porém, é muito cautelosa e representativa do 

pensamento da época: a jurisprudência não pode usurpar o papel da lei, como no 
Antigo Regime havia frequentemente acontecido.  (LOPES, 2000, p.333). 

 

O advento da República trouxe modificações no quadro jurídico brasileiro. A 

federalização do País inaugurou a competência dos Estados-membros para legislar e organizar 

sua estrutura judiciária, tudo amparado pelas normas constitucionais. Os ideais liberais se 

refletiram de forma cristalina no nosso Texto Constitucional, que desconhecia os direitos 

sociais, limitando-se a tratar de questões ligadas à soberania nacional, separação de poderes, 

sistema representativo e liberdades civis (LOPES, 2000, p.367). 

É importante frisar, neste período, a considerável influência do modelo 

estadunidense de justiça no Brasil, um país com tradição jurídica ancorada no modelo 

romano-germânico. O reconhecimento dos efeitos desta influência é essencial para a 

compreensão de alguns dos muitos problemas enfrentados pelo sistema jurídico e judiciário 

brasileiro, oriundos da visível discrepância entre a cultura jurídica nacional e as instituições 

ianques.  

Um exemplo clássico da influência das instituições estadunidenses é a criação do 

Supremo Tribunal Federal, em 11 de outubro de 1890, pelo Decreto nº 848, como órgão de 

cúpula do Poder Judiciário, dotado de poderes para exercer o controle concentrado da 

constitucionalidade das leis. Posteriormente, em 1891, foi instituído também o sistema de 

controle de constitucionalidade difuso (LOPES, 2000, p.369). 

O sistema de controle de constitucionalidade americano não foi, no entanto, 

incorporado ao Direito brasileiro em sua inteireza, ante a natural resistência da cultura jurídica 

nacional a institutos afetos ao sistema da Common law. Assim, foi rejeitada a aplicação do 

precedente vinculante, mecanismo que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário à decisão 

da Suprema Corte, evitando a repetição exaustiva de julgamentos idênticos.  
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Impende observar que, em um determinado ponto da história do País, diversos 

institutos do Direito dos EUA foram incorporados ao Direito brasileiro de forma abrupta e 

com poucas adaptações, provocando inevitável choque destes com a estrutura jurídica e 

judiciária nacional. 

 
Na reforma republicana desaparecera o recurso de revista. Em seu lugar, se assim se 

pode dizer, surgia o recurso extraordinário. (…) Desapareceram também o 

contencioso administrativo e o Conselho de Estado sem que os administrativistas se 

dessem conta da profundidade disto. Continuaram a aplicar doutrinas francesas, 
feitas para um Estado em que não havia judicial review e que, portanto, nada tinha 

em comum com o modelo republicano adotado. Este fato deve ser observado porque 

a rigor esta discrepância entre instituições e doutrinas persiste até hoje no Brasil. O 

direito administrativo continua a ser ensinado e explicado por doutrinas europeias, 

enquanto o modelo de administração é cada vez mais americanizado. (LOPES, 2000, 

p.377). 

 

Percebemos, com efeito, ante o estudo da gênese do Direito nacional, que este não 

representou a contento os interesses da coletividade, ao ponto de se confundir o âmbito dos 

interesses particulares com os interesses gerais. Essa herança histórica exerce influência sobre 

o modelo jurídico atual, não se excluindo a possibilidade de se verificar a existência de um 

direito dinâmico e renovado e de operadores jurídicos comprometidos com o interesse 

público. O conhecimento da história, especialmente dos erros do passado, é um requisito 

necessário e fundamental para a constituição de algo, que representa a busca do justo. 

 

2.1 Formação dos cursos jurídicos no Brasil 

 

No Brasil, a criação dos primeiros cursos jurídicos aconteceu mediante 

promulgação da Lei de 11 de agosto de 1827
2
, sancionada pelo imperador D. Pedro I, poucos 

                                                             
2 Art. 1.º - Criar-se-ão dois Cursos de sciencias jurídicas e sociais, um na cidade de S. Paulo, e outro na de 

Olinda, e nelles no espaço de cinco annos, e em nove cadeiras, se ensinarão as matérias seguintes: 

1.º ANNO 

1ª Cadeira. Direito natural, publico, Analyse de Constituição do Império, Direito das gentes, e diplomacia. 

2.º ANNO 

1ª Cadeira. Continuação das materias do anno antecedente. 

2ª Cadeira. Direito publico ecclesiastico. 

3.º ANNO 

1ª Cadeira. Direito patrio civil. 
2ª Cadeira. Direito patrio criminal com a theoria do processo criminal. 

4.º ANNO 

1ª Cadeira. Continuação do direito patrio civil. 

2ª Cadeira. Direito mercantil e marítimo. 

5.º ANNO 

1ª Cadeira. Economia politica. 

2ª Cadeira. Theoria e pratica do processo adoptado pelas leis do Imperio. 
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anos após a Proclamação da Independência, e tinha por objetivo atender as necessidades 

burocráticas desta fase, bem como formar e preparar bacharéis que, até então, dependiam do 

estudo na Europa.  

Portanto, as primeiras faculdades de Direito foram criadas em São Paulo, no 

convento São Francisco, e outra em Olinda, no mosteiro São Bento (posteriormente 

transferido para Recife em 1854), com a finalidade de preencher as carreiras estatais, tendo 

em vista ofertarem conhecimento para a composição dos quadros de um dos poderes da 

União, qual seja, o Poder Judiciário, além de também formar profissionais que pudessem 

atuar nos Poderes Executivo e Legislativo. Portanto, refletiam a manutenção da elite que 

sucede a dominação colonial nos altos postos de gerência do Estado. De tais academias saíram 

eminentes políticos e juristas, tais como Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, além de escritores 

como Castro Alves.  

Insta considerar a importância do estudo da criação dos cursos jurídicos no Brasil 

na primeira metade do século XIX, uma vez que são responsáveis pela formação do bacharel. 

 
Convém, portanto, de início, observar que a instalação dos cursos jurídicos no 

Brasil, em 11 de agosto de 1827, logo após a Proclamação da Independência, dentro 

do processo de emancipação política do país, deu-se como parte das exigências 

culturais e ideológicas de um Estado Nacional em formação. Assim é que os novos 

bacharéis, oriundos das classes dominantes (latifúndios e comércio), não mais 

precisariam transpor o oceano para frequentar as universidades da Europa, em 

Roma, Bolonha, Paris, Montpellier e preferencialmente na vetusta Universidade de 

Coimbra. Tais quadros passaram a formar-se agora em território brasileiro com a 

finalidade de assumirem os postos de comando na estrutura burocrático-
administrativa e jurídico-política do Estado. Procurava-se estabelecer, assim, a 

formação de uma elite intelectual brasileira capaz de guiar a nação jurídica e 

politicamente. (MACHADO, 1999, p. 77-78). 

 

Apesar de representar um marco histórico na consolidação da cidadania brasileira, 

os cursos jurídicos eram locais de reprodução da legalidade oficial positiva, tendo por fim 

atender as prioridades burocráticas do Estado. Os bacharéis do Direito, naquela fase histórica, 

não possuíam preocupação em serem operadores do direito, mas revelavam-se como grandes 

políticos e burocratas do Estado. Não havia, porém, um real questionamento das estruturas 

sociais, e como consequência, o bacharel era formado para o entendimento da ordem 

estabelecida. 

 
A profissionalização da política, principiada no interior das academias de Direito, 

conferiu papel determinante ao bacharel. Operando no contexto de uma monarquia 

patrimonial, apropriaram-se os bacharéis das oportunidades de acesso e promoção 

nas carreiras diretivas dos órgãos centrais e regionais do governo. (ABREU, 1988, p. 

78). 
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A problemática sobre o ensino jurídico era centrada na finalidade institucional de 

formar bacharéis para a elite administrativa do País, olvidando a formação de advogados, 

magistrados ou juristas. A respeito das características das academias de Direito em São Paulo, 

transcrevemos este excerto: 

 
Se a história da Academia de São Paulo faz sobressair a ausência de um efetivo 

ensino jurídico no Império, que apenas esporadicamente produziu juristas de 

notoriedade nacional e doutrinadores do Direito, faz também destacar seu lado 

reverso: foi celeiro de um verdadeiro “mandarinato imperial” de bacharéis. Sob essa 
perspectiva, o estudo das condições sociais, culturais e intelectuais que principiam a 

formação do bacharel em São Paulo impõe-se como requisito para deslindar os 

nexos sociológicos entre os intelectuais brasileiros no Século XIX, a organização da 

cultura jurídico-política, a profissionalização da atividade política no horizonte do 

liberalismo e, por fim, a gênese do modelo de cidadania, nessa sociedade, durante a 

emergência da ordem social competitiva.  (ABREU, 1988, p. 79). 

 

Os primeiros cursos jurídicos originaram-se pelo ideal de manter coesa a elite 

política, disciplinada e voltada aos anseios do Estado. Não havia preocupação das faculdades 

de Direito em conscientizar o bacharel no seu papel na sociedade. A classe social dos 

primeiros bacharéis era a mais alta da sociedade, ou seja, os “apadrinhados”. Efetivamente, o 

acesso ao ensino superior em Direito no Brasil encontra obstáculos postos pela formação 

social desigual que não se apoia na igualdade de oportunidades, mas em privilégios de ordem 

socioeconômica. 

 
Sob o aspecto político-ideológico é então importante notar que o ensino do direito, 

iniciado aqui na fase imperial, tinha no jusnaturalismo, especialmente no de origem 
teológica, o seu único paradigma filosófico, que norteava o pensamento jurídico 

então reproduzido ainda no modelo coimbrão. Com efeito, o ensino jurídico no 

império caracterizou-se a) pelo controle do governo central; b) pela tradição 

jusnaturalista; c) pela metodologia centrada na aula-conferência; d) por ter sido o 

local de formação dos filhos das elites para assumirem a direção do país; e e) por 

permanecer desvinculado das estruturas sociais. Mas, já por esse tempo difundiam-

se também os postulados do liberalismo europeu, transplantado para os trópicos e 

absolutamente distorcido pela inusitada convivência dessa doutrina com a 

escravidão, com o latifúndio e com a exclusão política, tudo mediado por uma 

relação patrimonialista-estamental das elites com o Estado. (MACHADO, 1999, p. 

78). 

 

Em 1854 mediante o Decreto nº 1.386, houve uma reforma nos cursos jurídicos 

que passaram a se chamar Faculdades de Direito. Neste mesmo ano, transferiu-se o curso de 

Olinda para Recife. O currículo do Curso de Direito disposto na Lei nº 314, de 30.10.1895
3
, 

                                                             
3
 Art. 1º A partir do primeiro anno lectivo depois da publicação desta lei, o ensino nas Faculdades de Direito será 

feito em cinco annos, distribuidas as materias do curso pelas seguintes cadeiras: 

1º ANNO 

1ª cadeira – Philosophia do direito. 

2ª      »     – Direito romano. 

3ª      »     – Direito publico e constitucional. 
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trouxe modificações na organização do ensino jurídico brasileiro, tendo como consequência a 

inserção de algumas disciplinas, como Direito Romano e Direito Administrativo.  

Já em 1879, houve a reforma de “ensino livre”, segundo a qual, além das 

faculdades oficiais, poderiam ser criadas outras. Ademais, o currículo organizado no Decreto 

16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, em seu artigo 57, dispõe a composição em 17 disciplinas: 

Direito Administrativo e Ciência da Administração, Direito Comercial (02), Direito Penal 

(02), Direito Penal Militar, Medicina Pública, Direito Público Internacional, Direito Privado 

Internacional, Direito Judiciário Civil, Teoria e Prática do Processo Civil e Comercial, 

Economia Política, Ciência das Finanças e Filosofia do Direito. (MELO FILHO, 1984, p. 38). 

No plano de norma superior, a Constituição Brasileira de 1891 permitiu que os 

governos estaduais e a iniciativa privada criassem as próprias instituições de ensino superior, 

e assim foram instituídas as faculdades de Direito da Bahia e do Rio de Janeiro (1891), Rio 

Grande do Sul (1900), Pará (1902), Ceará (1903), Amazonas (1909), Paraná (1912) e 

Maranhão (1918).  

Sob a égide da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 4024/61, o Conselho 

Nacional de Educação emitiu o Parecer nº 215/62, aprovado em 15.09.1962 e homologado 

pelo então ministro da Educação, Darcy Ribeiro, propondo um currículo mínimo para o 

bacharelado em Direito, com duração de cinco anos, a ser implantado no ano letivo de 1963, 

constituído das catorze matérias seguintes: Introdução ao Estudo do Direito, Direito Civil, 

Direito Comercial, Direito Judiciário (com Prática Forense), Direito Internacional Privado, 

Direito Constitucional (incluindo Teoria do Estado), Direito Internacional Público, Direito 

                                                                                                                                                                                              
2º ANNO 
1ª cadeira – Direito civil (1ª cadeira). 

2ª       »     – Direito criminal (1ª cadeira). 

3ª       »     – Direito internacional publico e diplomacia.  

4ª       »     – Economia politica. 

3º ANNO 

1ª cadeira – Direito civil (2ª cadeira). 

2ª    »       – Direito criminal (especialmente direito militar e regimen penitenciario (2ª cadeira). 

3ª cadeira – Sciencia das finanças e contabilidade do Estado (continuação da 4ª cadeira do 2º anno). 

4ª cadeira – Direito commercial (1ª cadeira). 

4º ANNO 

1ª cadeira – Direito civil (3ª cadeira). 

2ª cadeira – Direito commercial (especialmente o direito maritimo, fallencia e liquidação judicial). 
3ª cadeira – Theoria do processo civil, commercial e criminal. 

4ª cadeira – Medicina publica. 

5º ANNO 

1ª cadeira – Pratica forense (continuação da 3ª cadeira do 4º anno). 

2ª cadeira – Sciencia da administração e direito administrativo. 

3ª cadeira – Historia do direito e especialmente do direito nacional. 

4ª cadeira – Legislação comparada sobre o direito privado. 
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Administrativo, Direito do Trabalho, Direito Penal, Medicina Legal, Direito Judiciário (com 

Prática Forense), Direito Financeiro e Finanças e Economia Política. Tal currículo manteve a 

característica tecnicista do Curso de Direito, desvinculando-se de aspectos humanistas, 

políticos, culturais e sociais. 

Posteriormente, a Resolução n. 162/72
4
 do Conselho Federal de Educação fixa os 

mínimos de conteúdo e duração a serem observados no Curso de Direito. Melo Filho (1984, p. 

45), ao analisar o currículo mínimo do Curso de Direito mediante a citada Resolução, conclui 

que: 

 
A situação em 1972 é bastante diferente. A sociedade é tecnológica e diferenciada. 

Os papéis a serem exercidos pelos advogados são vários, e variam inclusive de 

acordo com as características das regiões geográficas onde se encontram as 

faculdades. […] No entanto, os cursos jurídicos não sabendo usar da liberdade de 
comportamento que lhes foi concedida, optaram por uma autolimitação, vale dizer, 

renunciaram à autonomia posto que grande parte dos cursos transformaram em 

máximo o currículo mínimo afastando a flexibilidade, variedade e regionalização 

curriculares expressas pelas habilitações específicas (especializações) que viessem 

a atender ao dinamismo intrínseco do Direito e as possibilidades reais dos corpos 

docente e discente. 

 

A Lei nº 4215/63 instituiu o Exame de Ordem para o exercício da profissão de 

advogado, o que perdura até os dias atuais. A Resolução 03/1972, decorrente do Parecer nº 

162/72 do Conselho Federal de Educação, fixou o novo currículo mínimo da graduação em 

Direito que compreendia as matérias denominadas básicas e profissionais, inserindo nestas a 

disciplina Prática Forense, permitindo às instituições de ensino certo grau de autonomia para a 

definição de currículos plenos, uma vez respeitados os mínimos curriculares. Sobre a citada 

resolução, Melo Filho (1984, p. 45) assinala que 

 
[…] a Resolução de 1972 do Conselho Federal de Educação concedeu liberdade às 

universidades na organização curricular, condicionando-se apenas quanto à duração 
do curso e o currículo mínimo. No entanto, os cursos jurídicos não sabendo usar da 

liberdade de comportamento que lhes foi concedida, optaram por uma autolimitação, 

vale dizer, renunciaram à autonomia posto que grande parte dos cursos 

                                                             
4 Art. 1º. O currículo mínimo do curso de graduação em Direito compreenderá as seguintes matérias: A  – 

Básicas 1‐Introdução do Estudo do Direito 2  – Economia 3  – Sociologia B  – Profissionais 4  – Direito 

Constitucional (Teoria do Estado‐Direito Constitucional Geral  – Sistema Constitucional Brasileiro) 5  – 

Direito Civil (Parte Geral  – Obrigações: Parte Geral e Parte Especial  – Coisas  – Família  – Sucessão) 6  – 

Direito Penal (Parte Geral  – Parte Especial) 7  – Direito Comercial (Parte Geral  – Parte Especial) 8  – Direito 

do Trabalho (Relação de Trabalho  – Contrato de Trabalho  – Processo Trabalhista) 9  – Direito Administrativo 
(Poderes Administrativos  – Atos e Contratos Administrativos  – Controle de Administração Pública  – Função 

Pública). 10  – Direito Processual Civil (Teoria Geral  – Organização Judiciária  – Ações  – Recursos 0 

Execuções) 11  – Direito Processual Penal (Tipo de procedimento  – Recursos  – Execução) 12/13  – Duas 

entre as seguintes: a) Direito Internacional Público b) Direito Internacional Privado c) Ciência das finanças e 

Direito Financeiro (Tributário e Fiscal) d) Direito da Navegação (Marítima e Aeronáutica) e) Direito Romano 

f) Direito Agrário g) Direito Previdenciário h) Medicina Legal Parágrafo único  – Exigem‐se também: a) 

Prática Forense, sob a forma de estágio supervisionado; b) O Estudo de Problemas Brasileiros e a prática de 

Educação Física, com predominância desportiva, de acordo com a legislação específica 
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transformaram-se em máximo o currículo mínimo afastando a flexibilidade, 

variedade e regionalização curriculares expressas pelas habilitações específicas 

(especializações) que viessem a atender ao dinamismo intrínseco do Direito e as 

possibilidades reais dos corpos docente e discente. 

 

Em 1980, o Ministério da Educação convocou uma Comissão de Especialistas de 

Ensino Jurídico, que apresentou proposta de currículo mínimo para o curso de Direito, 

constituída de matérias básicas, de formação geral, de formação profissional e aquelas 

direcionadas a habilitações específicas, contudo tal proposta não foi objeto de deliberação 

pelo órgão. 

A portaria nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994, revogou as disposições em 

contrário, especialmente as Resoluções nºs 3/72 e 15/73 do extinto Conselho Federal de 

Educação, fixando as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico cuja 

duração foi determinada no mínimo de 3.300 horas de atividades e sua integralização em pelo 

menos cinco e no máximo oito anos letivos. Tal portaria obteve avanços para o curso jurídico 

no que tange ao seu direcionamento para a realidade social, bem como relacionamento dos 

conteúdos com as atividades, concebendo o estágio curricular supervisionado como prática 

jurídica. 

Novo marco legal foi estabelecido com a Lei de diretrizes e bases da educação 

nacional nº 9.394/96, confirmada pelo Plano Nacional de Educação, conforme a Lei 

10.172/2001. Os incisos VII e VIII do art. 9º da referida lei conferem à União a atribuição de 

baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, bem como assegurar 

processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos 

sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. 

Estas matrizes legais e históricas deixaram marcas que se refletem no atual ensino 

jurídico brasileiro que, muitas vezes, se vincula a um estudo dogmático e acrítico. O acesso 

aos cargos públicos mediante concurso público de provas e títulos ainda leva em conta a 

seleção dos melhores conhecedores das leis e códigos que na maioria das vezes estão 

distanciados da realidade da sociedade civil e da preocupação com o interesse público.  

No âmbito do Ministério Público, por exemplo, a atuação do promotor de justiça, 

no contexto estadual, ou do procurador da república, no plano federal, exige habilidades 

relacionadas às disciplinas Sociologia, Psicologia, Antropologia e Assistência Social, não 

aprendidas durante os anos de estudo na Academia. Ao contrário, exige-se nas faculdades a 

memorização de leis, doutrinas, normas, códigos e interpretações jurisprudenciais. Outro 

exemplo da necessidade de conhecimentos extrajurídicos é um promotor do Tribunal do Júri 
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que precisa no exercício de seu cargo de conhecimentos aprofundados em Criminologia, 

Vitimologia, Oratória, Neurolinguística e Medicina Legal. 

Outrossim, os baixos índices de aprovação obtidos pelos bacharéis em Direito nos 

exames de medida da capacitação para o exercício da advocacia estão ligados a uma provável 

deficiência no ensino jurídico que, uma vez não satisfatório, compromete a formação dos 

operadores do Direito, pois forma, em muitos casos, despachantes de petições. Milhares de 

bacharéis em Direito não auferem aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e 

têm, ao final do Curso de Direito, um diploma sem utilidade, pois não se tornam advogados, 

promotores, defensores, juízes, procuradores, tampouco delegados. De acordo com o Texto 

Constitucional, o advogado é essencial para a administração da Justiça e, uma vez bem 

preparado, é e será instrumento de melhoria do Poder Judiciário e buscará a aplicação da 

justiça no caso concreto de forma melhor. 

 
Desde a instalação dos primeiros cursos jurídicos em Olinda e em São Paulo, a tônica 

tem sido a mesma: improvisação, ingerência política, péssimas instalações, 

congregações fechadas, corpo discente afastado do processo decisório da escola, 

despreocupação pedagógica e, especialmente, uma visão estrábica de que a Escola de 
Direito se destina a informar o acadêmico sobre a legislação vigente e os costumes 

judiciários, consubstanciados no sistema legislativo e na jurisprudência vigentes. Ou 

seja, a Faculdade de Direito vista como Agência de Informação da Dogmática 

Jurídica. (FELKER, 2001, p. 68). 

 

Os cursos de Direito, assim como os demais, necessitam de autorização do 

Ministério de Educação para iniciarem suas atividades, passando por avaliação institucional, 

após formarem a primeira turma, para obterem o respectivo reconhecimento. Somente após 

essa chancela do MEC, as instituições de ensino superior podem expedir diplomas com plena 

validade. 

 
Do ponto de vista dos que defendem uma perspectiva democrática e social da 

educação, certamente há um consenso acerca da necessidade de as instituições de 

ensino serem avaliadas. Tal consenso tem relação com a necessidade de controle 

social sobre as instituições públicas. No que tange à iniciativa privada, o sistema de 

avaliação externo tem sido o único espaço de debate acerca da qualidade dessas 

instituições, embora até agora com pouca eficácia dos instrumentos de punição para 

as instituições que não têm avaliação satisfatória. (GOUVEIA, et alii, 2005, p.126). 

 

Na segunda metade dos anos de 1990, os dados do Exame Nacional de Cursos 

apontam que a valorização do trabalho do professor, por meio da organização de carreiras 

docentes consistentes, e o bom gerenciamento das horas disponíveis, tendem a produzir um 

melhor desempenho pelos alunos (MARCHELLI, 2007, p. 199).  

O Conselho Federal da OAB, em 1991, criou a Comissão de Ensino Jurídico, sob 

a presidência do conselheiro Paulo Luiz Netto Lôbo, a qual é responsável por apresentar 
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soluções para a crise na área do ensino do Direito, bem como recomendar a suspensão da 

abertura de cursos jurídicos. 

A Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, bacharelado, dispondo acerca de 

conteúdos mínimos que devem ser observados pelos cursos de Direito; porém as disciplinas 

que levam o estudante a estabelecer relações com outras áreas do saber não possuem o 

desenvolvimento nem o espaço ideal, integrando a grade curricular como exigência formal do 

MEC. 

 
Resolução nº 9/2004 do MEC - Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá 

contemplar, em seu Projeto Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos 

e atividades que atendam aos seguintes eixos interligados de formação: 

I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo, 
estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre 

outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência 

Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. 

II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, 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 
III - Eixo de Formação Prática, objetiva 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.5 

 

O ensino do Direito deve primar pela inserção de referidos eixos de formação 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, bem como ser comprometido com a justiça social, 

mediante a formação de profissionais com uma visão crítica e alicerçados em conhecimentos 

apreendidos com método, constituído dialogicamente na relação ensino-aprendizagem. 

Quanto à formação da universidade alicerçada na realidade concreta e cônscia de sua função 

de formação de profissionais críticos, Luckesi (2005, p. 42) acentua que 

 
Queremos, enfim, uma universidade “consciência crítica da sociedade”, ou seja, um 
corpo responsável por indagar, questionar, investigar, debater, discernir, propor 

caminhos de soluções, avaliar, na medida em que exercita as funções de criação, 

conservação e transmissão de cultura. A universidade, entretanto, só poderá 

desempenhar tais funções quando for capaz de formar especialistas para os quadros 

dirigentes da própria universidade, do município, do Estado, da nação, com aguda 

consciência de nossa realidade social, política, econômica e cultural e equipada com 

                                                             
5 Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12991&Itemid=866>. Acesso em: 

30 nov.  2012. 
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adequado instrumental científico e técnico que, permitindo ampliar o poder do 

homem sobre a natureza, ponha a serviço da realização de cada pessoa as conquistas 

do saber humano. 

 

A Resolução nº 9/2004 do Ministério da Educação, em seu artigo 7º, dispõe que o 

projeto pedagógico do curso de graduação em Direito deve privilegiar a realização de estágio 

supervisionado, haja vista a implementação do perfil desejado para o formando. Referido 

estágio é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o 

respectivo regulamento, com suas modalidades de operacionalização. Ressalte-se que o 

estágio em Direito deverá ser realizado na própria instituição de ensino, mediante o Núcleo de 

Prática Jurídica, uma vez estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentação 

aprovada pelo conselho superior acadêmico competente, podendo, em parte, privilegiar  

convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de advocacia; em serviços de 

assistência judiciária implantados na instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública, ou, ainda, em departamentos jurídicos oficiais, 

importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na elaboração de relatórios que 

deverão ser encaminhados à Coordenação de Estágio das IES, para a avaliação pertinente.  

As atividades complementares, também previstas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Direito, são responsáveis por estimular a realização de 

estudos independentes, de interdisciplinaridade, de constante atualização profissional 

específica, notadamente nas relações com a prática profissional, devendo ser realizadas no 

decorrer do curso. Tais atividades dizem respeito a projetos de pesquisa, monitoria, projetos 

de extensão, seminários, congressos, simpósios, conferências, iniciação científica, além da 

possibilidade de cursar disciplinas em outras instituições de ensino superior.  

Conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 9/2004, as atividades 

complementadores são componentes curriculares enriquecedores e complementadores do 

perfil do formando, pois possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, do 

conhecimento e da competência do aluno, inclusive quando adquirida fora do ambiente 

acadêmico. Inclui a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações 

de extensão junto à comunidade, não se confundindo com a realização de Estágio 

Supervisionado ou com o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Ademais, as atividades de extensão no Curso de Direito são vistas como 

necessário prolongamento da atividade de ensino e instrumento para a iniciação científica, 
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atentando-se para a integração das ações do curso com as experiências da vida cotidiana na 

comunidade, bem como nos órgãos judiciários e instituições envolvidas com a administração 

da justiça. 

Quanto ao acompanhamento e avaliação, a citada Resolução acentua que as 

instituições de educação superior deverão adotar formas específicas e alternativas de 

avaliação, interna e externa, sistemáticas, envolvendo todos quantos se contenham no 

processo do curso, centradas em aspectos considerados fundamentais para a identificação do 

perfil do formando.  

Nessa perspectiva, há uma exigência legal de que os planos de ensino, a serem 

fornecidos aos alunos antes do início de cada período letivo, deverão conter, além dos 

conteúdos e das atividades, a metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os critérios 

de avaliação a que serão submetidos e a bibliografia básica. 

Os cursos jurídicos atuais são criticados pela valorização de um conhecimento 

dogmático e normativo, onde impera o positivismo jurídico com o atrelamento do direito à lei 

e com a prevalência do estudo dos códigos legais em prejuízo do estudo crítico e reflexivo, 

bem como de uma visão compartimentalizada do pensamento jurídico. Quando não há uma 

formação política, o bacharel não consegue contextualizar devidamente as normas e aplicá-las 

corretamente, como, por exemplo, a análise dos efeitos de determinada norma sobre uma 

classe social menos favorecida. Isso ocorre pela desvinculação dos conteúdos bibliográficos 

com a realidade social. 

Esse modelo pedagógico deriva de um ciclo, pois o professor que recebeu uma 

formação voltada para o positivismo e tecnicismo não irá repassar aos seus alunos 

conhecimentos humanísticos e críticos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para realizar um movimento de busca da experiência dos professores do Curso de 

Direito inseridos no ensino superior do Estado do Ceará, escolhemos o estudo de caso. A 

Fenomenologia será o arcabouço teórico-prático – a um só tempo - teoria e método capaz de 

alimentar as compreensões que devemos produzir neste estudo, centralizado em Martin 

Heidegger (1889-1976), como fenomenólogo que referencia nossa perspectiva. Por que trazer 

a visão da fenomenologia para alimentar reflexões sobre a experiência do docente do curso de 

Direito? 

Como ciência das essências, a Fenomenologia revitalizou a Filosofia, tornando as 

investigações metafísicas tão sólidas quanto científicas. O método proposto por Edmund 

Husserl (1859-1938) permite a investigação rigorosa de fenômenos sociais, políticos, 

psicológicos e éticos da existência humana. 

Heidegger, por sua vez, contextualizou um objeto, que merece destaque em sua 

obra Ser e Tempo, criada em 1927, na qual compreende um ente mediado pela 

fenomenologia, partindo da existência do homem, dos aspectos ônticos, que são os modos 

de ser desse ente, para chegar ao ontológico, o sentido do ser humano no mundo. Como 

assevera Casanova (2010, p. 40), três elementos husserlianos interessam efetivamente: a 

noção de intencionalidade, a ideia de redução fenomenológica e o lema husserliano as 

“coisas elas mesmas” (HEIDEGGER, 2009, p.66).  

 
O que Husserl tem em vista com o seu lema “rumo às coisas mesmas” aponta 

para a constituição originária dos campos intencionais, ou seja, dos campos 

formados a partir das relações imanentes entre a consciência pura e seus objetos 

específicos. Para Heidegger, porém, o discurso acerca de tais relações puras e 

imanentes acaba por envolver uma última ingenuidade, uma vez que continua 

trabalhando com a conceptualidade sedimentada da tradição. Ao empreender a 
suspensão fenomenológica e buscar superar o modo como inicialmente 

conhecemos e intuímos os fenômenos em geral, Husserl continua sob o domínio 

da facticidade e de suas estruturas prévias: ele continua se valendo da semântica 

sedimentada que constitui a visão de mundo própria ao seu tempo e é somente 

essa semântica que lhe permite colocar em questão tudo aquilo que ele coloca 

em questão e seguir os modos de resolução dos problemas que ele efetivamente 

apresenta. (CASANOVA, 2010, p. 52). 

 

A busca da compreensão do sentido do ser, na fenomenologia heideggeriana, 

parte da aproximação ôntica do ser em direção às suas determinações ontológicas. 

Heidegger propôs interrogar ao ente, tal como ele é em si mesmo, sobre o sentido de seu 

ser. Para isso, ele precisou escolher dentre todos os entes aquele a quem fosse possível 
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interrogar. O único ente que detém essa possibilidade é o que pode elaborar a questão do 

ser, ou seja, o homem. Somente o homem, entre todos os entes, pode representar os seres 

como tais e ter deles a consciência que a elaboração da questão do ser exige.  

 
A analítica existencial tem pretensões de tomar o lugar entre as teorias da 

consciência e as modernas teorias da análise da linguagem. Entre a onto-(teo) 
lógica das teorias da consciência e a semio-lógica das teorias do discurso, situa-

se a ontologia da finitude – a analítica existencial, como projeto de Ser e tempo. 

Sua ligação com as filosofias da consciência se faz através das filosofias da 

psicologia da época e posteriores – a possibilidade do constructo “estar-aí”. E, 

por outro lado, sua ligação com as teorias da linguagem faz-se através da ideia 

do sentido, ligado à praxis do ser-no-mundo. (STEIN, 2008, p. 33). 

 

Na fenomenologia heideggeriana, compreender só é possível ao homem na 

medida em que ele, estando no mundo, se ocupa de analisar os objetos que estão dentro do 

mundo e de interrogar sobre o mundo. Com isto, Heidegger acrescenta à Filosofia a 

compreensão de um ser envolvido no mundo, estabelecendo a dinâmica de processo que 

nunca será concluído. 

O ente é um modo de ser, por meio do qual esse ser é manifesto. Para o Filósofo, 

o ser é determinante deste ente e cada ente em si constitui uma das possíveis manifestações do 

ser. Assim, ele identifica momentos distintos, entretanto inter-relacionados e interdependentes, 

pertencentes ao ser e ao ente, denominados ontológico e ôntico. 

 
O existir tem primazia sobre todos os demais entes. Em primeiro lugar, uma 

primazia ôntica: esse ente está determinado em seu ser pela existência. Em segundo 

lugar, ontológica: o existir em si mesmo, por sua determinação como existência, 

“ontológico”. E em terceiro lugar, como é próprio do existir uma compreensão do 

ser que não é existir, tem uma primazia ôntico-ontológica: é condição de 

possibilidade de todas as ontologias. Por isso, nenhum modo de ser específico 

permanece oculto ao existir. (MARÍAS, 2004, p. 476).  

 

Portanto, o termo ontológico relaciona-se às características fundamentais que 

possibilitam as várias maneiras de algo se tornar manifesto. O ser, que pertence ao campo 

ontológico, se utiliza de um ente para se tornar presente, percebido, compreendido e 

conhecido, isto é, manifesto, mesmo que isso ocorra de forma velada, com poucos nítidos 

contornos. Essa ideia é explicitada quando Heidegger elucida o fenômeno como o que já 

sempre se mostra em si mesmo nas manifestações, de maneira prévia e concomitante. 

 
A presença se determina como ente sempre a partir de uma possibilidade que ela é e, 

de algum modo, isso também significa que ela se compreende em seu ser. Este é o 

sentido formal da constituição existencial da presença. Nele, porém, encontra-se a 

indicação de que, para uma interpretação ontológica desse ente, a problemática de 

seu ser deve ser desenvolvida a partir da existencialidade de sua existência. Isso 
porém não quer dizer construir a presença a partir de uma determinada ideia possível 

de existência.  Ao contrário, no ponto de partida da análise, não se pode interpretar a 
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presença pela diferença de um modo determinado de existir. Deve-se, ao invés, 

descobri-la pelo modo indeterminado em que, numa primeira aproximação e na 

maior parte das vezes, ela se dá. Esta indiferença da cotidianidade da presença não é 

um nada negativo, mas um caráter fenomenal positivo deste ente. É a partir deste 

modo de ser e com vistas a este modo de ser que todo e qualquer existir é assim 

como é. Denominamos esta indiferença cotidiana da presença de medianidade. 

(HEIDEGGER, 2009, p. 87) 

 

A noção de ôntico é usada para designar o que é percebido de imediato, logo 

visto e entendido no que está manifestado. Refere-se ao campo das possibilidades, das 

manifestações em si, do fenomênico, isto é, aquilo em que alguma coisa se mostra algo 

que logo se pode ver do fenômeno, mas que não é o fenômeno. 

 
Os fenômenos constituem, pois, a totalidade do que está à luz do dia ou se pode pôr 

à luz, o que os gregos identificavam, algumas vezes, simplesmente com os entes, a 

totalidade de tudo que é. Ora, o ente pode mostrar-se por si mesmo de várias 
maneiras, segundo sua via e modo de acesso. Há até a possibilidade de o ente 

mostrar-se como aquilo que, em si mesmo, ele não é. Neste modo de mostrar-se, o 

ente “se faz ver assim como...” Chamamos de aparecer, parecer e aparência 

(Scheinen) a esse modo de mostrar-se. (HEIDEGGER, 2009, p. 67) 

 

Para Heidegger, a fenomenologia é, antes de tudo, um conceito de método. Ela 

deve ser percebida como possibilidade do pensamento e não como ciência rigorosa ou  

movimento filosófico. Ele considera que não é próprio dela caracterizar a substância ou a 

essência do objeto da investigação filosófica, mas seu modo, ou seja, como ele é.  

 
A expressão “fenomenologia”significa, antes de tudo, um conceito de método. Não 

caracteriza a qüididade real dos objetos da investigação filosófica, o quê dos objetos, 

mas o seu modo, o como dos objetos. Quanto mais autenticamente opera um 

conceito de método e quanto mais abrangentemente determina o movimento dos 

princípios de uma ciência, tanto maior a originalidade em que ele se radica numa 

discussão com as coisas elas mesmas e tanto mais se afastará do que chamamos de 

artifício técnico, tão numeroso em disciplinas teóricas. (HEIDEGGER, 2009, p. 66) 

 

E o mundo, para Heidegger, não é um conjunto de elementos objetivamente 

observados, tal como descrito no âmbito das Ciências Naturais. O mundo é o conjunto de 

tudo o que já foi interpretado pelo ser. Assim, compreender significa observar o ser no 

contexto das realidades já interpretadas, que compõem o mundo do ser que está 

interpretando. A compreensão é vista, portanto, como um fenômeno ontológico e não 

somente um processo secundário de interpretação. 

 
Para Heidegger, o Psicologismo, apesar de seus méritos na investigação dos 

fenômenos da consciência, não passa de um tipo de empirismo, dada a sua  

incapacidade de perceber o objeto próprio da Lógica e a sua autonomia em relação 

aos fatos psíquicos. O nosso conhecimento dos objetos reais contém um elemento, 

que não pode ser reduzido pura e simplesmente à intuição sensível. Trata-se das 
formas universais ou categorias insensíveis, através das quais nós pensamos as 

coisas singulares. Estas formas correspondem às essências da metafísica tradicional, 
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enquanto revelam as estruturas fundamentais e necessárias da realidade, da qual as 

ciências positivas estudam o conteúdo de fato. (MACDOWELL, 1993, p. 30) 

 

Ainda no referencial teórico, ampliando a compreensão sobre a fenomenologia e a 

hermenêutica, houve o cuidado de tratar sobre o pensamento dos filósofos Schleiermacher, Dilthey 

e Gadamer, que trataram sobre a Hermenêutica filosófica aplicada à área das Ciências Humanas. A 

justificativa de abordar tais autores se manifesta num movimento em busca da compreensão. 

No início do século XIX, o teólogo protestante Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 

(1768-1834) propõe uma nova hermenêutica voltada para o ato humano de compreender, ou seja, o 

campo da expressão humana. Foi  quem primeiramente tentou criar uma hermenêutica filosófica, 

lançando as bases da interpretação do pensamento das Ciências Humanas. Para o citado Filósofo, a 

Hermenêutica deve partir não de técnicas para a clarificação de vários tipos de textos, ferramentas 

para decifrar a primeira operação há pouco referida, mas da compreensão que o homem faz do que 

foi dito. Ao realizar a leitura de um texto, há um diálogo entre o leitor e o autor, no qual o primeiro 

deve esforçar-se pelo reencontro da intenção do autor.  

Também na área jurídica, situa-se a sua contribuição para interpretar os textos legais 

realizada pelos magistrados, voltando a atenção não apenas para o texto, mas também para o seu 

autor. A Hermenêutica é a arte de descobrir os pensamentos de um autor, de um ponto de vista 

necessário, com origem em sua exposição. (SCHLEIERMACHER, 1999, p. 30).  

Schleiermacher situa o homem como figura central de qualquer processo 

hermenêutico, porquanto é dele, ser concreto, que parte o ato da compreensão. Acentua que o 

ato de interpretar tem dois momentos distintos: a interpretação gramatical e a de perfil 

psicológica. A primeira é voltada para a expressão do que foi dito dentro dos limites da 

linguagem. Esta atividade obedece, portanto, a leis gerais e objetivas, e é vista por 

Schleiermacher como um processo negativo, geral e mesmo limitativo, no qual se coloca a 

estrutura em que opera o pensamento. (PALMER, 1989, p.95). 

A interpretação gramatical é feita com suporte no método comparativo, já que os 

participantes do diálogo utilizam o conhecimento de linguagem de que já dispõem para comparar 

as regras gerais com as palavras particulares que estão sendo utilizadas. 

 
Esta percepção da relação de um autor com as formas já estabelecidas na sua 

literatura é um momento tão importante da interpretação que, sem ele, nem o 

conjunto nem o detalhe podem ser compreendidos corretamente. 

(SCHLEIERMACHER, 1999, p.40). 

 

Também é preciso ressaltar, neste ponto, que o fato de o autor focalizar muito de 

seu pensamento nos aspectos psicológicos da interpretação não significa que ele menospreze a 
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linguagem como elemento essencial ao ato de interpretar. Além de reconhecer na linguagem 

um instrumento fundamental de comunicação, o Filósofo assevera que muito da 

individualidade do autor aparece por meio de seu estilo.  

As duas interpretações feitas pela pessoa, tanto a gramatical quanto a psicológica, 

que levam à reconstituição da atividade mental do autor do texto que  procuramos interpretar, 

desenvolvem-se dentro de um círculo hermenêutico. Para Schleiermacher, todo ato de 

compreensão é circular. Somente é possível se compreender algo fazendo uma comparação 

com outra coisa que já se conhece. 

 
Desse modo o processo interno torna-se, graças aos procedimentos divinatório e 

comparativo, tão completamente transparente que, uma vez que o assim intuído 

claramente é um pensamento, e que não se pensa sem palavras, com isso a relação 

global desta produção de pensamento e configuração para a língua já está dada 
inteiramente ao mesmo tempo; mas também de modo 

inverso.(SCHLEIERMACHER, 1999, p.44). 

 

Tudo aquilo que o ser humano compreende situa-se em partes sistematicamente 

organizadas que compõem um círculo. As partes, juntas, formam o todo, e o todo determina o 

sentido das partes. Assim, no momento em que busca compreender uma palavra, por exemplo, 

o indivíduo analisa aquele elemento particular desde o todo, ou seja, da frase na qual ela se 

insere. Aquela palavra, juntamente com as demais que compõem a frase, determinará o seu 

sentido, mas o contexto da frase também influencia o sentido da palavra. 

 
Consequentemente um conceito individual tira o seu significado de um contexto ou 

horizonte no qual se situa; contudo o horizonte constrói-se com os próprios 

elementos aos quais dá sentido. Por uma interacção dialética entre o todo e a parte, 
cada um dá sentido ao outro; a compreensão é, portanto, circular. E porque o sentido 

aparece dentre deste ‘círculo’, chamamos-lhe o circulo hermenêutico. (PALMER, 

1989, p. 94). 

 

Da concepção de que o ato de compreender se desenrola dentro de um círculo 

hermenêutico deriva outra formulação filosófica de Schleiermacher: a noção de pré-

compreensão. Para compreender algo particular, a pessoa deve, necessariamente, analisá-lo no 

contexto do todo de que faz parte.  Como explicar que alguém compreenda, por exemplo, uma 

obra de Aristóteles, sem ter qualquer noção das linhas de seu pensamento em geral? Tal 

fenômeno é possível porque os agentes da comunicação partilham a linguagem e a matéria do 

discurso que se quer compreender. Assim, o receptor da mensagem tem uma compreensão 

prévia do que será transmitido, tanto no plano linguístico como de pensamento. Isto 

possibilita que ele desenvolva o movimento dialético entre o todo e a parte e de volta do 

último para o primeiro, formando uma espiral de compreensão progressiva. 
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Schleiermacher divide seu método hermenêutico em dois grupos: o primeiro 

chamado de gramatical e o segundo de técnico ou adivinhatório. Sobre o primeiro 

método pode-se elencar duas finalidades, a de determinar o espírito linguístico 

comum ao autor e ao público original, e o de determinar o sentido das palavras a 

partir do contexto em que são situadas. Surge com esta segunda finalidade a ideia do 
círculo hermenêutico. Já em relação à interpretação técnica pode-se dizer que sua 

finalidade está ligada à busca da decisão sensível do autor, ou seja, o seu estilo; 

deve-se, portanto, compreender o estilo em sua particularidade. Para alcançar a 

interpretação técnica, Schleiermacher apresentará dois métodos: o adivinhatório, que 

consiste em captar o individual pela adivinhação formando uma conjectura, para 

torná-lo comparável. É o chamado psicologismo. Já o segundo consiste em captar o 

universal, por oposição ao particular. A interpretação técnica somente ocorrerá 

quando esses dois métodos forem utilizados conjuntamente, ou seja, quando se 

tentar ir do particular para o universal, e do universal para o particular. (SALGADO, 

2005, p. 29). 

 

Feita esta breve análise das ideias de Schleiermacher, é possível vislumbrar 

diversos pontos em que seu pensamento representou uma grande evolução na concepção e no 

estudo da Hermenêutica. Inicialmente, porque o autor rompeu com a noção da Hermenêutica 

como parte de outras disciplinas, propondo o desenvolvimento de uma hermenêutica geral 

dotada de teor científico. Também foi de insofismável valia sua contribuição ao elaborar as 

teorias da pré-compreensão e do círculo hermenêutico que, juntas, explicam a dinâmica da 

compreensão humana. 

Ao reconhecer o fato de que a interpretação tem não somente uma faceta 

gramatical, mas também psicológica, Schleiermacher trouxe para o ato da compreensão 

elementos subjetivos (os sentimentos do autor) apreendidos por intermédio da intuição do 

interlocutor. Tal visão alarga os horizontes da interpretação para, ao final, reconhecê-la 

como atividade humana, e, portanto, inevitavelmente subjetiva. 

Na área jurídica, este pensamento torna-se inócuo se o operador do Direito, 

instrumento de aplicação da norma ao fato e veículo da evolução da Ciência do Direito, 

estiver atado, em sua função, aos limites estreitos do legalismo. Vê-se, portanto, que 

atualmente o aplicador do Direito deve ter uma atitude ativa, de criação do Direito no caso 

concreto, objetivo alcançado pela decisão. 

O Direito, assim como todas as Ciências Humanas, não deve se prender somente 

ao uso da lógica formal, baseada em evidências e demonstrações. Isto não significa, porém, 

que estes ramos do conhecimento humano sejam dominados pelo irracionalismo. 

O papel da decisão, nestes casos, é exatamente o de retirar o saber das Ciências 

Humanas dos limites estreitos da lógica formal, sem, contudo, pender para a arbitrariedade, 

façanha alcançada com o uso da teoria da argumentação. Ditas decisões figuram como o 

instrumento de evolução e aperfeiçoamento destas ciências. 
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No Direito em particular, este objetivo é alcançado mediado pela decisão em juízo, 

imperativo indeclinável na ordem jurídica brasileira. Esta decisão, no entanto, para ser 

efetivamente um instrumento de evolução científica, deve ser tomada por um magistrado 

consciente de sua atitude diante do conflito a ser dirimido – uma posição não de mero aplicador 

da lei, mas também de intérprete e criador do Direito, no caso concreto. 

Entender a aplicação do Direito como atividade puramente mecânica de subsunção do 

fato à norma jurídica, implica admitir que os juízes não passam de meros fantoches manipulados 

por um ente supostamente dotado de vontade própria: a lei. 

Isso porque, para a concepção perfilhada pela corrente cognoscitiva, a 

interpretação se traduziria numa operação tão objetiva quanto uma operação matemática 

qualquer. E, para tanto, todos seriam capazes de efetuá-la, bastando o conhecimento de regras 

matemáticas aplicáveis. 

A doutrina da subsunção baseia-se no seguinte silogismo: a premissa maior é a 

fórmula legal, a premissa menor é o fato e a conclusão é a consequência jurídica. Celso Ribeiro 

Bastos esclarece tal procedimento: a subsunção é a comprovação de que efetivamente se dão as 

condições de uma consequência jurídica. (1999, p.164). 

Esta formulação doutrinária, na verdade, está sedimentada na necessidade 

existente em qualquer ordenamento jurídico de oferecer segurança, entendida esta como o 

prévio conhecimento das regras que irão regulamentar as diversas relações surgentes na 

sociedade. 

Assim, mesmo que a lei seja incerta, injusta ou esteja equivocada, para essa 

doutrina, há de ser aplicada a lei, pois assim se evita que os juízes possam vir a cometer mais 

erros, além daqueles já presentes na lei. Ademais, é pela função interpretativa realizada 

principalmente pelos magistrados que se alcança a desejável estabilidade jurídica, adequando-

se a letra seca da lei à evolução operada no seio na sociedade. 

Em resumo, como visto, foi Schleiermacher quem, primeiramente, tentou criar uma 

hermenêutica filosófica, lançando as bases da interpretação do pensamento nas ciências humanas. 

Com efeito, ele reconheceu que a interpretação não é apenas gramatical, mas também 

psicológica. Tal visão alarga os horizontes da interpretação para, ao final, reconhecê-la 

como uma atividade humana, e, portanto, inevitavelmente subjetiva. Partindo das ideias de 

Schleiermacher, Dilthey empreendeu estudos que visaram ao procurar o fundamento de 

validade das ciências do espírito, as denominadas Geisteswissenschaften, para chegar à 

conclusão de que o estudo das ciências que tratam do homem pode ser empreendido a partir 

da sua historicidade. 
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Após dissertar sobre o pensamento filosófico de Schleiermacher, abordaremos as 

ideias de Wilhelm Dilthey (1833-1911), que foi filósofo, historiador literário e significativo 

representante das correntes de superação do formalismo e do racionalismo típicos do 

positivismo filosófico. Sua doutrina é voltada para a procura de uma base epistemológica para 

as Ciências Sociais, aqui compreendidas em sentido amplo para englobar todas as ciências 

que interpretam as expressões da vida interior do homem. (PALMER, 1989, p.105). 

 Assim é que seus estudos visam ao desenvolvimento de uma crítica da razão 

histórica, com o intuito de procurar o fundamento de validade das Ciências do Espírito, as 

denominadas Geisteswissenschaften. Fica evidente aqui a intensiva influência de sua 

formação de historiador nos contornos de sua doutrina, nitidamente centrada na natureza 

histórica da existência humana. Para ele, o texto a interpretar é a própria realidade humana no 

seu desenvolvimento histórico. 

 
A existência identifica-se com a sua história e com o borbotar original pelo qual a 

liberdade, que ela é, a constitui e, ao mesmo tempo, a limita e enclausura, pois, a 

cada momento do seu devir, ela é tudo o que pode ser e não é realmente mais nada. 

É isto que explica a ausência de dimensão em profundidade da liberdade 
existencialista. Não há mais nada para lá dela mesma: a existência não tem 

espessura, porque em nada se apoia senão em si própria. (JOLIVET, 1953, p. 20). 

 

O fundamento epistemológico das Ciências Sociais, segundo Dilthey, não pode 

ser encontrado nas regras que ditam as Ciências Naturais, porque sua perspectiva reducionista 

e mecanicista, subsumida a normas de causalidade, embora adequada para explicar fenômenos 

da natureza, é insuficiente para desvendar a complexidade e a plenitude dos fenômenos 

humanos. Dito fundamento tampouco será encontrado nas considerações metafísicas das 

correntes idealistas, porque a experiência humana não se desenvolve no ambiente estéril do 

pensamento, mas no mundo concreto dos fatos. É preciso, portanto, procurar uma nova 

abordagem epistemológica para as Ciências Humanas. Nas palavras do Filósofo 

 
Somente na experiência interna, nos fatos da consciência, encontra-se um local 

seguro para ancorar meus pensamentos, e espero confiadamente que nenhum leitor 

se mantenha neste campo, à força da demonstração. Toda a ciência é ciência da 

experiência, mas toda experiência encontra seu nexo original e a validade que este 

presta nas condições de nossa consciência, dentro da qual se apresenta: na totalidade 

de nossa natureza6. (DILTHEY, 1967, p. 5). 

 

                                                             
6
 Sólo en la experiencia interna, en los hechos de la conciencia encontré un punto seguro donde anclar mi 

pensamiento, y espero confiadamente que ningún lector se sustraerá, en este terreno, a la fuerza de la 

demonstración. Toda ciencia es ciencia de la experiencia, pero toda experiencia encuentra su nexo original y la 

validez que éste le presta en las condiciones de nuestra conciencia, dentro de la cual se presenta: en la totalidad 

de nuestra naturaleza. (DILTHEY, 1967, p. 5). (texto na linguagem original) 
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Dilthey assegura que o estudo das ciências que tratam do homem só pode ser 

empreendido com esteio na sua historicidade. Demonstrando nítidas tendências para o 

pensamento sociológico, assevera que o homem existe dentro da sociedade. Esta sociedade é 

formada por meio das relações entre pessoas, a que se credita a produção de cultura. É cediço 

o fato de que o homem produz cultura porque é capaz de modificar seu mundo para atender as 

suas necessidades. Ele não está preso, portanto, a normas rígidas ditadas pelo instinto, mas se 

deixa reger pelos caminhos por vezes imprevisíveis da inteligência e da criatividade. O 

homem, portanto, não evolui apenas biologicamente; ele faz história. A compreensão das 

Ciências Humanas deve passar, necessariamente, pela historicidade do homem. 

 
O que temos em meio à concepção diltheriana das vivências, assim, pode ser 

expresso da seguinte forma: o singular se movimenta incessantemente no interior de 

suas vivências particulares subjetivas. Essas vivências, contudo, não se reduzem ao 

âmbito de realização do singular, porque se encontram desde o princípio imersas no 

campo de objetivação daquilo que Dilthey denomina “a vida do espírito”. Para 

Dilthey, o que torna uma vivência em última instância possível é justamente o 

elemento comum que traspassa constantemente o campo de constituição das 
vivências. A ligação entre as vivências e as objetivações do espírito, porém, não se 

estabelece por si mesma, mas depende fundamentalmente da compreensão que 

articula a vivência com as exteriorizações da vida. A função da compreensão é aqui 

justamente produzir uma supressão do caráter estreito das vivências, articulando-as 

cada vez mais amplamente com o espaço comum do qual nascem as suas 

expressões. (CASANOVA, 2010, p. 35-36). 

 

Consoante o entendimento de Dilthey, o nosso pensamento deve ser orientado 

com base na vida e para ela, não se devendo encontrar ideias por detrás da vida. Defende um 

apego à experiência concreta e histórica (a própria vida), em contraposição à busca de 

fundamentos metafísicos para se explicar a realidade humana, sob o argumento de que este 

dificilmente leva a resultados universalmente válidos (PALMER, 1989, p.107). 

O Filósofo também é um ferrenho crítico do historicismo da Escola alemã. A sua 

busca pela historicidade do homem como fundamento epistemológico das Ciências Sociais 

não se confunde com o apego excessivo a eventos do passado como instrumento absoluto para 

a persecução da verdade. 

 
A historicidade é entretecida também como objetivações da vida humana, 

constantemente presentes na cultura. O sentido tem a ver com a temporalidade da 

experiência. Por esse motivo, a compreensão, apesar de fazer-se na quadratura das 

categorias puras do pensamento- que lhe dão estabilidade -, tem-nas apenas como 

uma tela, um fundo, em cima de que se desenha o espectro compreensivo, timbrado 

em tintas que recebem efetivo colorido temporal e histórico. Cultural, por 

conseguinte. Dilthey escreveu páginas brilhantes a propósito disso, conquanto ao 
que nos parece tenha radicalizado um pouco na colocação do problema, pelo que 

não o deixou em termos rigorosamente exatos. A temporalidade da existência não é 

algo imposto reflexivamente pela consciência, afirma ele, porém (aqui, a nosso ver, 
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o exagero) já está implícito na própria experiência, que nos é dada.  (FALCÃO, 

1997, p. 46). 

 

Dilthey, como expresso, acreditava que a chave para a compreensão do homem 

estava na retomada de sua historicidade. O homem é um conjunto complexo de cognição, 

sentimento e vontade, e todos estes fatores juntos animam sua experiência de vida que não se 

encerra em fatos contingentes no passado ou mesmo na compreensão racional da realidade. 

Historicidade, para o autor, é a experiência viva do homem – a experiência humana conhecida 

desde dentro do homem, por intermédio de poderes irracionais de sentimento e paixão e não 

somente pela razão. Dita experiência, todavia, não deve ser conhecida por via da introspecção, 

mas da objetivação da vida com origem na história.  

A autocompreensão do homem deve ser não direta, pela introspecção, mas 

indireta, por meio de um desvio hermenêutico por intermédio da história. O homem não grava 

sua natureza de forma imutável no passado – sua natureza não é fixa, e a busca do passado, 

antes de ser uma prisão, é a própria liberdade do homem de decidir, pelo que já conhece, o 

que quer vir a ser. Assim, a noção de historicidade passa por este movimento histórico 

criativo do homem. E aqui fica evidente a distinção da história absoluta do historicismo para a 

história relativa da historicidade de W. Dilthey. História, para o Filósofo, é uma manifestação 

da vida, e, como a vida nasce da experiência humana, que não é absoluta, porque pode se 

expressar de várias maneiras, a história também não é absoluta, mas sempre relativa. 

Estabelecido o fundamento epistemológico das Ciências Sociais, Dilthey acentua 

que, para chegar a ele, é preciso utilizar a interpretação e não a introspecção ou a 

experimentação. É preciso penetrar o mundo do homem para decifrar a projeção de todos 

aqueles elementos humanos (cognição, sentimento e vontade) na realidade, formando a 

experiência da vida, não o fazendo, contudo, por via da introspecção, sob pena de cair nos 

limites tacanhos do psicologismo. 

A experimentação é igualmente inadequada para o estudo das Ciências Sociais 

porquanto utiliza normas de causalidade e categorias abstratas, estáticas e intemporais para se 

conhecer uma realidade, exatamente o oposto do que é a vida. Assim, deve-se utilizar a 

Hermenêutica para se conhecer as Ciências Sociais, porquanto é o instrumento apto a interpretar 

as expressões de vida interior do homem. Seria impossível uma Teoria do Conhecimento que 

não reconhecesse ab initio, que todo saber se reporta ao espírito enquanto se correlaciona 

com o mundo, ou seja, a fundação transcendental originária do eu-mundo. (REALE, 1977, p. 

171). 



42 
 

O que Dilthey elege como elemento diferenciador das Ciências Humanísticas e 

Naturais não é o objeto de estudo, mas o contexto em que ele é compreendido. As Ciências 

Sociais estudam um objeto sempre num contexto de referência à experiência interna humana, 

enquanto as Ciências Naturais, em sua neutralidade e objetividade mecanicista, abstêm-se 

desta abordagem. Por isso que, para Dilthey, as Ciências Naturais explicam, enquanto as 

humanísticas compreendem. 

Esta noção de contexto, unida à de historicidade, formam o círculo hermenêutico 

no qual se desenvolve a compreensão. O todo recebe sua definição pelas partes e as partes só 

podem ser compreendidas a partir do todo. Assim ocorre com a vida. Um evento singular tem 

determinado significado dentro do todo, que é a vida, e ele pode ser tão importante ao ponto 

de alterar a vida, e então um fato que no passado tinha determinado sentido passa a ter outro. 

Em suma, o sentido e a significação sempre são contextuais, ou seja, dependem da perspectiva 

com origem na qual os eventos são considerados. O significado, embora seja sempre produto 

de um contexto, porém, não é tão incerto o quanto poderia parecer. A compreensão parte 

sempre da própria experiência, do horizonte de cada qual. 

 
Para Dilthey, enquanto as ciências naturais se submetem a uma atitude explicativa, 
as da cultura necessitam de atitude diversa, porque compreensiva. Para isso, basta 

lembrar que as categorias de substância e causalidade, inerentes ao conhecimento 

natural porque indispensáveis a ele, não têm aplicação, sobretudo a primeira, às 

ciências do espírito, que se valem de categorias como significado e força e de 

subcategorias como valor, fim e estrutura, todas dotadas, ao nível do que estamos 

procurando demonstrar, de vinculações óbvias com a questão do sentido. Ademais, 

as categorias do saber natural ou físico são formas ou modos de conhecimento 

enquadráveis nos ensinamentos tipicamente kantianos, ao passo que as categorias 

aplicáveis ao campo de cultura não apenas são modos ou formas de conhecimento, 

mas igualmente objetos do conhecimento, eis que extraídas das estruturas mesmas 

da vida. (FALCÃO, 1997, p. 36). 

 

A fórmula hermenêutica adotada por Dilthey é a de que uma ciência só pode se 

dizer humanística se seu objeto for compreendido mediante a sistemática entre experiência, 

expressão e compreensão. Os termos não são, no entanto, entendidos em sentido vulgar, mas 

num senso todo particular do Filósofo: 

 
Em lugar da oposição de substâncias materiais e espirituais, apresenta-se a oposição 

entre o mundo exterior, o mundo do que é dado na percepção através dos sentidos 

(sensação) e do mundo interior que se oferece principalmente pela captação interna 

dos acontecimentos e atividades psíquicas7. (DILTHEY, 1967, p. 16). 

 

                                                             
7 En lugar de la oposición de sustancias materiales y espirituales se presentó la oposición entre el mundo 

exterior, el mundo de lo dado en la percepción externa através de los sentidos (sensation) y el mundo interior 

que se nos ofrece primariamente por la captación interna  de los acaeceres y actividades psíquicos 

(reflection). (DILTHEY, 1967, p. 16). (texto na linguagem orignal) 
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Experiência significa aquilo que vivemos imediatamente em contato na própria 

vida e que nem sempre é alvo de reflexão.  Expressão é tudo o que se manifesta pela 

linguagem escrita ou falada ou pela representação simbólica de sentimentos. Melhor seria 

falar na objectificação da mente – conhecimento, sentimento e vontade do homem – em uma 

expressão fixa e objetiva de uma experiência de vida. Compreensão é o momento em que a 

mente do homem apreende a experiência humana vivenciada, ou seja, a atividade mental pela 

qual compreendemos a experiência humana viva, pela qual a nossa mente capta a mente do 

outro. Está muito além, portanto, de um simples processo racional. 

 
A linguagem desenvolve um papel importante no que diz respeito também à 

comunicação da tradição. Palmer lembra que a tradição esconde-se na linguagem, 

uma vez que esta é reservatório daquela. Dessa forma, a linguagem, a história e o ser 

encontram-se tão indissoluvelmente misturados que: a) tornar-se ser é um 
acontecimento na e da história (Gadamer e Heidegger); b) e é, também, não um 

evento de linguagem, consoante queriam Gadamer e Heidegger, mas um evento na 

linguagem; c) acontece que a linguagem é na história, porque é no tempo, e também 

contém história, inclusive tradição. No entanto, os três envolvem sentido: a) o ser, 

sobretudo o ser cultural, uma vez que do seu encontro com o sujeito é que nasce o 

sentido; b) a história, porque é cultura e algumas vezes se faz em nome e por força 

do sentido conferido a certos ideais ou a determinados eventos; e c)  a linguagem, 

que igualmente é objeto cultural e, ao mesmo tempo, serve à comunicação dos 

objetos culturais, inclusive veiculando sentido ou se pondo frente ao espírito, para 

ser apreendido seu sentido. (FALCÃO, 1997, p. 68). 

 

O pensamento de Dilthey representou grande evolução para a Hermenêutica. Ele é 

alvo, porém, de algumas críticas. Inicialmente, por ter consagrado uma diferenciação de tal 

modo radical entre as Ciências Humanas e Sociais, e ainda por não ter conseguido se 

desnudar completamente do ideal positivista da busca incessante de resultados certos e 

precisos, na forma do que denomina conhecimento objetivamente válido. Também lhe é 

atribuída certa tendência “psicologizante”, embora a tenha superado quando elegeu a 

Hermenêutica e não a Psicologia como fundamento de sua teoria. 

 
Em Dilthey, vê-se claramente a hermenêutica como algo totalmente voltado para 

uma teoria do conhecimento. A partir disto, nota-se o completo desligamento entre o 

pensamento de Dilthey, com o pensamento de Gadamer e Heidegger, cuja intenção 

será a de apenas buscar uma ontologia que fundamente o conhecimento. Observa-se 

que o Dasein não pode nunca ser tido como um sujeito para um objeto, mas, sim, 

como um ser no ser, como uma total inter-subjetividade. Pode-se dizer que o Dasein 

é um poder-ser e, assim, compreender seria um saber o que fazer consigo mesmo, 

com seu poder-ser. Já Dilthey traz, através de sua teoria, uma ideia de dualismo das 

ciências. Com a subordinação da epistemologia à ontologia, ocorre uma reabilitação 
do compreender dada através do pré-juízo. É um erro tentar eliminar completamente 

o pré-juízo como tenta fazer o iluminismo, pois não ocorre uma ciência histórica 

totalmente objetiva. (SALGADO, 2005, p. 32). 

 

É inegável, porém, a evolução que sua doutrina representa na busca de uma 

filosofia adequada ao estudo das Ciências Sociais. A compreensão da realidade humana 
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com base nos elementos concretos de sua existência (a vida) e não inserida em tantos outros 

mundos que tendem a lhe deturpar os contornos (o mundo das ideias ou do sentimento puro) 

por si representa uma prova incontestável dos méritos do Filósofo. 

Daí a dedução de que o operador do Direito não pode se manter afastado dos 

debates sociais, devendo ser partícipe de uma sociedade mais livre, justa e solidária.  Moraes 

esclarece, com propriedade, que julgar é um ato humano, um ato de humanidade e um 

processo de humanização do julgador, nos seguintes termos: 

 
Julgar é antes de tudo um ato humano – nem animal, nem divino. Humano, porque 
nem animais nem deuses precisam de julgamento. É um ato de humanidade – 

humanista, guiado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, na hierarquia 

axiológica, como valor superior aos demais. A humanização da função de julgar 

começa no processo em si de julgamento – com a humanização dos julgadores -, e 

culmina na humanização das demais pessoas envolvidas com a promoção da 

fraternidade. Percebe-se a humanização constante dos magistrados, a toda hora, 

tentados em suas fraquezas e enfrentando-as, quando se lhes impõe o ônus de serem 

e moldarem paradigmas de condutas.  (2004, p.190/191). 

 

O elemento humano que dirige e opera o Poder Judiciário e, mais 

especificadamente, a figura do magistrado, cujo mister é delicado e complexo, deve ser 

relevado a primeiro plano. Daí a necessidade de se exigir do ocupante do cargo da 

magistratura uma série de atributos especiais, pois não se pode sujeitar os interesses 

individuais, coletivos e sociais a profissionais desprovidos de vocação exigida para o cargo, 

escolhidos por meio de concursos vulgarizados pelo método da múltipla escolha e pelo 

mero conhecimento técnico, sem priorizar aspectos éticos e vocacionais. 

O Poder Judiciário Brasileiro, muitas vezes, aquém das expectativas da sociedade 

contemporânea, deve impor e cumprir a sua verdadeira função com profissionais 

vocacionados para o cargo da magistratura, mediante adequada seleção, formação e 

aperfeiçoamento daquele a quem a lei entrega a honrosa missão de julgar e que deve ser 

sensível às mudanças sociais e aos anseios de felicidade inerentes à essência humana. Essa 

necessidade advém do fato de que o magistrado exerce a função de garante do Estado 

Democrático de Direito. 

Já o filósofo alemão Hans Georg Gadamer (1900-2002) mostra, em sua obra 

Verdade e Método, que a interpretação, antes de ser um método, é a expressão de uma 

circunstância do homem: o intérprete que aborda uma obra já está situado no horizonte aberto 

pela obra, ou seja, o círculo hermenêutico. 

 
Ao nosso ver Gadamer deixa bem claro neste ponto duas ideias. A primeira de que 

só consegue realizar uma ciência do espírito aquele que já apresente um mínimo de 

conhecimento a respeito daquilo que vai estudar. Ou seja, Gadamer já traça desde o 
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início a necessidade dos preconceitos para que se consiga obter um verdadeiro 

conhecimento científico. Também vemos nessa definição uma similitude muito 

grande entre a ideia deste “senso de tato”, “memória”, ou “dessas aptidões de outra 

espécie” com o que é descrito pelo romanos através dos cânones, aqui claramente 

descrito o cânone da consonância. Pode-se dizer que  o cânone da consonância 

corresponde ao que chamamos hoje de base de conhecimento, ou seja, segundo os 

romanos, para se obter uma interpretação jurídica concreta, o intérprete já deveria 

apresentar um mínimo de conhecimento ou um conhecimento similar àquele que 

estava sendo apresentado a ele naquele momento. (SALGADO, 2005, p. 77). 

 

Os ensinamentos de Heidegger e Gadamer propiciaram o surgimento de uma 

outra hermenêutica, na qual a interpretação decorre do exame das condições em que ocorre a 

compreensão. 

 
Os contributos da hermenêutica filosófica para o direito trazem uma nova 

perspectiva para a hermenêutica jurídica, assumindo grande importância as obras de 

Heidegger e de Gadamer. Com efeito, Heidegger, desenvolvendo a hermenêutica no 

nível ontológico, trabalha com a ideia de que o horizonte do sentido é dado pela 

compreensão; é na compreensão que se esboça a matriz do método fenomenológico. 

A compreensão possui uma estrutura em que se antecipa o sentido. Ela se compõe 

de aquisição prévia, vista prévia e antecipação nascendo desta estrutura a situação 

hermenêutica. Já Gadamer, seguidor de Heidegger, ao dizer que ser que pode ser 

compreendido é linguagem, retoma a ideia de Heidegger da linguagem como casa do 

ser, onde a linguagem não é simplesmente objeto, e sim, horizonte aberto e 
estruturado. Daí que, para Gadamer, ter um mundo é ter uma linguagem. As 

palavras são especulativas, e toda interpretação é especulativa, uma vez que não se 

pode crer em um significado infinito, o que caracterizaria o dogma. A hermenêutica, 

desse modo, é universal, pertence ao ser da filosofia, pois, como assinala Palmer, a 

concepção especulativa do ser que está na base da hermenêutica é tão englobante 

como a razão e a linguagem. (STRECK, 2000, p. 165-166). 

 

Na inteligência de Gadamer, a interpretação é, antes de qualquer coisa a 

elucidação da relação que o intérprete estabelece com a tradição de que provém. Por outras 

palavras, esse filósofo reitera o papel da linguagem na compreensão do ente sobre si mesmo e 

o ajuda a transmiti-la na relação com os outros.  Assim, evidencia o fato de que só é possível 

realizar uma ciência do espírito quando existe um conhecimento sobre o que vai ser estudado, 

bem como deixa clara a necessidade de uma prévia compreensão para que haja a obtenção de 

um resultado satisfatório. 

 
Em sua análise da consciência histórica, Gadamer começa por Heidegger, inclusive 

no que tange à pré-estrutura da compreensão. A História é compreendida apenas e 
sempre à luz de uma consciência que se situa no presente. Mas existe uma 

operacionalidade do passado no presente, pois este só é visto e compreendido 

através da quadratura herdada do passado. No entanto, o passado é um fluxo no qual 

nos movemos, sem que a tradição se revele contrariamente a nós. Antes, é algo em 

que nos situamos e pelo qual existimos. É todo compreensão. O receptáculo e o 

meio de comunicação da tradição é a linguagem. Tanto a linguagem, como a 

dimensão histórica, quanto o ser estão inteiramente mesclados, a ponto de afirmar 

que a linguisticidade do ser é a sua realidade ôntica e o meio de sua historicidade. 

Tornar-se ser é um acontecimento da linguagem na história e da história. A 

historicidade da compreensão consiste naquela temporalidade intrínseca da 

compreensão mesma, que encara o  mundo sempre numa visão de passado, presente 
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e futuro. Dessa forma, o sentido de uma obra do passado não há de ser buscado 

somente nos seus próprios termos, porém à vista dos questionamentos que se 

ponham sob o ângulo do presente, os quais, a seu turno, se focalizados como juízos 

próprios, são também juízos prévios e, mais do que isso constituem a realidade 

histórica do ser. (FALCÃO, 1997, p. 176). 

 

Gadamer assevera que tudo o que pode ser conhecido é linguagem. Assim, 

quando discutimos acerca dos fatos, estamos sempre tratando das imagens que fazemos do 

mundo, pois a linguagem não comporta os fatos em si, mas somente os fenômenos. 

Ademais, o intérprete, quando almeja a compreensão de um texto, não pode se 

submeter à arbitrariedade de suas opiniões prévias, ignorando a alteridade do texto, ou seja, ao 

ler um texto, o intérprete não precisa esquecer todas as suas opiniões previamente formadas 

ou todas as inclinações pessoais. O que se exige é apenas uma abertura para as opiniões do 

interlocutor ou do próprio texto. 

Com Heidegger, houve uma mudança de paradigma em relação à Hermenêutica 

tradicional, tendo em vista que propõe uma hermenêutica ontológica, essencial posteriormente 

para o desenvolvimento da obra de Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método. Heidegger, em 

vez de tratar sobre a fenomenologia da consciência, ergue uma hermenêutica do Ser-aí, ou 

seja, uma ontologia fenomenológica, apontando para o desvelamento e o velamento. 

 
Não menos importante é Heidegger, procurando ultrapassar as concepções de ser e 

usando a pesquisa hermenêutica no centro de seu esforço ontológico. A noção de 

funcionamento da consciência como subjetividade transcendental, tão cara a 

Husserl, inspirará Heidegger pela estrada teórica de ser-no-mundo. Tem-se, agora, 

uma Hermenêutica filosófica. E é a dimensão mesma de um método fenomenológico 

que o torna Hermenêutica. A fenomenologia não será necessariamente construída 

como revelação da consciência. É também um meio de revelar o ser. Fenomenizar-
se é tornar-se manifesto. É um mostrar-se tal como é na própria manifestação. De 

forma que a investigação fenomenológica é também uma investigação hermenêutica. 

A essência mesma do conhecimento verdadeiro é ser dirigido pelo poder que a coisa 

tem de se revelar. A interpretação se fundamenta na realidade que vem a nosso 

encontro, na manifestação da coisa que se nos depara. (FALCÃO, 1997, p. 176). 

 

Além disso, Heidegger acentua que somente é possível compreender o singular 

com base no sentido do todo e o todo com origem nos sentidos dos elementos que o 

compõem. Essa relação circular evidencia-se mediante a compreensão de um texto a partir 

dele mesmo.  

O decisivo não é sair do círculo, mas entrar de modo adequado. Esse círculo da 
compreensão não é um cerco em que se pudesse movimentar qualquer tipo de 

conhecimento. Ele exprime a estrutura-prévia, existencial, própria do ser-ai ( Dasein) 

.O círculo não deve ser rebaixado a um vitio sum [defeito perverso], mesmo que 

apenas tolerado. Nele se esconde a possibilidade positiva do conhecimento mais 

originário que de certo só pode ser apreendida de modo autêntico se a interpretação 

tiver compreendido que sua primeira, única e última tarefa é não se deixar guiar, na 

posição prévia e concepção previa por conceitos ingênuos e “chutes” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 210). 
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Essa ideia de circularidade era vista como viciosa, haja vista que os movimentos 

concêntricos não levavam a uma verdade que se baseia na objetividade. Desse modo, o 

conhecimento advindo de uma estrutura circular não era elevado ao patamar de ciência, pois o  

saber científico advém de um discurso linear e sistemático. 

 
Aqui de novo é preciso resgatar para o método o papel da compreensão, 

pressupondo circularidade, totalidade (como antecipação de sentido) e a tendência 

ao encobrimento (que deve ser rompido), permeando a situação hermenêutica, 

ineliminável em qualquer interpretação e onde sempre nos movemos. Não haveria 

círculo vicioso “porque na resposta à questão (a analítica existencial) não se trata de 

um fundar (justificar) dedutivo, mas de um des-cobrir revelador do fundamento”. A 

explicitação de que o compreender implica uma estrutura de antecipação de sentido 
só resta clara no desenvolvimento efetivo do próprio método e sua aplicação, no 

sentido inclusive de dar-se conta de que o método se determina “a partir da coisa 

mesma”. (PELIZZOLI, 2002, p. 123). 

 

Heidegger (2009, p. 43) acentuou que o círculo hermenêutico possui um sentido 

ontológico positivo. Em suas palavras, 

 
Na questão sobre o sentido de ser não há “círculo vicioso” e sim uma curiosa 

“retrospecção ou prospecção” do questionado (o ser) sobre o próprio questionar, 

enquanto modo de ser de um ente determinado. Ser atingido essencialmente pelo 
questionado pertence ao sentido mais autêntico da questão do ser. Isso, porém, 

significa apenas que o ente, dotado do caráter da presença, traz em si mesmo uma 

remissão talvez até privilegiada à questão do ser. 

 

Assim, Heidegger não considera vicioso o círculo hermenêutico, pois o resultado 

da reflexão altera a visão do investigador e constitui o próprio ser que se investiga, bem como 

a resposta à analítica existencial (questão) não se trata de um “justificar” dedutivo, mas de um 

“desvelar” do fenômeno. 

 

3.1 Esboço histórico do essencialismo e do existencialismo 

 

Abordaremos dois movimentos filosóficos - o essencialismo que tem como 

fundamento a essência, e o existencialismo, que destaca a liberdade individual e a 

subjetividade, considerando cada ser como único. 

 

3.1.1 O essencialismo 

 

A tendência essencialista refere-se às correntes filosóficas que pensam o ente, ou 

seja, aquilo que é, como essência. Busca compreender o fundamento da realidade com 
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procedência em substância primeira, a essência. Este pensamento elimina a existência dos 

entes e reduz o ente à essência. O ente existente não seria mais do que a transposição da 

essência perfeitamente pensada do estado de possibilidade para o estado da existência.  

(LOGOS, 1990, p. 260). A essência é o que permanece sempre igual a si mesma, uma 

substância não gerada nem perecível, que constitui o núcleo ideal. 

O essencialismo se confunde com a própria tradição metafísica, ontológica e 

idealista, da filosofia Ocidental, que tem no pensamento de Platão e Aristóteles o seu 

nascimento, em Descartes e Kant, a sua fundamentação e, em Hegel, a sua consumação mais 

acabada. Esta tradição se caracteriza em ser essencialista por, de modos diferentes e por 

caminhos diversos, buscar determinar uma substância que corresponda à essência do real, a 

sua causa primeira. Seja como ideia em Platão ou como “enérgeia” em Aristóteles, como 

consciência em Descartes ou como razão em Kant ou como espírito em Hegel, esta tradição 

sempre pensou o ser como uma substância primeira - buscou uma essência ideal do real. 

Na tradição essencialista que se origina com Aristóteles, as questões da essência e 

da predicação essencial concentram-se na distinção existente entre aquilo que um objeto é e 

como ele é. No uso vulgar, e também no filosófico, essência é aquilo que faz com que uma 

coisa seja o que é, aquilo pelo qual um ente tem determinado grau de perfeição. (LOGOS, 

1990, p. 256). Aristóteles sustentava que as essências são invariavelmente gerais. 

 
Assim sendo, Aristóteles afirma que só existe definição dos universais; e é isto que o 

leva a opinar que não existem essências individuais. Embora admita que possamos 

fornecer definições dos universais, a partir de qualquer uma da sua lista de dez 

categorias, dá lugar de honras às essências de universais a partir da categoria de 

substâncias. Universais-substâncias podem ser identificados sem nenhuma 

referência a essências a partir de outras categorias, mas as essências de qualidades, 

quantidades e outras não-substâncias podem  ser definidas somente por referência às 

essências de substâncias.(AUDI, 2006, p. 290). 

 

A teoria essencialista remonta há mais de dois mil anos, com o pensamento de 

Pitágoras e as suas formas geométricas, bem como com as ideias de Platão e Aristóteles. 

Como exemplo, o triângulo é o único polígono que não possui diagonais e cada um de seus 

ângulos externos é suplementar do ângulo interno adjacente. Ele é inarredavelmente diferente 

de um quadrado ou de qualquer outro tipo de polígono. Assim, analogicamente, todas as 

ocorrências passíveis de observação (fenômenos) são alteradas na natureza são manifestações 

de uma quantidade limitada de essências, imutáveis e delimitadas. Na filosofia essencialista, a 

variação não tem sentido; apenas as essências importam. Os triângulos que vemos no mundo 

físico são apenas cópias imperfeitas do triângulo perfeito, verdadeiro, que existe no mundo 

transcendental das ideias. 



49 
 

Como escola filosófica, o estudo sobre o eidos platônico aparece no mito da 

caverna, pois a visão dos fenômenos do mundo diz respeito às sombras dos objetos reais, 

projetadas na parede da caverna pela luminosidade de uma chama. Assim, as essências reais 

não são visualizadas. No pensamento platônico, a variação é a manifestação dos reflexos 

imperfeitos das essências constantes básicas. 

 
A tentação da Filosofia, desde os Gregos à escolástica, passando pelo racionalismo 

de Descartes a Wolff, até à fenomenologia husseliana, é considerar as essências 

como momento ideal e identificar com este momento o ser mesmo das coisas: as 

ideias platônicas, as essências possíveis do racionalismo e as essências eidéticas de 

Husserl movem-se na mesma linha da idealidade abstracta. A essência seria, nesse 

caso, extrínseca às coisas, pura norma e sentido exteriores, quando muito incluiria 

uma referência à existência. Concebida como eidos platônico ou husserliano ou 
como estrutura inteligível que designa a interna possibilidade dos entes, a essência 

seria o verdadeiro ser, o realmente real. (LOGOS, 1990, p. 258). 

 

Na Idade Média, a filosofia essencialista de Platão foi incorporada ao pensamento 

cristão, por São Tomás de Aquino e seus seguidores, os tomistas, e teve um efeito dominante 

e permanente sobre o pensamento ocidental subsequente. Neste pensamento, as essências 

eternas e imutáveis existem na mente de Deus, e, sendo um ser perfeito, materializou tudo o 

que existia como sua ideia. Suas criações refletiam uma ordem, denominada de Scala 

Naturae, ou A Grande Escala dos Seres, pois existia gradação entre os seres inanimados, 

plantas, animais inferiores, humanos, anjos e outros seres celestiais. 

Nesta escada da vida, perfeita, permanente e imutável, todo o ser deve ter seu 

papel fixado de acordo com o plano de Deus. Esta hierarquia natural se estendeu às classes 

sociais alta e baixa nas sociedades humanas. 

O filósofo alemão Edmund Husserl (1859-1938) fundou uma das correntes 

filosóficas mais importantes em nossos dias, a Fenomenologia, compreendida como uma 

crítica e resistência ao método científico tradicional. 

Husserl, reduzindo a existência e pondo-a entre parênteses, a elimina da 

consideração filosófica para ficar só com as essências. 

 
Em algum sentido (e com muitas reservas) pode ser qualificada de essencialista, a 

filosofia - ou uma parte da filosofia - de Husserl. Isso, no entanto, se deve 

simplesmente a que no referido autor, a função da consciência intencional é a 

apreensão da essência da consciência. [...] Em qualquer caso, tal essencialismo tem 

um sinal diferente dos usuais, melhor seria chamar eidetismo8. (MORA, 1990, p. 
992). 

                                                             
8 Em un cierto sentido (y com muchas reservas) puede calificarse de esencialista a la filosofia – o una parte de 

la filosofia – de Husserl. Ello, sin embargo, se debe simplesmente a que em dicho autor la función de la 

conciencia intencional es la aprehensión de la esencia de la conciencia. […] Em todo caso, semejante 

esencialismo tiene un signo distinto de los usuales; mejor sería llamarlo eidetismo. (MORA, 1990, p. 992). 

(texto na linguagem original) 
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O eidético fenomenológico consiste na convicção de que há uma realidade da 

essência, o que será explicitado no referencial teórico da presente tese. 

 

3.1.2 As escolas existencialistas 

 

O existencialismo emerge de um cenário histórico dos anos 1930 e 1940 na 

Europa marcada pelas Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a fim de manter as 

características dos sujeitos, não obstante o aspecto trágico existente no mundo. Assim, 

apareceram as escolas existencialistas como forma de reflexão sobre a vida, realidade e 

autenticidade dos sujeitos. A fenomenologia foi influenciada pelo existencialismo, 

movimento filosófico ou tendência, que enfatiza a existência individual, liberdade e escolha. 

Entre os filósofos existencialistas destacam-se: Martin Heidegger (1899-1976), Karl Jaspers 

(1883-1969), Gabriel Marcel (1889-1973), e Jean-Paul Sartre (1905-1980), entre outros.  

Sartre é considerado um dos fundadores do existencialismo e, entre suas obras 

mais importantes, está O ser e nada, no qual afirma que a realidade está no fenômeno e não 

fora dele. 

 
Segundo ele, existem dois tipos de ser: o ser-para-si, que é igual à consciência, 

portanto, o sujeito, e o ser-em-si, que é o mundo objetivo, o real. O primeiro 

caracteriza-se como menos denso e possui espaços e brechas a que ele chamava de o 

nada. O segundo seria opaco, denso e sem nenhuma relação fora de si. O primeiro – 

ser-para-si – estaria aberto para o futuro e para a criatividade. (LUCKESI, 2004, p. 

230) 

 

Como explica Jolivet (1953, p. 10), existem duas correntes existencialistas que 

não seguem o mesmo sentido. A primeira foi formulada por Kierkegaard e Jaspers, que não 

admitem a análise existencial conduzindo uma verdade universal, pois reduzem tudo a uma 

pura experiência, que não é comunicável, nem universalizável. A segunda tendência adveio 

das ideias de Heidegger e Sartre, da seguinte forma: 

 
Ambos são, profundamente, ontologistas: propõem-se constituir uma ciência do ser. 

Se esta intenção é particularmente vincada em Heidegger, Sartre também dela 

comparticipa e L'Étre et le Néant apresenta-se formalmente como uma ontologia. 

Que estas duas ontologias sejam fenomenológicas, isso nada altera a sua natureza de 

ciência universal, isto é, de ciência que se firma sobre a universalidade do ser, 
valendo, ao mesmo tempo, para a universalidade dos homens. (JOLIVET, 1957, p. 

10). 
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A existência indica a constituição efetiva, a aparição concreta dos entes, o fato de 

eles serem: enquanto a pergunta pela essência quer pensar o que é o ente, para determinar a 

sua quididade, a questão da existência busca compreender como ele é. 

 

3.1.3 A fenomenologia e as principais ideias de Husserl e Heidegger 

 

Este capítulo descreve os aspectos teóricos que norteiam esta pesquisa. Nele são 

discutidas, brevemente, a fenomenologia e as principais ideias de Edmund Husserl (1859-

1938) e Martin Heidegger (1889-1976). 

A Fenomenologia, compreendida como crítica e resistência ao método científico 

tradicional, nasceu como método de pesquisa pelo pensamento do filósofo Edmund Husserl, 

um alemão que viveu entre 1859 e 1938, matemático e lógico. Husserl se propunha buscar a 

descoberta das essências dos fenômenos naturais ou humanos, pois entendia que pela ciência 

positiva jamais seria possível revelar a verdade essencial da coisas. 

 
Husserl concebe a fenomenologia como análise fenomenológica. Fenomenologia é a 

pesquisa descritiva pura das vivências e, enquanto tal, é uma psicologia descritiva. 

Uma pesquisa fenomenológica das formações lógicas significa sua explicitação por 

meio do recurso a vivências do pensamento, nas quais tais formações nos são dadas. 

Ora, que pode significar isso depois da distinção tão radical entre formações lógicas 

e vivências psicológicas? Nada mais do que a explicitação da mediação consciencial 

no processo do conhecimento. Embora as formações lógicas não sejam  vivências 

psicológicas, tais formações nos são dadas nas vivências. Husserl explicita, assim, 

seu programa básico: não queremos contentar-nos simplesmente com puras palavras. 
Queremos voltar às próprias coisas. (Em intuições plenamente desenvolvidas, 

pretendemos trazer à evidência, que o que nos é dado, em abstração, atualmente 

realizada, é verdadeiro, e realmente o que as significações das palavras exprimem 

em leis). (OLIVEIRA, 2001, p. 38). 

 

A verdade não corresponde prontamente à aparência de algo, ela é revelação, 

apreendida circunstancialmente e nunca em sua totalidade, uma vez que ela está sempre se 

demonstrando. Para o Filósofo, ela somente é alcançada quando o homem transcende na 

direção da compreensão ou do sentido de um fenômeno em estudo. 

Husserl desenvolveu o método fenomenológico, partindo da crítica às teorias 

científicas positivistas, como modo de enfrentar uma crise que não era apenas um impasse da 

Filosofia, mas uma crise das ciências do homem, que questionava os fundamentos e o alcance 

da ciência, a necessidade de bases mais sólidas, o sentido de sua objetividade e a validade das 

leis tidas como universais. 
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A Ciência fenomenológica é uma ciência da subjetividade, a qual possui um objeto 

primordial que, definitivamente, independe da existência ou não do mundo; este 

objeto privilegiado e único essencial, é o meu eu transcendental, posição pela qual 

se caracterizará esta ciência como “egologia”. A existência – como cogitatum – 

toma sentido porque em última análise ocorreu uma consciência pura e um Eu 
transcendental que, não querendo ser apenas produtor ativo nem apenas receptor 

passivo, conduziria à universalidade pela fenomenologia dos fenômenos. 

(PELIZOLLI, 2002, p. 51) 

 

Machado (2006, p. 21) analisa o método fenomenológico da seguinte forma: 

 
A existência do “mundo exterior” é incerta e, em certo sentido, relativa. Exatamente 

essa é a chave mestra do método: a relatividade e a incerteza do  “mundo exterior” 

são, no fundo, a essência mesma do caráter inacabado da percepção do sensível. As 

próprias noções de incerteza e relatividade implicam uma relação com os fenômenos 

sem os quais esses mesmos termos seriam totalmente abstratos e sem referência “às 

coisas mesmas”.  O modo como o Dasein aparece em sua descrição fática é o único 

fenômeno a poder ser descrito. Essa é uma maneira de trabalhar filosoficamente sem 

recorrer a qualquer outra entidade ou ferramenta capaz de elucidar o fenômeno fora 

do mesmo. 

 

Assim, considera que o método da crítica do conhecimento é o fenomenológico. A 

fenomenologia é a doutrina universal das essências, em que se integra a ciência da essência 

do conhecimento (HUSSERL, 1958, p.22). A existência é posta entre parênteses, para 

unicamente se entregar à determinação da estrutura dos fenômenos e do seu modo de aparição 

perante a consciência transcendental. 

 
Husserl distingue pelo menos dois conceitos de consciência. O primeiro se manifesta 

quando dizemos, por exemplo, que alguém tem consciência de algo, isto é , uma 

relação consciente de algo. Terminologicamente, Husserl designa esse tipo de 

consciência como intencionalidade ou vivência intencional. Consciência é, pois, 
fundamentalmente direcionalidade a algo. Nem toda vivência é intencional, mas a 

vivência intencional é consciência no sentido pleno da palavra. (OLIVEIRA, 2001, 

p. 42). 

 

Dessa forma, o método fenomenológico adequou-se ao ideal de constituição da 

Ciência Filosófica como uma ciência autêntica, universal e fundamentada. Para atingir os 

objetivos de uma investigação fenomenológica, é necessário que o indivíduo suspenda todo o 

juízo sobre os objetos que o cercam, o que na linguagem husserliana é chamado de epoché 

fenomenológica (HUSSERL, 1958, p.15), palavra grega que significa suspensão, cessação, ou 

seja, estado mental de repouso que nada afirma ou nega. Designa a inibição universal de todos 

os posicionamentos em face do mundo objetivo. Uma vez que a atitude natural é colocada 

entre parênteses, dois polos da experiência aparecem: noema (aquilo que é percebido) e noesis 

(ato de perceber). 
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A redução, implementada desde a epoché suspensiva do mundo, antes que raciocínio 

e invenção ou recurso técnico-artificial, abre a própria “atitude transcendental” que 

revela a subjetividade humana enquanto dação de sentido pela Razão. É preciso uma 

inibição metodológica da crença no mundo natural, começo continuado e crítico de 

toda postura filosófica. Partindo da vida da consciência, que opera pela intuição, a 
redução fenomenológica passa  pela epoché que “põe o mundo entre parênteses”; 

possibilita assim a análise da orientação da experiência na esfera egológica, no 

campo onde o significado se dá presentificando-se “concretamente”. (PELIZZOLI, 

2002, p. 39). 

 

Husserl propôs que se voltasse às coisas em si mesmas como modo de elucidar os 

fundamentos de uma ciência rigorosa com base na problemática da evidência. Para ele, 

conhecer é ver. 

 
A regra fundamental da fenomenologia, ir às coisas em si mesmas, busca apreender 

com as próprias coisas sobre elas mesmas, compreendendo que no fenômeno em si, 

encontra-se a evidência necessária, as coisas manifestadas de tal modo a não 

poderem ser postas em dúvida. (BARRETO e MOREIRA, 1997, p. 12). 

 

O método fenomenológico é, pois, para Husserl, a ciência dos fenômenos puros e 

a doutrina universal das essências (1958, p.73). Reale e Antiseri (1991, p. 563) lecionam, 

com propriedade, que 

 
É precisamente a fim de ir às coisas, às coisas em carne e osso, ou seja, a fim de 

encontrar pontos sólidos e dados indubitáveis, coisas tão manifestas a ponto de não 

poderem ser postas em dúvida e sobre as quais poder saber uma concepção 

filosófica consistente, que Husserl propõe a epoché, como método da filosofia. 

 

Para alcançar seu objeto próprio, o eidos, a fenomenologia deve praticar a 

denominada epoché, suspendendo certos elementos do dado e se desinteressando deles. A 

epoché divide-se em três momentos: redução fenomenológica, redução eidética e redução 

transcendental. Essa divisão não implica em considerar uma ordem de sucessão, pois tais 

momentos não são subsequentes. Na verdade, constituem-se em perfis díspares e simultâneos 

de um mesmo método fenomenológico, sem que se possa traçar um limite entre elas. Husserl 

buscava, assim como Descartes, encontrar um fundamento sólido para a filosofia. 

 
Na redução fenomenológica, suspendemos nossas crenças na tradição e nas ciências, 
com tudo o que possam ter de importante ou desafiador: são colocados entre 

parênteses, juntamente com quaisquer opiniões, e também todas as crenças acerca da 

existência externa dos objetos da consciência. Pode-se assim, examinar todos os 

conteúdos de consciência, não para determinar se tais conteúdos são reais ou irreais, 

imaginários, etc, mas sim para examiná-los como puramente dados. Mediante a 

suspensão, a consciência fenomenológica pode ater-se ao dado enquanto tal – quer 

seja fornecido pela percepção, intuição, recordação, quer seja pela imaginação ou 

julgamento – e descrevê-lo em sua pureza. Trata-se, pois, de uma atitude radical: a 

da suspensão do mundo natural. (MOREIRA, 2004, p. 88). 

 



54 
 

Portanto, na redução fenomenológica, momento negativo do método, todas as 

concepções a priori sobre o objeto em estudo são suspensas para que somente o fenômeno 

apareça, ou seja, se revele em si mesmo. Para isso, propõe uma abstração de todas as 

tomadas de posição em relação ao mundo objetivo, deixando de lado as teorias, juízos, 

preconceitos e opiniões. (REALE e ANTISERI, 1991, p. 92). 

Esse isolamento do objeto das concepções estabelecidas é seguido pela redução 

eidética, segundo momento, quando a visão intelectiva intui a essência do objeto por 

intermédio de um puro ver e captar. A abstração, realizada durante a epoché, suspensão de 

juízos, certezas e verdades,  revela a generalidade inerente ao fato particular, possibilitando 

que do individual se alcance o universal, o conceito do fenômeno. Portanto, a redução 

eidética, momento positivo do método, corresponde à captação da essência e elaboração de 

um conceito para o fenômeno. Esta fase consiste na intuição das essências, quando, na 

descrição do fenômeno que se apresenta à consciência, sabemos prescindir dos aspectos 

empíricos e das preocupações que nos ligam a eles. (REALE e ANTISERI, 1991, p. 561). 

Como diz Stegmüller (1977, p.74), 

 
À distinção entre fato (factum) e essência (eidos) corresponde a redução eidética, 
através da qual se realiza a passagem espiritual do fático para a essência como 

quando, por exemplo, passamos deste vermelho individual à essência do vermelho, 

deste homem individual hic et nunc à essência homem. 

 

Essas duas reduções são interfaces simultâneas do mesmo processo, que isola ao 

mesmo tempo em que se volta para o fenômeno. 

 
Para atingir a essência, a redução eidética usa o chamado método de variação livre. 

Começa-se sempre com um objeto concreto, o qual é variado imaginativamente em 
diferentes aspectos. As limitações dessas variações são o efetivamente dado e o 

próprio eidos, a própria essência. As séries de variações superpõem-se e o aspecto 

no qual se superpõe é a essência. A estrutura essencial é atingida, pois, quando nos 

movemos da evidência na esfera perceptual à evidência na esfera imaginativa. 

(MOREIRA, 2004, p. 90). 

 

A reflexão transcendental corresponde à reflexão sobre o conteúdo, o eidos, sendo 

a aplicação do método fenomenológico ao próprio sujeito e a seus atos. Com esta reflexão, 

obtém-se a consciência pura ou o eu puro, que já dispensa o real para a sua existência.  É 

neste momento que é feita a distinção entre o real e o irreal, quando os dados da consciência 

ingênua tornam-se fenômenos da consciência pura (LOGOS, 1990, p.1239). 

 
[…] o que Husserl tem em vista pela noção de suspensão está em uma conexão 

direta com a superação do modo natural e imediato de apreensão dos objetos em 

geral. […] Heidegger vê nesta posição ainda um último resquício de ingenuidade. 

Por quê? Porque a suspensão do modo natural de posicionamento dos objetos não é 
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capaz de produzir uma supressão dos enredamentos na semântica sedimentada do 

mundo fático. Ao suspender o comportamento natural da consciência e procurar 

descrever os seus campos intencionais, Husserl não consegue escapar de toda e 

qualquer pressuposição e encontrar um âmbito transcendental puro, mas acaba por 

recair em uma absorção inopinada de uma conceptualidade tradicionalmente 

estabelecida. Para fugir a esta absorção, é preciso pensar de outro modo a suspensão. 

Na verdade, é só como destruição da conceptualidade tradicional que a suspensão 

pode ser efetivamente pensada. (CASANOVA, 2010, p. 49). 

 

Mediante a redução fenomenológica, efetua-se a passagem das dimensões concretas e 

mutantes dos fenômenos, chegando-se às essências que são constitutivos ontológicos da realidade. 

O termo epoché (PETRELLI, 2001, p.19) como explicitado acima designa tal redução, que 

significa suspensão, retenção metodológica, com a finalidade de penetrar e colher a essência da 

realidade objetiva. 

É inconteste aquilo que o objeto mostra de si mesmo. A essência é captada e um 

conceito é elaborado para o fenômeno. Nesse momento de reflexão sobre a essência captada do 

objeto, ocorre a redução transcendental, ou seja, pela intencionalidade da consciência, a essência 

captada torna-se objeto de conhecimento. A intencionalidade, e consequentemente a possibilidade 

de redução ao eu transcendental, é propriamente a Fenomenologia. 

 
Intencionalidade é um termo que descreve fundamentalmente o fato de nunca se possuir 

uma consciência sem objetos de consciência, o fato de toda consciência ser 

necessariamente “consciência de” e de toda consciência trazer consigo, deste modo, o 

seu objeto. […] O que está em questão para Hursserl com a noção de intencionalidade 

não é de forma alguma apenas acentuar de maneira genérica a relação necessária entre a 

consciência e seus objetos, mas mostrar antes que a gênese de uma tal relação não 

repousa sobre nenhuma relação empírica fática, que a consciência não depende de 
nenhuma experiência a posteriori para alcançar uma relação específica com os seus 

campos de objeto. (CASANOVA, 2010, p. 41). 

 

Husserl fundou a Fenomenologia como tentativa de criar um método que 

explicasse os fenômenos, que determinasse o conhecimento, com origem nas sensações dos 

sujeitos, que se adequasse melhor ao chamado mundo dos fenômenos culturais e 

experimentais e, principalmente, que ultrapassasse os limites do positivismo. Sendo assim, 

propõe uma fenomenologia como ciência eidética ou ciência das essências universais 

instituída por intermédio dos fenômenos empíricos, agregados aos dados sensíveis. 

 
A palavra “fenomenologia”, ao que tudo indica, foi usada pela primeira vez pelo 

matemático, astrônomo, físico e filósofo suíço-alemão Johann Heinrich Lambert 

(1728-1777) e, posteriormente, com sentido diferente, por G. W. F. Hegel, na sua 
Fenomenologia do Espírito (original de 1807). Não obstante, como movimento 

filosófico e com o sentido e as ramificações que ostenta até o presente, a 

Fenomenologia nasce no início do século XX com a obra Investigações Lógicas, de 

Edmund Husserl (1859-1938). Esse livro foi publicado originalmente em dois 

volumes, o primeiro em 1900 e o segundo em 1901. Para Husserl, a Fenomenologia 

era uma forma totalmente nova de fazer filosofia, deixando de lado especulações 

metafísicas abstratas e entrando em contato com as “próprias coisas”, dando 
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destaque à experiência vivida.  (MOREIRA, 2004, p. 62). 

 

O método fenomenológico, durante sua evolução histórica, inspira inúmeros 

outros estudiosos. Na Alemanha, além de Martin Heidegger, destacam-se Nicolai Hartmann 

(1882-1950), Adolf Bernhard Philipp Reinach (1883-1917), Lazarus Geiger (1829–1870), 

Karl Theodor Jaspers (1883– 1969) e Alexander Pfänder (1870-1941). 

Em França, Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905–1980), Maurice Merleau-

Ponty (1908– 1961), Paul Ricoeur (1913– 2005), Karl Ewald Konstantin Hering (1834-1918), 

Emmanuel Levinas (1906– 1995) e Mikel Dufrenne (1910–1995). Na Itália, Enzo de Paci 

(1911-1976). Nos Estados Unidos, Marvin Farber (1901-1980), Dorion Cairns (1901-1973), 

Frederic Spiegelberg (1897–1994) e os europeus Alexander Gavrilovich Gurwitsch (1874–

1954) e Alfred Schütz (1899–1959). No Brasil, poucos estudiosos se interessaram pela 

fenomenologia, tais como Creusa Capalbo, Aquiles Cortes Guimarães e Eduardo Portella. 

(CAPALBO, 1996, p. 12). 

Martin Heidegger, filósofo alemão, nasceu na cidade de Messkirch, em 1889, e 

morreu em 1976. Estudou na Universidade de Freiburg-im Breisgau com Edmund Husserl 

(1859-1938) e dele recebeu influência da fenomenologia, que é marcante em suas obras. 

Existe, porém, um diferencial entre os dois filósofos. Husserl aplicou a fenomenologia ao 

mundo numa visão ampla, genérica, constituída entre ciência e objeto, desprovida assim de 

tudo o que está ao seu redor. 

 
O ser-aí difere da consciência ao permitir que compreendamos a experiência humana 

sem submetê-la a uma ideia de subjetividade. Diferentemente de Husserl, que (por 

mais que tenha oferecido como o modelo consciência-fenômeno ou noese-noema 

uma alternativa para superação da dualidade entre o sujeito e o objeto) ainda se 

move em uma compreensão subjetiva, Heidegger tem que o ser-aí antecede mesmo a 
compreensão de subjetividade, sendo essa última derivação da outra. 

(KAHLMEYER-MERTENS, 2008, p. 21). 

 

Heidegger, diferentemente de Husserl, concentra toda a sua investigação na 

determinação da existencialidade, buscando descrever "o estar no mundo". Adota uma posição 

que se lhe afigura mais adequada à Ontologia, cuja finalidade é apreender o sentido do ser em 

geral. É sob o aspecto do ser que a análise fenomenológica deverá, portanto, encarar o dado 

existencial. Este dado existencial é constituído pelo ser do existente. Heidegger afirma em sua 

obra Ser e Tempo que as investigações fenomenológicas são creditadas a Husserl: 

 
As investigações que se seguem tornaram-se possíveis apenas sobre o solo 

estabelecido por Edmund Husserl, cujas Investigações lógicas fizeram nascer a 

fenomenologia. As explicitações do conceito preliminar de fenomenologia 
demonstraram que o que ela possui de essencial não é ser uma “corrente” filosófica 
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real. Mais elevada do que a realidade está a possibilidade. A compreensão de 

fenomenologia depende unicamente de se apreendê-la como possibilidade. (2009, p. 

78). 

 

A fenomenologia de Husserl, embora parta da assertiva cartesiana “penso, logo 

existo”, era transcendental e buscava a essência dos fenômenos via redução transcendental. A 

abordagem husserliana prevê a redução final sob a forma de essência pura, a qual não se 

desdobra em qualificações e engloba aspectos importantes do fenômeno reduzido. Assim, 

como no mundo objetivo o conhecimento é gerado pela aplicação de métodos sistemáticos de 

investigação, Husserl tem dúvida a respeito de como as coisas passam no mundo da vida, 

como se deduz do trecho a seguir. 

[...] para ser claro, nós ainda não sabemos se o mundo da vida pode se tornar um 
assunto totalmente autossuficiente, e independente para investigação, como é que se 

pode fazer possíveis afirmações científicas - as quais como tal, depois de tudo, 

devem ter sua própria ‘objetividade’, ainda que de uma maneira diferente de todas as 

nossas ciências, isto é, uma validade necessária para ser apropriada de forma 

metodicamente pura, a qual eu ou outra pessoa qualquer possa verificar através 

desse método (HUSSERL, 2002, p.169; traduziu-se). 

Essa posição radical husserliana se insere no contexto dos motivos do afastamento 

de Heidegger de seu antigo professor que põe o mundo vivido em estágio de pré-ciência. Para 

tanto, ele trata fenômenos como historicidade, temporalidade, fala, linguagem, compreensão 

do mundo e outros como não possíveis de serem investigados rigorosamente, acrescentando 

um toque de extrema vaidade.  

Heidegger propõe uma fenomenologia como ciência das essências singulares, 

preocupando-se com a função individualizante do conhecimento. A fenomenologia é o 

método para a sua própria ontologia, como ontologia do existente ente, dado e determinado. O 

objetivo da ontologia de Heidegger foi dar consistência às aparências, às coisas mesmas, 

como elas se apresentam (PETRELLI, 2001, p. 21). Ele utiliza o termo “ôntico” para designar 

o ente existente, dentro de seus limites e das suas diferenças. Dasein (INWOOD, 2002, p.29) 

compreende o ser dos entes, ou seja, pela manifestação deste ente, chega-se ao ontológico, 

que significa a essência desse ser. A essência de Dasein encontra-se na sua existência. 

 
Dasein não é um conceito, mas uma “indicação formal”, um aceno. Distintamente 

de um conceito, que é síntese do múltiplo e diverso numa universalidade, Dasein é 

indicação de experiência, onde compreender não diz agarrar a realidade com 

esquemas já dados, mas deixar-se tomar pelo que faz a compreensão buscar 

compreender. Dasein é assim palavra indicativa, é palavra condutora como o fio de 

Ariadne, “a serviço” do pensamento. (HEIDEGGER, 2009, p. 17) 

 

Quanto à relação do Dasein consigo mesmo, existem, de acordo com Arenhart 

(2004) no mínimo três níveis formais de análise da questão e, em cada uma dessas dimensões, 
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o ser-para-si-mesmo é exposto de forma diversa pelo Filósofo, quais sejam: 

 
a) O nível dos formal-vazios me cogitare e me sentire, imanentes a todo pensar-de e 

sentimento-em-relação-a, respectivamente. Neste primeiro plano, mostra-se o fato de 

conhecermos obriga-nos a pressupor consciência-de-si imediata, que o estar-aí-no-

mundo não está destituído da consciência-de-si-imediata; 

b) O nível trancendental da auto-afecção-e-compreensão como temporalidade do 

existir de quem pode dizer “eu...’; neste plano, explicita-se como o momento da 

consciência-de-si imediata se articula com a consciência histórico-realizador; 

c) O nível cotidiano da abertura a si mesmo, simultânea e imanente à afetivo-
compreensivo-significante abertura ao mundo; neste plano, a análise mostra a 

diferença entre auto-compreensão cotidiana e consciência-de-si imediata. 

(ARENHART, 2004, p. 20). 

 

Em Ser e Tempo, Heidegger escolhe um ente específico e especial, o homem, por 

acreditar que, partindo de um ente complexo, que pensa e reflete, chegará ao sentido do 

humano como um todo, algo mais universal - o ontológico. Essa busca pelo conhecimento da 

essência de um determinado ente, também denominado de Dasein, Ser-aí, pre-sença, dá-se 

por meio de manifestações cotidianas. Esse ente que está no dia a dia realmente é um ser que 

está-no-mundo. As maneiras como expressa seus sentimentos, sua experiência de vida, com 

os outros que estão a sua volta e até a reflexão de si mesmo, constituem um modo de se 

apresentar nessa vida. 

 
Heidegger utiliza o termo Dasein, que às vezes é traduzido como "existência", mas 

que, como indica o autor, não significa existentia no sentido tradicional. Devido a 

isso, foram propostos vários vocábulos: ‘estar em algo’ (Zubiri), ‘realidade de 

verdade’ (García Bacca), ‘o ser humano’ (Lain Entralgo), o ‘ser’ (Manuel Sacristan 

Luzon) 'ser-aí' (Gaos). Esta última versão é bastante apropriada (e muitas vezes é 

usada em outros idiomas: être-la, being-ther, porque permite ver os elementos que 

integram o conceito: Da y Sein). O Da de Dasein é, de fato, fundamental para 
Heidegger. No entanto, este Da não significa propriamente aí, mas a abertura de um 

ente (o ente humano) ao ser (Sein). (MORA, 1990, p. 1083)9. 

 

Com efeito, Heidegger escolhe esse ente por ter a capacidade de compreender, 

elaborar pensamentos que constituem decisões, apreensões de sentido, ou seja, um 

questionador, ao qual ele chama de “ente exemplar”, constituído como pre-sença. Esse ente 

que cada um de nós somos e que, entre outras, possui em seu ser a possibilidade de 

questionar, nós o designamos com o termo pre-sença. (HEIDEGGER, 2001, p. 33).  O termo 

pre-sença não designa o ser em geral  e sim o humano, o ente que pergunta pelo sentido do 

                                                             
9 Heidegger emplea el término Dasein, que se traduce a veces por 'existencia', pero que, como indica el autor, 

no significa existentia em el sentido tradicional. A causa de ello, se han propuesto vários vocablos: 'estar em 

algo' (Zubiri), 'realidad de verdad' (García Bacca), 'el humano estar' (Laín Entralgo), el 'estar' (Manuel 

Sacristán Luzón), 'ser-ahí' (Gaos). Esta última versión es bastante apropiada (y es la usada com frecuencia em 

outros idiomas: être-là, being-ther, por cuanto permite ver los elementos que integram el concepto: Da y Sein). 

El Da del Dasein es, em efecto, fundamental para Heidegger. Sin embargo, este Da no significa propiamente 

ahí, sino abertura de un ente (el ente humano) al ser (Sein). (MORA, 1990, p. 1083). (texto na linguagem 

original) 



59 
 

ser. Como pre-sença, o homem constitui o seu modo de ser e somente após cada homem 

existir, nunca antes se pode saber o que ele é. 

O ente, que muitas vezes não está transparente e deixa encoberto o sentido do ser, 

é que precisa ser revelado. O não velamento, também chamado de aletheia, é um 

descobrimento do sentido que não se dá totalmente, apenas há uma aproximação. O sentido 

do ser, por estar oculto, não é descoberto de um modo tão simples, fazendo-se necessário algo 

que permita a possibilidade de revelação. 

Assim, fenomenologia é deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal 

como se mostra a partir de si mesmo. O fato de mostrar-se não ocorre de modo pronto e 

aparente, mas por manifestações, que precisam ser descobertas e apreendidas em seu sentido. 

Esses modos são as várias possibilidades de o ente apontar para o fenômeno. São originários 

de um fenômeno que pode se expressar de várias formas, de acordo com a maneira de ser 

desse ente. Isso decorre do fato de o ente ser circunstanciado, trazendo a sua história, 

experiência de vida, como uma junção do passado (vigor de ter sido), presente (atualmente) e 

o futuro (porvir). 

Richard E. Palmer (1989, p.132) explica o que Heidegger define como 

fenomenologia com apoio no estudo das origens gregas da palavra. A primeira parte da 

palavra remete à sua origem grega Phainomenon, que pode ser definida, em resumo, como 

algo que se revela à luz do dia, ou seja, como ele de fato é. O sufixo logos remete a algo 

transmitido pela fala. 

Portanto, o método fenomenológico aplica-se ao estudo dos fenômenos: dos 

objetos, dos eventos e dos fatos da realidade. Fenômeno é a manifestação da realidade, de um 

fato que se desvela à sensibilidade perceptiva. O conhecimento fenomenológico é todo 

procedimento metodológico que, partindo dos fenômenos, nos conduz ao conhecimento das 

essências. Das aparências às essências dos fatos, isso é Fenomenologia. (PETRELLI, 2001, 

p. 17). 

O método fenomenológico possibilita o reconhecimento do objeto em suas 

possíveis variações, mas não o exaure, como ensina Capalbo (1996, p.19): 

 
O ser em si não se esconde atrás das aparências ou do fenômeno, mas a percepção do 

real só pode ser apreendida em perspectivas, em perfis. É a finitude irremediável da 
percepção. É da essência do percebido não poder ser objeto da exploração exaustiva, 

mas sim de desvelar-se progressivamente e de ser apreendido em perspectiva. 

 

A fenomenologia elucida visualmente o sentido e assim o distingue e determina. 

Seu método, centrado na vida e na situação da pessoa na história, é um instrumento 
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fundamental para o humanismo contemporâneo e para pesquisas científicas que não se 

distanciam do sentido da vida. Nas palavras de Moreira (2004, p. 118), 

 
Na aplicação do método fenomenológico à pesquisa, o fenômeno é algum tipo de 

experiência vivida, comum aos diversos participantes, como, por exemplo, haver 

passado por uma ocorrência traumática, sofrer de um certo mal, ter vivenciado uma 

dada situação, etc. Os diversos aspectos da experiência, comum a todos os 

participantes, constituir-se-ão na essência dessa experiência vivida. Os aspectos 

particulares a cada participante, que não são comuns aos demais, não interessam ao 

pesquisador, porquanto não compõem  a essência. A variação imaginativa livre, que 

no método fenomenológico aplicado à filosofia levada à essência, será agora, em 

geral, substituída por uma análise consciente que o pesquisador elabora sobre os 

depoimentos dos participantes. Essa análise, descrita de maneiras diferentes nas 
variantes do método na pesquisa, mas sempre reconhecível, levará às temáticas 

comuns aos participantes. 

 

Nesse direcionamento, a manifestação exibe-se em um dinamismo próprio de 

cada homem, dentro do seu mundo, tendo por trás o essencial desse ser, que é universal. 

Assim o ente, com sua presença no mundo, possibilita a busca da essência do fenômeno, por 

ser diferenciado em sua trajetória de vida, apesar de ser  único em seus valores. Para se 

alcançar esse objetivo, o caminho é percorrido utilizando-se a fenomenologia, apreendendo o 

essencial inerente ao método. 

Observa-se, também, no pensamento de Heidegger, uma renovada preocupação 

com a linguagem. Para o Filósofo, a linguagem não é um simples instrumento de revelação do 

ser, mas a estrutura na qual as coisas ganham existência, a própria forma de apreensão do ser. 

Segundo esse autor, 

 
A linguagem foi chamada de a casa do ser. Ela abriga o que é vigente à medida que o 

brilho do seu aparecer se mantém confiado ao mostrar apropriante do dizer. Casa do 

ser é a linguagem porque, como saga do dizer, ela é o modo do acontecimento 
apropriador (2003, p. 215). 

 

Portanto, o pensamento heideggeriano procura motivações dentro da vida 

cotidiana para a atitude filosófica. Ele entende que o mundo deve ser medido com suporte no  

homem, em seus valores, ideologias e racionalidade. 

A analítica da existência constitui-se numa descrição da trajetória do homem 

como ser-no-mundo, quer dizer, determinado modo de ser da pre-sença, que não apenas é e 

está no mundo, mas também se relaciona com o mundo segundo um modo de ser 

predominante. (HEIDEGGER, 2009, p. 164). 

Heidegger considera que ser fenomenólogo é um modus vivendi que transforma 

qualquer experiência de vida, experiência de mundo, em um conhecimento essencial, não 

separável da experiência, e que dá a esta uma abertura transcendente. O fenomenólogo 
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transforma a vivência de uma realidade contingente e particular em uma vivência de 

significados absolutos e universais. 

Impende considerar, ainda, que há, no pensamento de Heidegger, duas fases 

distintas: dos anos 1920 até meados da década de 1930, predomina a valorização da 

metafísica, elaborada desde as ideias de Husserl, que tem como cerne o sentido do ser; e a 

Metafísica é Ontologia. 

Entre 1936 e 1941, surge a segunda fase, com a evolução de suas ideias 

consubstanciada na expressão “superação da metafísica”. Dois aspectos nortearam essa 

mudança radical (Kehre): em vez de tratar o ser como elemento ontológico, investigador da 

sua essência e dos fenômenos e de suas relações com o ente, ele passa a estudá-lo e a se 

preocupar com “[...] o passo que passa de um pensamento, apenas representativo, isto é, 

explicativo, para o pensamento meditativo, que pensa o sentido.” (HEIDEGGER, 2001, p. 

159). E o que é pensar ou que quer dizer pensar?, tal pergunta e sua explicação encontram-se 

em sua obra Ensaios e Conferências (2006). Heidegger dedica extenso ensaio sobre esse tema 

(1968) que pode servir de guia de consulta para aprofundar essa atividade entre os alunos. 

 
Visto que a fenomenologia acoplada à analítica da existência leva à hermenêutica e 
esta opera dentro do círculo hermenêutico, profundamente imbricado com isto está a 

chamada inversão (Kehre), que tenta dar conta das lacunas que se apresentam no 

processo circular e da recorrência do ser ao ente (homem). O que nos interessa é 

acompanhar  os acordes hermenêuticos que dão o tom da noção de subjetividade e 

sua relação com a alteridade, e em que medida o “mundo” determina a singularidade 

e as relações do sujeito. (PELIZZOLI, 2002, p.123). 

 

É fácil se concluir que, a fim de haver continuidade nessa mudança operada, era 

necessário existir ligação com o que já havia sido pensado, na medida em que os elementos 

ser e ente continuassem envolvidos. Para Heidegger, então, o Ser estar no mundo passou à 

denominação do “Ser é”, por isso ele acontece no mundo (ereignet). Com isso ficaram 

preservadas as noções entre ser e viver. Em verdade, pode-se falar em segunda virada, pois a 

primeira foi o afastamento do pensamento puramente transcendental de Husserl. Só que essa é 

mais contundente, pois “[...] um começo totalmente diverso que precisa dar adeus a tudo o 

que se deu até agora: isto é, que precisa dar adeus à metafísica enquanto tal”. (HEIDEGGER, 

2000, p. 83). 

Ao pôr o ser para pensar a elaboração do seu conhecimento objetivo, Heidegger 

remete o problema para pensá-lo como objetivo educacional para elaboração do conhecimento 

objetivo e de produção cultural, técnica e científica. Para tanto, é necessário que a escola crie 

condições para que “[...] o aluno possa se relacionar conscientemente com esse cotidiano, 
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mediado pela apropriação dos conhecimentos científicos, artísticos, ético-filosóficos e 

político”. (DUARTE, 1996, p. 58). 

São desse período, as frases citadas a seguir: 

 
A verdade como clareira e ocultação do ente acontece na medida em que se poetiza. 

[…] Toda a arte [...] é na sua essência poesia.(HEIDEGGER 1990, p.58).grifo no 
original). 

 

Portanto, o método fenomenológico adequa-se com o objeto de estudo da presente 

tese, qual seja, desvelar a experiência dos professores do Curso de Direito em Fortaleza, tendo 

em vista abordar a perspectiva docente em que o ensinar e o existir são situações 

indissociáveis. A fenomenologia significa um referencial teórico com possibilidade de 

responder ao nosso objeto de estudo, por ter seu embasamento na existência, partindo da pre-

sença, com seu modo de ser-no-mundo. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo descreve o caminho percorrido para atingirmos os objetivos 

propostos. Assim, contém a indicação do tipo de estudo, local do estudo, participantes do 

estudo, instrumento de coleta de dados, aspectos éticos, bem como organização e análise dos 

dados. 

 

3.2 Tipo de estudo 

 

A temática deste estudo refere-se à experiência de ser-professor do Curso de 

Direito em Fortaleza/CE, tratando-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, 

tendo em vista que seus objetivos principais são a observação, a descrição, a compreensão e o 

significado. Nesta pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica, os sujeitos 

(professores, neste estudo) foram escolhidos pelo critério da similaridade, ou seja, a amostra 

foi baseada no critério. 

 
A pesquisa qualitativa é um processo de busca de compreensão baseada em distintas 

tradições metodológicas de investigação que exploram problemas sociais ou 

humanos. Nelas o pesquisador constrói um panorama complexo e holístico, analisa 

termos, coleta visões detalhadas de informantes e conduz o estudo em um cenário 

natural. (CRESWELL, 1998, p. 15)  

 

Com base nesta afirmação, é possível assegurar que este estudo é uma 

investigação qualitativa, pois o foco para o qual se volta nossa atenção de investigadora diz 

respeito à compreensão da experiência do professor do Curso de Direito, com suporte nos 

discursos de entes que ensinam e que aprendem. Portanto, nesta pesquisa foram utilizados 

dados coletados mediante e, assim, a finalidade foi adentrar e descobrir o fenômeno que traz 

uma riqueza de informações e de desmembramentos, sendo compatível com a investigação 

social, a descoberta e exploração de fatores respeitantes ao comportamento humano. Este 

estudo procura muito mais do que a precisão dos dados. Na verdade, tenciona captar a 

realidade de um fenômeno, suas múltiplas dimensões e seu valor. 

Como em qualquer outra pesquisa, a formulação do problema constituiu a etapa 

inicial da investigação, e decorreu de um longo processo de reflexão e de imersão em fontes 

bibliográficas adequadas. 

Em tais circunstâncias, e para alcançar a meta proposta, fez-se necessário tomar 

como pista o vivido pelos professores, conforme a experiência relatada por eles. Do mesmo 
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modo, foi necessário considerar o contexto em que o fenômeno é experienciado por esses 

sujeitos, seja como professor, seja como profissional do Direito. 

Assim, fez-se necessário ir em busca deste questionamento, que, sendo 

fragmentado, não pode ser respondido isoladamente, uma vez que está situado em um âmbito 

muito mais amplo, ou seja, no contexto do atual ensino jurídico na cidade de Fortaleza. O fato 

de despertar para a ação cotidiana do professor nos conduziu a abarcar, não mais apenas 

discussões doutrinárias, mas nos direcionou para análise de suas falas. 

Possuímos tendências fortes baseadas em conhecimentos técnico e doutrinário, porém 

temos uma visão, como ser humano questionador, de alguns aspectos que permaneciam 

encobertos em relação ao ser-professor; somente mediante leituras de textos filosóficos que nos 

apontavam para o conhecimento de um mundo que sempre fez parte de nossa vida é que tal 

caminho passava a ter uma identificação conosco. Não representa algo impossível, sonhador, nem 

uma saída por intermédio de ideias soltas e abstratas. Representa, sim, uma adequação ao modo 

de visualizar o processo do ensino-aprendizagem na área jurídica e uma percepção de que 

somente o levantamento bibliográfico sobre o tema se tornava insuficiente e superficial. 

Com esteio nessa compreensão e interpretação dos textos filosóficos lidos e 

relidos, aumentaram o entusiasmo e a certeza de que o horizonte revelado é esplêndido e 

complexo. O envolvimento com a Filosofia resultou, assim, numa aproximação com o 

pensamento de vários filósofos; porém o método hermenêutico e fenomenológico de  Martin 

Heidegger é o que mais corresponde às nossas aspirações em mostrar tal questionamento, com 

a compreensão da experiência dos professores do Curso de Direito inseridos no ensino 

superior em Fortaleza/CE. Portanto, o método fenomenológico foi o indicador de um percurso 

que se articula com o que buscamos nesta pesquisa. 

Entre os modos pelos quais são desenvolvidos os estudos qualitativos, optamos 

pela Fenomenologia, considerando que o desvelamento do ser-professor do Curso de Direito 

como objeto desta investigação mostra-se possível por meio da compreensão que se dá 

quando se chega ao sentido velado e não esclarecido no que foi suposto. 

 
O método fenomenológico é uma particular estratégia de pesquisa qualitativa, isto é, 

uma particular forma de conduzir tal tipo de pesquisa que trabalha 

predominantemente com dados qualitativos, isto é, a informação coletada pelo 

pesquisador não é expressa em números. (MOREIRA, 2004, p. 17). 

 

A cada momento em que aprofundamos o conhecimento nesse método, mais nos 

sentimos à vontade de que é o caminho adequado, reafirmando a possibilidade da relação 

entre o método e o objeto, embora bastante complexo. O método fenomenológico procura 
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compreender o que se mantém velado e não se deixa mostrar diretamente, isto é, o fenômeno, 

no que ele tem de mais próprio e que constitui a sua essência. 

Segundo Heidegger (2001, p.11), estabelecer fins, procurar e usar meios para 

alcançá-los é uma atividade humana. A técnica é uma forma de desencobrimento. Assim, o 

professor, ao utilizar as técnicas de avaliação somente para julgar, ou seja, aprovar ou 

reprovar os estudantes, nos exames, olvidando a qualidade do ensino em que está inserido, 

perde o sentido de diagnosticar a situação do educando, que tem como consequência uma 

tomada de decisão para a melhoria do seu desempenho. 

A opção pelo método de Martin Heidegger se deu pela natureza do próprio 

objeto. O professor do Curso de Direito é um ente que é pre-sença neste mundo, o que lhe 

permite ir ao encontro do ontológico, do sentido do Ser, pela compreensão e interpretação. 

Está envolvido no contexto do ensino jurídico e possui uma função ímpar e primordial 

dentro do Estado Democrático: melhorar a qualidade do ensino, uma vez que a educação é 

um dos direitos fundamentais, de acordo com a Constituição Federal.  

O ser-professor mostra-se, no espaço ôntico, por via de inúmeras possibilidades. 

Há infinitos modos de ser-no-mundo e cada modo - a vivência particular de cada professor - 

pode ser expresso pelas diversas maneiras, bem como podem ser priorizadas certas 

particularidades de sua experiência no contexto do ensino superior no Estado do Ceará. 

Ademais, o professor é concebido como ser humano e que, por isso, possui sua 

maneira de se manifestar de modo singular, porém, muitas vezes, mal percebido, em 

decorrência das generalizações próprias do dia a dia. Em algumas situações, se oculta, 

mantendo velado o que realmente é. Essa manifestação, que poderá não estar clara, é confusa 

e não permite uma compreensão aprofundada, mas apenas uma visão mediana. 

A investigação fenomenológica trabalha com o qualitativo, com o que faz sentido 

para o sujeito, com o fenômeno posto em suspensão, como percebido e manifesto pela 

linguagem. 

Refletindo sobre o método fenomenológico, consideramos pertinente a orientação 

de Edgar Morin (2003, p.16), costuma-se mencionar tradicionalmente que o método é um 

programa aplicado a uma natureza e a uma sociedade consideradas como trivial e 

determinista; outra concepção de método foi gerada: o método é o caminho e uma estratégia 

do pensamento, ou seja, é o instrumento para se chegar a uma conclusão e é aplicado a uma 

ideia preexistente. 

No âmbito do método fenomenológico, optamos pelo estudo de caso como a 

melhor técnica para fornecer respostas relativas ao fenômeno estudado. O estudo de caso 
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consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de 

documentos ou de um acontecimento específico. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 89). 

 
É evidente que o estudo de caso proporciona diferentes elementos que podem levar 

alguém a aprender a partir de um único caso e, nesse sentido, há quem chegue a falar de 

uma epistemologia do particular. […]   Uma outra questão crítica no estudo de caso 

refere-se à validade das comunicações feitas pelos avaliadores e à possível distorção dos 

dados e das observações realizados. Essa possibilidade realmente existe, ninguém as 

nega, mas pode ser superada pela triangulação, ou seja, usando-se múltiplas percepções e 

o envolvimento de vários observadores, a fim de que diferentes significados possam ser 

esclarecidos. É evidente que a repetição de uma observação não é tarefa fácil, mas é uma 

forma de verificar o significado das várias formas apresentadas por um fenômeno ao ser 

estudado. (VIANNA, 2000, p. 141). 

 

O conceito de Antonio Carlos Gil mostra-se indispensável para asseverar o 

percurso metodológico a ser utilizado, in litteris: 

 
O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 

biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos. (2002, p. 54). 

 

Esta técnica de estudo é encarada como o delineamento mais conveniente e 

adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro do contexto real, no 

qual os limites entre o fenômeno e o contexto são claramente percebidos. 

 
No estudo de caso, o pesquisador escolhe o “caso” com as características relevantes 

para os propósitos do estudo. Esse propósito é conduzido segundo um plano 

preestabelecido, podendo ser orientado por questionários e formulários que enfocam 

a unidade globalmente em lugar de suas partes individuais. (GARCIA, 1998, p. 

164).  

 

Portanto, a Fenomenologia é uma atitude que prima pela modéstia do respeito à 

realidade social. Em vez de partir de métodos prévios, dentro dos quais se insere a realidade, 

faz o caminho contrário. Em primeiro lugar, tenta compreender a realidade social em sua 

intimidade. Então, segue a consciência crítica de que os métodos usuais de captação se 

mostram insuficientes e empobrecem a realidade captada. O método fenomenológico procura 

compreender o que se mantém velado e não se deixa mostrar diretamente, isto é, o fenômeno, 

no que ele tem de mais próprio e que constitui a sua essência e particularidade. 

 

3.3 Local do estudo 

 

Para atingir nossa meta, e considerando que a experiência do professor é 

vivenciada nos mais diversos contextos que envolvem o binômio ensino-aprendizagem,  neste 
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estudo buscamos a experiência do ser-professor do Curso de Direito, mais especificamente na 

cidade de Fortaleza/CE, ambiente principal da nossa atuação profissional, porquanto foi dele 

que emergiu nossa inquietação. 

O presente estudo, portanto, buscou a compreensão da experiência dos professores 

do Curso de Direito em três instituições de ensino superior situadas em Fortaleza/CE 

(Universidade Federal do Ceará, Universidade de Fortaleza e Faculdade Cearense), calçando-

se na Fenomenologia com esteio na nossa visão centralizada em Martin Heidegger. Elegemos tais 

instituições por serem reconhecidas pelo Ministério da Educação e em funcionamento há mais 

de cinco anos. 

 

3.4 Participantes do estudo 

 

Os participantes desta pesquisa foram 20 (vinte) professores das faculdades de 

Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Universidade Federal do Ceará (UFC ) e 

Faculdade Cearense (FAC) que estavam lecionando no ano em que se realizou o estudo de 

campo. 

Conforme informações colhidas no site da Unifor, o total de professores que lecionam 

no Centro de Ciências Jurídicas corresponde ao número de 182. Na Universidade Federal do 

Ceará existem 50 professores efetivos, distribuídos nos Departamentos de Direito Público, 

Privado e Processual, de acordo com consulta realizada no respectivo site. Na Faculdade Cearense 

existem 42 professores que ministram aula no Curso de Direito. 

 
Nas pesquisas sociais é muito frequente trabalhar com uma amostra, ou seja, com 

uma pequena parte dos elementos que compõem o universo. Quando um 

pesquisador seleciona uma pequena parte de uma população, espera que ela seja 

representativa dessa população que pretende estudar. (GIL, 1999.p. 97). 

 

A amostra foi do tipo intencional, isto é, a participação foi espontânea. Como se sabe, 

as pesquisas em Ciências Humanas são caracterizadas pela aleatoriedade na tomada dos sujeitos 

que participarão do estudo e empregadas fórmulas matemáticas para a determinação do tamanho 

das amostras estudadas, uma vez que elas têm como finalidade possibilitar a inferência no 

universo, com base em erro probabilístico fixado, sobre o que é observado no estudo de campo. 

Esses critérios não se aplicam à pesquisa fenomenológica, dada sua natureza. 

Em face disso, foram entrevistados tantos sujeitos quantos fossem necessários para se 

observar a repetição recorrente dos ângulos e categorias definidas com procedência na 

interpretação das falas, de tal forma que, intencionalmente, esta pesquisadora decidiu relatar o 
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fenômeno observado. 

Consideramos, no estudo, também o fato de que, apesar de estudiosos terem 

empreendido esforços no estudo de várias faces da avaliação do ensino-aprendizagem, nota-se 

que nem sempre houve preocupação em saber o que pensam os professores, executores das 

práticas avaliativas. Constitui rotina tais pesquisas não serem desenvolvidas entre as pessoas 

engajadas na prática cotidiana, mas entre estudiosos quase sempre ligenados à academia. 

Por isso, nesta investigação, nosso interesse foi ouvir professores que ministram 

aulas na área jurídica no Estado do Ceará que, cotidianamente, desempenham suas atividades 

em instituições de ensino superior pública e privada. Os professores eram contactados 

previamente de forma pessoal e/ou por meio de telefone ou email, e os encontros aconteceram 

antes ou depois da aula, sendo um desafio para a pesquisadora, tendo em vista a pouca 

disponibilidade de tempo que a maioria dos docentes podiam dispensar para a entrevista. 

 

3.5 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada cujo roteiro 

contém perguntas de interesse do objeto da pesquisa e se encontra no apêndice A da presente 

tese. 

 
O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. “Vista” 

refere-se ao ato de ver, ter preocupação de algo. “Entre” indica a relação de lugar ou 

estado no espaço que separa duas pessoas ou coisas. Portanto, o termo entrevista 

refere-se ao ato de perceber realizado entre duas pessoas. (RICHARDSON, 1999, p. 

13). 

 

As entrevistas foram iniciadas com perguntas gerais e abertas, pré-estabelecidas, 

sem qualquer direcionamento, e a relação dialógica surgiu de acordo com o discurso, tendo 

em vista a necessidade de colher todos os dados e informações que se fizessem necessários, 

bem como a prontidão em escutar os professores entrevistados, com a finalidade de revelar o 

fenômeno estudado. Portanto, antes de iniciar as entrevistas, a pesquisadora dialogava com o 

entrevistado e solicitava que as respostas pudessem ser oferecidas da forma mais fidedigna 

possível às suas ideias, acrescentando que a pureza do método de pesquisa utilizado exigiria 

que o entrevistado não utilizasse citações ou opiniões da literatura educacional e jurídica, mas 

se restringisse a emitir apenas as próprias opiniões, ao responder às perguntas. 

Este instrumento de pesquisa permitiu uma interação maior mediante a atitude 

dialógica e relacional, além de possibilitar a obtenção de dados referentes aos mais diversos 

aspectos da vida social, sendo uma técnica muito eficiente para a coleta de informações com 
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profundidade acerca do comportamento humano. A entrevista é uma técnica que permite o 

relacionamento entre entrevistado e entrevistador. Não é uma simples conversa. Trata-se de 

um diálogo orientado que busca, através do interrogatório, informações e dados para a 

pesquisa. (MARTINS, 2002, p. 52). 

Szymanki trata da entrevista na pesquisa em educação e relata que a elaboração da 

pergunta desencadeadora não é uma tarefa fácil, pois devem ser levados em conta os seguintes 

critérios: 

 
a) a consideração dos objetivos da pesquisa; b) a amplitude da questão, de forma a 
permitir o desvelamento de informações pertinentes ao tema que se estuda; c) o 

cuidado de evitar indução de respostas; d) a escolha dos termos da pergunta, que 

deverão fazer parte do universo lingüístico do participante; e) a escolha do termo 

interrogativo. Questões que indagam o “porquê” de alguma experiência do 

entrevistado receberão respostas indicadoras de causalidade, na maioria das vezes 

elaborações conceptuais mais do que narrativas de experiências. Se o objetivo da 

pesquisa for a compreensão das relações de causalidade que os participantes 

atribuem às suas experiências, a escolha do “porquê” é justificada. Questões que 

indagam o “como” de alguma experiência induzem a uma narrativa, a uma 

descrição. A partícula “para que” indaga pelo sentido que orientou uma escolha.  

(2002, p. 30). 

 

Assim, os discursos foram coletados em entrevista semiestruturada por meio da 

gravação em mídia digital. Este instrumento favoreceu uma abertura ao diálogo e possibilitou 

interação com o entrevistado, ou seja, um contato direto com suas expressões e afirmações. A 

entrevista possibilita a coleta de dados que não podem ser encontrados em registros e fontes 

documentais e que podem ser fornecidos por certas pessoas. (CERVO, 2002, p. 46). 

Dessa forma, o tipo de instrumento eficaz na recolha de dados fidedignos para a 

elaboração da pesquisa foi a entrevista semidirigida em que o informante tem liberdade total 

para relatar experiências ou apresentar opiniões. O papel do pesquisador limita-se a 

incentivar o informante a falar sobre determinado assunto, sem, contudo, forçá-lo a 

responder. (ANDRADE, 2003.p.146). 

 
A entrevista semi-estruturada fica entre os dois extremos discutidos. O entrevistador 

perguntar algumas questões em uma ordem predeterminada, mas dentro de cada 

questão é relativamente grande a liberdade do entrevistado. Além disso, outras 

questões podem ser levantadas, dependendo das respostas dos entrevistados, ou seja, 

podem existir questões suplementares sempre que algo de interessante e não previsto 

na lista original de questões aparecer. (MOREIRA, 2004, p. 55). 

 

Tal instrumento de pesquisa revelou-se satisfatório, trazendo um conjunto de 

informações que enriqueceu esta investigação com inúmeros dados que permaneciam somente 

em nossos levantamentos bibliográficos mas que não possuíam comprovada fundamentação 

com o tema estudado. 
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Por sua natureza interativa, a entrevista permite tratar de temas complexos que 

dificilmente poderiam ser investigados adequadamente através de questionários, 

explorando-os em profundidade. A entrevista pode ser a principal técnica de coleta 

de dados ou pode, ser parte integrante da observação participante. (ALVES-

MAZZOTI, 1996, p.168). 

 

O pensamento de Heidegger orientou a condução das entrevistas para a busca pela 

experiência do professor, haja vista que o elemento condutor da compreensão é o discurso, e 

este se consolida na escuta, pois escutar é a própria abertura para compartilhar com o outro. 

 
O fundamento ontológico-existencial da linguagem é o discurso. Do ponto de vista 

existencial, o discurso é igualmente originário à disposição e à compreensão. A 

compreensibilidade já está sempre articulada, antes mesmo de qualquer 

interpretação apropriadora. O discurso é a articulação dessa compreensibilidade. Por 

isso é que o discurso se acha à base de toda interpretação e proposição. 

(HEIDEGGER, 2001, p. 219). 

 

A pesquisa predominantemente qualitativa busca, assim, uma compreensão 

particular daquilo que estuda. Não pretende chegar às generalizações, princípios e leis. A 

explicação e a generalização resultam abandonadas e o foco da atenção é centrado no 

específico, no peculiar, no individual, almejando sempre a compreensão, o desvelamento 

do fenômeno, interrogando o mundo ao redor, e não a explicação, a precisão numérica 

de fenômenos que apresentam dimensões pessoais. As entrevistas foram transcritas o 

mais próximo possível de sua obtenção e organizadas em arquivos cujo acesso só era 

permitido à pesquisadora. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

Insta considerar que o presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Ceará, conforme conteúdo normativo disposto na Resolução CNS 

196/96, item II.2, que considera pesquisa em seres humanos aquelas cuja aplicação se realize 

em qualquer área do conhecimento e que, de modo direto ou indireto, envolvam indivíduos ou 

coletividades, em sua totalidade ou partes, inclusive com o manejo de informações e 

materiais. A autorização do citado Comitê encontra-se no anexo I da presente tese. 

 

3.7 Organização e análise dos dados 

 

Quanto à organização dos dados coletados mediante as entrevistas, todo o material 

foi tratado de forma impessoal e para fins estritamente científicos, sendo trabalhado apenas 
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pela pesquisadora e por seu orientador. Os depoimentos receberam um código e foram 

arquivados sob a proteção de senha em arquivo digital, sem qualquer possibilidade de 

identificação por terceiros. Os trechos que foram citados ao longo do desenvolvimento da 

presente tese receberam a proteção de um código, como por exemplo, D1, D2 e assim por 

diante. Não houve menção à turma, bem como a outros aspectos que pudessem identificar 

pessoas ou situações. 

Quanto à análise dos dados, Martin Heidegger nos conduz à compreensão e 

interpretação do ser dirigindo-se do ôntico para o ontológico, ou seja, ele parte do que se vê, 

no campo das possibilidades, em busca do que assim se desvela o fundamento: 

 
A pre-sença não é apenas um ente que ocorre entre outros entes. Ao contrário, do 

ponto de vista ôntico, ela se distingue pelo privilégio de, em seu ser, isto é, sendo, 

estar em jogo seu próprio ser. Mas também pertence a essa constituição de ser da 

pre-sença a característica de, em seu ser, isto é, sendo, estabelecer uma relação de 

ser com seu próprio ser. Isso significa, explicitamente e de alguma maneira, que a 

pre-sença se compreende em seu ser, isto é, sendo. (HEIDEGGER, 2001, p.38). 

 

Portanto, essa análise partiu de uma visualização ôntica dos discursos coletados 

pela entrevista, por intermédio de leituras que permitiram a apreensão de seu teor, seguindo 

assim o método de Heidegger, no qual o pesquisador deve ter bem claro o contexto de seu 

entrevistado e supor a existência no relato de um conteúdo de racionalidade e 

responsabilidade sobre o qual não pairem dúvidas. Sendo esse estudo fenomenológico, seu 

objetivo principal foi compreender o fenômeno estudado. 

A relevância teórica do paradigma da existência na área do ensino superior do 

Curso de Direito foi avaliada de acordo com a importância que possa ter, para a compreensão 

do comportamento humano, a noção de ser-com. A importância da abordagem existencial 

reside no alcance que pode trazer à compreensão da experiência humana, e também no fato de 

ser um paradigma de investigação científica atento aos fundamentos ontológicos da realidade. 

Heidegger, em sua obra Ser e Tempo, parte da existência do homem, para 

chegar ao ontológico, ou seja, o ser se dá no tempo em relação ao sido, ao sendo e ao vir a 

ser, isto é, à existência (ec-sistere). Nas palavras de Heidegger, em sua obra Ser e Tempo: 

 
A “essência” deste ente está em ter de ser. A qüididade (essentia) deste ente, na 

medida em que dela se possa falar, há de ser concebida a partir de seu ser 

(existência). Neste propósito, é tarefa ontológica mostrar que, se escolhemos a 
palavra existência para designar o ser deste ente, esta não pode ter o significado 

ontológico do termo tradicional existentia. Para a ontologia tradicional, 

existentia designa o mesmo que ser simplesmente dado, modo de ser que não 

pertence à essência do ente dotado do caráter de presença. Evita-se uma 

confusão usando a expressão interpretativa ser simplesmente dado (N8) para 

designar existentia e reservando-se existência como determinação ontológica 



72 
 

exclusiva da presença. (2009, p. 85). 

 

Portanto, a analítica existencial de Ser e Tempo tem por finalidade a procura do 

sentido do ser, como caminho, o método fenomenológico, e por ponto de partida a 

interpretação da facticidade do ser-aí. Desta forma a ontologia fundamental heideggeriana é 

uma analítica existencial, baseada nas estruturas que definem o modo de ser do homem. 

 
No tratado Ser e tempo, a questão do método é uma questão crucial, pois: a) foram 

liquidados os pontos de partida da tradição; b) o ponto de partida só pode situar-se 

no estar-aí fático; c) este, no entanto, é o próprio objeto da analítica existencial; d) 

“por isso, um 'círculo' na demonstração nem mesmo pode ser 'evitado' na analítica 

existencial, porque ela não demonstra de modo algum segundo as regras da 'lógica 

das consequências'; e) “a 'objeção de circularidade' é levantada por um modo de ser 

do estar-aí”; f) “é preciso empenhar-se em saltar originariamente e por inteiro neste 

'círculo', para garantir-se já no ponto de partida da análise do estar-aí”; g)”...o que se 

deseja afastar com o evitar o 'círculo' não é nada menos que a estrutura fundamental 
do cuidado”.(STEIN, 2008,  p. 58). 

 

E porque o ato de compreender pressupõe esta ligação anterior com o mundo do 

ser é que nenhuma interpretação, segundo Heidegger, está livre de pressupostos. Aqui está 

visível a noção de pré-compreensão, ou seja, de que o homem interpreta as coisas ao seu redor 

dentro de um contexto de tempo, espaço e experiências e não de forma externa e neutra. 

 
Toda e qualquer reflexão acerca de problemas filosóficos em geral já sempre se 

encontra imersa em estruturas hermenêuticas prévias que determinam 

incessantemente o modo de desenvolvimento mesmo dessa reflexão. Toda 

investigação teórica pressupõe uma posição prévia, uma visão prévia e uma 

conceptualidade prévia.   A posição prévia aponta para a configuração atual do 

problema e para as decisões históricas que foram dando os contornos específicos 

desse problema: nós nunca nos aproximamos do zero de um problema, mas sempre 

vamos ao encontro do problema a partir de uma posição na qual ela já se revelou 

para nós. A visão prévia define, por sua vez, a perspectiva estruturadora capaz de 

promover a possibilidade de um recorte particular do problema: um problema nunca 
se acha apenas dado com uma determinada configuração, mas também é 

incessantemente abordado a partir de possibilidades de tratamento. Por fim, a 

conceptualidade prévia designa os termos centrais que acompanham invariavelmente 

o problema. (CASANOVA, 2010, p. 49). 

 

Para compreender, é essencial ultrapassar a barreira do verbalizado, desvelar o 

que está “por trás”, indo na direção do fundante, isto é, do que dá fundamento e é essencial ao 

dito. Conforme Heidegger, a descoberta reveladora de determinado fenômeno permite chegar-

se à compreensão e, assim, ao sentido naquilo em que se sustenta a compreensibilidade de 

alguma coisa. 

Heidegger não utiliza o termo destruição para designar a simples negação da 

tradição, mas afirma que deve haver uma desconstrução das camadas sedimentadas pelos 

conceitos fundamentais e tornar livres potenciais que fazem parte de tais conceitos. 
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Para levar a termo uma tal desconstrução, porém, é necessário suspender o modo 

como de início e na maioria das vezes nos encontramos imersos no mundo que é o 

nosso; é preciso escapar do poder de absorção da significância do mundo fático, da 

força gravitacional da imersão natural e imediata nas estruturas prévias da 

interpretação, se dispondo para a vida como fenômeno originário, para as 
possibilidades de autointerpretação da própria vida. Por meio da noção de 

destruição, portanto, Heidegger insere a suspensão fenomenológica de Husserl no 

contexto do projeto de sua hermenêutica fenomenológica, articulando desde o 

princípio o termo “suspensão” não como o abandono da tendência natural para 

posicionar espácio-temporalmente os entes e para construir teorias causais que deem 

conta de sua aparição, mas antes com a reconquista do horizonte originário de 

mostração dos entes e com a dissolução das redes significativas calcificadas que se 

veiculam por meio da facticidade. (CASANOVA, 2010, p. 51). 

 

Na concepção heideggeriana, fenômeno diz respeito a uma manifestação, é aquilo 

que se revela, o que se mostra em si mesmo, permitindo-se desvendar como modos de ser, 

circunstanciados temporal, histórica e espacialmente no mundo. Ao analisar as unidades de 

significado que surgiram dos discursos dos docentes entrevistados, contamos com o 

entendimento de outros doutrinadores que trataram sobre o respectivo tema. 

Quanto ao processo de criação das unidades de significado, as falas dos depoentes 

foram expressas em segmentos que contêm informações significativas para o desvelamento do 

fenômeno observado. Para melhor identificação dos significados mais essenciais foi 

necessário a redução das falas em unidades menores, a fim de se encontrar significados 

teleológicos comuns. No anexo C desta tese encontra-se uma seção que mostra um exemplo 

de como ocorreu esse processo. Tomou-se, como exemplo, a mudança de visão sobre 

avaliação que ocorreu na unidade de significado intitulada os modos de avaliar a 

aprendizagem do campo jurídico, na qual o essencial foi o processo descrito pelas falas sobre 

como ocorreu a mudança de percepção sobre avaliação. Começou-se, então, com a redução 

das unidades de informação em trechos menores com foco direto na unidade de significado 

que se aperfeiçoou com a análise dos discursos dos docentes que revelaram esse tema. 

Portanto, compreender um fenômeno significa apreender algo tal como ele é. No 

contexto deste estudo, isto corresponde a compreender a experiência do professor no Curso de 

Direito e que se configura na profissão como um dos fenômenos a ser plenamente desvelado. 
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5 DIVERSOS ASPECTOS REVELADOS PELA EXPERIÊNCIA DOS 

PROFESSORES ENTREVISTADOS 

 

Para se atingir o objetivo de compreender as falas dos docentes entrevistados, via 

formação de categorias analíticas homogêneas sob o ponto de vista semântico, adotamos a 

noção de sentido empregada por Martin Heidegger (2009, p.223) e definida por ele como “[...] 

o que pode ser articulado na interpretação e, por conseguinte, mais originariamente ainda na 

fala.” Com amparo nesse conceito, as unidades de significado das falas passaram a ser 

entendidas como “[...] totalidade significativa aquilo que, como tal, se estrutura na articulação 

da fala.”(IDEM, p.223). Com esses conceitos, foi possível agrupar as falas com conteúdos 

semânticos semelhantes. 

As falas dos docentes entrevistados revelaram diversos aspectos em relação a sua 

experiência de ser professor que foram agrupados em unidades que correspondem ao perfil 

docente revelado. Antes de passarmos à discussão do que as falas revelaram, é necessário 

trazer informações obtidas no decorrer das entrevistas semiestruturadas. 

Quanto aos resultados da presente tese, no que tange aos dados referentes à 

formação acadêmica dos 20 (vinte) docentes participantes do estudo, a maioria (55%) possui o 

título de mestre, o que está expresso no quadro abaixo. 

 

  Quadro 1 - Tamanho da amostra e formação acadêmica 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Pesquisa direta 

 

Vê-se, portanto, que o nível mínimo de formação é a Especialização, predominando a 

formação no patamar de mestrado (55%), cujo currículo inclui disciplinas pedagógicas. 

Mencionemos a presença de um entrevistado com pós-doutorado. O gráfico mostrado a seguir 

ilustra os dados da tabela. 

 

Formação acadêmica do docente 

entrevistado 

Quantidade 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Pós-Doutorado 

03 

11 

05 

01 
 

Total 20 
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 Gráfico 1 - Formação acadêmica dos entrevistados 

 

 Fonte: Pesquisa direta 

 

Outro dado interessante diz respeito ao número de docentes que estudaram autores 

relacionados ao tema da presente tese, qual seja fenomenologia, filosofia e pedagogia, totalizando 

17 (85%) participantes, demonstrando assim serem professores que possuem conhecimento em 

diversas áreas do saber, condizendo com o ideal de interdisciplinaridade, como disposto a seguir. 

Como posição prévia, nos antecipamos a essa situação, a fim de guardar fidelidade ao método 

adotado, e solicitamos, antes do início das entrevistas, que os depoentes emitissem opiniões 

próprias sobre os temas abordados nas entrevistas. 

 

 Quadro 2 - Autores lidos pelos docentes sobre fenomenologia e pedagogia 

Autores estudados pelos docentes e 

relacionados à fenomenologia e 

pedagogia 

Quantidade de professores 

Martin Heidegger, Maurice Merleau-

Ponty, Frederick Nietzsche, Paul 

Ricouer, Hans Georg Gadamer, Max 

Scheler, Paulo Freire. 

17 

 Fonte: Pesquisa direta 

 

A amostra pesquisada, quanto ao dado relativo ao tempo do exercício do 

magistério, é heterogênea, haja vista se tratar de professores que possuem variado número de 

anos de experiência profissional no ensino jurídico, conforme disposto no seguinte quadro. 
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 Quadro 3 - Tempo de exercício do magistério 

Tempo de exercício do 

magistério 

Quantidade de 

professores 

De 01 a 05 anos 5 

De 05 a 10 anos 6 

De 10 a 20 anos 6 

De 20 a 30 anos 2 

Há mais de 30 anos 1 

 Fonte: Pesquisa direta 

 

O Gráfico 2 abaixo mostra o tempo de magistério em porcentagens. 

 

 Gráfico 2 - Tempo de magistério em porcentagens 

 

 Fonte: Pesquisa direta 

 

Observa-se que 60% dos entrevistados têm entre cinco e vinte anos de magistério, 

ou seja, fazem parte de um grupo amadurecido na docência do ensino jurídico. Ademais, 

durante a sua carreira acadêmica, do total de 20 professores entrevistados, 14 (70%), 

realizaram curso específico sobre Didática do Ensino Superior ou Avaliação do Ensino-

Aprendizagem. Portanto, diante desta constatação, os professores participantes integram a 
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classe de advogados, juízes, promotores públicos, ou seja, são detentores de conhecimentos 

profissionais (saberes) específicos, observando-se também a exigência do Ministério da 

Educação - MEC para que as instituições de ensino superior tenham em seus quadros 

funcionais docentes com pós-graduação (mestrado, doutorado, pós-doutorado). Insta 

considerar também que o simples fato de possuírem tais graus acadêmicos não quer dizer que 

dominem todas as habilidades para lecionar com didática, haja vista que, muitas vezes, não há 

uma preparação acadêmica voltada à formação de professores no ensino jurídico e sim, de 

formação, muitas vezes, de pesquisadores. 

As reflexões que se seguem correspondem à redução do método fenomenológico 

husserliano, em seus dois primeiros passos, quais sejam a redução fenomenológica e a 

eidética. Esse caminho explica o título que emprega a dicção “ser professor” relacionado a 

aspectos ônticos em lugar de “ser-professor” ligado aos traços ontológicos, no título do 

presente estudo. Em que consiste a importância dessa diferença? 

É fato consabido que a obra de Heidegger pode ser analisada em dois momentos: 

a primeira começa com seus estudos com Husserl de quem iria se afastar, conceitualmente, ao 

começar a estudar a historicidade do homem, o que o levou a criar a noção de Dasein. 

Rompem-se, pois, seus laços husserlianos e ele concede à ontologia nova dimensão, com a 

obra Ser e Tempo (1927). O que essa obra trouxe de novidade? 

 
O decisivo no método (de Heidegger) era que, por exemplo, não se falava sobre 

Platão e não se expunha sua doutrina das ideias, mas seguia-se e se sustentava um 

diálogo durante um semestre inteiro, até não ser mais uma doutrina milenar, mas 

apenas uma problemática altamente contemporânea. (...) A novidade simplesmente 

dizia: o pensamento tornou a ser vivo, ele faz com que falem tesouros culturais do 

passado considerados mortos. Há um mestre; talvez se possa aprender a pensar. 

(ARENDT, 1987, p. 231). 

 

Mudanças substanciais, porém, que já estavam em curso na época da publicação 

mencionada, afloraram com a introdução da técnica no cotidiano das pessoas. Portanto, o 

segundo momento do pensamento de Heidegger inicia-se na década de 1930, quando 

percebeu o papel desempenhado no modo de vida do Dasein pela incipiente técnica. Essa 

nova realidade, associada a outros fatos, levou Heidegger a repensar sua proposta ontológica, 

dentre os quais podemos citar: 

 
[...] A leitura de Jünger levou Heidegger às seguintes conclusões: 1) que a sua 

fenomenologia da facticidade (do cotidiano) de 1927 é ainda ingênua, 2) que ela não 

representa um ponto de partida adequado para formular a questão do ser nos dias de 

hoje, 3) que a técnica moderna, pensada no horizonte da metafísica nietzschiana da 

vontade de poder, é o sentido do ser que prevalece, 4) que, portanto, Nietzsche é o 

pensador decisivo a ser consultado em qualquer tentativa de compreender e 

ultrapassar esse sentido do ser. Essas conclusões levaram Heidegger a constatar o 
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fracasso do projeto de repensar o sentido de ser em termos da ontologia 

fundamental, exposta em Ser e tempo.  (LOPARIC, 2005, p. 217). 

 

Os três primeiros elementos citados no excerto encontram guarida na visão do 

próprio Heidegger, mas do item quarto só é verdadeira até a referência a Nietzsche, que 

exerceu a influência sobre o Filósofo alemão com as noções de vontade de poder que se 

contrapõem ao papel das “[...] unidades que se apropriam de poder [...]”. Leia-se o excerto a 

seguir. 

 
Se a essência (Wesen) mais íntima do ser [Seins] é vontade de poder, se prazer é todo 

crescimento de poder, e desprazer todo sentimento de não resistir e de não se tornar 

senhor: não podemos então postular prazer e desprazer como fatos cardeais? 

Vontade é possível sem ambas essas oscilações do sim e do não? Mas quem sente 

prazer?... Quem quer poder?... Pergunta absurda: se a essência mesma é vontade de 

poder e, consequentemente, sentir prazer e desprazer. Apesar disso: são necessárias 

as oposições, as resistências e, portanto, relativamente, as unidades que se apropriam 

de poder... (NIETZSCHE, 2002, §693, p.351). 

 

Como negar que o domínio das mídias e das tecnologias modernas de 

comunicação não exercem poder sobre pessoas e governos e instituições educacionais, na 

medida em que exercem papel capaz de sufocar a vontade de poder? Como se deduz, 

Heidegger antecipou-se à realidade que vivemos no mundo moderno. 

Há, todavia, controvérsias sobre a “[...] fracasso do projeto [...] da ontologia 

fundamental [...]”. Com efeito, a orientação dos estudos heideggerianos para o mundo da vida 

foi interpretada por alguns autores como fracasso da ontologia fundamental de Heidegger, o 

que o Filósofo divisava como nova realidade que se apresentava ao mundo do Dasein 

(HEIDEGGER, 1982). Releva mencionar que essa volta ao mundo real (Lebenswelt) 

aconteceu também com Husserl da última fase. 

O problema é que a nova realidade exigiu diferente modo de ouvir para entender e 

a “coisa” que se desvelava num ambiente com ingredientes diferentes. Apareceram nova 

linguagem e um modo de pensar influenciados pela técnica que pôs a relação do Ser com o 

mundo em novo patamar. Que função a linguagem deve desempenhar nesse quadro 

relacional? 

 
A primeira relação para com a linguagem (que é a de ouvir antes de falar, o dizer 

silencioso do ser–condição de possibilidade para todo o falar humano) é obtida pelo 

pensador e pelo poeta, que, assumindo-se, captam a dimensão de seu existir-no-

mundo. Esta, inacessível aos homens que não estão prontos a ouvir o apelo do ser. 

[...] A missão do homem no mundo é a de, ouvindo o apelo do ser, torná-lo palavra, 

no ato mesmo de fazer nascer o mundo e as coisas. (BEAINI, 1981. p. 80). 

 

Heidegger, no entanto, elegeu a poesia como elemento central da comunicação 
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estética, naturalmente influenciado por Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843), 

instrumento essencial de comunicação e compreensão do Dasein. O Filósofo deixa clara, sua 

posição ao asseverar que “Toda a arte [...] é na sua essência poesia.” (HEIDEGGER, 1990, 

p.58). 

Esse caminho levou Heidegger a escolher o poeta citado, Friedrich Hölderlin,  

como capaz de ouvir e traduzir os chamados e as angústias do ser. Isso quer dizer que houve 

mudança, portanto, não fracasso, pelo contrário, ampliação da função desempenhada pela 

linguagem na compreensão do ser. (GONDIM; RODRIGUES, 2010). Sendo assim, o 

Heidegger da primeira fase é o mesmo da segunda. Com efeito, 

 
Não temos em cada uma delas [...] um Heidegger diferente; Heidegger I e Heidegger 

II, mas dois momentos distintos de um mesmo pensar que mutuamente se 

esclarecem. [...] se é somente através do primeiro que se pode chegar ao segundo, 

não é menos verdadeiro que foi esse último que possibilitou o outro. (BENEDITO, 

2000, p. 9). 

 

Essa explicação pretende deixar claro que esta tese não abandona a ontologia 

fundamental do Filósofo alemão, na medida em que as falas - não obstante nenhum dos 

depoentes ser poeta ou se o era não empregou esse meio de comunicação - mostram traços 

inequívocos do ser-professor (ontológico), ao mesmo tempo em que mostram os problemas 

pedagógicos (web, MP3, Smart Phone etc.) que o ser professor (ôntico) enfrenta no cotidiano 

em sala de aula. Como visto, a realidade atual do Dasein apresenta-se muito mais complexa 

do que no tempo em que Heidegger percebeu os problemas que seriam trazidos para o 

cotidiano das pessoas com o advento da incipiente técnica. 

A discussão acerca da diferença entre os dois momentos da obra de Heidegger 

clareia a diferença entre os termos discutidos até este ponto (ser-professor e ser professor) e 

antecipa o que vai mostrar a discussão das falas que revelam a atualidade da visão de 

Heidegger sobre a apreensão do ser. Esta tese, portanto, busca a essência do “ser-professor”, 

mas trabalha com base no “ser professor” que enfrenta os desafios do mundo atual com suas 

peculiaridades e apuradas técnicas. 

Passamos, a seguir, à discussão do que as falas revelaram, ressaltando que os 

espaços de discussão favorecedores da compreensão foram elaborados pelos discursos plenos 

de significado que orientaram para o sentido do fenômeno estudado. 
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5.1 Tradição e inovação no espaço ampliado da sala de aula 

 

A analítica existencial objetiva o desvelamento das estruturas do Dasein, ou seja, 

busca desocultar os elementos para a caracterização das estruturas da existência humana. Faz-

se necessário vislumbrar o que significa mundo para Heidegger, o que nos conduz tanto à 

apreensão do sentido do ser-no-mundo, quanto à percepção dos conceitos de espaço e de 

espacialidade, haja vista que a conexão com o conceito de mundo deriva da circunstância de 

que o Dasein “está” no mundo.  

O termo espacialidade remete para a ideia de topos que significa lugar, espaço 

(Raum), dando origem a espacialidade (Räumlichkeit), entendido por Heidegger como mundo, 

num sentido amplo, como o locus onde ocorrem as coisas fáticas, que é concebido pelo 

filósofo como subdividido em regiões formadas por espaços menores. Sendo assim, o mundo 

jurídico seria uma região formada por espaços habitados por operadores do direito 

(bacharéis), juízes, desembargadores e ministros de Tribunais Superiores que trabalham em 

instâncias administrativas especificas.  

Em sua essência, a espacialidade da presença não é um simplesmente dado e por 

isso não pode significar ocorrer alguma posição do “espaço cósmico” e nem estar à 

mão em um lugar. Ambos são modos de ser de entes que vêm ao encontro dentro do 

mundo. (HEIDEGGER, 2006, p.15).      

O mundo, para Heidegger, não é um conjunto de elementos objetivamente 

observados, tal como descrito no âmbito das Ciências Naturais. O mundo é o conjunto de tudo 

o que já foi interpretado pelo ser. 

Descrever fenomenologicamente o mundo significa mostrar e fixar numa 

categoria conceitual o ser dos entes que, simplesmente, se encontra dentro do mundo. Já o 

termo “mundanidade”, para Heidegger, é um conceito ontológico e significa a estrutura de um 

momento constitutivo do ser-no-mundo (que, por sua vez, é uma determinação existencial do 

Dasein). A analítica da mundanidade encontra-se na analítica da própria presença. Assim, na 

investigação ontológica do mundo, a analítica do Dasein não é abandonada, pois mundo é um 

caráter do próprio Dasein (HEIDEGGER, 2009, p. 111). 

Heidegger esclarece os diferentes significados da palavra mundo: 

 
1. Mundo é usado como conceito ôntico, significando, assim, a totalidade dos entes 

que se podem simplesmente dar dentro do mundo. 

3. Mundo pode ser novamente entendido em sentido ôntico. Nesse caso, é o contexto 

“em que” uma presença fática “vive” como presença, e não o ente que a presença em 

sua essência não é, mas que pode vir ao seu encontro dentro do mundo. (...) 
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4. Mundo designa, por fim, o conceito existencial-ontológico da mundanidade. 

(2009, p. 112) 

 

Em Ser e Tempo, Heidegger utiliza a expressão mundo na terceira acepção, ou 

seja, no sentido ôntico, referindo-se ao ente. É nessa perspectiva que a análise se dará. O 

excerto da fala de um professor entrevistado traz à discussão a temática sobre mundo ao se 

referir ao “mundo contemporâneo”. 

 
Acredito que o mundo contemporâneo (compreenda-se nesse alcance, os últimos 30 

anos, o que nos leva além da noção de atualidade), exige de todo e qualquer 

profissional a capacidade de observar profundamente os problemas da sociedade. 

(D1). 

 

Observa-se que o entrevistado delimita a contemporaneidade de forma muito 

pessoal, visto que engloba as duas décadas do século passado e a primeira do século atual, o 

que torna muito próxima sua visão de mundo. Ao delimitar um período para sua visão, o 

entrevistado se centra, portanto, na acumulação de fatos e vivências ocorridos dentro do 

período por ele demarcado. Nota-se aqui a presença do conceito de mundanidade, que deve 

ser entendida como “[...] o em quê (Worin) da compreensão referencial, enquanto perspectiva 

de um deixar fazer e fazer encontrar um ente no seu modo de ser da conjuntura. 

(HEIDEGGER, 2009, p. 111). 

O depoente indicou o seu referencial temporal e criou o conteúdo objetivante para 

a compreensão quando se referiu aos “problemas da sociedade”. Esses problemas sociais 

constituem desafios que a presença fática de um professor da área jurídica enfrenta no mundo 

e em sala de aula. 

Ademais, podemos afirmar que a espacialidade passa a ser o locus acessível ao 

conhecimento. Assim, o espaço é expresso como algo dado a priori e disponível ao ente 

intramundano. Coerente com a delimitação do espaço de conhecimento definido, a fala do 

docente citada a seguir, menciona elementos nele vivenciados, corroborando a visão citada, e 

que, segundo ele, devem ser objeto de estudos e preocupações: 

 
Em tempos de medo, violência, desigualdades, preconceitos, banalização de valores 

etc., impende, em sala de aula, por exemplo, não só estudar os tipos penais (crimes) 

e institutos processuais penais (fases, ritos, atos processuais etc.), mas, para, além 

disto, despertar o alunado ante o fato de que não é aumentando pena, reduzindo 

idade penal, que se minimizam os danos causados pelo delito (tanto à vítima e à 
sociedade, como ao próprio agressor) que poderemos vivenciar uma sociedade com 

mais segurança e paz social. (D7). 

 

Este depoimento aborda aspectos que transcendem os cânones tradicionais da 

aplicação do Direito, que se resumem, na maioria das vezes, à simples aplicação das leis. Por 
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outras palavras, a fala amplia o escopo dos estudos jurídicos, ao questionar a simples 

aplicação dos instrumentos legais e o estudo da lei dissociado de uma análise mais profunda. 

Ela inclui no âmbito do estudo jurídico todos os entes envolvidos considerados entes 

intramundanos. Assim, ao limitar a liberdade em vista das exigências sociais, a lei 

necessariamente imporá em todos os casos os mesmos limites para todos os homens, e nisto já 

está uma garantia de que ela servirá à justiça. Deste modo fará com que o legislador, sujeito à 

lei como todos os demais, não queira estabelecer restrições desnecessárias, inúteis, lesivas, 

abusivas. Como se vê, a fala do depoente cria um espaço complexo para análise, que deve ser 

feita antes da aplicação da lei. 

O depoimento a seguir ainda no que concerne ao espaço da sala de aula aborda a 

questão da revolução tecnológica, elemento presente no mundo circundante atual, que cria 

antinomia com as antigas práticas de ensino, de relacionamento, convivência e comunicação 

entre professor e aluno, inerentes ao processo do ensino-aprendizagem. 

 
Hoje o professor também compete com vários outros meios: internet, televisão, 

MSN, Orkut, MP3, videogame etc. Conseguir que os alunos se envolvam com a 

leitura é hoje uma atividade penosa. Para forçar isto, você tem que pedir um resumo 

a cada aula e prometer que ele será para nota, pois senão os alunos não lêem, pois 

eles são muito pragmáticos. Então o professor acaba com sua vida, pois vai viver 

lendo tais trabalhos, com um monte de papel debaixo do braço. O que fazer? Não 

sei. (D8). 
 

 

Ao visar a sua atividade didática, o depoente o descreve como um espaço 

desafiador, ao confrontar o novo com o tradicional. Assim, o docente do curso de Direito 

enfrenta os desafios contemporâneos no espaço universitário, devendo buscar conhecer 

mecanismos pedagógicos, ou seja, didáticas específicas para serem utilizadas a fim de superar 

tais situações, haja vista que o professor no ensino jurídico muitas vezes não tem dedicação 

exclusiva ao magistério, possuindo atividades profissionais diferentes, sendo professor e 

advogado ou professor e servidor público ou professor e autoridade judicial nos diversos 

níveis do Poder Público. A título de complementação de tal informação, utilizando os dados 

da presente pesquisa, dos 20 professores entrevistados no período da coleta de dados, apenas 

um se dedicava exclusivamente ao mister de lecionar, porém recentemente foi aprovado num 

concurso público e acumula as funções de professor e servidor público. 

Ademais, as palavras proferidas em seu discurso (D8), tais como “meios”, 

“leitura”, “resumo”, “aula” e “nota” lembram instrumentos (Zeuge) pedagógicos, com os 

quais o docente se ocupa cotidianamente. A exigência do elemento “nota da prova” é algo 

antigo e prevalente no sistema educacional e o computador, a internet, que há algum tempo 
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eram tecnologias do futuro, convivem numa mesma sala de aula. São, pois, instrumentos de 

trabalho (Zeuge) antigos e modernos que se combinaram no presente. 

 
Vê-se que essa simples transferência do impresso para os suportes digitais supõe que 

o professor construa uma grande capacidade de saber o que está disponível, de 

mover-se nesse mundo e de fazer escolhas. Passa-se de um universo documental 

limitado (o da sala de aula e do centro de documentação próximo) a um universo 

sem verdadeiros limites, o do hipertexto. Tal conceito não está ligado à rede, mas a 

possibilidade oferecida pela informática de criar laços entre qualquer parte de um 

documento e outras partes ou outros documentos. (PERRENOUD, 2000, p. 129). 

 

A referência no excerto acima (D8) ao “[...] monte de papel debaixo do braço 

[…]” é a negação do uso das modernas tecnologias da informação que têm na virtualização o 

meio de eliminar o papel. 

Com efeito, os recursos digitais mencionados na fala desse docente (D8), são 

instrumentos corriqueiros de comunicação entre os jovens de “hoje”. Por que não utilizar 

esses instrumentos (Zeuge) para leitura e produção dos trabalhos? Como conhecer de forma 

rápida o que acontece no mundo sem o uso da internet? Isso não significa dizer que o meio 

virtual substitua a necessidade da leitura sistemática do meio impresso e que cuidados não 

devem ser tomados quando da utilização de informações colhidas na rede mundial. O 

depoente abaixo referindo-se ao acúmulo de materiais impressos a serem analisados, afirma 

que deixa de modificar seus métodos de avaliação quanto pensa numa pilha de trabalhos para 

corrigir: 

 
Tenho vontade de modificar alguns de meus procedimentos avaliativos, mas quando 

penso em voltar todos os finais de semana para casa com uma pilha de trabalhos 
para corrigir, logo desisto de tais procedimentos. (D08) 

 

Neste contexto, em artigo intitulado “O admirável mundo novo do ensino 

jurídico”, Néviton Guedes, desembargador federal do TRF da 1ª Região, comenta que o 

professor na atualidade tem como concorrentes, a diversão e o prazer, como condição e dever 

pedagógico. 

 
Não por culpa sua, os alunos vêm condicionados pela nova teologia dos novos 

tempos: o hedonismo. As pessoas aprenderam que têm o direito (e a obrigação) de 

ser felizes em tudo o que fazem. No trânsito, no dentista, na missa ou culto de sua 

igreja, numa aula de pilates, ou de Direito Previdenciário, o aluno espera que o seu 

tempo seja um tempo de prazer e de diversão. Alunos e mesmo nós, professores, 

estamos hoje absolutamente convencidos de que uma boa aula sobre “as condições 

da ação”, “as causas de inelegibilidade”, sobre os “impedimentos impedientes”, 

sobre o “erro de tipo e de proibição”, sobre “a hipótese de incidência tributária”, ou 

sobre “a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade”, deve ser igualmente 
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divertida e prazerosa. Se isso não é alcançado, o diagnóstico é um só: faltaram ao 

professor habilitações pedagógicas.10 

 

O docente cuja entrevista consta acima (D8) assinala um desafio em sua profissão 

com a presença de novos meios de comunicação utilizados pelos alunos. Com efeito, o mundo 

viveria numa possível barbaria, se não ocorressem inovações e mudanças próprias do 

desenvolvimento tecnológico e social; ou seja, a contemporaneidade citada não teria 

atualidade. 

 
As novas tecnologias podem reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e 

didáticos contemporâneos, pois permitem que sejam criadas situações de 

aprendizagens ricas, complexas, diversificadas, por meio de uma divisão de trabalho 

que não faz mais com que todo investimento repouse sobre o professor, uma vez que 

tanto a informação quanto a dimensão interativa são assumidas pelos produtores dos 

instrumentos. A verdadeira incógnita é saber se os professores irão apossar-se das 

tecnologias como um auxílio ao ensino, para dar aulas cada vez mais ilustradas por 

apresentações multimídia, ou para mudar de paradigma e concentrar-se na criação, 

na gestão e na regulação de situações de aprendizagem. (PERRENOUD, 2000, p. 

139) 

 

Por um lado, existem professores com uma formação autoritária e disciplinadora, 

enfrentando o desafio de se atualizar e se modernizar. Faz-se necessário que eles entendam as 

novas tecnologias como aliadas, de modo que consigam ganhar a atenção de alunos cada vez 

mais conectados ao mundo virtual e ávidos por informação. Esses estudantes, a cada dia, 

chegam às universidades dispostos e com vontade de aprender algo novo, de forma diferente. 

O docente (D07) apresenta um problema relacionado à cópia de trabalho da internet pelos 

alunos: 

 
Inegavelmente, a informática e a internet têm sido ferramentas à comodidade de 

alunos que optam, de forma no mínimo antiética, por copiar trabalhos, quando 

deveriam produzi-los por pesquisa científica. Isso tem feito com que o 

trabalho/pesquisa, aquele que vez por outra substitui uma prova escrita ou oral, seja, 

até certo ponto, preterido.” (D07) 

 

[...] a quantidade de trabalhos copiados dos livros de doutrina e da rede mundial de 

computadores era surpreendente. (D13) 

 

 

Analisando o problema acima e de forma a apresentar uma solução para a criação 

e produção de conhecimento nas universidades, Luckesi (2005, p. 42) expôs a ideia de que a 

universidade pretendida por todos consiste em um contínuo fazer-se: 

 

                                                             
10  GUEDES, Néviton O admirável mundo novo do ensino jurídico. Revista Consultor Jurídico. Texto 

publicado dia 17 de dezembro de 2012.  Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2012-dez-

17/constituicao-poder-admiravel-mundo-ensino-juridico>. Acesso em: 12 de março de 2013. 
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Não imaginamos um modelo definitivo de universidade, mas pretendemos achar, 

inventar, conquistar nosso modelo, na medida em que a estivermos construindo. 

Nesses termos, queremos criar um interrelacionamento professor-aluno, 

fundamentado no princípio do incentivo à criatividade, à crítica, ao debate, ao 

estudo e, com isso, marcando a corresponsabilidade na condução do próprio 

processo. Trata-se, portanto, de criar uma relação entre dois sujeitos empenhados em 

edificar a reflexão crítica: de um lado o professor, sujeito de criação, coordenação, 

proposição de estudos, questionamentos e debates; de outro, o aluno, sujeito – nunca 

objeto – de seu aprendizado, exercitando e desenvolvendo seu potencial crítico 

através de um esforço inteligente de assimilação, de criação, de questionamento. 

 

Após tal posicionamento e retomando o discurso do docente citado (D8), impende 

se compreender que o termo ”hoje” envolve dois agoras: o do papel e o do meio virtual. O 

último, nada mais é do que uma evolução do primeiro. Há entre os dois momentos um lapso. 

A maneira como os professores ministravam as aulas, sem a utilização das novas tecnologias, 

já não é mais atrativa; é preciso inovar. Conhecer melhor o outro lado, certamente, auxiliará 

em pensar a inovação, que nada mais é do que oferecer aos alunos oportunidades de se 

desenvolverem com autonomia. 

Neste contexto, em nossa visão de pesquisadora, o professor deve utilizar as novas 

tecnologias com vistas a oferecer aos alunos desafios que possam ser superados. Isso é 

possível por meio de aplicativos interessantes e aulas dinâmicas, que promovam a 

socialização e o desenvolvimento integral do ser humano. Mediante recursos da informática 

utilizados com entusiasmo e dedicação, buscam-se a qualidade e a eficiência no processo de 

ensino-aprendizagem. Na seara do ensino jurídico, diversos aplicativos, tais como o 

vademecum jurídico, já se encontram disponíveis nos smartphones para uso da legislação em 

qualquer lugar por parte de docentes e discentes. Com efeito, Heidegger introduz a relação 

entre passado e futuro no plano do possível, podendo ser aplicado tal pensamento também na 

área da Educação: 

 
A análise heideggeriana do tempo [...] é considerado uma espécie de círculo, em que 

a perspectiva para o futuro é aquilo que já passou; por sua vez, o que já passou é a 
perspectiva para o futuro. […] A relação entre passado e futuro, que Heidegger 

enrijeceu num círculo, pode ser facilmente dissolvida com a introdução da noção de 

possível. O passado pode ser entendido com ponto de partida ou fundamento das 

possibilidades porvindouras […]. (ABBAGNANO, 2000, p. 948) 

 

Na era da informação, os agoras estão cada vez mais curtos, uma vez que o 

desenvolvimento de novos produtos segue uma curva exponencial, ou seja, cresce muito 

rapidamente. O que é novidade hoje já está ultrapassado num amanhã próximo. Mesmo com a 

chegada das novas tecnologias na sala de aula e na universidade, o professor continua sendo 

imprescindível para facilitação da aprendizagem em sala de aula. O avanço tecnológico é um 

aliado na atuação do professor, fortalecendo o ensino e proporcionando melhores resultados 
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na aprendizagem e na comunicação, não obstante a necessidade da formação do corpo 

docente com vistas à aprendizagem das novas metodologias no ensino jurídico. 

As ideias de Heidegger fizeram com que alguns educadores revissem suas 

posições pedagógicas com o que denominou de “Concepção humanista moderna de filosofia 

na educação”: 

 
[…] na medida em que, em vez de considerar a educação como um processo 

continuado, obedecendo a esquemas predefinidos, seguindo uma lógica, considera-

se que a educação segue o ritmo vital que é variado, determinado pelas diferenças 

existenciais ao nível dos indivíduos; admite idas e vindas com predominância do 

psicológico sobre o lógico; num segundo sentido (mais restrito e especificamente 

existencialista), na medida em que os momentos verdadeiramente educativos são 

considerados raros, passageiros, instantâneos. (SAVIANI, 1995, p. 72) 

 

Analisando o contexto da aplicação do Direito ao caso concreto, e tomando como 

base o que foi revelado nos discursos dos docentes no que tange ao contexto da utlização das 

novas tecnologias de informação, o Brasil vivencia a virtualização do processo com a 

vigência da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/06). Referida lei dispõe que o 

procedimento virtual deve ser adotado para qualquer tipo de demanda, independentemente de 

seu objeto ou do processo, com ressalvas no que tange à oitiva de réu em interrogatório e para 

ações de estado (separação ou divórcio). Todos os segmentos da sociedade são objeto de 

modificações ao longo dos anos, sendo que esta situação não é diversa nos quadros do 

Judiciário, quando da aplicação da Lei e da busca da solução dos conflitos por meio do 

processo como instrumento da efetiva prestação jurisdicional. 

Assim, após o advento da Lei do Processo Eletrônico, foi demandada uma 

evolução processual de seu meio impresso tradicional (papel) para o meio eletrônico, 

pretendendo a aplicação do princípio da celeridade processual e da razoável duração do 

processo preconizado no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, adaptando o 

processo judicial à realidade contemporânea, sem olvidar a redução de custos para as partes e 

seus procuradores, bem como a comodidade de acesso das partes ao processo, em qualquer 

lugar em que se encontrem, sem que haja a necessidade de se dirigir ao fórum para obter vista 

dos autos. 

 
Redução de tempo na tramitação de processos e de custos com tinta e papel. Esses 

são os principais benefícios que o Sistema CNJ de Processo Eletrônico, o Projudi, 

trouxe para o Poder Judiciário. Em Minas Gerais, além dessas vantagens, o Sistema 

está contribuindo, também, para a inserção social de portadores de deficiências. 
Eduardo Homem de Sá, servidor do TJ/MG, é deficiente visual. Ele opera o Projudi 

por meio de um programa adquirido pelo Tribunal, que lê em voz alta o que está 

escrito na tela. Algo que ele não podia fazer com a mesma autonomia quando os 

processos eram de papel. "Hoje, posso acompanhar todo o trâmite de um processo 
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sem precisar da ajuda de ninguém. Antes do Projudi, quando os processos eram 

físicos, as dificuldades eram muito maiores", destaca. Além de Eduardo, outros 

servidores portadores de deficiência já estão em treinamento para operar o 

Sistema.
11

 

 

Portanto, o processo judicial eletrônico busca uma prestação jurisdicional mais 

imediata, com o respeito às regras constitucionais e observância dos princípios do 

contraditório, da ampla defesa, corolários do princípio do devido processo legal e efetivando o 

postulado do acesso à justiça. Conforme dados colhidos no site do Conselho Nacional de 

Justiça no ano de 2006, 

 
Houve o ingresso de aproximadamente 3 milhões de novas ações no país, nas quais 

foram utilizadas cerca de 46 mil toneladas de papel. Para produzir essa quantidade, é 

necessário cortar 690 mil árvores, o que corresponde ao desmatamento de uma área 

aproximada de 400 hectares e o consumo de 1,5 milhão de metros cúbicos de água, 

o suficiente para abastecer uma cidade de 27 mil habitantes durante um ano.12 

 

Ao expor a realidade da utilização do processo judicial eletrônico na sociedade 

brasileira, resta afirmar que o ensino jurídico brasileiro deve atentar para a necessidade de os 

professores de Direito se entrosarem com o uso das novas tecnologias na sala de aula. 

 
Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o 
pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a 

imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a análise de textos e 

de imagens, a representação de redes, de procedimentos e de estratégias de 

comunicação. Extraio daí uma consequência paradoxal: preparar para as novas 

tecnologias é, para uma proporção crescente de alunos, atingir mais plenamente os 

mais ambiciosos objetivos da escola. (PERRENOUD, 2000, p. 128). 

 

Analisando ainda a fala há pouco reproduzida (D08), quanto à dúvida do 

entrevistado na pergunta e resposta “O que fazer? Não sei”, talvez o caminho que pode ser 

trilhado para encontrar a resposta seja considerar o ensinamento de Freire, no qual aponta que 

não existe ensinar sem aprender e que o ato de ensinar pressupõe a existência de quem ensina 

e de quem aprende: 

 
[...] Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem 

ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes aprendido e, 

de outro, porque, observado a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz 

trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se 

ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos. O aprendizado do ensinante ao 

ensinar não se dá necessariamente através da retificação que o aprendiz lhe faça de 

erros cometidos. O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que 
o ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o 

                                                             
11 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4497:senado-

aprova-tipifica-de-crimes-na-internet&catid=1:notas&Itemid=675> .Acesso em: 04 de agosto de 2012. 
12

  Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13315&Itemid=675> .Acesso em: 

04 de agosto de 2012. 

http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4497:senado-aprova-tipifica-de-crimes-na-internet&catid=1:notas&Itemid=675
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4497:senado-aprova-tipifica-de-crimes-na-internet&catid=1:notas&Itemid=675
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13315&Itemid=675
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pensado, rever-se em suas posições; em que procura envolver-se com a curiosidade 

dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas, que ela os faz percorrer.13 

 

Ademais, o entrevistado (D08) ao abordar o fato da competição quanto à atenção 

dos alunos em relação às tecnologias de informação, traz à tona o papel da técnica na 

Modernidade, tema discutido por Martin Heidegger como um meio para um fim, ou seja, o 

professor não deve recusar os instrumentos postos à sua disposição com a finalidade de 

auxiliá-lo no manejo de suas aulas.  Pertence à técnica a produção e o uso de ferramentas, 

aparelhos e máquinas, como a ela pertencem estes produtos e utensílios em si mesmos e as 

necessidades a que eles servem. (HEIDEGGER, 2006, p. 11). 

Heidegger trata do entendimento de técnica como poiesis, acrescentando a 

compreensão da técnica como requisição à natureza daquilo que será utilizado e consumido 

por via de outro modo de intervenção humana. A compreensão da técnica de matriz grega 

seria ainda válida na Modernidade? A continuidade está na noção de desocultamento: para o 

homem moderno, que requer das coisas a satisfação de suas necessidades naturais e 

instituídas, desocultar é tirar proveito: desabrigar a partir do critério da utilização. 

 
Se a técnica é o modo de desvelar o ser e habitar o mundo – o modo de existir – e se 

nossas maneiras de pensar e agir são dependentes da técnica, isso significa que é 

inevitável que haja uma espécie de governo técnico do mundo e a isso não nos 

podemos furtar. Entretanto, essa mesma compreensão abre possibilidades de um 

outro modo de pensar, que não recuse a técnica, que não alimente nostalgias, mas 

que faça da técnica que nos domina uma questão a ser enfrentada com a liberdade 

possível. Note-se que a liberdade perante a técnica concerne substancialmente à 

compreensão da constituição histórica da relação que o homem mantém com os 

outros entes e com o ser – o que vem a ser algo como a compreensão de si mesmo. 

(SILVA, 2007, p.371) 

 

A expressão do entrevistado (D08) “[...] o professor acaba com sua vida […]” 

merece discussão especial, na medida em que os depoentes devem ter outros objetivos e 

motivações pessoais, além de dar aulas, elaborar e corrigir provas e exames. É necessário 

expressarmos que a mesma preocupação pode existir nos alunos que terão que produzir o 

material para o professor fazer a correção. Sendo assim, o problema pode afetar o professor e 

o aluno, trazendo graves prejuízos ao ensino-aprendizagem, pois, como leciona Piaget (1988, 

p. 47), 

 
Se o ensino consiste em simplesmente em dar aulas, em fazê-las repetir por meio de 

‘exposições’ ou de ‘provas’, e aplicá-las em alguns exercícios práticos sempre 

                                                             
13 FREIRE, Paulo. Carta de Paulo Freire aos professores. Ensinar, aprender: leitura do mundo, leitura da 

palavra. Estud. av., São Paulo, v. 15, n.42, 2001. Disponível em:   <http://www.scielo.br>. Acesso em: 23 de 

agosto de 2012. 
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impostos, os resultados obtidos pelo aluno não tem significação que no caso de um 

exame escolar qualquer, deixando-se de lado o fator sorte. Unicamente na medida 

que os métodos de ensino sejam ‘ativos’ – isto é, confiram uma participação cada 

vez maior as iniciativas e aos esforços espontâneos do aluno – os resultados obtidos 

serão significativos. 

 

Como expresso, os depoentes (D1, D7 e D8) delimitaram a espacialidade de sua 

ação, identificaram problemas a ser enfrentados no processo ensino aprendizagem, e o 

depoente (D9) diante das questões debatidas pela sociedade aponta para a necessidade de uma 

conduta do profissional do Direito baseada em princípios éticos, conforme se lê a seguir. 

 
Atualmente, diante das questões que a sociedade democrática permite debater, o 

profissional do curso de Direito precisa ser convidado a adentrar ao mundo 

operatório do direito respaldado por princípio deontológico do exercício 

profissional, atento, não diria imune nem isento, às questões que possam empurrar o 

exercício da profissão para inclinações favoráveis a determinados comportamentos 
passíveis de uma avaliação ética. (D9). 

 

A fala acima aborda um aspecto interessante e recorrente nos dias atuais, 

relativamente à atuação dos operadores do Direito baseada nos aspectos éticos. Nesse 

contexto, o Conselho Nacional de Justiça criado em 2004 como órgão do Poder Judiciário, é 

encarregado de controlar a atuação administrativa e financeira dos demais órgãos do Poder 

Judiciário, bem como de supervisionar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes
14

. 

Assim sendo, o CNJ trouxe a lume casos de magistrados acusados de desvios de verbas, 

                                                             
14 Art. 103-B [...] 

 § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem 

conferidas pelo Estatuto da Magistratura:  

 I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo 

expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 
 II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos 

administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou 

fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da 

competência do Tribunal de Contas da União; 

 III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus 

serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 

delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos 

tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a 

aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 

administrativas, assegurada ampla defesa; 

 IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de 

autoridade;  
 V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais 

julgados há menos de um ano; 

 VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da 

Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; 

 VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder 

Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo 

Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. 
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venda de sentenças, favorecimento a partes pelo atraso no trâmite de processos, entre outras 

acusações a que se refere o trecho do discurso do entrevistado ao se referir a “inclinações 

favoráveis a determinados comportamentos passíveis de uma avaliação ética”. 

 
Um dos principais casos analisados pelo CNJ envolve desembargadores do Mato 

Grosso, afastados pelo CNJ sob acusação de desviar verba do Tribunal de Justiça 
local para socorrer uma instituição da maçonaria. O processo está suspenso por meio 

de liminar.15 

 

Ademais, em agosto de 2011, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 

4638) para questionar a constitucionalidade da Resolução 135, do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento 

administrativo disciplinar aplicável aos magistrados. Na data de 08 de fevereiro de 2012, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do referendo da liminar, 

no sentido de declarar que o CNJ pode iniciar investigação contra magistrados, 

independentemente da atuação da corregedoria do tribunal, sem necessidade de fundamentar a 

decisão, ou seja, o CNJ tem competência originária e concorrente com os tribunais.
16

 

Assim, no contexto do seu mister de ensinar, os depoentes revelaram a 

compreensão do contexto social onde estão inseridos com os problemas que a sociedade 

enfrenta e dos desafios que o  avanço tecnológico impõe e que se refletem numa tomada de 

posição e de inovação do modo de lecionar. 

 

5.2 Os modos de ensinar e de aprender jurídicos 

 

A situação relacional vivida pelos depoentes em sala de aula se enquadra na 

análise feita no § 26 de Ser e Tempo, ao se referir à copresença dos outros e o ser-com 

cotidiano, (HEIDEGGER, 2009, p.173), isto é, a presença em sua relação cotidiana do 

professor com os alunos. 

No que diz respeito à aplicação das ideias de Heidegger à educação, conhecidas 

são as críticas de sua visão totalitária, associada ao nazismo, pelo menos à época em que foi 

                                                             
15 FOLHA DE SÃO PAULO. Cúpula da Justiça nos Estados tem 35 investigados. São Paulo, p.A1, 2011. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po2909201102.htm. Acesso em: 28 de agosto de 2012. 

 
16 STF conclui julgamento que apontou competência concorrente do CNJ para investigar juízes. Disponível em: 

<http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesClipping.php> Acesso em: 28 de agosto de 

2012. 

 

http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesClipping.php
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reitor da Universidade de Freiburg (KAHLMEYER-MERTENS, 2008, p.43-54). Malgrado as 

críticas dessa fase, Heidegger ofertou inúmeras contribuições positivas ao ensino 

aprendizagem, tomando como elemento central a noção de mathesis. Eis como ele expõe suas 

ideias. 

 
Mathesis significa aprender; mathemata, o que se pode aprender. De acordo com o 

que foi dito, as coisas são visadas com essa designação, na medida em que se podem 

aprender. Aprender é um modo de aprender e do apropriar-se. (1987, p.76). 

 

Como se depreende do excerto, mathesis, termo grego, significa aprendizagem 

possível, ou seja, relaciona-se ao fato de aprender. Sua correlação com a disciplina 

Matemática é mal interpretada porque se vê essa última como um corpo de conhecimentos em 

que predominam a lógica e a abstração. No sentido amplo, a mathesis se aplica a qualquer 

ramo do conhecimento humano. Várias falas revelam essa compreensão do termo mathesis, 

como se pode ler nos trechos a seguir. 

 
Ensinar é aprender. Ensinar não é transmitir conhecimentos. O educador não tem o 

vírus da sabedoria. Ele orienta a aprendizagem, ajuda a formular conceitos, a 

despertar as potencialidades inatas dos indivíduos para que se forme um consenso 

em torno de verdades e eles próprios encontrem as suas opções. É isso que penso. 

(D04). 

 

Ensinar e aprender consiste na relação entre professor e aluno. Nunca somos donos 
do saber. Sempre existe algo novo a se aprender, inclusive pelos alunos, e transmitir 

da melhor maneira possível. (D05). 

 

Ensinar é um processo que possibilita ao educando e ao educador a oportunidade de 

medir e avaliar as ações referentes ao exercício da arte do magistério. (D06). 

 

Heidegger, apud Kahlmyeyer-Mertens (2008, p.38), resume esses depoimentos 

assim: 

 
Aprender significa: ajustar nosso fazer ao que corresponde ao mais essencial em 

cada caso [...] Nós atualmente só podemos, uma vez mais, apreender se sempre e 

igualmente deixamos aprender. 

 

Ademais, no inicio da realização de um seminário sobre o que é pensar, Heidegger 

(1968) discute a relação entre ensinar e aprender. Para atingir seu objetivo, ele parte da 

pressuposição de que, antes de tudo, é preciso se aprender a pensar. Por ser racional, 

 

[...] o homem pode pensar no sentido de que ele possui a possibilidade de fazê-lo. 

Esta possibilidade somente, no entanto, não é garantia de que somos capazes de 

pensar. Pois somos capazes de pensar somente sobre aquilo que estamos inclinados 

para. (HEIDEGGER, 1968, p.5; traduziu-se) 
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 Observa-se, portanto, que o pensar exige intencionalidade de quem quer pensar 

sobre alguma coisa. Por outro lado, só nos chama a atenção aquilo “[...] que se inclina para 

nós, em direção ao nosso ser essencial, apelando para nosso ser  essencial, como um 

recipiente  que nos guarda em nosso ser (IDEM, p.5; traduziu-se). Deduz-se portanto, que o 

pensar exige um movimento pendular entre aquele  que pensa e o que é pensado. No caso da 

aprendizagem, o gerador desse movimento envolve vários aspectos que devem ser levados em 

conta pelo professor. Tomando-se o pensar como ferramenta básica, vem a questão:  quando 

uma pessoa se dispõe a  aprender? 

Uma pessoa aprende quando ela põe tudo que tem à sua disposição de modo que 

possa responder coisas essenciais que lhe são endereçadas num dado momento. Nós 

aprendemos a pensar, pondo nossa mente à disposição do que exista para ser 

pensado. (IDEM, 1968, p.4; traduziu-se). 

 

 Já o modo de ensinar pressupõe inclinações entre o objeto e a pessoa que pretende 

adquirir conhecimentos, exigindo certos cuidados. Qual dos dois - aprender e ensinar- é o 

processo  mais difícil?  O excerto a seguir responde esta questão assim: 

Realmente. Ensinar é ainda mais difícil que aprender. Sabe-se bem isso; mas nós, 

raramente, nos damos conta. Por que motivo ensinar é mais difícil do que aprender? 

Não porque aquele que ensina deva possuir um maior conjunto de conhecimentos e 

tê-los prontos a cada momento. O ensinar é mais difícil do que o aprender porque 

ensinar significa: deixar aprender. Ademais, o verdadeiro professor, de fato, não faz 

algo mais ser  aprendido do  que – o  aprender. (HEIDEGGER, 1968, p.15; traduziu-

se). 

 Os docentes abaixo deixam claro o pensamento de Heidegger de que o professor 

ensina porque está na alegria e na dificuldade da aprendizagem, pois ensinar é o exigente 

método de quem deseja também aprender. Heidegger destaca a maior dificuldade de ensinar 

se comparada com aprender porque ensinar é deixar aprender. 

 
Aprender é um processo que o aprendiz tem a maior parcela na condução, mas que 

se passa, em grande parte, fora de seu controle. Daí a importância de algumas 

estratégias inteligentes. É preciso “aprender a aprender”, antes de tudo, ou seja, ter 
consciência de como contribuir para incrementar os resultados desse processo. 

Ensinar é algo análogo a “fazer a segunda voz.” (D03). 

 

Na relação dialética quem ensina aprende, quem aprende ensina. Além disso, o 

conhecimento e as aprendizagens são recíprocas. A docência é uma profissão 

interativa. Na medida em que se ensina, apropria-se também das concepções de 

nossos alunos. Daí a importância de reelaboração de conceitos a todo instante.” 

(D09). 

 

Para o Filósofo alemão, o docente/educador deveria ser mais dirigido à 

aprendizagem do que os próprios alunos. Dessa forma, no autêntico relacionamento do 
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educador que, notadamente, ensina, e dos estudantes que, primordialmente, estão dispostos a 

aprender, não deve ser cogitada a dominação. Tal concepção é apontada nos discursos abaixo: 

 
Ensina-se e se aprende muito com as dúvidas, críticas e observações dos alunos. Vai 

ao encontro da importância do erro para o conhecimento e da necessidade de se 

transpor obstáculos epistemológicos, como o argumento de autoridade, a 

parcialidade ideológica, por vezes repassada pelo professor ao aluno. Ensinar-

aprender significa, para mim, [...] (que) quanto mais a relação professor e alunos for 

sincera, confiável e democrática, tanto mais favorecido estará esse binômio.”(D07.) 

 

O binômio ensinar-aprender é o fator motivacional fundamental que orienta o 

professor em sua atividade. Sem essa perspectiva, não existe relação de aprendizado. 

Entretanto, o exercício efetivo dessa relação de forma saudável e positiva 
compreende e depende de um trabalho contínuo de humildade e de ruptura com 

velhos paradigmas de ensino, pautados na figura autoritária do mestre”. (D11). 

 

Em uma perspectiva mais abrangente, o professor do curso de Direito, possui 

também uma função de ser mediador com seus alunos acerca do debate sobre a questão da 

justiça e efetivação do Estado Democrático de Direito, uma vez está inserido na educação 

universitária, que está atrelada a uma diversidade de fins, como descrito abaixo: 

 
Os três fins principais da universidade passaram a ser a investigação, o ensino e a 

prestação de serviços. Apesar da inflexão ser, em si mesma, significativa e de se ter 

dado no sentido do atrofiamento da dimensão cultural da universidade e do 

privilegiamento do seu conteúdo utilitário, produtivista, foi sobretudo em nível das 

políticas universitárias concretas que a unicidade dos fins abstratos explodiu numa 

multiplicidade de funções por vezes contraditórias entre si. A explosão da 

universidade, do aumento dramático da população estudantil e do corpo docente, da 

proliferação das universidades, da expansão do ensino e da investigação 

universitária e novas áreas do saber. (SANTOS, 1996, p.188). 

 

O pensamento acima é apontado na seguinte fala: 

 
A palavra ensinar não é bem o que acontece nesse processo, pois não ensinamos 

nada a ninguém nós facilitamos o processo, somos mediadores das aprendizagens, 

pois, é o aluno que busca o conhecimento, nós professores o motivamos, ele é 
autônomo no seu conhecimento.  (D17, grifo nosso).  

 

Assim, no tocante aos modos de ensinar e de aprender na espacialidade jurídica, 

cabe ao professor estimular e ordenar de forma inteligente o processo educativo, sem olvidar a 

necessidade de ser sujeito em diálogo com os discentes que, por sua vez, se põem em diálogo 

com a realidade política, social, cultural e social em seu âmbito de estudo. 

 

5.3 A compreensão do espaço e do entorno em que trabalha o operador do Direito 

 

As falas que subsidiaram a análise que segue revelaram aspectos relacionados ao 

espaço e entorno em que trabalha o operador do Direito, notadamente no tocante à sua 
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formação jurídica e à questão do sentido do ser profissional do Direito. 

Em Ser e Tempo, seu autor acentua a interdependência existencial do Dasein em 

relação aos entes em um espaço, pois o Dasein é essencialmente espacial. Partindo do método 

fenomenológico, Heidegger assinalou como o homem chega à percepção do espaço, dentro de 

uma circunvisão, isto é, de um modo de ver não apenas o que está dentro de um espaço, mas 

também o seu entorno, fundado na sua condição de ser-no-mundo. O trecho a seguir explicita 

a compreensão dos docentes acerca da formação do profissional do Direito, que deve ser 

respaldada em sua experiência, valores, modos e maneiras de enunciação e expressão de suas 

concepções. 

 
O profissional do Direito precisa de uma formação mais humanista, voltada para os 

reais interesses da sociedade, compreender os aspectos sociais e históricos muitas 

vezes desconsiderados diante do caso concreto. O profissional do Direito e as 

Instituições do Judiciário precisam entender os anseios da sociedade e entender 

realmente a importância do bem comum, pois assim vislumbraremos uma sociedade 

mais justa e equânime. (D2) 

 

O trecho expressa valores universais, “[...] bem comum [...]” , “[...] equânime 

[...]”, que remetem a discussão para um plano mais amplo, isto é, sai de uma visão individual 

do profissional de Direito e situa o problema pelo sentido do ser profissional. Trata-se, 

portanto, de questão de grande profundidade para a formação do operador do Direito. 

Neste sentido, o “pensamento meditativo’ é uma das contribuições de Heidegger 

para a educação. Isso significa refletir sobre a realidade e descobrir mais caminhos para 

enfrentar os problemas que circundam o ente que aí está. Os depoimentos seguintes 

expressam esse ponto. 

 
O profissional do Direito deve ser preparado para ter uma visão crítica no sentido de 

possuir as condições necessárias para estabelecer o contraponto entre a 

normatividade abstrata da lei e a normatividade concreta decorrente dos fatores 

sociais, políticos, econômicos e tecnológicos que se apresentam no mundo 

globalizado [...]. (D04). 

Formação voltada à criticidade, não apenas como operador das leis, mas 

questionador, sempre buscando encontrar a antítese. (D05). 

 

Os depoentes traduzem suas conclusões sobre os novos rumos que a formação 

jurídica deve trilhar nas seguintes falas: 

 
[...] as principais profissões jurídicas, aquelas que vêm sendo chamadas carreiras 

jurídicas do Estado, lidam com uma imensa quantidade de informações “não 

jurídicas” – sobre psicologia, meio ambiente, informática, genética e inúmeras 

outras [...] . (D03).  

O profissional do Direito precisa de uma formação mais humanista, voltada para os 

reais interesses da sociedade, compreender os aspectos sociais e históricos muitas 

vezes desconsiderados diante do caso concreto. (D02). 
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Esta circunvisão dos depoentes traz a questão do sentido do ser profissional do 

Direito que supera a ideia do estudo das leis, suas modificações e interpretações 

jurisprudenciais, mas, também, requer uma sensibilidade no tocante às questões envolvidas na 

lide, pois o que para muitos é apenas um processo, para as partes envolvidas, são as suas vidas 

e interesses. Com isso, esta investigação não se prendeu apenas a uma compreensão ôntica, 

mas atingiu o fenômeno da maneira mais ampla. 

 
Não se pode olvidar que a atividade de magistério exige do professor habilitações 

específicas. Dessas habilitações as mais importantes são a habilitação didática e a 

visão sistemática do Direito. Ora, ao entrar para o magistério, o professor não 

recebeu nenhuma habilitação didática específica, e tem esta atividade como uma 
atividade secundária. Na verdade, o modo pelo qual o professor  se integra no ensino 

tem as seguintes características: leciona em geral uma só disciplina, não realiza 

trabalhos de pesquisa, não orienta individualmente os alunos, não é portador de uma 

habilitação didática específica, não participa da vida comunitária da faculdade, 

exerce uma profissão que é principal e a remuneração que percebe é inexpressiva 

para a composição de sua renda mensal. (MELO FILHO, 1984, p. 04). 

 

De tal modo, a matriz de ensino do projeto pedagógico do Curso de Direito não 

pode se direcionar apenas para a formação de advogados. Na verdade, deve formar bacharéis 

em Direito com embasamento nas áreas de Filosofia, Sociologia, Política e Economia, 

disciplinas básicas e imprescindíveis, pensamento revelado no excerto seguinte: 

 
O profissional de Direito tem que ter uma formação compatível com a complexidade 

da existência humana, sobretudo no que tange à normatização do comportamento, 

nosso objeto de estudo e trabalho. Deve, portanto, ter conhecimento de sociologia, 

psicologia, filosofia, história, antropologia, ética, e todas as demais áreas da ciência 

que possam dar o substrato necessário para que o profissional possa compreender a 
realidade e o comportamento humanos. (D15). 

 

Dentro do tema relativo à formação do operador do Direito, o próximo fragmento 

demonstra uma preocupação do docente com uma possível tendência em “tecnicizar” a 

Ciência Jurídica, revelando a necessidade de um estudo aprofundado de suas fontes e 

princípios: 

 
O direito e o campo jurídico emergem como cenários para compreensão de 

problemas relacionados à liberdade dos sujeitos e visibilidade pública do (s) 

crime(s). [...] percebo que a necessidade de formação para a pesquisa seja de suma 

importância numa área na qual os estudantes tendem a “tecnicizar” os 

conhecimentos não percebendo como reproduzem, desse e de outros modos, a 

cultura autoritária de nossa sociedade com suas pré-noções e radicalismos. Isso 

prejudica sobremaneira o cuidado com a justiça e a percepção clara de seus 

fenômenos. (D1). 

 

A controvérsia sobre o fato de o computador substituir ou dominar o homem e o 

mundo é antiga e recebe tratamento de cientistas e filósofos. Já é epistemologicamente aceito 
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na comunidade científica o fato de que as Ciências do Espírito não seguem as leis das 

Ciências Naturais. Logo, a área jurídica está relativamente preservada da intromissão indevida 

de tecnicismos digitais ou não. A tecnologia não retira do operador do Direito sua inalienável 

capacidade de interpretar e aplicar seus métodos de interpretação a cada caso. Se é verdade 

que os computadores aumentam a cada dia sua capacidade de armazenar dados e fazer certos 

tipos de inferência, também é real a ideia de que o mundo se torna pari passu cada vez mais 

complexo. Tome-se, como exemplo, a Cosmologia. A cada dia surgem descobertas jamais 

imaginadas pelos cientistas, da mesma forma que, no dia a dia, surgem casos de delitos 

inexplicáveis à luz dos conhecimentos forenses disponíveis. 

O homem manifesta-se como uma conjugação dele próprio com sua vida, bem 

como com impressões e culturas prévias, que vão interferir em seu momento interpretativo. 

Isso cria um mundo inesgotável de possibilidades. Como prever o que acontecerá desse 

processo? Ao deparar com cada caso, o aplicador do Direito deve interpretar e, ao fazê-lo, 

estará utilizando sua circunvisão, sua perspectiva, que poderá ser realimentada por fatos 

novos que o levam a uma nova pré-compreensão; isto é, a realidade fática é a base da sua 

compreensão, e isso é o que manifesta o trecho a seguir: 

 
Além da formação técnica (aplicação do direito ao caso concreto), reputo importante 

para o profissional do Direito uma formação humanista, voltado para ciências afins, 

como história, sociologia, filosofia, mas não de forma eminentemente teórica, mas 
sim de forma prática, tendo como pontos de partida fatos do cotidiano.  (D19). 

 

Portanto, a circunvisão, para Heidegger, é o modo como lidamos com o cotidiano, 

a maneira como somos guiados em nossas ocupações, tendo em vista que o ser está se fazendo 

presente no mundo, está sempre se realizando na presença, à medida que está constantemente 

se ocupando e tomando as coisas para si. Esta ocupação é guiada pela circunvisão descrita na 

fala do professor a seguir: 

 
O profissional do Direito deve ser preparado para ter uma visão crítica no sentido de 

possuir as condições necessárias para estabelecer o contraponto entre a 
normatividade abstrata da lei e a normatividade concreta decorrente dos fatores 

sociais, políticos, econômicos e tecnológicos que se apresentam no mundo 

globalizado, contribuindo para a formação de um sistema de legitimidade do 

Direito[...]. Precisamos, portanto, dispor de profissionais que estejam sempre em 

sintonia fina com o conjunto de fatores que compõem este quadro, para que estes 

possam suprir a sociedade com o subsídio necessário para a discussão, a 

compreensão e a tomada de decisão racional, lógica e adequada à vida real. (D4). 

 

Portanto, a circunvisão é que dá a apreensão do conjunto que abrange o curso de 

Direito, o aluno (usuário), as partes (acusado, acusador) e a sociedade. A circunvisão, 

contudo, não nos permite compreender como se dá o enraizamento ontológico, pois só nos 
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permite compreender a teia de remissões. O professor entrevistado desvelou a seguinte visão 

de conjunto: 

 
Duas coisas sobre “formações jurídicas” posso arriscar dizer, em geral: a) O 

exercício de todas as profissões jurídicas requer um tipo de conhecimento que pode 

ser denominado “conhecimento operativo” (“to know how”), em contraposição ao 

“conhecimento proposicional” (“to know that”), mas os cursos de direito 

negligenciam inteiramente o primeiro e, mesmo quando supostamente voltados para 

a “prática”, limitam-se a “passar informações” sobre essa prática, ou seja, a insistir 

no conhecimento proposicional; b) as principais profissões jurídicas, aquelas que 

vêm sendo chamadas “carreiras jurídicas do Estado, lidam com uma imensa 

quantidade de informações “não jurídicas” – sobre psicologia, meio ambiente, 

informática, genética e inúmeras outras. [...] as formações jurídicas devem cuidar de 
preparar os profissionais dessas áreas a “saber identificar saberes e especialistas” 

com os quais tenham que colaborar e dialogar (inclusive criticamente, como é o caso 

de um juiz tendo que decidir entre duas perícias distintas). (D03). 

 

O ser-professor mostra-se como um conjunto já pré-compreendido mediante a 

circunvisão do docente a respeito da formação do profissional do Direito com: 

 
[...] uma formação crítica (e não dogmática), ética e interdisciplinar, em que se 

estude a parte sem perder de vista a noção do todo. Urge, também, uma formação 

em que: a teoria não fique distante da prática, nem da realidade; velhos métodos 
hermenêuticos não se sobreponham à atual hermenêutica filosófico-constitucional; 

os manuais sejam vistos, não sem que suas fontes também o sejam, na medida do 

possível. Enfim, uma formação em que haja fomento à pesquisa e valorização da 

docência, para que esta não fique fadada a ser atividade secundária do professor de 

curso jurídico, como soe acontecer no Brasil. (D07). 

 

Na ocupação do professor com base em suas relações com o todo (sociedade), o 

mundo se mostra como discurso à medida que os significados das coisas são revelados. 

Assim, na sua ocupação o instrumento se revela com o uso que fazemos dele, como a 

madeira, na ação de esculpir, se torna um instrumento para, por exemplo, fazer uma escultura, 

mas pode ainda revelar uma outra possibilidade de ser, como uma mesa para esta escultura. 

Portanto, no uso e manuseio mediante a circunvisão e compreensão é que descobrimos os 

significados das coisas. O docente mostra-se nas relações que o homem estabelece com as 

coisas, com os outros e consigo mesmo: 

 
Creio que os conhecimentos provenientes das áreas humanas, como sociologia, 

história e antropologia são vistos pelos alunos como dispensáveis, em detrimento 

das orientações positivistas e legalistas. Trata-se de uma tradição que remonta ao 

tempo do Império, de exercer o Direito mantendo intactas as estruturas sociais, 

mesmo que estas se revelem anacrônicas ou injustas. (D08). 

 

Para Heidegger, a essência do homem é a sua existência, que se traduz na 

estrutura fundamental ser-no-mundo. Isso significa que o ser do mundo e o do homem não se 

separam, haja vista que o fenômeno do mundo é que revela as possibilidades de ser próprias 
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do homem. Assim, a pre-sença é absorvida no todo instrumental, sendo a forma mais 

profunda de conhecimento (co-nascimento, nascer junto com). A ocupação é subordinada à 

multiplicidade de referências do todo instrumental, e seu modo próprio de ver é a circunvisão. 

E o que a circunvisão "vê", de modo originário e necessário, é o seu mundo circundante, 

como se revela a seguir: 

 
Acredito que o tipo de formação necessária para o profissional do Direito, 

atualmente, relaciona-se ao acesso a disciplinas gerais, como Sociologia, Filosofia, 

Ética etc., e específicas, como as diversas segmentações do Direito. (D10). 

 

O modo de ser no mundo da ocupação refere-se a todas as instâncias da existência 

humana, daí a importância da circunvisão. Assim, o homem traz consigo uma referência a 

outros homens, o "ser-com". De um modo geral, o ser-em da ocupação caracteriza uma 

relação homem-mundo que não é simplesmente a de dois seres exteriores um ao outro, mas a 

de um entrelaçamento ontológico dotado de sentido. A pre-sença, portanto, é mais um 

exercício de existir que se mostra no modo de pensar do professor entrevistado (D09). 

 
Como qualquer outra área, tem que ser valorizado a formação epistemológica, 

técnica, tecnológica, ética, social, política e ecológica. Não existe fórmula perfeita. 

Existem as diretrizes curriculares normatizadas pelo MEC. Cada projeto pedagógico 

de cada curso da IES precisa contemplar o que as diretrizes estabelecem. (D09). 

 

O profissional do Direito tem como instrumento de trabalho a Justiça, com a 

possibilidade de atuar em diferentes ramos, sendo membros do Ministério Público, 

magistrados, advogados públicos ou privados, delegados e assessores jurídicos, porém não 

deve ser indiferente à realidade social que o cerca, tampouco distante dos conflitos que lhe 

são apresentados, sendo, nas palavras de Heidegger, um ente intimamente ligado à 

cotidianidade: 

 
A presença se determina como ente sempre a partir de uma possibilidade que ela é e, 

de algum modo, isso também significa que ela se compreende em seu ser. Este é o 

sentido formal da constituição existencial da presença. Nele, porém, encontra-se a 

indicação de que, para uma interpretação ontológica desse ente, a problemática de 

seu ser deve ser desenvolvida a partir da existencialidade de sua existência. Isso, 

porém, não quer dizer construir a presença a partir de uma determinada ideia 

possível de existência. Ao contrário, no ponto de partida da análise, não se pode 

interpretar a presença pela diferença de um modo determinado de existir. Deve-se, 

ao invés, descobri-la pelo modo indeterminado em que, numa primeira aproximação 

e na maior parte das vezes, ela se dá. Esta indiferença da cotidianidade da presença 
não é um nada negativo, mas um caráter fenomenal positivo deste ente. É a partir 

deste modo de ser e com vistas a este modo de ser que todo e qualquer existir é 

como é. Denominamos esta indiferença de medianidade. (HEIDEGGER, 2009, p. 

87) 
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Ademais, com as transformações introduzidas por intermédio das grandes descobertas 

no século XV, com o advento do constitucionalismo resultante das mudanças políticas do século 

XVII, com o surgimento da Revolução Industrial no século XIX, bem como pelo surgimento dos 

direitos fundamentais de 3ª dimensão relacionados a solidariedade e fraternidade, constata-se a 

ascensão dos interesses coletivos e difusos em detrimento dos proveitos individuais (MORAES, 

2010, p. 57). Como consequência deste fato, os problemas sociais revestem-se de novos 

contornos e clamam por outras soluções jurídicas que sejam efetivas e dispostas a equacionar 

de forma ágil os conflitos, conservando os valores culturais, que transcendem os interesses 

meramente individuais. 

 
No âmbito do ensino e da teoria do direito, sobretudo em faculdades e institutos 

onde as cadeiras crítico-teóricas estão sob orientação de professores com 

pensamento reconhecidamente progressista, já é possível identificar movimentos 

críticos, que compõem, por assim dizer, a corrente crítica do direito, tais como o 

movimento do “direito achado na rua” (UnB) coordenado pelo professor José 

Geraldo de Souza Júnior; a Nova Escola Jurídica Brasileira, de Roberto Lyra Filho; 

o “direito insurgente” (Rio de Janeiro) o “uso alternativo do direito” (Rio Grande do 
Sul) e outras desinências que se distinguem sempre por revelar o caráter 

contestatório de tais movimentos como “uso democrático do direito”, “direito 

natural de combate” e aquela que preferimos: “direito achado na luta”, que bem 

revela o sentido dinâmico do direito enquanto produto de um processo histórico 

animado pela luta de classes. (MACHADO, 1999, p. 65). 

 

Conforme descrito, os docentes entrevistados demonstraram em sua maioria a 

compreensão do espaço e do entorno em que trabalha o operador do Direito, notadamente no 

que concerne ao seu papel de reunir valores e experiência no desenrolar de seu mister de 

ensinar,  bem como assinalam uma preocupação recorrente em que a matriz pedagógica do 

Curso de Direito privilegie as diversas disciplinas das áreas de Ciências Humanas, tais como 

Sociologia, Filosofia, Política, Economia, dentre outras, a fim de que a formação do bacharel 

em Direito possa ser diversificada e utilizada nos diversos cargos, empregos ou funções que 

venha a ocupar após a colação de grau em Direito. 

 
A atividade principal do professor – a de advogado, de juiz ou de promotor, etc – é 

uma atividade semelhante, mas não idêntica a do professor. A atividade do professor 

é mais abrangente uma vez que exige, além do conhecimento da técnica profissional, 

a visão sistemática do Direito. Ainda que a atividade profissional principal possa 

fornecer conhecimento técnico para transmitir aos alunos, necessariamente não o 

obriga a ter uma visão sistemática do Direito. (MELO FILHO, 1984, p. 04). 

 

Compreender o homem com origem em sua facticidade, da condição humana, tentar 

reencontrar a verdade, nos dados originários da experiência e descer ao homem julgado, à sua 

pauta de valores: estes são os desafios e inquietações do operador do Direito em sua dimensão 

moderna. 
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Herkenhoff manifestou-se sobre o tema tratado: 

 
A perspectiva fenomenológica, ao lado de uma consideração axiológica, que veja a 

Justiça sempre a serviço do Homem, ajudando-o na conquista de novas formas de 

ser, em vista da realização cada vez mais plena de si mesmo, solidariamente com 

toda a coletividade humana, poderá dar fundamentação teórica ao humanismo que 

muitos juízes já possuem. (1999, p.100). 

 

O operador do Direito, notadamente o juiz, em sua atividade, é forçado a 

encontrar uma solução para o conflito de interesses trazido à sua apreciação. Ao mesmo 

tempo, o magistrado é compelido a declinar as razões que levaram a sua decisão, ou seja, a 

motivar sua sentença. Assim, ele tem que adaptar o Direito aos fatos que são postos a sua 

avaliação, atividade nem sempre atingida com os ditames da lógica formal, daí a necessidade 

de uma formação jurídica diversificada que cubra tais necessidades no exercício da profissão, 

como revelados pelos docentes entrevistados. 

 

5.4 Necessidade da interdisciplinaridade no ensino jurídico para compreender um 

mundo complexo 

 

No conhecimento pragmático, bem assim nas situações vividas em sala de aula, 

diversos tipos de saberes se encontram intrinsecamente entrelaçados, tornando impossível 

uma delimitação absolutamente precisa entre eles. As áreas do Direito não são estanques, pois 

as fronteiras e delimitações das disciplinas correlatas são tênues. Mesmo os ramos do Direito 

Público e Privado são de separação difícil, não havendo critério seguro para cindir tais áreas 

do saber jurídico. O jurista Iserhard (2002, p. 81) assim se manifesta sobre a necessidade da 

aplicação da interdisciplinariedade na seara do Direito: 

 
Para chegarmos à interdisciplinariedade, temos que avançar a passos largos no 

sentido da incipiente intra-disciplinariedade, que é a interlocução, a interface que os 

professores devem apresentar entre si, com relação as suas disciplinas. Não se pode 

admitir que o professor de direito penal não fale com o de filosofia ou que o civilista 

não converse com o constitucionalista. Parece que o professor de direito deve voltar 

à Aristóteles, para incorporar todo o saber produzido até nossos dias, sob pena de 

não afetar erudição. Cada um de nós procura ser detentor e portador de todo o 
conhecimento, como se fôssemos templos sagrados, oráculos, depositários de toda 

cultura. Temos é que aprender a compartilhar o aprendizado, num esforço de 

produzir uma obra coletiva, não esquecendo de que ninguém é uma ilha. 

 

O ensino do Direito deve pautar-se na superação de sua matriz fragmentada e 

unidisciplinar, enveredando para uma visão interdisciplinar, produzindo um conhecimento 

crítico ao fenômeno jurídico, mediante um raciocínio voltado à realidade social, política e 

econômica. 
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As disciplinas, desdobramentos das matérias do currículo mínimo do curso de 

direito, devem travar-se na interdisciplinaridade e aqui já estamos a pisar no terreno 

arenoso e movediço da metodologia, que é o caminho para a transmissão de um 

conhecimento apreendido com método, construído dialogicamente, no espaço lúdico 

de cumplicidade afetiva da sala de aula, onde a troca de afetos e a manifestação dos 
desejos devem ser compartilhados, a fim de que a relação ensino-aprendizagem 

possa se dar de forma democrática, vencendo o monólogo caracterizador das aulas 

conferências, como também costuma se chamar a chamada aula 

expositiva.(ISERHARD, 2002, p. 81) 

 

Interdisciplinaridade envolve a natureza de um objeto ou coisa que transcende o 

limite do seu “'ser” para com os outros seres. Isto é, há um quê que pertence a dois objetos 

que pode ser um acontecimento, a pertença a uma mesma categoria ou grupo; ou seja, é uma 

relação do para-si. Precisa-se buscar o que há de comum entre os dois entes e que os liga num 

tronco comum de conhecimento. Devemos nos lembrar da circunvisão para percebermos a 

interdisciplinaridade entre dois entes. 

 
A formação do operador do direito deve permitir a compreensão da importância da 
interdisciplinaridade como condição de fornecer ao profissional um pouco mais de 

substancialização de seus conhecimentos para além dos jargões de suas áreas. Além 

disso, o “olhar” de pesquisador proporciona condições a qualquer profissional de 

situar os problemas em comparação a fenômenos que estão para além de pólos 

estanques de sua especialização o que gera inclusive maior capacidade de 

argumentação. (ISERHARD, 2002, p.80). 

 

Nesse sentido, a linguagem é algo interdisciplinar, pois dá vida a coisas e 

manifestações diferentes na natureza. Assim, a interdisciplinaridade é algo intrínseco, que 

nasce, ao contrário, da necessidade de apreensão do objeto ou do problema como um todo. 

Por exemplo: Direito do consumidor é interdisciplinar com direitos fundamentais; direito a 

férias é interdisciplinar com direitos fundamentais e Direito do trabalho. Então, diante da 

importância direta entre Educação, Direito e justiça, há interdisciplinaridade das áreas. As 

falas revelam essa necessidade para uma boa formação jurídica. 

 
Uma formação crítica (e não dogmática), ética e interdisciplinar, em que se estude a 

parte sem perder de vista a noção do todo. Urge, também, uma formação em que: a 
teoria não fique distante da prática, nem da realidade; velhos métodos hermenêuticos 

não se sobreponham à atual hermenêutica filosófico-constitucional; os manuais 

sejam vistos, não sem que suas fontes também o sejam, na medida do possível. 

Enfim, uma formação em que haja fomento à pesquisa e valorização da docência, 

para que esta não fique fadada a ser atividade secundária do professor de curso 

jurídico, como soe acontecer no Brasil. (D07). 

 

As instituições de ensino superior devem propiciar aos discentes do Curso de 

Direito a utilização de instrumentos de ensino com vistas à ampliação de suas consciências 

para o entendimento do contexto em que irão trabalhar, bem como no motivo de sua ação na 
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sociedade. O professor entrevistado demonstrou a necessidade de uma nova concepção de 

ensino com supedâneo na interdependência dos diversos ramos do conhecimento, não 

obstante reconhecer que na atualidade o corpo discente considere dispensável tal 

interdependência: 

 
Creio que os conhecimentos provenientes das áreas humanas, como sociologia, 

história e antropologia são vistos pelos alunos como dispensáveis, em detrimento 

das orientações positivistas e legalistas. Trata-se de uma tradição que remonta ao 

tempo do Império, de exercer o Direito mantendo intactas as estruturas sociais, 
mesmo que estas se revelem anacrônicas ou injustas. (D16). 

 

Impende considerar que mediante a integração dos diversos conteúdos que se 

manifestam no contexto do estudo do Direito, os estudantes irão se sentir mais entusiasmados 

e interessados, uma vez que as percepções e conceitos utilizados em sala de aula irão se 

cruzar, compondo uma totalidade de significância mediante a interligação das informações 

recebidas, propiciando reflexões e, posteriormente, a formação de um sólido conhecimento.  

Nessa esteira, Ribeiro Junior acentua: 

 
O Direito, portanto, relaciona-se interdisciplinarmente com o conjunto dos 

problemas universais da própria vida humana, diante de valores e conceitos comuns 

às mais variadas disciplinas, dentre eles a liberdade, a moralidade, a justiça, a 

segurança, a equidade, e ecologia, assim por diante, na busca de uma concepção 

total do mundo e da vida. (2003, p. 35) 

 

Ademais, a presença da tecnologia no mundo atual dá força às palavras de 

Heidegger, sobre a ‘‘descrição” do mundo circundante mais próximo, por exemplo, do mundo 

do jurista professor, mostrou que, com o instrumento em ação, também “vêm ao encontro” os 

outros, aos quais as obras se destinam. (2009, p.173), no caso, a tecnologia que complementa 

a aula tradicional. 

 
Como qualquer outra área, tem que ser valorizada a formação epistemológica, 

técnica, tecnológica, ética, social, política e ecológica. (D20; grifamos).  

 

Assim a internet é algo que permite a interdisciplinaridade entre Direito e 

Educação. Resumindo: sempre que um termo relacionar áreas de conhecimento, aí existe 

interdisciplinaridade. Para isso, faz-se necessário que as disciplinas constantes do currículo do 

ensino do Direito se integrem de forma efetiva, principalmente com a realização de debates 

com a presença dos professores que lecionam disciplinas afins, bem como mediante a 

pesquisa, extensão, visita guiada a órgãos públicos, seminários, dinâmicas de grupo, 

congressos etc. 
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O enfraquecimento de uma percepção global leva ao enfraquecimento do senso de 

responsabilidade - cada um tende a ser responsável apenas por sua tarefa 

especializada, bem como ao enfraquecimento da solidariedade – ninguém mais 

preserva seu elo orgânico com a cidade e seus concidadãos. (MORIN, 2001, p. 18). 

 

O professor entrevistado revelou o momento fenomenológico com a seguinte fala 

a respeito da interdisciplinaridade que surge para buscar a comunicação entre os diversos 

campos do saber, viabilizando a formação do conhecimento abrangente e articulado na 

realidade: 

 
A formação do operador do direito deve permitir a compreensão da importância da 

interdisciplinaridade como condição de fornecer ao profissional um pouco mais de 

substancialização de seus conhecimentos para além dos jargões de suas áreas. Além 

disso, o “olhar” de pesquisador proporciona condições a qualquer profissional de 

situar os problemas em comparação a fenômenos que estão para além de polos 

estanques de sua especialização o que gera inclusive maior capacidade de 
argumentação. (D9). 

 

Como explicitado, a formação do operador do Direito não deve estar adstrita a 

conhecimentos jurídicos, mas englobar diversas áreas do conhecimento humano, 

principalmente na seara da Sociologia, Política, Psicologia, Economia, dentre outras. O ato de 

julgar, no caso do exercício da magistratura, requer a aprendizagem interdisciplinar do 

conhecimento humano. É o que se extrai dos discursos a seguir, demonstrando o momento da 

redução fenomenológica: 

 
A formação filosófica é necessária nas formações, sejam bacharelados, licenciaturas 

ou tecnológicos, inclusive na área do Direito. Acho que a importância dela é 

possibilitar a compreensão do estado e da relação entre homens, em todos os 

aspectos, tendo por base o Estado – a cidadania – e o direito. (D09) 
 

Um profissional do Direito precisa saber ler e entender o mundo dos textos, sejam 

eles específicos da área ou não. (D10). 

 

As disciplinas de Direito Ambiental, Direito da Criança e do Adolescente e Direitos 

Humanos, apesar de possuírem objetos de estudo distintos, encontram-se 

intrinsecamente relacionadas, pelo fato de lidarem com demandas e interesses de 

cunho social e coletivo. (D11). 

 

Na perspectiva de que há um entrelaçamento das diversas áreas do saber, fala-se 

da importância do estudo das Ciências Humanas no campo jurídico. Neste sentido, as falas 

dos docentes entrevistados revelam que 

 
Acredito que as ciências humanas e sociais, não somente mas com maior tempo e 

experiência metodológica, têm contribuído para o esforço de aproximar o 

observador da realidade com o seu lugar social com ênfase num pensamento crítico 

que coloca o autor da interpretação frente a si mesmo o que pode enriquecer a 

formação do estudante de direito. (D01). 
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O Direito, por sua vez, não pode ser estudado distante da moral, da política, 

sociologia, economia, pedagogia, ciências biomédicas, nem mesmo de outros 

saberes, como a religião e a arte [...].  O que dizer do Biodireito? (D07). 

 

Partindo de um estudo das Ciências em geral – Humanas ou Naturais – é possível 

verificar que o cientista deve, ao deparar um fato conhecido, independentemente de uma área 

de saber sistematizado, modificar este campo de conhecimento para adaptá-lo ao fato ao qual 

intenta correlacionar. 

Esta conduta, que visa a solucionar a questão suscitada, provoca dois elementos 

de progresso científico: o primeiro é a extensão da teoria – o maior desenvolvimento da teoria 

para englobar fatos antes não atingidos por ela; o outro é a eliminação das incompatibilidades, 

tanto dentro da própria teoria como entre ela e os dados da experiência (PERELMAN, 1997, 

p. 351-352). 

Neste contexto, faz-se de suma importância o estudo das Ciências Humanas na 

seara do ensino jurídico, visto que a liberdade está intimamente relacionada aos aspectos 

sociais, políticos, econômicos, éticos etc que permeiam a vivência do indivíduo em sociedade. 

Não se pode ter a pretensão de separar a Ciência Jurídica das demais ciências, especialmente 

aquelas relacionadas à Sociologia, Ciência Política, Filosofia, tendo em vista a necessidade da 

utilização dos conhecimentos advindos destas áreas em diversos momentos pelo operador do 

Direito, inclusive no momento da prolação da sentença. 

O estudo do Direito pressupõe, por natureza, a pesquisa em torno da essência e dos 

desdobramentos do ato de decidir. E não poderia ser diferente. A própria jurisprudência, fonte 

do Direito, é a prova viva de que o Direito se esconde muito além dos silogismos formais das 

Ciências da Natureza, embora ainda regido por normas de racionalidade, a salvo da 

arbitrariedade e dos subjetivismos do julgador. 

 
Nesse contexto, ficam evidentes as relações entre o saber e o poder que o discurso 

ideológico pretende ocultar a partir do ensino acrítico do direito. Fundado no 

argumento de autoridade (ab autoritatem), a sistematização da ciência jurídica 

permanente ordenada nas cátedras segundo um modelo conservador que mantém o 

saber jurídico à sombra das relações de poder, projetando essas relações na forma de 

conceitos, categorias, normas e procedimentos vazios de qualquer conteúdo 

socioeconômico. A relação saber/poder evidencia que o ensino do direito não se 

resume apenas a um problema setorizado e de ordem meramente educacional. Trata-

se, na verdade, de uma problemática cuja compreensão está vinculada a questões 
políticas, à legitimação do poder e à democratização das estruturas socioeconômicas. 

(MACHADO, 1999, p. 57). 

 

As concepções clássicas de Ciência, nitidamente racionalistas e 

empiristas,sustentam que toda decisão humana deve guardar estreita submissão às evidências 

racionais e à intuição sensível, sob pena de incidir em erro. Referidas ciências guiam-se pela 
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chamada lógica formal, instrumento de busca da verdade pela inserção dos fatos em um 

silogismo lógico perfeito. A transposição destas concepções para a Ciência Jurídica dá 

embasamento teórico ao positivismo jurídico, ao defender a noção de que somente a aplicação 

direta da lei (silogismo) é legítima, segura e, portanto, justa. Impende salientar a necessidade 

da lógica formal, ainda que não plenamente satisfatória para a busca da verdade. 

Não obstante ter o positivismo encontrado fiéis adeptos ao longo da história, 

notadamente por defender valores muito apreciados pelo homem – ordem e segurança – dita 

doutrina falha em reconhecer que o Direito não se encerra nos limites estreitos da letra da lei. 

O docente abaixo revela que o Direito deve ser compreendido levando-se em consideração 

uma visão multidisciplinar: 

 

[...] é necessário compreender o Direito dentro de um processo histórico de 

constituição e transformação social, de modo a garantir-lhe a necessária legitimidade 

para a regulação das relações ocorridas na sociedade. Relações essas, que vão além 

de uma compreensão dogmática do Direito, alcançando uma visão muito mais 

complexa, e porque não dizer plural, multidisciplinar, tendo em vista ser 

imprescindível um conhecimento, pelo menos, substancial dos diversos ramos do 

conhecimento humano. (D15). 

 

Neste sentido, o jurista argentino Carlos Cossio, marcado pela Fenomenologia, 

autor da Teoria Egológica do Direito, parte da premissa fundamental de compreender o 

Direito como um fenômeno incorporado à vida do ego, daí o nome ego-lógica. Nessa 

perspectiva, a Ciência Jurídica deve estudar a conduta humana, enfocada em sua dimensão 

social, e não a norma jurídica. O jurista não tem a função de estimar positiva ou 

negativamente a conduta compartida, mas relacioná-la a valores positivos e não ideais. 

Esta teoria entende que a Ciência Jurídica tem por escopo, e por consequente 

objeto, o estudo da conduta humana em sua dimensão social, sendo a norma jurídica um 

meio para realização de tal estudo. Considera o Direito um objeto cultural egológico, 

justamente por possuir em sua essência a conduta humana. A norma é o instrumento 

utilizado para estudar, compreender e determinar a conduta humana. 

No âmbito do egologismo existencial aplicado ao jurista, este terá que pensar no 

fato externo da conduta compartida e viver seu sentido, recriando-o em sua própria 

consciência. Nesta perspectiva, o professor entrevistado manifesta a ideia de que sua 

disciplina de Sociologia Jurídica enfatizando o pensamento crítico situa o autor da 

interpretação perante a si mesmo e proporciona o enriquecimento da formação do estudante 

de Direito, transformando inclusive sua maneira de ser: 

 



106 
 

[...] em minha experiência com sociologia jurídica, percebo a redução do 

autoritarismo com o qual vários  alunos chegam à faculdade dadas as condições de 

compreensão do que é ser advogado a qual algumas vezes nossa sociedade reforça. 

(D01). 

 

Este discurso do docente revela a sua compreensão ao lecionar uma disciplina da 

área de Ciências Sociais marcada por um pensamento crítico da realidade social, captando os 

valores dos estudantes em sala de aula mediante sua vivência como sujeito cognoscente. 

A teoria egológica acentua que o real objeto do estudo jurídico não consta nas 

legislações e codificações, mas sim nas condutas e valores a que aquelas se referem. Logo, 

para Carlos Cossio, Direito é conduta humana, é, pois, um “dever-ser” existencial dependente 

da faculdade humana, que se baseia na experiência, para se configurar. 

Cossio teve como ponto de partida básico em sua concepção a fenomenologia de 

Husserl, razão por que sua teoria é denominada também como egologismo existencial. O 

jurista assinala que 

 

Porém, enquanto nos objetos mundanos o substrato está no reino ôntico e a vivência 

no ôntico-ontológico, é dizer: que o sentido se sustenta no que é criado e o substrato 

é, assim, uma porção da natureza pisada pela vida , no entanto a vivência do sentido 

está sempre na consciência psicológica que o capta e onde a vida se manifesta em 

seu perpétuo presente; ocorre, em troca, que os objetos egológicos no substrato é a 

mesma vida humana vivente, de modo que o sentido tem a mesma base que a da 

existência: aqui tanto o substrato como a vivência estão no reino ôntico-ontológico. 

Por isso aqui é a conduta como conduta e o objeto a conhecer17 (COSSIO, 1944, p. 
118) 

 

Considera o Direito um objeto cultural, composto de um substrato, que é a 

conduta em interferência intersubjetiva, e de um sentido, que é o dever de realizar um valor. 

Portanto, para esta teoria, o Direito é um objeto cultural composto apenas da unidade formada 

de substrato e sentido. O substrato é a própria conduta humana, esclarece Cossio: 

 
Chamamos de objetos mundanos a estas coisas que são vida humana objetivada, 

porque elas constituem o mundo da estância humana, de acordo com a terminologia 

tradicional e modernamente reconsagrada. E, chamamos objetos egológicos (de ego, 

eu), para as ações humanas, que são as seções ou fragmentos em que se desarticula a 

conduta como tal, enquanto que a ação ou conduta é feita objeto de conhecimento e 

enquanto que cada ação sempre é ação de um eu atuante.18 (1944, p. 117) 

                                                             
17 Pero mientras en los objetos mundanales el substrato está en un reino óntico y la vivencia en uno óntico-

ontológico; es decir, que el sentido se sustenta en lo queda creado y el substrato es, así, una porción de 

Naturaleza hollada por la vida, en tanto que la vivencia del sentido está siempre en la consciencia 

psicológica que lo capta y donde la vida se manifesta en su perpetuo presente; ocorre, encambio, que en los 

objetos egológicos el substrato es la misma vida humana viviente, de modo que el sentido se sustenta en 

aquello mismo que le da existencia: acá tanto el substrato como la vivencia están en el reino óntico-

ontológico. Por eso acá es la conducta como conducta, el objeto a conocer. (COSSIO, 1944, p. 118) Texto 

em linguagem original 
18 Nosotros llamamos objetos mundanales a estas cosas que son vida humana objetivada, por cuanto ellas 

constituyem el mundo de la estancia humana, de acuerdo a una terminología tradicional y modernamente 
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Assim considerado, o Direito deve ser estudado por meio do método empírico-

dialético, percorrendo, de modo sucessivo, substrato (conduta humana) e sentido (vivência 

espiritual de valores) até chegar a um conhecimento preciso e completo do Direito. Cossio 

mostra que a norma jurídica é o veículo que leva à compreensão do substrato e do sentido. 

Para ele, o jurista esclarece o sentido dos atos humanos em interferência intersubjetiva. Isto 

somente é possível por meio das normas jurídicas, que veiculam a compreensão do substrato 

(conduta humana) e do sentido (vivência espiritual de valores). A valoração do jurista é uma 

valoração positiva, ou seja, leva em consideração o modo atual como o entendimento 

societário está vivenciando os peculiares valores jurídicos. 

Segundo esta teoria, é a intuição que apresenta a conduta jurídica com o caráter de 

intersubjetividade. O homem vive em companhia de outros homens e, em razão dessa 

convivência, é obrigado a interagir. Do choque inevitável das múltiplas condutas, surge a 

necessidade de limitá-las, para assegurar um mínimo de ordem e tornar viável a convivência. 

Cabe ao Direito estabelecer o lícito e o ilícito, eis por que se refere, segundo Cossio, à conduta 

em sua intersubjetividade, que é um fazer compartido, a conduta de um, quando impedida ou 

permitida por outros, de modo que o que cada membro da sociedade faz é o que os demais 

permitem que ele faça (DINIZ, 1995,p. 125). 

O ponto central da doutrina egológica encontra-se no fato de se determinar que o 

Direito não é produto de normas, nem da razão, mas se encontra na experiência como conduta 

compartida. Portanto, o legislador não cria o Direito.  Nesse sentido, a norma é apenas o 

instrumento da expressão do Direito, pois ela não cria ou extingue o Direito. 

Fazendo um paralelo entre o Direito e as entrevistas realizadas com os 

professores, é possível reconhecer em suas atividades a mesma conduta de tentar adaptar a 

teoria aos fatos novos. Este raciocínio nada mais é do que uma decisão – uma conduta que 

rompe com os silogismos perfeitos da lógica formal e envereda pelos caminhos do progresso 

científico, diante dos dois elementos antes enunciados. 

Assim, o magistrado, ao modificar uma teoria para englobar fatos novos, ao 

mesmo tempo procurando eliminar as incompatibilidades porventura criadas dentro da teoria, 

está fazendo progredir a Ciência Jurídica. Esta tensão entre a teoria e a experiência (fato) 

caracteriza o princípio da dualidade, essencial à concepção dialética da Ciência. 

                                                                                                                                                                                              
reconsagrada. Y, llamamos objetos egológicos (de ego, yo), a las acciones humanas, que son los tramos o 

fragmentos en que se desarticula la conducta como tal, en cuanto que la acción o conducta es hecha objeto 

de conocimiento y en cuanto que cada acción siempre es acción de un yo actuante. (COSSIO, 1944, p. 117) 

Texto em linguagem original 
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Quando ocorre a aplicação do Direito aos fatos, percebe-se que estes são deveras 

variados. A situação da vida submetida à aplicação do Direito faz um convite à pesquisa do 

conteúdo existencial dos fatos, inserindo o jurisdicionado em diversas noções jurídicas que se 

relacionam à descrição da situação da vida. Portanto, o Direito está presente nos fatos, antes 

que o operador do Direito tenha iniciado qualquer emprego das regras jurídicas. Assim, a 

norma é a via pela qual o jurista toma conhecimento da conduta humana, que é o verdadeiro 

substrato do qual se erige o Direito. 

No momento da efetiva aplicação do Direito, a qualificação ou a passagem do 

particular ao geral estabelece “uma relação de vínculo entre a situação fatual e certo tipo de 

situação (Tatbestandmerkmale) designado na hipótese da regra de direito (RIGAUX, 2000, 

p. 50). Geralmente, cabe ao juiz definir os termos da lei, de modo notável os que figuram na 

hipótese legal, quando o legislador não o fez. 

E aqui se mostram patentes a presença e a importância do papel das decisões 

proferidas pelos magistrados. Inicialmente, ao deparar um fato novo, não regulamentado pelas 

leis vigentes, o aplicador do Direito deve modificar a teoria para adequá-la a esse fato, 

resolvendo as incompatibilidades acaso existentes. 

Neste processo, ele faz evoluir a Ciência Jurídica. Esta extensão da teoria só é 

possível, porém, ante a realidade de que todo fato traz em si a nota do Direito aplicável à 

espécie, cabendo ao aplicador do Direito fazer a expropriação recíproca dos fatos e do 

direito, na expressão de Rigaux (2000, p. 45): 

 
Mas, mesmo que se imagine uma norma imutável no tempo, aplicada a fatos 

constantes, o papel da decisão ainda está presente. Um exemplo seria o enunciado 

“Todos são iguais perante a lei”. A aplicação de dito postulado, constante no direito 
desde as conquistas da Revolução Francesa, sofre as necessárias modificações 

(evoluções) dos próprios termos utilizados no enunciado. Apesar de o enunciado ser 

o mesmo, a noção de igualdade foi essencialmente modificada, evoluindo de uma 

igualdade formal no Estado Liberal, para uma igualdade substancial no Estado 

Social. 

 

Assim, não há como fugir da noção de que o Direito é uma área do saber que 

depende das demais ciências, notadamente das áreas de Humanas, para evoluir e manter-se 

viva, realidade ratificada na esteira constante das decisões jurisprudenciais, mais próximas do 

Direito do que a frieza limitada da letra da lei. 

O desenvolvimento técnico da Ciência em geral, com as repercussões que acarreta 

na vida do indivíduo em sociedade, e que a legislação muitas vezes não é capaz de 

acompanhar, propicia um substrato favorável ao desenvolvimento da interpretação evolutiva. 

Esta forma de interpretação baseia-se na realidade para, com origem nela, mas sem se 
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descurar dos limites normativos do texto legal, chegar a resultados mais satisfatórios do ponto 

de vista do nível evolutivo em que se encontra a sociedade. 

O estudo doutrinário da lei jamais pode ser separado da Sociologia, haja vista que 

o Direito é compreendido como fato social, e não apenas como um conjunto de normas que 

forma um sistema lógico, disciplinador da vida em sociedade. Mesmo se o jurista não está 

reconhecidamente interessado no vínculo que liga a doutrina à vida real, apesar disso, o 

vínculo existe. Tal conceito refere-se à eficácia das normas como um fato social 

(MONTORO, 1995, p.523). 

Não é apenas no sentido de incorporação dos avanços técnicos que o dado 

empírico deve ser incorporado à norma para fins de lhe revelar a plenitude de sua 

significação. É que o intérprete simplesmente não pode cindir a norma do caso a ser 

solucionado. Ao analisar a norma, o intérprete está estudando-a em relação a um caso. 

Consequentemente, o dado decorrente deste caso entra no processo interpretativo. 

Para se chegar à interpretação de uma norma, ter-se-á de levar em consideração 

uma hipótese, sob pena de não ser possível enunciar. A interpretação é fruto dessa atividade 

de cotejo da norma com o fato ou caso hipotético, e com o próprio valor. É necessário olhar a 

norma e imaginar situações sobre as quais se passe a emitir opiniões. É isto que permite a 

variedade muito grande de interpretações, levando em consideração a ideia de que muitas 

vezes o que está variando não é o aspecto normativo, mas o aspecto fático. 

No Direito brasileiro, a própria Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, 

em seu artigo 5º, contém uma exigência teleológica: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos 

fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Postula-se a ideia de que a 

ordem jurídica, em sua totalidade, seja sempre um conjunto de preceitos para a realização da 

sociabilidade humana. Faz-se mister, assim, encontrar nas leis, nas constituições, nos 

decretos, em todas as manifestações normativas, seu telos, que não pode ser antissocial.  

Nessa realidade, a proposta de uma Ciência do Direito reflexiva, consciente das 

contradições do Direito positivo, possui como objetivo negar a sua redução à análise das leis e 

dos códigos somente aos seus aspectos lógico-formais. Essa concepção denuncia a apreensão 

do Direito como um sistema autossuficiente e completo, o qual propicia ao intérprete apenas 

um juízo de conformidade, haja vista a relação entre os comportamentos sociais e as 

prescrições das normas. 

A interpretação sociológica ativa a participação do intérprete na configuração do 

sentido. É como se o intérprete tentasse fazer com que o legislador fosse capaz de mover suas 

próprias previsões, pois as decisões dos conflitos parecem basear-se nas previsões de suas 
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próprias consequências (FERRAZ JUNIOR, 2001, p.289). Referida interpretação põe-se a 

serviço do enfraquecimento das tensões sociais, na medida em que neutraliza a pressão 

exercida pelos problemas da distribuição de poder, de recursos e benefícios escassos. Ela não 

elimina as contradições, mas as torna suportáveis.  

O operador do Direito, portanto, deve vivenciar a realidade da sociedade, para 

estabelecer a relação entre esta e o Direito, devendo sempre questionar a adequação das 

normas às aspirações sociais. Para alcançar tal desiderato, faz-se imprescindível o 

conhecimento dos demais ramos das Ciências, notadamente na área de Ciências Sociais 

Aplicadas, a fim de que o operador do Direito possua competências para atuar nos diferentes 

campos profissionais. 

À vista do que foi exposto, a necessidade de interdisciplinaridade com vistas a 

compreender um mundo complexo constitui-se condição eficaz para a melhoria da qualidade 

do ensino do Direito, uma vez que a interdependência dos diversos ramos do conhecimento 

leva à integração do conhecimento numa perspectiva harmônica, contribuindo eficazmente 

para a formação do estudante. 

 

5.5 A historicidade como fonte da aprendizagem jurídica 

 

Antes de analisar as falas dos professores entrevistados que trataram sobre a 

historicidade como fonte da aprendizagem jurídica e a fim de fundamentar os referidos 

discursos, passaremos a estudar o desenvolvimento do Direito na Europa Continental, haja vista a 

influência do Direito romano sobre o Direito português do qual o sistema jurídico brasileiro 

descende. 

O modelo jurídico e judiciário de origem romano-germânica teve seus contornos 

definidos em dois momentos revolucionários de ruptura da ordem vigente: um, quando de sua 

criação, nos séculos XII e XIII, época do Renascimento, e outro no século XVIII, por ocasião 

dos movimentos de substituição do poder absoluto pela democracia, ou seja, após a 

Revolução Francesa de 1789. (DAVID, 1998, p. 30). 

No primeiro momento, nos séculos XII e XIII, o movimento cultural na Europa 

pregou a adoção de padrões de racionalidade para toda e qualquer conduta humana, negando, 

na seara do Direito, legitimidade às normas de cunho religioso e de fundamento sobrenatural, 

vigentes por todo o período da Idade Média. 

A busca de um sistema jurídico que se adequasse a estes requisitos, aliada à 

necessidade de as universidades encontrarem um Direito diverso do local, de cunho 
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consuetudinário e considerado primitivo, para ensinar aos seus alunos, fez com que se 

escolhesse o Direito romano como o apto a reger as relações jurídicas na Europa. A escolha 

foi feita por dois motivos: o fato de o Direito romano ter se originado em uma civilização 

brilhante e conquistadora e a codificação de seus ditames (compilações de Justiniano) o que 

facilitava sua propagação (DAVID, 1998, p. 33). 

O estudo em torno do Direito romano nas universidades, desenvolvido durante 

séculos, provou ser, aos olhos dos europeus, o sistema mais perfeito de se buscar a justiça no 

caso concreto; no entanto, a codificação do resultado destes estudos não havia ainda sido 

empreendida com sucesso, até o advento da Revolução Francesa. 

Os ideais revolucionários de obstaculizar a volta dos desmandos do monarca 

absolutista recém-deposto e de consagrar os valores da liberdade, igualdade e fraternidade, 

aliados à força política de que dispunha Napoleão Bonaparte para impor as normas de seu país 

aos demais Estados europeus, tornou a França o primeiro Estado a realizar a codificação de 

suas leis.  

Anteriormente à Revolução Francesa, o rei enfeixava todos os poderes ligados à 

soberania. Detinha ele, o Poder Legislativo (limitado tão-só pelo respeito das leis 

fundamentais do reino), o Poder Executivo (sendo chefe da administração e das forças 

armadas), e o Poder Judiciário (exceto as jurisdições eclesiásticas), visto que os tribunais de 

certa forma julgavam em seu nome, podendo ele decidir, em última instância, sobre 

qualquer processo. Os parlamentos, todavia, pretenderam exercer prerrogativas que 

atacavam duramente a autoridade real e também perturbavam a administração por sua 

resistência. 

A França havia criado uma administração moderna no século XVIII. Substituíam-

se, progressivamente, os funcionários efetivos de cargos, independentes do poder real, por 

outros capazes de transmitir por todo o Território nacional o poder real. Estes administradores 

que inspiraram a inquietude a todos os restos da feudalidade tornaram-se alvo das afrontas do 

Parlamento. Não se limitaram estes, como juízes, a dirimir os litígios nascidos da ação 

administrativa, mas almejavam exercer uma espécie de poder de direção sobre os 

administradores. Assim, o Parlamento ocasionou o enfraquecimento do Poder Judiciário, 

impedindo o Estado de transformar-se dentro da legalidade. 

A resposta iluminista à situação configurada pela atuação dos Parlaments 

franceses buscou a segurança jurídica absoluta. Assim, forjou-se a crença no estabelecimento 

de normas rigorosamente elaboradas, de modo a garantir uma univocidade a todas as decisões 

judiciais, mediante a estrita vinculação do juiz à lei. 
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Esta concepção iluminista da lei, que levou à minimização da função judicial, 

preso que ficou o juiz a mecanismos lógicos; automatizando a aplicação da lei, começou a 

diminuir no decurso do século XIX. 

A prática do Antigo Regime fizera das cortes de justiça (Parlements) os órgãos 

capazes de enfrentar a Coroa. Por várias vezes, aquelas cortes resistiram aos reis de França, 

recusando registrar atos declarados inconstitucionais ou contrários às chamadas leis fundamentais 

(não escritas) do Reino. 

Por esta razão, a Revolução via com olhos suspicazes o Judiciário, e, desde logo, 

providenciou para evitar que ele interferisse, de qualquer forma, na sua legislação. Daí o 

extremo enfraquecimento político do Judiciário francês, nos diversos regimes que se seguiram 

à Constituição de 1791; enfraquecimento tão grande que leva uma forte corrente doutrinária 

francesa a não considerar o Judiciário como poder independente, mas simples ramificação do 

Executivo. 

Halperin (1989, p.21) fornece admirável síntese desta tradição, remontando à 

Constituição Francesa de 1791 e seguindo as vicissitudes do Poder Judiciário francês até 

nossos dias, in litteris: 

 
Na ordem constitucional de 1791, a primazia da lei conduz à preeminência do 

legislativo e a expressão “poder judiciário” não é senão um artifício. Desejosos de 

pôr um termo à concentração de poderes nas mãos do rei, os membros da 
Assembleia Constituinte não desejavam, no entanto, conceder o mínimo poder 

político aos juízes. A lembrança dos Parlamentos e de suas usurpações das 

prerrogativas reais obsedava os espíritos e sustentava o temor do despotismo 

judiciário. A fim de conjurá-lo, o poder judiciário foi atomizado em uma 

multiplicidade de pequenos tribunais disseminados por cerca de quinhentos e 

cinquenta distritos. Com a Lei de 27 de novembro de 1790, decide-se a criação do 

Tribunal de Cassação, concebido como “tribunal regulador da ordem judiciária”, 

hierarquicamente superior a todas as demais jurisdições. Em razão de sua missão 

particular, entre o judiciário e o legislativo, o Tribunal de Cassação é expressamente 

estabelecido pela lei ao lado do corpo legislativo. 

 

Como todos os outros magistrados, em caso de silêncio da lei ou obscuridade 

desta lei, deviam seus juízes reportarem-se ao Poder Legislativo. E sempre que sobreviessem 

dois julgamentos de cassação sobre o mesmo assunto, a questão devia ser submetida ao 

Legislativo. Procurava-se, por esta forma, evitar a emergência de um poder judiciário 

independente. 

 
Essas as origens do tribunal de Cassação que, em 1804, transforma-se na atual Corte 

de Cassação. Só com a lei de 01.04.1837, emancipa-se do legislativo. Desta data em 

diante, suas decisões, proferidas após um segundo recurso de cassação, impõem-se 

soberanamente aos juízes inferiores. Dois séculos após o fim dos Parlamentos, e 
depois de dramáticos acontecimentos sob a Convenção e o Diretório, o judiciário 
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francês ainda busca sua independência, enquanto o temor do governo dos juízes 

permanece vivaz. (DAVID, 1998, p. 22). 

 

Os ideais racionalistas e iluministas que motivaram os franceses no período pré-

revolucionário apontavam para a criação de um Direito simples e unitário, calcado sobre 

exigências humanas universais (BOBBIO, 1992, p.65). Em França, particularmente, esta 

necessidade de unificação do Direito era sentida diante da existência de uma cisão do País em 

duas partes - setentrional, onde se adotavam os costumes, e a meridional, onde vigorava o 

Direito romano. 

O excesso de leis e ordenamentos locais era visto como fonte de corrupção e 

instrumento de arbítrio do governante, ao exemplo do que ocorrera no período monárquico. 

Durante a Revolução Francesa, estas ideias racionalistas aplicadas ao Direito ganharam 

consistência política, culminando com a codificação do Direito francês, considerado um dos 

grandes marcos da cultura jurídica universal. Até então não se concebiam códigos como até 

hoje são conhecidos, como normas escritas organizadas em uma sequência lógica e dotadas de 

unicidade e coerência. 

Embora a codificação tenha trazido notórios benefícios – a consagração da 

segurança jurídica e a realização prática do Direito até então, em grande medida, confinado 

aos muros das universidades – dito movimento também trouxe consequências danosas. O 

excessivo apego à lei, que antes da codificação já era um traço característico dos europeus no 

estudo do Direito romano, depois dela tomou proporções assustadoras. Este culto ao 

legalismo, porém, é reflexo não só do movimento da codificação, mas também de todo um 

contexto histórico peculiar à França pós-revolucionária. 

A burguesia chegou ao poder em França mediada por um movimento popular 

revolucionário em oposição ao absolutismo do monarca deposto. Ela tornou-se a classe 

dominante, e, como tal, modificou as estruturas institucionais e políticas do País de 

acordo com seus ideais: o Poder Legislativo foi deveras fortalecido, porquanto 

representava o mais democrático dos poderes e, por ser dotado de tal característica, sua 

manifestação (a lei) deveria ser obedecida cegamente e, o Poder Judiciário, antes 

dominado pelo monarca e por demais arbitrário, deveria submeter-se completamente aos 

ditames da lei, produto do único poder soberano, sem que os magistrados tivessem 

qualquer liberdade para criar o Direito por meio da jurisprudência. 

O perfil há pouco descrito ainda subsiste, embora bastante atenuado, na 

atualidade, haja vista o triunfo das ideias dirigistas e o alargamento em todos os níveis do 

papel do Estado. Nas condições do mundo moderno, a lei ainda subsiste como fonte 
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primordial do Direito e como melhor maneira de chegar às soluções de justiça impostas pelo 

Direito, em razão do fato de que parece ser a melhor técnica para enunciar regras claras, assim 

como os juízes ainda buscam inicialmente nos ditames legais a resposta aos conflitos que são 

chamados a solucionar. 

A atual tendência obteve o seu auge no século XIX, no momento em que a 

quase totalidade dos Estados-membros da família romano-germânica publicou os seus 

códigos e se muniu de constituições escritas a cujas disposições se reconhece um prestígio 

particular. O parentesco entre os direitos desses países manifestou-se não só por esta 

comum adesão à fórmula da codificação, mas também pelo modo como foram agrupadas 

as regras num certo número de códigos. A França forneceu o exemplo, com a 

promulgação dos cinco códigos napoleônicos. Nos diversos países da família romano-

germânica, há também os mesmos cinco códigos de base. 

Em certos países, especificamente, na Alemanha e na Itália, existe uma tendência 

muito nítida de encontrar meios de garantir a ordem constitucional e, em particular, à 

semelhança dos Estados Unidos, admitiu-se um controle judiciário da constitucionalidade das 

leis (DAVID, 1998, p.98). A criação dos tribunais constitucionais veio desempenhar a função 

de controlar a constitucionalidade das leis, porquanto ao Judiciário, historicamente, em muitos 

países, nunca foi dado este poder.  Na Europa, o poder de declarar uma lei inconstitucional é 

reservado a um tribunal especial de justiça constitucional. 

No Estado absolutista francês, o juiz foi proibido de realizar qualquer atividade 

interpretativa da lei, bem como efetivar qualquer atividade fiscalizadora dos demais poderes. 

Segundo Montesquieu (1987, p. 53), o juiz somente podia pronunciar as palavras da lei, que 

era sempre tida como racional e representava o interesse geral. 

Montesquieu não se cansa de caracterizar com expressões enfáticas o dever de 

mera conservação, e não criação do Direito, que incumbe aos juízes. Pretende ele que as 

sentenças não sejam senão um texto exato das leis, de modo que o juiz não teria necessidade 

senão dos seus olhos; pede ele que o juiz não seja mais do que a boca que repete as palavras 

da lei e, em razão disso, chama-o de um ser privado de alma, isto exatamente no país no qual 

o Direito é, com absoluta prevalência, Direito dos juristas, Direito jurisprudencial, pois, 

conforme analisado páginas atrás, a Inglaterra é um país onde o poder criativo do juiz não 

pode ser discutido. 

A ideia de Montesquieu, porém, segundo a qual os juízes não haveriam de ser 

“senão a boca que pronuncia as palavras da lei; seres inanimados que não lhe podem 

moderar nem a força nem o rigor” (MONTESQUIEU, 1987, p. 53), de sorte que, dentre os 
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três poderes, o de dirimir conflitos haveria de ser de algum modo nulo,  refletiu-se 

seguramente na criação do Tribunal de Cassação Francês, de que se originou a Corte de 

Cassação desse País. 

Em França, vigoravam os dogmas da soberania absoluta do Estado e do 

Legislador, assim como o da racionalidade e justiça das leis, razão pela qual toda legislação 

produzida pelo Poder Político tinha que ser aplicada pelo juiz (Poder Judiciário) sem nada 

questionar. (POLIS, 1985, vol. 03, p. 854). 

Os juristas franceses do século XIX acreditaram que os seus códigos tinham 

realizado a perfeição da razão e que, doravante, o meio mais seguro de chegar a uma solução 

de justiça, de conhecer o Direito, era fazer simplesmente a exegese destes códigos. 

Relativamente ao estilo das leis, duas tendências se defrontaram nos diversos 

países de origem romano-germânica: uma posição na qual as leis são expressas de uma forma 

compreensível para a generalidade das pessoas e, contrariamente, uma posição na qual as 

regras de Direito se exprimem numa linguagem técnica tão precisa quanto possível. 

O juiz, na preocupação de evitar que o acusem de arbítrio, concede, por princípio, 

a preferência, na maioria dos países, a uma interpretação que respeite, dentro da lei, a intenção 

do legislador. Na maioria dos casos, faz uma interpretação lógica, senão gramatical, 

atribuindo importância à intenção do legislador. 

Portanto, o juiz da tradição francesa foi criado para ser submisso à lei, desprovido 

de independência, sendo mero aplicador do texto elaborado e interpretado pelo Legislador. 

Ademais, os juízes do modelo europeu-continental, diferentemente dos mediadores ingleses, 

não gozam de imunidade no exercício da função jurisdicional, pelo contrário; são 

responsáveis civil, penal e administrativamente - pelos seus desvios, como acontece com 

qualquer funcionário. Não obstante, gozam de inamovibilidade, vitaliciedade e da 

irredutibilidade de vencimentos, como ocorre com os magistrados brasileiros. 

Dessa forma, a redução do juiz à condição de um burocrata resultou da evolução 

histórica do Estado moderno, que chamou para si não só a tarefa de legislar, mas também a de 

julgar, havendo a transposição do juiz que ditava o Direito para o que deve decidir o conflito 

só e de acordo com a lei. 

Os diversos países da família romano-germânica estão hoje unidos por uma 

mesma tendência da função primordial que deve reconhecimento à lei que parece 

abarcar a totalidade da ordem jurídica. Os juristas reconhecem que a ordem legislativa 

pode comportar lacuna, mas, na prática, parece que estas lacunas são insignificantes. O 

Direito brasileiro segue a matriz do Direito romano-germânico descrito há instantes com 
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ênfase na codificação das leis e com o modelo tecnoburocrático da magistratura com 

preocupação com a carreira, hierarquização, verticalização, juiz concursado, formação 

jurídica positivista-legalista, dentre outras características. 

Após tratar sobre a origem histórica do Direito brasileiro proveniente do Direito 

romano, cuidaremos acerca das manifestações dos professores entrevistados que, em seus 

depoimentos, revelaram a necessidade de iniciar a aprendizagem jurídica partindo da sua 

historicidade, utilizando um termo heidegeriano, a “intratemporalidade”, que elabora o “já 

estar sempre no tempo”, sendo simultaneamente originário com a historicidade, que assume 

especificamente o “ser no tempo”. A situação, segundo a qual nós “sempre já” estamos no 

mundo, aponta para o passado, que é concebida por Martin Heidegger como um ter-sido. O 

entendimento dessa situação remete a um futuro aberto. Ter-sido e futuro pertencem ao 

presente, que deve se tornar instante. 

 
Com a historicidade, a história como retrospecção e como fenômeno público 

(história dos homens) – marcas indeléveis do ver histórico – devem responder diante 

da resolução precursora; esta, condiciona a abordagem do passado – porquanto (re)-

envia ao fático por uma abertura que “ad-vém” do êxtase privilegiado do futuro, e ao 
mesmo tempo remete à historicidade de cada Dasein fático que é a cada vez sua 

história, na finitude. Não obstante, em certa altura da análise parece haver uma 

ênfase que põe o passado com prioridade em relação ao futuro. Isto dá-se quando do 

retorno sobre si, pela faticidade (“volta ao fático”) e derelicção, em se recaptando as 

“possibilidade mais íntimas e as mais permanentes mantidas em reserva nisto que 

parecia constituir somente a ocasião contigente e extrínseca da ação”; neste sentido é 

introduzido o termo herança (Erbe), “para dizer a estreita relação entre antecipação e 

derelicção... transferência, transmissão”. (PELIZZOLI, 2002, p. 192). 

 

A seguinte fala do docente revela uma crítica à dogmática, exigindo, ademais, 

uma mudança na orientação do ensino jurídico de modo a adequá-lo à visão plural e 

multidisciplinar: 

 
Entendo que é necessário compreender o Direito dentro de um processo histórico de 

constituição e transformação social, de modo a garantir-lhe a necessária legitimidade 

para a regulação das relações ocorridas na sociedade. Relações essas, que vão além 

de uma compreensão dogmática do Direito, alcançando uma visão muito mais 

complexa, e porque não dizer plural, multidisciplinar, tendo em vista ser 

imprescindível um conhecimento, pelo menos, substancial dos diversos ramos do 

conhecimento humano. (D04). 

 

Assim sendo, uma visão multidisciplinar do operador do Direito se contrapõe às 

atividades centrais desenvolvidas pela Dogmática Jurídica que, por definição, tem como 

objeto de estudo as normas, consideradas entidades autônomas, desligadas, portanto, da 

realidade social e dos fins do Direito. Tais normas são utilizadas independentemente de 

questionamento de seu conteúdo, sendo origem e fim da criação dos próprios conceitos 
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jurídicos. A dogmática se atém a um empirismo científico, logrando o conhecimento ao 

estabelecer a equivalência entre o dado normativo e um fato da experiência. 

 
É o dogmatismo, em virtude do qual, o homem, ao analisar e estudar a realidade, só 

se torna capaz de ver aqueles aspectos que comprovam a própria opinião, 

encontrando-os até mesmo onde eles não existem. O dogmatismo faz com que o 

sujeito se apegue exageradamente às próprias afirmações e pontos de vista e 

despreze o debate, a reflexão e, até mesmo, a refutação daquilo que pensa e afirma. 

Razões não lhe interessam, por mais evidentes que possam ser! O que convém, isso 

sim, é impor o próprio modo de ver e de viver aos outros. (LUCKESI, 2005, p. 83). 

 

No que concerne ao denominado dogmatismo jurídico, vale assinalar o conceito 

da palavra dogma, como 

 
É aquilo que é posto como princípio ou doutrina. É por esta razão que a Ciência 

Jurídica se manifesta como Dogmática Jurídica, quando ela tem por objeto de estudo 

as normas jurídicas vigentes, aceitas como ponto necessário de partida para a 

determinação do Direito Positivo. O Direito Positivo constituiu-se, pois, com base 

no conjunto de regras e de preceitos postos pelo legislador e que, pelo simples fato 

de serem vigentes, devem ser havidos como obrigatórios. A Dogmática Jurídica, 

como veremos mais tarde, é a Ciência do Direito enquanto elabora tais regras postas, 

das quais o jurista não pode fazer abstração. (REALE, 2000, p. 160-161) 

 

A denominação dogmática jurídica decorre do fato de se considerar as normas 

como indiscutíveis, daí dizer-se Ciência do Direito Positivo. Para Miguel Reale, a Ciência do 

Direito é dogmática, pois as normas jurídicas, por estarem vigentes, são obrigatórias e, 

portanto, indiscutíveis e inquestionáveis. 

Ademais, as normas jurídicas condutoras de valores e expressão de poder 

precisam ser complementadas pela práxis, ou seja, o docente entrevistado (D4) preocupa-se 

com a inserção do Direito no processo histórico de constituição e transformação social, sendo 

garantidor da legitimidade para a regulação das relações ocorridas na sociedade. Como 

consequência, Watanabe (1996, p. 149) analisa o papel do Poder Judiciário assinalando que: 

 
[...] passou a solucionar não somente os conflitos intersubjetivos de interesses, 

segundo o modelo liberal individualista, como também a atuar como órgão 

calibrador de tensões sociais, solucionando conflitos de conteúdo social, político e 
jurídico, e também implementando o conteúdo promocional do Direito, como o 

contido nas normas constitucionais e nas leis que consagram direitos sociais e 

protegem o meio ambiente, o consumidor e outros interesses difusos e coletivos. 

 

Nesse viés, o processo crítico de revisão paradigmática do Direito conduziu à sua 

reinserção no campo político, capaz de alicerçar os preceitos fundantes de uma organização 

social legítima, tendo o cidadão ativo, em sua vivência social, como protagonista da história 

de seu tempo. Isso foi revelado na seguinte fala: 
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A importância de minha disciplina é fugir da noção do senso comum sobre a 

atividade política. Procuro sempre destacar as condições sociais e históricas do agir 

político, para melhor fundamentar a disciplina, ressaltando as nuances ideológicas 

que perpassam tal atividade. A grande dificuldade é trazer os alunos para a história, 

pois muitos sequer sabem o que é Revolução Francesa ou Guerra Fria, por exemplo. 

(D08).  

 

Assim sendo, com esta fala, se confirma, como necessária a interdisciplinaridade 

no atual ensino jurídico como já comentado há pouco, porquanto revela a necessidade do 

conhecimento da história inserida na criação dos institutos jurídicos, bem como expõe a 

dificuldade de trazer tal conhecimento para a sala de aula, pois o que se configura na prática é 

um ensino dogmático. 

As faculdades de Direito reproduzem o paradigma dogmático da Ciência Jurídica, 

no momento em que se limitam ao estudo das normas jurídicas nas disciplinas distribuídas ao 

longo da grade curricular, cujos conteúdos programáticos são transcrições dos sumários 

contidos nos Códigos, vinculando-se assim às ideias do positivismo jurídico. De acordo com 

o pensamento de Faria (1988, p. 17), o ensino jurídico é encarregado de propagar: 

 
Um complexo conjunto de representações funcionais, crenças e justificativas 

inerentes às práticas sociais e jurídicas, classificado em disciplinas específicas e 

legitimado por discursos produzidos por órgãos institucionais, como o legislativo, o 

Judiciário, as faculdades de direito, as associações profissionais e a própria 

burocracia estatal. Deste modo, como a setorialização do pensamento jurídico se dá 

a partir de uma base corporativo-disciplinar, a divisão do saber especializado 

acarretará até mesmo a impermeabilidade das disciplinas jurídicas entre si – o que dá 

a cada uma delas um caráter de circularidade e redundância. 

 

Analisando o conhecimento dogmático segundo o entendimento de Streck (2000, 

p. 73): 

 
O professor fala de códigos e o aluno aprende (quando aprende) em códigos. Esta 

razão, somada ao despreparo metodológico dos docentes (o conhecimento jurídico 

tradicional é um conhecimento dogmático e suas referências de verdade são 

ideológicas e não metodológicas), explica por que a pesquisa jurídica nas faculdades 

de direito, na graduação e na pós-graduação, é exclusivamente bibliográfica, como 

exclusivamente  bibliográfica e legalista é a jurisprudência de nossos tribunais. Os 

juízes mais citam a doutrina consagrada que a própria jurisprudência (existem 
tribunais que em Direito Administrativo trabalham com um único doutrinador  e em 

Direito Comercial, por exemplo, avalizam suas decisões em autores – dois ou três – 

que, de modo predominante, escreveram seus trabalhos logo após a Segunda Guerra 

Mundial.  

 

Dessa forma, os professores entrevistados manifestaram a necessidade de trazer a 

historicidade como fonte da aprendizagem jurídica, uma vez que, de acordo com o 

pensamento de Heidegger, “é preciso tentar referir uma história como acontecer ou aventura 

(Geschichte) do Dasein em anterioridade a uma história (Historie) tomada como saber, 
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sucessão de agoras ou lugar de fatos descritíveis e datáveis”. (PELIZZOLI, 2002, p. 191). Nas 

palavras de Heidegger, em Ser e Tempo, “a análise da historicidade da presença busca mostrar 

que esse ente não é “temporal” porque “se encontra na história” (2009, p. 469). mas, ao 

contrário, que ele só existe e só pode existir historicamente porque, no fundo de seu ser, é 

temporal.  

 

5.6 Os modos relacionais no espaço da aprendizagem 

 

No tocante aos doutrinadores que pesquisaram sobre avaliação educacional, 

encontra-se Ralph W. Tyler que, no âmbito da interação professor/aluno, assinalou que 

 
O professor deve deixar claramente exposto aquilo que pretende dos seus alunos 

através de diversas práticas curriculares. Os alunos, por sua vez, ficariam em 

condições de apresentar respostas satisfatórias às demandas da escola, dos currículos 

e dos professores. Depreende-se, por conseguinte, que o modelo de Tyler (1942) 

contém um apelo ao solidário, em que a educação não surge como um trabalho 

isolado, resultante da atividade de alguns poucos, mas um esforço cooperativo, com 

o envolvimento de diferentes segmentos sociais. (VIANNA, 2000, p. 52). 

 

Os professores entrevistados demonstraram, mediante suas falas, as diversas 

formas pelas quais se relacionam com os estudantes em sala de aula, o que Heidegger define 

como o ser-com-outros: 

 
O estar-aí-no-mundo é definido por Heidegger como que-fazer (prático-epistêmico) 

de ultrapassagem das coisas junto às quais sempre já está, dos outros com os quais 

sempre já co-existe, e de si-mesmo, em direção ao mundo significativo no próprio 

âmbito do estar-manifesto deste. O estar-junto às coisas e o ser-com-os-outros, mas 

também a abertura-a-si-mesmo, num plano prévio à consciência intencional, 

constituem momentos essenciais da subjetividade qua conjunto articulado de 

condições de possibilidade do significar e do conhecer. (ARENHART, 2004, p. 12). 

 

O primeiro trecho, a seguir transcrito, revela uma das mais antigas formas de 

ensinar, pois Sócrates buscava, mediante perguntas que consistem numa dialética, passar seus 

ensinamentos aos alunos, em que a discussão se desenvolve em dois tempos: a ironia e a 

maiêutica. O professor entrevistado acentua que tenta aplicar o método socrático que, por sua 

vez parte da ironia, ou seja, utiliza-se de perguntas, fingindo desconhecer a matéria, com 

vistas a refutar a tese contrária e iniciar a tese verdadeira. Já a maiêutica diz respeito a um 

método didático estabelecido por Sócrates que orienta o estudante a desvelar os 

conhecimentos inatos ou já possuídos. 

 
O meu relacionamento em sala de aula é dialogal [...] de descobrimento do conteúdo 

ministrado.” (D05). 
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É importante destacar esse aspecto, na medida em que essa forma de ensinar, 

praticamente, caiu em desuso. Com efeito, para isso é “ [...] necessário que o profissional do 

Curso de Direito tenha formação em metodologias de ensino.(D6). 

Embora não empregue o mesmo método, outro depoimento agrega o bom 

relacionamento com os alunos como forma de facilitar a aprendizagem: “procuro ser cordata 

e educada com os alunos”. (D10). Uma relação com base na confiança mútua é expressa a 

seguir. 

 
No relacionamento em sala de aula privilegio aspectos da boa convivência, do 
respeito e da relevância do ato de aprendizagem que deve mediar todas as ações 

desenvolvidas no espaço pedagógico. (D06)  

 

Ao abordar a intervenção do professor como modo de regulação, Perrenoud 

compara o professor com o treinador esportivo, haja vista que poderá “jogar” com seus alunos 

com a diferença que sua finalidade é favorecer a aprendizagem e não ser vitorioso em uma 

partida. Nesse sentido, o professor é um parceiro específico, cuja lógica é otimizar a 

aprendizagem do outro, em vez de suas próprias vantagens na situação de comunicação. 

(PERRENOUD, 1999, p. 100). Tal entendimento foi revelado na seguinte fala: 

 
Compreender que não sou o comando, mas uma parceira na construção do 

conhecimento e percurso que é essencialmente deles, tem me feito realizar objetivos 

profissionais e ver meus alunos sentindo que estão podendo realizar suas atividades. 
Até temos momentos muito emocionantes na disciplina quando os estudantes 

alcançam percepções críticas e ficam muito realizados com isso. Eu também me 

realizo. (D01) 

 

Ademais, a utilização unicamente do ensino tradicional, no qual o docente do 

curso de Direito apenas era responsável pelo repasse de informações, com o objetivo de que 

fossem memorizadas, encontra-se superada. Um dos instrumentos para a transformação deste 

modelo pedagógico é o diálogo professor/aluno, pois não há possibilidade de questionamento 

sem diálogo. Tal prática é manifesta pelo seguinte professor: 

 
Converso com os alunos, essencialmente, sobre assuntos do conteúdo da disciplina 

ou relacionados a este [...]. Incentivo-os ao estudo/aprendizado e, vez por outra, 

lembro que os interesses entre professor e aluno não são conflitantes ou divergentes, 

senão comuns, convergentes (o professor quer transmitir conhecimento, o aluno quer 

aprender; o professor quer se fazer entender, o aluno quer entendê-lo; o professor 

quer que o aluno cresça crítica e eticamente, o aluno também o quer; o professor não 

quer reprovar o aluno, e só o fará se realmente o aluno não cumprir suas metas; o 

aluno, por sua vez, quer passar na disciplina e fará o possível para tanto). Se eu 

quero uma relação de transparência, lealdade, respeito, confiança, eu tenho que, 

primeiro, praticar tudo isto perante eles, dentro e fora de sala de aula, e deles/alunos 

esperar o mesmo. [...] Com responsabilidade, lealdade e respeito mútuo, mas sem 
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tensões, sem excessos, sem mau uso ou abuso do “poder” de professor: é assim 

como desenvolvo a relação com os alunos em sala de aula. [...]. (D07) 

 

Diversos docentes demonstraram a necessidade da conversa entre professor/aluno, 

porquanto não há possibilidade de questionamento sem diálogo. Neste sentido, dialogar no 

ensino jurídico significa dar permissão a uma compreensão dialética do conhecimento 

problematizado, mediante a resolução de um conflito exposto em sala de aula, por exemplo. 

 
Acredito que o relacionamento é sempre respeitoso e dialético, no sentido de tentar 

compreender o aluno, conversar sobre suas habilidades e suas dificuldades, tentando 

fazê-lo entender que o professor não lhe transfere o conhecimento, apenas facilita a 

forma dele, o aluno, adquiri-lo.  (D04) 

 

O meu relacionamento em sala de aula dá-se da forma mais democrática, interativa e 

participativa possível.  (D11). 

 
O meu relacionamento com os alunos transcorre de maneira bastante cordial, 

interativa e respeitosa.(D12). 

 

O meu relacionamento com os alunos em sala de aula desenvolve-se de forma 

cordial e com formalidades que mantenham o respeito. (D13). 

 

Na fala do docente a seguir, percebe-se o incômodo da predominância da 

passividade dos alunos em sala de aula, o que poderia ser superado, com o estudo de novas 

abordagens pedagógicas, tais como o estímulo à discussão sobre teses doutrinárias, bem como 

o enfrentamento de jurisprudências conflitantes. Tal pensamento é extraído da fala seguinte: 

 
O professor pode realizar muitas ações autônomas, mas elas só se convertem em 

“ação pedagógica”, num processo que envolve ações dos alunos.(...) Da maneira 

mais direta e pessoal possível. Procuro conhecer e me referir aos alunos pelo nome, 

privilegio o debate, sendo essa a parte mais cansativa: é cada vez mais necessário 

uma ginástica para fazer os alunos se manifestarem, pois eles chegam nas minhas 

aulas completamente passivos e “imobilizados. (D03). 

 

A relação professor/aluno na formação do operador do Direito reveste-se de uma 

importância ímpar, haja vista a função do advogado preconizada no art. 133 da Constituição 

Federal, que considera o causídico como indispensável à administração da justiça, sendo 

inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Tal 

importância é dada pelo docente seguinte ao expor seu comprometimento com as regras 

pactuadas por ele no primeiro dia de aula: 

 
Procuro pactuar as regras desse relacionamento no primeiro dia de aula, 

notadamente os direitos e deveres das partes envolvidas (alunos e professor). A 

partir deste cenário desenhado, tento cumprir com as obrigações pactuadas e 

monitoro o cumprimento das dos alunos. Caso isto não ocorra é preciso intervir com 

algumas medidas (advertência, não aceitação de ausências injustificadas, realização 
de chamadas em horários diversos – início ou fim da aula, intervenções pontuais em 

algum aluno que atrapalhe o andamento da aula etc.). No geral, o relacionamento 
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com os alunos é bom. Não sou o professor queridinho da IES, mas sou cumpridor 

das minhas obrigações contratuais como funcionário da Faculdade. (D16)  

 

O discurso do docente seguinte trata do que Paulo Freire chama de visão 

‘bancária’ da educação, na qual o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que 

pensam nada saber, cabendo ao aluno apenas assimilar a realidade teórica transmitida pelo 

professor. 

 
A universidade parece estar perdendo aquela aura do conhecimento para adentrar 

cada vez mais na lógica do mundo da produção capitalista. O excesso de disciplinas 

também confunde os alunos, conduzindo-os não raro a comportamentos que oscilam 

entre o cinismo e o desrespeito. Tudo ficou muito mecânico, sem reflexão. Os 

professores também ficaram assim, esta lógica arrastou todo mundo, é triste… (D08)  

 

Nessa perspectiva, insta considerar como se dá a autoridade do ser-professor em 

sala de aula, ou seja, existe uma tendência ao não questionamento, desenvolvendo-se muitas 

vezes a imposição de uma maneira própria de ver e de se relacionar com o mundo, chegando-

se ao âmbito do dogmatismo que se antagoniza com o espírito crítico. 

 
Dogmatismo significa, por conseguinte, de um lado, a incapacidade de ver e 

interpretar a realidade diversamente da indicada pelos esquemas, interesses, valores 

e conveniências pessoais; de um outro, significa, também, a tentativa de impor este 
mesmo conjunto de valores e interesses aos outros. A máxima do dogmatismo é a 

seguinte: a certeza não provém da correspondência entre o que se diz e a realidade; 

algo é certo porque foi um “eu” que disse. Assim sendo, o próximo passo é a 

imposição do que esse “eu” disse àqueles que nada disseram e dos quais se subtrai o 

poder e a capacidade de dizer a própria palavra. (LUCKESI, 2005, p. 83). 

 

Assim, com os discursos seguintes, percebemos que não há uma prática dos 

docentes entrevistados de ditarem dogmas e verdades prontas, prevalecendo uma certa 

interação dos agentes em sala de aula, na qual os alunos não são silenciados e impedidos de 

desenvolver seu senso crítico: 

 
A profissão docente é uma profissão interativa. A aula precisa acontecer com base 

nas interações. Não abro mão disso. Como ministrar aulas sem interagir com o 

grupo. Na sala de aula precisamos evitar que ela se transforme em púlpito ou 

tribunal de júri. A autoridade do professor se legitima em sala de aula com base 

numa rede de relações que ele seja capaz de construir com o grupo, respaldado pela 

democracia, pela tolerância, pelo multiculturalismo e pelo respeito às diferenças. 
(D09).  

 

Aprecio a participação, abertura ampla para intervenções; a sala de aula é um espaço 

de mútuo respeito e busca comum da produção de conhecimento. (D20).  

 

Sempre respeitei meu aluno e tudo o que ele trás, seu currículo oculto, interagir em 

sala de aula é sempre minha meta desde o princípio de cada período. A minha 

disciplina contribui para isso, os conteúdos fazem com que o aluno faça perguntas 

quando quer esclarecer algo sobre o comportamento humano. Durante a discussão 

de uma teoria quero sempre ouvir a opinião deles.  (D17). 
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Na sua grande maioria se desenvolve em um ambiente de respeito mútuo, sendo, 

portanto, harmônico.  (D18). 

 

Sobre as orientações que Luckesi ensina na conduta de produção do conhecimento 

no tocante ao espírito crítico está a ideia de que, 

 
Afinal, agir criticamente, com senso de realidade, buscando conhecer a realidade 

como ela é e despindo-se, para tanto, de preconceitos, tabus e imposições quaisquer 

que sejam, não é e não pode ser peculiaridade exclusiva de cientistas, pesquisadores, 
filósofos e nem do que frequentam a universidade. É, antes de mais nada, a marca de 

todo ser humano que, consciente de seu papel na história, se propõe a analisar 

reflexiva e criticamente o seu mundo, as suas circunstâncias e aí detectar as soluções 

que os problemas e impasses do mundo de hoje exigem de todo aquele que não 

renunciou ao seu papel fundamental de ser sujeito da história. ((LUCKESI, 2005, p. 

91). 

 

Na fala seguinte, o docente confessa que há uma diferença no relacionamento no 

contexto da aprendizagem entre a primeira e segunda avaliação no que concerne à existência 

de notas abaixo da média, haja vista que os alunos o visualizam como um reprovador: 

 
Tento desenvolver o relacionamento com os alunos em sala de aula da forma mais 

amistosa possível. Até a primeira avaliação o nosso relacionamento se desenvolve 
de forma tranquila, amigável. Os problemas aparecem quando eles recebem as 

primeiras notas baixas, pois começam a ver no professor um “inimigo” a ser abatido. 

Para a maioria dos alunos o meu objetivo durante o semestre é reprová-los. (D19). 

 

Ademais, um bom desempenho na vida acadêmica pode ser refletido na 

capacidade de os estudantes se adaptarem às expectativas de estilos de pensamento 

evidenciadas no modo como os professores ensinam e como avaliam.  Haveria, assim, relação 

entre o sucesso nas avaliações e o conhecimento do modo de demonstrar a aprendizagem 

preferida pelos professores. 

Luckesi (2005, p. 37), em seu livro Avaliação da aprendizagem escolar, trata 

sobre a manifestação e exacerbação do autoritarismo na avaliação educacional nos seguintes 

termos: 

 
[...] a avaliação desempenha, nas mãos do professor, um outro papel básico, que é 

significativo para o modelo social liberal-conservador: o papel disciplinador. Com o 

uso do poder, via avaliação classificatória, o professor representando o sistema, 

enquadra os alunos-educandos dentro da normatividade socialmente estabelecida. 

Daí decorrem manifestações constantes de autoritarismo, chegando mesmo à sua 

exacerbação. Senhores do direito ex-cathedra de classificar os alunos, os professores 

ampliam o arbitrário desta situação por meio de múltiplas manifestações. 

 

Acrescentemos que a imposição e o dogmatismo não se harmonizam ao espírito 

crítico, nem sobrevivem sem a firmeza imprescindível nas afirmações e decisões e que não se 

confundam com intransigência. O ponto de vista defendido não pode e não deve ser 
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modificado ao sabor dos ventos, sem razões sérias e convincentes. Se assim fosse, 

dificilmente se construiria o edifício do conhecimento. (LUCKESI, 2005, p. 84). Tal 

pensamento, no que tange ao relacionamento firme, é exposto a seguir: 

 
Relacionamento cordial, porém firme no sentido de que eles evoluam no estudo e 

aplicação da matéria (D15) 

 

Ademais, houve preocupação dos docentes com o respeito às individualidades e 

limitações dos estudantes, bem como com um programa de aprendizagem na perspectiva 

integradora e na lógica dialética. 

 
Respeito as individualidades. Procuro entender as limitações atinentes a cada um. 

Respeito é a palavra chave. Considero terrível os professores que zombam, mangam 

dos alunos. Isto não é construtivo. Outra questão é ter sempre a certeza que todos 

naquele conjunto buscam melhorar. (D02) 

 

O relacionamento é de receptividade e respeito. Realizo um processo de 

aprendizagem em que tento nivelar todos os alunos, ou seja, vendo ao mesmo tempo 

o todo e dando atenção a parte. (D14). 

 

Estas afirmações mostram uma nova perspectiva na relação pedagógica jurídica 

mediante uma abordagem mais humanista e interacionista dos docentes, bem como abre 

caminho para a possibilidade de mudanças no contexto do ensino-aprendizagem jurídico, no 

qual o professor deixa de ser o mero possuidor da autoridade e transforma-se no mediador na 

efetivação do conhecimento jurídico. 

 

5.7 Experiência vivida e seus ensinamentos 

 

Com esteio na análise dos dados profissionais dos docentes entrevistados, foi possível 

visualizar dois grupos de professores: os bacharéis em Direito e os advogados com pós-graduação 

que se dedicam exclusivamente à docência e, os operadores do Direito com pós-graduação que 

atuam nas diversas áreas do saber jurídico (juízes, desembargadores, ministros, promotores de 

justiça, procuradores da República, assessores jurídicos, advogados públicos, autoridades da 

Secretaria de Segurança Pública e dos diversos ministérios, etc.) e que se dedicam ao magistério 

durante algumas horas por semana. 

O objetivo da unidade de significado não é o de mensurar qual grupo está mais 

preparado para o enfrentamento dos desafios da docência, mas o de analisar em seus discursos 

uma série de questões inerentes à sua experiência e às funções no mister de ser professor, como 

revelado no momento fenomenológico com os discursos a seguir: 
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Ao longo de minha experiência profissional, pude acrescentar às questões de cunho 

teórico, possibilidades de reflexão de problemas empíricos o que desenvolveu nos 

estudantes o esforço de escreverem mais nas provas. O envolvimento de meus 

alunos com a pesquisa para os seminários da disciplina e com a qualidade das 

apresentações demonstraram o que denomino de maior encorajamento dos 
estudantes mais quietos em termos da participação oral nos debates, e apresentaram-

se índices de crescimento no sentido de articular autores com problemas e 

dialogarem criticamente com seus colegas. (D01)  

 

Acho que quando a gente é mais nova quer mudar o mundo. O mundo tá sempre 

fora do lugar para os jovens. Tudo tem que ser consertado. Quando comecei a 

lecionar, um amigo que me indicou para sua vaga em um colégio aqui de Fortaleza, 

cuja amizade já se exauriu no tempo, disse-me uma frase que faço uso dela até hoje: 

“nunca reprove um aluno, pois você pode ser o responsável por ele abandonar os 

estudos”. E isso é verdade. As pesquisas e as teorias só comprovam aquilo que a 

intuição já fora capaz de perceber com base numa leitura tácita. Na medida em que 
os anos nos consomem, acho que vamos ficando menos eufórico em querer resolver 

as questões. Por isso somos mais cautelosos. Hoje, prefiro agir com cautela. (D09). 

 

Na fala abaixo, visualizamos a prática do docente com experiência como operador 

do Direito no cotidiano, tendo em vista que assinala dispor de uma habilidade profissional 

para transmitir aos estudantes um conjunto mais coeso de conhecimentos, ao unir teoria, 

experiência e análise de problemas empíricos. 

 
Existem três modalidades de formação superior no Brasil. A minha graduação foi na 

modalidade Licenciatura. Portanto, já fui vocacionado para o magistério no ato da 

escolha do curso de graduação. Nesse sentido, o curso já me preparou para ser 

docente. (D09). 

 

Dentro da riqueza de informações trazidas pelo entrevistado no que se relaciona à 

sua experiência, ele continua a explicação sobre suas práticas docentes de forma a levantar 

questões também atinentes à necessidade de ter domínio da teoria ligada à didática, mas atrela 

a algo que transcende a esfera da técnica: 

 
[...] costumo dizer que didática é alma, não é técnica. Ninguém se torna um bom ou 

mau professor por excesso ou falta de técnicas. Tudo é uma questão de vocação [...] 

Avaliar também é uma questão, antes de tudo, humana. A avaliação deve, antes de 

tudo, promover. (D09) 

 

O discurso a seguir relata a percepção do docente na perspectiva da sua  

experiência, os requisitos intrínsecos do processo de aprendizagem: 

 
Já pude perceber, nestes poucos anos de experiência, que o processo de 

aprendizagem requer: a) por parte do corpo discente, o compromisso de constante 

estudo e não apenas para o dia da prova, bem como a participação em sala de aula 

para o compartilhamento das dúvidas e questionamentos; b) por parte do corpo 

docente, o compromisso na constante atualização e leitura do conteúdo programático 

de sua disciplina (mormente, na área do Direito, de jurisprudência), bem como a 
contextualização da teoria com problemas práticos (método de ensino mais 

atrativo)[...]. (D16). 
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Luckesi (2004, p. 114) formula o seguinte entendimento acerca dos sujeitos da práxis 

pedagógica (educador e educando): 

 
Em termos de ação educativa, o educador, com seus determinantes, será aquele que tem 

a responsabilidade de dar a direção ao ensino e o educando aquele que, participando do 

processo, aprende e se desenvolve, formando-se tanto como sujeito ativo de sua história 

pessoal quanto como da história humana. O educador, por encontrar-se num nível mais 

elevado de desenvolvimento das suas capacidades e por deter um patamar cultural mais 
elevado, deverá ocupar o lugar de estimulador do avanço do educando. É no contexto de 

relações sociais definidas que o educador e educando se relacionam, realizando o 

processo educativo. 

 

Nessa perspectiva, o entrevistado (D16), assumindo a perspectiva fenomenológica na 

Ciência do Direito, vence uma prática de ensino dissociada do aspecto relacional e objetiva criar 

possibilidades de reflexão sobre temas relacionados à aprendizagem jurídica. Daí, pela análise 

dos discursos, diante do relacionamento do professor com o corpo discente, há a consciência do 

papel do docente como educador, bem como dos pormenores que circundam o ensino-

aprendizagem. 

 

5.8 Os modos de avaliar a aprendizagem do campo jurídico 

 

Os currículos e projetos pedagógicos impostos pela legislação obrigam-se a 

definir detalhadamente os processos e objetivos instrucionais. Isso põe uma relativa limitação 

na atuação do professor em sala de aula. Os professores são levados a definir em detalhes o 

que querem de um “bom” aluno. Assim, desde seu primeiro ano na escola, um aluno aprende 

a apresentar um trabalho, a fazer linhas e margens nos cadernos e folhas “[...] apresentar um 

texto [...]”. (PERRENOUD, 1999, p.45). A partir daí, são atribuídas notas às avaliações. 

Ora, esse modo de avaliar remonta ao início do século XX, quando se começaram 

os primeiros estudos para avaliar a inteligência humana, dando ênfase à mensuração e 

preocupando-se sobretudo com a elaboração de instrumentos ou testes para verificação do 

rendimento escolar. Não havia diferenciação entre medida e avaliação, na qual a classificação, 

a certificação e a seleção eram suas funções por excelência. Pertencem, portanto, à primeira 

geração avaliativa. 

Alguns professores ainda estão na fase da primeira geração de avaliação, como se 

deduz das falas citadas a seguir. 

 
Entendo por avaliação um critério para medir a aprendizagem. (D12). 
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Avaliar é verificar se o conteúdo básico foi apreendido pelo aluno e, se o aluno 

consegue raciocinar utilizando o mesmo conteúdo.(D13). 

 

Avaliar é investigar a pessoa sobre determinado assunto, se ela assimilou os 

conhecimentos adquiridos”. (D14) 

 

Aferição da fixação do conteúdo mínimo e necessário ao conhecimento sobre 

determinado assunto. A avaliação é necessária, em qualquer fase do estudo, pois 

serve para aquilatar se o conteúdo está sendo bem assimilado como deve ser 

minimamente. (D05). 

 
Avaliar se o aluno foi capaz de efetuar determinadas leituras e se este conhecimento 

teve impacto em sua resposta nas avaliações e em comentários em sala de aula. 

Creio que a avaliação passa pela aferição do conhecimento apropriado pelo aluno ao 

longo da disciplina. (D08). 

 

No que tange à segunda geração, nos anos de 1930 e 1940, que se baseia na 

descrição, o papel do avaliador era descrever até que ponto os alunos atingem os objetivos 

definidos pelo programa e a mensuração se tornou apenas um dos diversos instrumentos que 

poderiam ser utilizados. Ralph W. Tyler desenvolveu um plano de investigações intitulado 

Eigth Year Study com a pretensão de elaborar testes que poderiam avaliar se os estudantes 

estavam aprendendo aquilo que os professores intencionavam que eles aprendessem. A 

finalidade não era apenas mensurar resultados, mas propiciar o funcionamento dos currículos. 

Tyler foi reconhecido posteriormente como o “pai da avaliação educacional” (GUBA & 

LINCOLN, 1989, p. 27-28). 

A exigência de incluir o julgamento no processo de avaliação marca o surgimento 

da terceira geração situada nos anos de 1960 e 1970, na qual se parte de certos critérios, 

sempre com uma tendência a seguir os valores de quem emite o juízo. Diz respeito a um 

processo de organização a fim de melhorar as atividades em andamento e auxiliar a 

administração no planejamento, programação e decisões futuras. 

Em contraposição às avaliações tradicionais, a alternativa da quarta geração surgiu 

no final dos anos  de 1980 e início dos anos de 1990, tendo como principal característica a 

negociação inserida em um processo interativo, fundamentado no paradigma construtivista.. 

Guba & Lincoln (1989, p. 8) propõem uma abordagem alternativa, chamada por eles 

responsive constructivist evaluation (avaliação responsiva e construtivista): responsiva, pois 

pretendia ser sensível às reivindicações e questões de grupos de interesse; e construtivista, 

pois baseada num paradigma construtivista  para o qual a   realidade  é uma elaboração social, 

inclusive o objeto da avaliação. 

Os depoentes abaixo, todavia, se afastam da primeira geração e entendem 

avaliação como 
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[...] um processo de percepção pelos sujeitos envolvidos no percurso de ensino-

aprendizagem. Ele é indispensável desde que leve à percepção do estudante por ele 

próprio e do professor em relação aos seus objetivos, dentro de uma disciplina 

específica, mas tendo em vista o campo de alcance de uma área e da compreensão 

cidadã do estudante e do professor. É algo dificílimo de realizar para mim e percebo 

enormes dificuldades de meus alunos ao confundirem avaliação com penalização. 

(D01). 

 

[..] através dela posso prosseguir no processo ou retomar conteúdos não dominados, 

ou seja, proporcionando ou facilitando maior percepção e compreensão do assunto 

proposto. [...] Um dos critérios mais observáveis (na avaliação) é a evolução do meu 
aluno, seu interesse em aprender, o domínio do conteúdo e, principalmente a 

seriedade com que atua no processo de aprendizagem.” (D17, grifo nosso) 

 

Nesta fala (D01) ao exprimir a ideia de que a avaliação é “indispensável desde 

que leve à percepção do estudante por ele próprio e do professor em relação aos seus 

objetivos”, demonstra um elevado senso de responsabilidade do docente ao realizar as 

avaliações com vistas a implicar na tomada de decisão para a solução do problema no âmbito 

do ensino-aprendizagem. 

Na perspectiva das falas, são necessários dois elementos fundamentais: a 

percepção e a circunvisão heideggeriana, já tratadas. A percepção é objeto de estudos de 

Merleau-Ponty (1908-1961), ao asseverar que “a percepção é justamente esse gênero de ato 

em que não se poderia colocar à parte o ato mesmo e o termo sobre o qual ele se dirige”.  

(1971, p. 378). A visão expressa pelo discurso se mostra coerente com o pensamento desse 

autor, na medida em que a percepção exige exposição demorada e recorrente sobre o objeto 

visado. Então, se o professor utiliza o tempo de que dispõe ao longo da ministração de uma 

disciplina para fazer os alunos direcionarem sempre sua atenção para os objetos ensinados, ele 

estará criando um vínculo entre o ato de perceber e o objeto percebido. 

Ao remeter o assunto para a percepção de que avaliação é um processo que apena, 

a fala traz à baila um dos aspectos que precisam ser mais estudados, uma vez que a 

competição na era atual é o leitmotiv (motivo condutor) da realização e sucesso das pessoas. 

Todos conhecem o exemplo clássico de Albert Einstein (1879-1955) que não era lá esses 

gênios nos tempos de escola
19

. 

                                                             
19 No final do verão de 1895, com 16 anos de idade, Einstein realizou os exames de admissão para a Escola 

Politécnica Federal Suíça em Zurique (mais tarde a Eidgenössische Polytechnische Schule). Ele não 

conseguiu alcançar o padrão exigido em várias disciplinas, mas obteve notas excepcionais em física e 

matemática. Seguindo o conselho do diretor da Politécnica, ele frequentou a Escola Cantonal de Aargau em 

Aarau, Suíça, entre 1895 e 1896 para completar o ensino secundário. […] Em setembro de 1896, ele passou 

nos estudos suíços com boas notas em sua maior parte (incluindo uma pontuação de 6 em física e assuntos 

matemáticos, em uma escala de 1-6), e, embora com apenas 17 anos, ele recebeu seu diploma de professor da 

ETH Zurique, após um programa de quatro anos de ensino em matemática e física. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein#Primeiros_anos_e_educa.C3.A7.C3.A3o>. Acesso em 04 abr 

2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein#Primeiros_anos_e_educa.C3.A7.C3.A3o
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Outro participante do estudo tem visão aproximada de competição ao expressar 

que a avaliação realiza um processo de comparação entre os avaliados: 

 
Avaliação é um termo de expressão que, através dos posicionamentos, testes e 

demais meios que a mensuração e verificação proporcionam, realiza um processo de 

comparação. É ainda, uma ação que envolve aspectos de caráter epistemológico, 

político, ético e cultural.” (D06). 

 

Esta fala se aproxima de uma visão científica do conhecimento, formado por “[...] 

duas ramificações, uma inerente à práxis histórico–social e a outra inerente à realidade 

empírica. (MORIN, 1993, p.89). Trata-se de visão complexa da avaliação mais aproximada da 

realidade do mundo jurídico. 

O questionamento sobre a presença da avaliação no ensino/aprendizagem é o foco 

da fala citada seguir. 

 
Antes de mais nada, desconfio se a avaliação está na essência do processo de 

ensino/aprendizagem. Seria ela indispensável? Qual a sua razão de ser? Ora, se o 

conhecimento é repassado/divulgado pelo professor, apreendido pelo aluno, 

construído por ambos, bastaria que o aluno cumprisse os seus deveres éticos – um 

deles, o de estudar o conteúdo exposto e discutido – para que o conhecimento fosse 

por ele apreendido. Mas as instituições (inclusive o próprio Estado) e os professores, 

em geral, não abrem mão da avaliação. Mesmo tendo sido aluno por tantos anos, da 

pré-escola à pós-graduação, e com o pouco tempo de magistério que tenho, 

encontro-me ainda aprendendo o que é avaliar. Não há uma fórmula indicando o 

melhor modelo avaliativo, no entanto, somos (nós, professores) levados a repetir os 

tradicionalmente aplicados, mesmo sem entender a sua razão de ser. [...] (que a) 
avaliação seja, então, justa, centrada no seu objeto (me parece, aferir conhecimento e 

atributos do estudante) e baseada em critérios transparentes e previamente 

conhecidos do alunado [...] Assim entendo devam ser as avaliações aplicadas pelos 

professores.(D07). 

 

O excerto do autor começa com um questionamento no estilo de Descartes. 

(COTTINHAM, 1995, p.119-120). Com a devida coerência, o depoente tenta dividir sua 

dúvida em partes, mas o faz de modo rápido e não abrangente e chega a uma conclusão. Seu 

ponto de chegada põe de lado toda a elaboração das teorias de avaliação elaboradas ao longo 

do tempo. 

Há sim, um tempo para ensinar e um tempo para aprender, embora isso possa ser 

feito de modos diferentes. A responsabilidade ética, certamente, é um elemento importante, 

mas para haver aprendizagem se exige mais do que isso. Além das teorias no campo da 

aprendizagem, os aportes trazidos pela novel Neurociência não param de mostrar a 

complexidade da aprendizagem em todos os campos. As grandes questões sobre como e o que 

avaliar. E o que avaliar é necessário, sim. Põem-se as questões: as provas refletem conteúdos 

significativos sobre o que foi ensinado? As questões estão adequadas aos objetivos? Questão 
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de risca-risca serve a propósitos muito limitados em avaliação e, no entanto, é um dos modos 

mais usados de avaliação. Agora, dar aulas e preparar provas com a ideia de apenas enviar as 

notas para a secretaria é outra coisa muito diferente de avaliar. 

Na verdade, a tarefa de avaliar não pode ser episódica, mas deve resultar de um  

contínuum, um processo sistemático e orientador, o que é descrito pelo professor a seguir: 

 
Avaliar por meio de testes direcionados, estanques, nunca terá um resultado real. 

Avaliar é um processo contínuo, sistêmico. [...] Cada pessoa é única. O 

conhecimento é imensurável. O 10 (dez) de um aluno representa algo muito 

diferente para outro. Vejo o crescimento individual.” (D02). 

 

Pela análise dos dados obtidos, a experiência vivida pelos professores de áreas 

que não passaram por formação pedagógica, como é o caso da maioria dos docentes das 

disciplinas jurídicas, os leva a implementar em sua atividade didática estilos de avaliação a 

que foram submetidos quando estudantes. Seus professores passaram pela mesma experiência, 

o que explica a transposição de experiências. 

 
Acho que estou em processo de mudança, mas, na prática, continua como desde o 

início: prevalecem as notas das provas escritas, sendo que as instituições de ensino 

em que trabalhei e trabalho fazem questão da existência desse tipo de avaliação. 

(D07). 

 

A prática docente, entretanto, pode levar a mudanças de comportamento, como 

mostra o depoimento a seguir. 

 
[…] porque prova escrita não permite perceber o aluno em sua multiplicidade de 

sensibilidades, competências e vocações. Então, pude perceber que a mudança de 

minha visão de avaliação – passando a enxergá-la como um processo de construção 

e não de burocratização do conhecimento – levaram-me a uma melhor qualidade de 

ensino da disciplina tanto em termos de dinamização do conteúdo como de 

atualização permanente dos casos debatidos em sala o que tem tornado meu curso 

mais dialogal em termos de conteúdo e as avaliações menos sofridas, mas 
desafiadoras para meus alunos. (D01). 

 

Luckesi (2005, p. 37) analisa a função que a avaliação desempenha nas mãos do 

professor que, muitas vezes, possui um papel disciplinador: 

 

Com o uso do poder, via avaliação classificatória, o professor representando o 

sistema, enquadra os alunos-educandos dentro da normatividade socialmente 

estabelecida. Daí decorrem manifestações constantes de autoritarismo, chegando 

mesmo à sua exacerbação. Senhores do direito ex-catedra de classificar 

definitivamente os alunos, os professores ampliam o arbitrário desta situação por 

meio de múltiplas manifestações, algumas da quais apresentamos a seguir. Os 

“dados relevantes” a partir dos quais se deve manifestar o julgamento de valor, 

tornam-se “irrelevantes” na avaliação, dependendo do estado de humor do professor. 

[...]Quanto ao componente “juízo de valor”, encontramos a possibilidade arbitrária 
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do estabelecimento e da mudança de critérios de julgamento, a partir de 

determinados interesses. [...] A comunicação do que se pede num teste pode não ser 

clara, mas o professor, com sua autoridade, sempre tenderá a dizer que ele tem razão 

e o aluno não sabia, por isso, não deu a resposta. 

 

Esse discurso afasta-se do papel da avaliação classificatória, que exacerba a 

autoridade do professor e oprime o estudante, servindo de instrumento disciplinador. Na 

verdade, o docente entrevistado manifesta a sua percepção da avaliação como um 

direcionamento da aprendizagem e seu consequente desenvolvimento, no qual o professor 

deverá: 

 
 coletar, analisar e sintetizar, da forma mais objetiva possível, as manifestações 

das condutas – cognitivas, afetivas, psicomotoras – dos educandos, produzindo uma 
configuração do efetivamente aprendido;  

 atribuir uma qualidade a essa configuração da aprendizagem, a partir de um 

padrão (nível de expectativa) preestabelecido e admitido como válido pela 

comunidade dos educadores e especialistas dos conteúdos que estejam sendo 

trabalhados;  

 a partir dessa qualificação, tomar uma decisão sobre as condutas docentes e 

discentes a serem seguidas, tendo em vista: 

- a reorientação imediata da aprendizagem, caso sua qualidade se mostre 

insatisfatória e caso o conteúdo, habilidade ou hábito, que esteja sendo ensinado e 

aprendido, seja efetivamente essencial para a formação do educando; 

- o encaminhamento dos educandos para passos subsequentes da aprendizagem, caso 
se considere que, qualitativamente, atingiram um nível satisfatório no que estava 

sendo trabalhado. (LUCKESI, 2005, p. 95). 

 

A respeito da mudança de visão sobre avaliação, os docentes entrevistados 

revelaram inúmeros motivos: 

 
Uma das razões para a modificação ao longo de minha didática da visão sobre 

avaliação: alunos muito inteligentes tirando notas menores que alunos medíocres. 

(D03). 
 

Modifiquei ao longo de minha didática a visão sobre avaliação, tendo em vista as 

diferentes formas de observar o desenvolvimento da aprendizagem pelo estudante ao 

longo de cada curso. (D06). 

O principal motivo que me levou a mudar de orientação no processo de elaboração 

de minhas avaliações parte da necessidade de associar algum elemento lúdico e 

motivacional como forma de despertar o aluno para o tema cobrado. (D11). 

 

A mudança de visão dos entrevistados teve como fio condutor o seu 

relacionamento com o aluno que o despertou para a importância desse último no processo 

ensino aprendizagem. Destaque-se, ainda, que o meio auxiliar para a mudança de visão dos 

professores sobre avaliação foi o ensaio e o erro. 

 
[...] fui modificando minha visão sobre a avaliação através de meus próprios erros e 

acertos. Mas isso sempre estará vinculado às minhas condições de trabalho. Tenho 

vontade de modificar alguns de meus procedimentos, mas quando penso em voltar 
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todos os finais de semana para casa com uma pilha de trabalhos para corrigir, logo 

desisto de tais procedimentos. Qualquer avaliação responsável dependerá sempre de 

tempo disponível e condições de trabalho, não é possível fugir deste fato. (D08). 

 

Jussara Hoffman tratou acerca de como agir perante a resistência da maioria dos 

professores que defendem os métodos tradicionais de avaliação, considerando que há uma 

desarticulação entre os cursos de formação e aperfeiçoamento dos professores em avaliação 

educacional e a realidade do contexto educacional, acrescentando que: 

 
Quero dizer que a resistência dos professores em termos de mudar sua prática, dar-se 

conta do prejuízo causado aos estudantes, precisa ser analisada do ponto de vista das 

concepções construídas por eles ao longo de sua vida enquanto estudantes e em 

termos das influências teóricas sofridas. É preciso respeitar o professor em suas 

concepções, promover estudos  e espaços de discussão nas escolas e universidades, 

porque é através do aprofundamento teórico que os professores poderão tomar 

consciência do significado de determinados procedimentos avaliativos. Não será 
através de normas e determinações que o professor irá mudar, mas tornando-se 

consciente do sentido de determinadas posturas avaliativas através de muitas leituras 

e discussões com outros educadores.  (2005, p. 72). 

 

Domingos Fernandes aponta três razões que justificam a necessidade de mudança 

nas atuais práticas de avaliação, quais sejam: desenvolvimento das teorias de aprendizagem, 

desenvolvimento das teorias do currículo e a democratização das escolas públicas, no que 

concerne a esta, afirma que a avaliação das aprendizagens tem relações profundas com as 

diversas áreas dos sistemas educacionais, continuando a expor que: 

 
A avaliação, quando convenientemente planejada, tem um impacto muito relevante 

nos sistemas educacionais porque: 

 orienta os estudantes acerca dos saberes, das capacidades e das atitudes que eles 

têm de desenvolver; 

 influencia sua motivação e percepção do que é importante aprender; 

 estrutura a forma como os alunos estudam e o tempo que dedicam ao trabalho 

acadêmico; 

 melhora e consolida as aprendizagens; 

 promove o desenvolvimento dos processos de análise, síntese e reflexão crítica; 

 desenvolve os processos matacognitivos, o autocontrole e a auto-regulação. 

(2009, p. 40) 

 

Assim, apesar de grande parte dos docentes entrevistados ainda estejam atrelados 

à compreensão da avaliação como instrumento de medição de resultados, alguns 

demonstraram uma preocupação com uma tomada de decisões a partir dos dados obtidos 

durante tal atividade, bem como de uma análise mais aprofundada da importância do processo 

avaliativo no âmbito do ensino-aprendizagem do curso jurídico. Ademais, considerando 

diversos fatores que foram apontados em suas falas acima, alguns professores entrevistados 

demonstraram uma mudança de atitude ao longo de sua prática docente no modo de avaliar 

seus alunos, o que demonstra um crescimento altamente positivo no ensino-aprendizagem. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A tese que ora terminamos de relatar partiu da necessidade de compreender o ente 

professor que leciona em cursos de Direito em Fortaleza/CE, abordando suas peculiaridades 

na função atual de docente do ensino de nível superior, para, com arrimo nesse conhecimento, 

abordar, de modo mais profundo, a caracterização do ser-professor. 

O caminho escolhido foi a Fenomenologia, tendo como base teórica as ideias de 

Edmund Husserl e, especialmente, de Martin Heidegger, por permitir melhor compreensão 

dos pensamentos, ideias e comportamentos do professor que vivencia o ensino-aprendizagem 

na sua cotidianidade profissional. Daí a necessidade do retorno às coisas mesmas”, conforme 

nos ensina este método de investigação, que propicia interpretar fenômenos desta natureza, 

para que, mediante redução fenomenológica, se buscasse o eidos da caracterização do 

professor mediante o discurso que revela a sua vivência. 

A entrevista semiestruturada foi empregada como instrumento de obtenção de 

informações desta pesquisa, por possibilitar, por sua flexibilidade, melhor acesso aos 

dados experienciais dos professores, que jamais poderiam ser quantificados na lógica do 

conhecimento científico cartesiano, pelo fato de relatar a subjetividade humana, 

impossível de ser mensurada, calculada, controlada ou precisada, como os aspectos 

objetivos de uma pesquisa científica tradicional que empregue instrumento de coleta 

previamente definido. Com efeito, fixar perguntas em uma pesquisa fenomenológica viola 

gravemente o fundamento do método fenomenológico. 

Os diversos aspectos revelados pelos docentes participantes deste estudo foram 

interpretados, apreendendo os significados expressos segundo uma ordem existencial no 

tempo (historicidade) e no espaço, pois, nesse tipo de abordagem, não se cogita na apreensão 

da totalidade do fenômeno, mas na compreensão de alguns horizontes do real vivido por esses 

professores. 

As análises das falas dos docentes pesquisados revelaram três categorias dos seus 

modos de ser professor: 1) mudanças e inovações na forma de lecionar os conteúdos; 2) 

permanência de aspectos tradicionais na forma de avaliar; 3) compreensão da complexidade 

do mundo jurídico e do seu entorno. 

Como dito, um dos objetivos desta pesquisa não é apenas conhecer os docentes do 

Curso de Direito, mas sim contribuir para mostrar em que grau esses docentes se libertaram 
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do legado histórico na docência jurídica do magister dixit (“o mestre o disse”), expressão que 

pode ser utilizada quando se procura constituir um argumento referindo-se à uma autoridade 

tida como inquestionável. 

A quebra desse paradigma, apesar de ele ainda ser empregado, predominou entre 

os entrevistados deste estudo. Com efeito, a visão dos docentes entrevistados aponta para a 

aproximação da sua figura com o contexto social, o que foi revelado por intermédio das 

dificuldades apontadas, percepções, inquietações, desafios trazidos pelas novas tecnologias e 

preocupações, despertando aspectos ontológicos, manifestando-se como seres autênticos, que 

transcendem a atitude tradicional de sua ocupação profissional. 

Os reflexos da denominada era da informação e do seu gerenciamento exigem 

inovação pedagógica no espaço ampliado da sala de aula, bem como nos modos de ensinar e 

de aprender na espacialidade jurídica. Foram analisados várias unidades de significado 

reveladas nos discursos dos docentes, tais como: a tradição e a inovação no espaço ampliado 

da sala de aula; os modos de ensinar e de aprender na espacialidade jurídica; a compreensão 

do espaço e do entorno em que trabalha o operador do Direito; a necessidade da 

interdisciplinaridade no ensino jurídico para compreender um mundo complexo; a 

historicidade como fonte da aprendizagem jurídica; os modos relacionais no espaço da 

aprendizagem; a experiência vivida e seus ensinamentos; e os modos de avaliar no processo 

de aprendizagem do campo jurídico.  

Havemos de mencionar, em relação aos aspectos inovadores revelados, o fato de 

que existe grande diferença entre a formação dos antigos professores das faculdades de 

Direito, que simplesmente refletiam formas de ensinar a que haviam sido expostos quando 

estudantes e os docentes atuais. Com efeito, mesmo no ensino privado, a titulação acadêmica 

é fator essencial para o ingresso na carreira docente universitária. Sendo assim, os docentes da 

área jurídica são compulsoriamente expostos a cursos sobre didática, o que pode explicar o 

emprego de terminologia e fundamentos das teorias de aprendizagem.  

Como visto, alguns depoentes deste estudo confirmam a concorrência dos meios 

virtuais com o ensino em sala de aula, o que os levou a se adaptarem a essa nova realidade. 

Com efeito, atualmente, muitos juízes e tribunais empregam vídeoconferência, fazem 

interrogatórios virtuais e implantaram o processo virtual como meio de concretizar o princípio 

da celeridade processual e da razoável duração do processo, previstos no artigo 5º, inciso 

LXXVIII da Constituição Federal de 1988. 
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A atualidade do mundo na era da informação é citada como elemento novo e 

desafiador. As redes sociais, os blogs e outros apetrechos virtuais mostraram aos professores 

uma realidade diferente daquela a que estavam acostumados. Muitas informações que eles 

pensavam na configuração do magister dixit, que era a fonte do saber, foram substituídas 

pelos portais dos tribunais que passaram a disponibilizar, quase em tempo real, o que há de 

mais recente nas decisões judiciais. 

Nesta pesquisa, dos 20 entrevistados, 14 participaram de um curso específico 

sobre didática do ensino superior ou avaliação do ensino-aprendizagem durante a sua carreira 

profissional. Mesmo os que concluíram cursos de pós-graduação, as informações pedagógicas 

recebidas no decorrer do curso muitas vezes, são insuficientes para enfrentar as situações do 

dia a dia da sala de aula. Malgrado essa deficiência, muitos docentes da área jurídica se 

adaptam à situação e desenvolvem estratégias pedagógicas eficazes para o exercício 

profissional, convivendo com os métodos tradicionais vistos durante a faculdade. 

A noção de mathesis, ou seja, a aprendizagem possível, foi trazida à baila por 

depoimentos que mostraram como os docentes entendem que há uma relação bipolar aluno-

professor, o que representa grande progresso na atividade docente jurídica. Isso porque, dentre 

os elementos citados, o que mais se destacou foram “coisas no uso”, sendo, pois, os 

instrumentos, ferramentas, aparelhos utilizados para auxiliar a execução de tarefas e 

ocupações”.(KALHMEYER- MERTENS, 2008, p.38). 

Ficou evidente, por igual, que muitos depoentes mudaram sua visão sobre avaliar 

e aprender, mesmo sem compreenderem a noção filosófica subjacente ao conceito de 

mathemata que envolve os dois polos. Seria necessário fazerem-se pesquisas mais específicas 

sobre o ensino jurídico para verificar se determinados conceitos relacionados com o ensino 

jurídico são aprendidos na práxis de sala de aula. Aliás, a pergunta sobre o ensinar e o 

aprender não é nova. Com efeito, remonta a Platão, Comenius, Kant, os quais sempre 

defenderam a ideia de que só pode ensinar “[...] sinceramente quem está comprometido com 

seu ofício”. (KALHMEYER- MERTENS, 2008, p.35). 

Os depoimentos registraram alguma atividade relacionada com acolhimento, que 

se traduz pelo reconhecimento e respeito ao outro, ao lecionarem de maneira dialogal, ao 

compreenderem que cada aluno é um outro único. Considerando-se que esse aspecto tem 

importância como elemento capaz de superar dificuldades no processo ensino aprendizagem, 

é algo que se deveria, cada vez mais, ser incorporado nessa visão nova de ensinar. 

 

 



136 
 

Os docentes revelaram a permanência de aspectos tradicionais na forma de 

avaliar, predominando, nesse aspecto, o emprego de teses de mensuração da aprendizagem 

que se situam na primeira geração de avaliação.      

A necessidade do conhecimento e a compreensão da complexidade do mundo 

atual podem ser creditadas ao estudo de filósofos e pedagogos lidos pelos respondentes que 

abordam essa visão de mundo. Com efeito, os filósofos se preocupam em estudar o homem 

como construtor de um mundo concreto e, por isso, gerador de sua historicidade. 

Efetivamente, a percepção do embate entre o novo e o velho modo de ensinar serve de 

exemplo da proximidade do docente jurídico com o entorno em que vive. Exemplo disso é a 

visão de que no mundo jurídico se observam comportamentos passíveis de uma avaliação 

ética. Esse tema, a propósito, está na pauta atual das preocupações de autoridades judiciárias 

superiores, como se deduz de pronunciamento recente do presidente do Supremo Tribunal 

Federal
20

. 

Fica assim caracterizada uma clivagem entre o tempo pedagógico jurídico 

mostrado por este estudo e o do passado cuja fragmentação poderá, paulatinamente, diminuir 

a presença de antigas formas de lecionar conteúdos jurídicos. 

Ao se observar atentamente a estrutura do fenômeno revelado pelo presente 

ensaio, notamos que o ente professor do Curso de Direito em Fortaleza/CE manifesta 

genuínas formas de (pré)-ocupação, inquietação e responsabilidade que transcendem o dia a 

dia no desempenho do seu mister. A opção pelo marco teórico existencial de Heidegger 

mostrou-se caminho confiável para a interpretação e compreensão da vivência dos 

professores, pois analisa a existência do homem em suas mais amplas manifestações e 

dimensões, favorecendo, assim, o conhecimento do ser professor como pessoa ao (des)-velar 

o que ele pensa e sente e quais suas principais manifestações que podem contribuir para a 

caracterização do ser docente. 

A Fenomenologia permitiu a descoberta desse mundo, ou melhor, a aproximação 

do sentido da experiência dos professores que, muitas vezes, se mantém encoberta ou até 

mesmo está a mostrar-se. Os docentes entrevistados não estão revelados completamente, mas 

podemos asseverar que vários aspectos de sua cotidianidade mediana foram revelados, o que 

proporciona a aproximação do entendimento do ser professor da área jurídica. Há muitas 

                                                             
20 “Há muitos [juízes] para colocar para fora. Esse conluio entre juízes e advogados é o que há de mais 

pernicioso. Nós sabemos que há decisões graciosas, condescendentes, absolutamente fora das regras”. (…) 

Defendendo a transparência na atividade de quem julga, continuou: “Não há nada demais juiz receber 

advogado, mas o que custa trazer a parte contrária ao advogado [para tais encontros]? É a recusa, a falta 

dessa notificação [à outra parte], de transparência, que faz o mal-estar”. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/joaquim-barbosa/Acesso em: 28 março 2013. 
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manifestações e, sempre haverá, deles e de tantos outros, cada um procurando mostrar o que 

constitui  o seu ser ontológico. 

 A relevância desta investigação reside em sua subjetividade, haja vista que as 

manifestações daqueles docentes são consolidadas e concretas em seu ser, no que está em suas 

vivências, no que é experienciado na existência, na qual são tocadas em sua disposição pelos 

aspectos ônticos do mundo, de um modo ímpar e circunstanciado, onde, ao se mostrar, 

somente o próprio ser responderá. 

Seria pretensão descabida e sem apoio no método empregado este estudo tentar 

esgotar o tema, mas tem bases sólidas para despertar para a compreensão da experiência 

vivida pelos professores do Curso de Direito em Fortaleza/CE, inseridos em instituições de 

ensino superior pública e privadas, que possuem experiências e valores e que cumprem o seu 

ofício ante os desafios contemporâneos do espaço universitário. Portanto, não concluimos o 

estudo com certezas, pois a vivência dos docentes entrevistados revelou inúmeros aspectos 

que nos conduziram na aproximação com seu mundo e possibilitou-nos despertar para uma 

visão que não se encontrava em nossos conceitos preestabelecidos, e tampouco em todo o 

levantamento bibliográfico realizado, porém radicava nos aspectos revelados por eles. 

Por fim, apesar da consciência da subjetividade que envolve a compreensão 

apreendida nesta investigação, pela certeza de tratar-se de uma aletheia hermeneuticamente 

constituída, por isso sempre apreensível e nunca plenamente revelada, ela trouxe a lume dados 

sobre inovações no ensinar jurídico, visões a respeito da necessidade de relacionamento 

estreito entre a docência jurídica e o mundo global, que o processo de ensino é um continuum 

com dois sentidos, estendidos entre o aluno e o professor. São compreensões transpostas ao 

intento que ocorreu, historicamente, no ensino jurídico, abrindo assim campo para suscitar 

novas investigações que ampliem a área pesquisada. 

Nesse passo, uma questão se impõe: se há professores voltados para abordar temas 

atuais e importantes para a formação dos profissionais do direito, por que essa preparação não 

se reflete, como deveria, nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil? Recomenda-se que 

a resposta a esta questão seja objeto de investigação, tendo como foco a outra ponta da linha, 

ou seja, os elaboradores dos exames da OAB. 

Vislumbramos a ideia de que esse caminhar pode contribuir para a formação do 

professor no ensino jurídico, consciente de sua função na formação do profissional do Direito 

que atuará nos diversos ramos do saber jurídico na sociedade atual e futura. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AO DOCENTE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCACÃO 

MODALIDADE: DOUTORADO 

Prof. Orientador: Raimundo Hélio Leite – Doutor 

 

Fortaleza, ___/____/20__ 

 

Caro Professor (a) 

 

 Estou cursando doutorado em Educação e meu projeto de tese envolve a avaliação 

do ensino-aprendizagem em cursos de graduação em Direito em instituições de Fortaleza. 

 Desde logo, tenciono que fique bem claro, desde logo, que todo o material 

coletado será tratado de forma impessoal e para fins estritamente científicos. Ele será 

trabalhado apenas por mim. pessoalmente. Os depoimentos receberão um código e serão 

guardados sob a proteção de senha em arquivo no meu computador, sem qualquer 

possibilidade de identificação por terceiros. Os trechos que venham a ser citados o serão, 

igualmente, sob a proteção de um código. Não haverá menção à turma, bem como outros 

aspectos que possam identificar pessoas ou situações. 

 Portanto, muito me apraz contar com sua colaboração, respondendo a 

algumas perguntas que lhes serão postas a seguir. Suas respostas deverão ser dadas de 

maneira mais fidedigna possível às suas ideias sobre o que vai ser perguntado. 

 A pureza do método que vou utilizar exige que o entrevistado não utilize 

citações ou opiniões da literatura educacional e jurídica, mas se restrinja a emitir apenas 

as próprias opiniões, ao responder  às perguntas. 

 

Agradeço desde já sua colaboração. 

Podemos começar? 

 

01. O (a)  Sr.(a) já estudou alguns dos autores a seguir mencionados? No caso de ter lido 

algum, favor citar as obras. 

 

a) Martin Heidegger 

b) Maurice Merleau-Ponty 

c) Frederick Nietzsche 

d) Paul Ricouer 

e) Hans Georg Gadamer 

f) Max Scheler 

g) Paulo Freire 

 

02. Há quanto tempo leciona? 

 

03. O (a)  sr. (a) fez curso específico sobre Didática do Ensino Superior ou Avaliação do 

Ensino-Aprendizagem durante a sua vida acadêmica? Em caso afirmativo, citar. 



147 
 

 

04. Que tipo de formação o (a) sr. (a) acha necessária para o profissional do Direito, 

atualmente? 

 

05. Qual a importância da sua disciplina para a formação do profissional do Direito? 

 

06. Qual a sua concepção sobre o binômio ensinar-aprender? 

 

07. O que o (a)  sr. (a) entende por avaliação?  

 

08. Em que momentos, normalmente, acontece a elaboração de suas avaliações?  

O (a)  sr. (a) baseia-se em quais critérios para avaliar os seus alunos? 

 

09. O (a)  sr. (a) modificou ao longo de sua didática sua óptica sobre avaliação? Em caso 

afirmativo, quais os motivos? 

 

10. Como se desenvolve o seu relacionamento com os alunos em sala de aula?   
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ANEXO A – OFÍCIO DE APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
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ANEXO B - UNIDADES DE SIGNIFICADO EXTRAÍDAS DAS ENTREVISTAS DOS 

DOCENTES 

 

Unidades de significado  Depoentes 

5.1 Tradição e inovação no espaço ampliado da sala de aula  
 

“Acredito que o mundo contemporâneo (compreenda-se nesse alcance, os 

últimos 30 anos, o que nos leva além da noção de atualidade), exige de todo e 

qualquer profissional a capacidade de observar profundamente os problemas 

da sociedade.” (D01). 

 

“Em tempos de medo, violência, desigualdades, preconceitos, banalização de 

valores etc., impende, em sala de aula, por exemplo, não só estudar os tipos 

penais (crimes) e institutos processuais penais (fases, ritos, atos processuais 

etc.), mas, para, além disto, despertar o alunado ante o fato de que não é 

aumentando pena, reduzindo idade penal, que se minimizam os danos causados 

pelo delito (tanto à vítima quanto à sociedade, como ao próprio agressor) que 

poderemos vivenciar uma sociedade com mais segurança e paz social.” (D07). 

 

“Hoje o professor também compete com vários outros meios: internet, 

televisão, MSN, Orkut, MP3, videogame etc. Conseguir que os alunos se 

envolvam com a leitura é hoje uma atividade penosa. Para forçar isto, você tem 

que pedir um resumo a cada aula e prometer que ele será para nota, pois senão 

os alunos não lêem, pois eles são muito pragmáticos. Então o professor acaba 

com sua vida, pois vai viver lendo tais trabalhos, com um monte de papel 

debaixo do braço. O que fazer? Não sei.” (D08). 

 

“Atualmente, diante das questões que a sociedade democrática permite debater, 

o profissional do curso de Direito precisa ser convidado a adentrar ao mundo 

operatório do direito respaldado por princípio deontológico do exercício 

profissional, atento, não diria imune nem isento, às questões que possam 

empurrar o exercício da profissão para inclinações favoráveis a determinados 

comportamentos passíveis de uma avaliação ética.” (D09). 

 

D01, D07, 

D08, D09 

5.2 Os modos de ensinar e de aprender jurídicos 

 

“[...] Evidentemente a pesquisa é o lugar que nos enriquece de conhecimentos, 

mas a sala de aula nos inquieta e exige a capacidade de tornar inteligíveis 

nossos conhecimentos adquiridos. Porque, muitas vezes, já voltei para casa, 

após uma aula, com uma pergunta muito simples – algo que já considerava 

resolvido academicamente ou mesmo um interesse, digamos, obsoleto - feita 

por um estudante.” (D01). 

 

D01,D02, 

D03, D04, 

D05, D06, 

D07, D08, 

D09, D10, 

D11, D12, 

D13, D14, 

D15, D16, 

D17, D18, 
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“Ensinar e aprender andam juntos. Em sala de aula as vias estão sempre 

abertas. Ensinar é um eterno aprender.” (D02). 

 

“É uma maneira indireta de falar sobre um aspecto do processo de 

aprendizado. [...] Aprender é um processo que o aprendiz tem a maior parcela 

na condução, mas que se passa, em grande parte, fora de seu controle. Daí a 

importância de algumas estratégias inteligentes. É preciso “aprender a 

aprender”, antes de tudo, ou seja, ter consciência de como contribuir para 

incrementar os resultados desse processo. Ensinar é algo análogo a “fazer a 

segunda voz.” (D03). 

 

“Ensinar é aprender. Ensinar não é transmitir conhecimentos. O educador não 

tem o vírus da sabedoria. Ele orienta a aprendizagem, ajuda a formular 

conceitos, a despertar as potencialidades inatas dos indivíduos para que se 

forme um consenso em torno de verdades e eles próprios encontrem as suas 

opções. É isso que penso.” (D04). 

 

“Ensinar e aprender consiste na relação entre professor e aluno. Nunca somos 

donos do saber. Sempre existe algo novo a se aprender, inclusive pelos alunos, 

e transmitir da melhor maneira possível.” (D05). 

 

“Ensinar é um processo que possibilita ao educando e ao educador a 

oportunidade de medir e avaliar as ações referentes ao exercício da arte do 

magistério.” (D06). 

 

“É a tradução do dia-a-dia em sala de aula. Ensina-se e se aprende muito com 

as dúvidas, críticas e observações dos alunos. Vai ao encontro da importância 

do erro para o conhecimento e da necessidade de se transpor obstáculos 

epistemológicos, como o argumento de autoridade, a parcialidade ideológica, 

por vezes repassada pelo professor ao aluno. Ensinar-aprender significa, para 

mim, [...] (que) quanto mais a relação professor e alunos for sincera, confiável 

e democrática, tanto mais favorecido estará esse binômio.”(D07.) 

 

“A docência envolve o aprendizado através de erros e acertos, sendo muitas 

vezes tais lições aprendidas de forma traumática, como em processos seletivos 

de concursos. O mais frustrante é sentir que a aula não está “envolvendo” os 

alunos, que eles não fazem progresso em suas leituras, que não estou 

“agradando” como professor. Com o tempo, você consegue aprimorar suas 

aulas a partir dessas experiências, mas é necessário tempo disponível e 

condições de trabalho [...].” (D08). 

 

“Isso é bem antigo. [...] Na relação dialética quem ensina aprende, quem 

aprende ensina. Além disso, o conhecimento e as aprendizagens são recíprocas. 

A docência é uma profissão interativa. Na medida em que se ensina, apropria-

se também das concepções de nossos alunos. Daí a importância de 

reelaboração de conceitos a todo instante.” (D09). 

 

“Há uma relação íntima entre ensinar e aprender, como se uma ação 

alimentasse a outra.”  (D10). 

 

D19, D20 
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“O binômio ensinar-aprender é o fator motivacional fundamental que orienta o 

professor em sua atividade. Sem essa perspectiva, não existe relação de 

aprendizado. Entretanto, o exercício efetivo dessa relação de forma saudável e 

positiva compreende e depende de um trabalho contínuo de humildade e de 

ruptura com velhos paradigmas de ensino, pautados na figura autoritária do 

mestre”. (D11). 

 

“Acredito que é um processo que só pode se dar com a interação das partes 

envolvidas”.  (D12). 

 

“É dialético, pois o docente aprende como ensina e deve aprender a aprender”. 

(D13) 

 

“O ser humano está sempre em mutação, sempre há algo novo para aprender, 

somos eternos aprendizes.” (D14). 

 

“Acredito que ensinar e aprender é um binômio que segue em um processo 

dialógico constante. O professor ensina o que a sua trajetória intelectual, 

pessoal e profissional construiu até aquele momento, e o aluno aprende a partir 

da sua própria vivência também, em todos estes aspectos.  Mas os dois iniciam 

um diálogo em sala de aula e em todas as atividades pedagógicas que irá 

sempre modificar a percepção dos dois do conteúdo que está sendo 

ministrado.”  (D15). 

 

“Entendo que a relação pedagógica aluno-professor é uma via de mão dupla, 

pois, cotidianamente, há troca de experiências. Tradicionalmente, parte-se da 

premissa que o professor, como gestor do processo de aprendizagem, teria 

mais o controle desta ferramenta ante a sua função primordial de expor 

conteúdos pertinentes à sua disciplina.” (D16). 

 

“A palavra ensinar não é bem o que acontece nesse processo, pois não 

ensinamos nada a ninguém nós facilitamos o processo, somos mediadores das 

aprendizagens ,pois, é o aluno que busca o conhecimento, nós professores o 

motivamos, ele é autônomo no seu conhecimento.”  (D17). 

 

Não se pode enfrentar tal concepção sobre o enfoque “professor ensina e o 

aluno aprende”, pois tal concepção exclui um elemento extremamente 

importante, qual seja, a interação entre professor e aluno e mais ainda entre os 

próprios alunos. Portanto, a concepção do binômio supramencionado, tem hoje 

um alargamento, trazendo consigo uma cumplicidade entre todos os elementos, 

deixando para traz a conceituação de agente ativo e passivo na relação de 

ensino e aprendizagem.  (D18) 

 

“Ensinar e aprender são processos intimamente ligados (não se realiza uma 

coisa sem a outra) e empreendimentos históricos definidos pela ação social 

espaço temporalmente.” (D19). 

 

“O binômio ensinar-aprender é uma via de mão dupla, que requer interação 

entre professor-aluno. Quanto mais o aluno interage, participa, questiona, mais 

longe e profundo chegamos aos temas abordados.” (D20). 
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_______________________________________________________________ 

 

5.3  A compreensão do espaço e do entorno em que trabalha o operador do 

Direito 

 

“[...] o direito e o campo jurídico emergem como cenários para compreensão 

de problemas relacionados à liberdade dos sujeitos e visibilidade pública do (s) 

crime (s). [...] percebo que a necessidade de formação para a pesquisa seja de 

suma importância numa área na qual os estudantes tendem a “tecnicizar” os 

conhecimentos não percebendo como reproduzem, desse e de outros modos, a 

cultura autoritária de nossa sociedade com suas pré-noções e radicalismos. Isso 

prejudica sobremaneira o cuidado com a justiça e a percepção clara de seus 

fenômenos.” (D01). 

 

“O profissional do Direito precisa de uma formação mais humanista, voltada 

para os reais interesses da sociedade, compreender os aspectos sociais e 

históricos muitas vezes desconsiderados diante do caso concreto. O 

profissional do Direito e as Instituições do Judiciário precisam entender os 

anseios da sociedade e entender realmente a importância do bem comum, pois 

assim vislumbraremos uma sociedade mais justa e equânime.” (D02). 

 

“Duas coisas sobre “formações jurídicas” posso arriscar dizer, em geral: a) O 

exercício de todas as profissões jurídicas requer um tipo de conhecimento que 

pode ser denominado “conhecimento operativo” (“to know how”), em 

contraposição ao “conhecimento proposicional” (“to know that”), mas os 

cursos de direito negligenciam inteiramente o primeiro e, mesmo quando 

supostamente voltados para a “prática”, limitam-se a “passar informações” 

sobre essa prática, ou seja, a insistir no conhecimento proposicional; b) as 

principais profissões jurídicas, aquelas que vêm sendo chamadas “carreiras 

jurídicas do Estado, lidam com uma imensa quantidade de informações “não 

jurídicas” – sobre psicologia, meio ambiente, informática, genética e inúmeras 

outras. [...] as formações jurídicas devem cuidar de preparar os profissionais 

dessas áreas a “saber identificar saberes e especialistas” com os quais tenham 

que colaborar e dialogar (inclusive criticamente, como é o caso de um juiz 

tendo que decidir entre duas perícias distintas).” (D03). 

 

“o profissional do Direito deve ser preparado para ter uma visão crítica no 

sentido de possuir as condições necessárias para estabelecer o contraponto 

entre a normatividade abstrata da lei e a normatividade concreta decorrente dos 

fatores sociais, políticos, econômicos e tecnológicos que se apresentam no 

mundo globalizado [...]. Precisamos, portanto, dispor de profissionais que 

estejam sempre em sintonia fina com o conjunto de fatores que compõem este 

quadro, para que estes possam suprir a sociedade com o subsídio necessário 

para a discussão, a compreensão e a tomada de decisão racional, lógica e 

adequada à vida real.” (D04). 

 

“Formação voltada à criticidade, não apenas como operador das leis, mas 

questionador, sempre buscando encontrar a antítese.” (D05). 

 

 

_________ 
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“Acho necessário que o profissional do Curso de Direito tenha formação em 

metodologias de ensino.” (D06). 

 

“Uma formação crítica (e não dogmática), ética e interdisciplinar, em que se 

estude a parte sem perder de vista a noção do todo. Urge, também, uma 

formação em que: a teoria não fique distante da prática, nem da realidade; 

velhos métodos hermenêuticos não se sobreponham à atual hermenêutica 

filosófico-constitucional; os manuais sejam vistos, não sem que suas fontes 

também o sejam, na medida do possível. Enfim, uma formação em que haja 

fomento à pesquisa e valorização da docência, para que esta não fique fadada a 

ser atividade secundária do professor de curso jurídico, como soe acontecer no 

Brasil.” (D07).  

 

“Creio que os conhecimentos provenientes das áreas humanas, como 

sociologia, história e antropologia são vistos pelos alunos como dispensáveis, 

em detrimento das orientações positivistas e legalistas. Trata-se de uma 

tradição que remonta ao tempo do Império, de exercer o Direito mantendo 

intactas as estruturas sociais, mesmo que estas se revelem anacrônicas ou 

injustas.” (D08). 

 

“Como qualquer outra área, tem que ser valorizada a formação epistemológica, 

técnica, tecnológica, ética, social, política e ecológica. Não existe fórmula 

perfeita. Existem as diretrizes curriculares normatizadas pelo MEC. Cada 

projeto pedagógico de cada curso da IES precisa contemplar o que as diretrizes 

estabelecem.” (D09). 

 

Acredito que o tipo de formação necessária para o profissional do Direito, 

atualmente, relaciona-se ao acesso a disciplinas gerais, como Sociologia, 

Filosofia, Ética etc. e específicas, como as diversas segmentações do Direito.  

(D10). 

 

“Entendo como extremamente urgente e necessária a introdução e o 

desenvolvimento de um conteúdo mais humanista nas salas de aula dos cursos 

de direito em nosso país.” (D11). 

 

“Acho necessária para o profissional do Direito, atualmente, formação ética e 

humanística, além da técnica.” (D12). 

 

“Formação ética, técnica, mas creio que também filosófica e pedagógica.” 

(D13). 

 

“O tipo de formação que acho necessária para o profissional do Direito, 

atualmente é o Curso de  Mestrado na respectiva área.” (D14). 

 

“O profissional de Direito tem que ter uma formação compatível com a 

complexidade da existência humana [...]. Deve, portanto, ter conhecimento de 

sociologia, psicologia, filosofia, história, antropologia, ética, e todas as demais 

áreas da ciência que possam dar o substrato necessário para que o profissional 

possa compreender a realidade e o comportamento humanos.” (D15). 
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Acho extremamente importante e necessária uma formação, acima de tudo, 

ética, tendo em vista às próprias demandas de mercado, seja como advogado, 

promotor, procurador ou magistrado. Não menos importante é a 

implementação efetiva de práticas jurídicas relacionadas com todas as 

disciplinas do curso de Direito [...]. Como exemplo, [...] uma disciplina de 

Prática do Processo Tributário. (D16) 

 

“Acredito que além dos conhecimentos ínsitos à área jurídica, onde se atrela o 

Direito à lei, acredito ser necessário para a formação do bacharel em Direito, a 

Psicologia Jurídica.” (D17). 

 

É necessário que o profissional de Direito seja Advogado Militante. (D18). 

 

“Além da formação técnica (aplicação do direito ao caso concreto), reputo 

importante para o profissional do Direito uma formação humanista, voltado 

para ciências afins, como história, sociologia, filosofia, mas não de forma 

eminentemente teórica, mas sim de forma prática, tendo como pontos de 

partida fatos do cotidiano.”  (D19). 

 

“Considerando a formação técnico-acadêmica com fundamental acrescentaria 

a necessidade de uma linha que enfatizasse uma visão crítica do Direito.” 

(D20). 

 

5.4  Necessidade da interdisciplinaridade para compreender um mundo 

complexo 

 

“A formação do operador do direito deve permitir a compreensão da 

importância da interdisciplinaridade como condição de fornecer ao profissional 

um pouco mais de substancialização de seus conhecimentos para além dos 

jargões de suas áreas. Além disso, o “olhar” de pesquisador proporciona 

condições a qualquer profissional de situar os problemas em comparação a 

fenômenos que estão para além de polos estanques de sua especialização o que 

gera inclusive maior capacidade de argumentação. [...] Acredito que as ciências 

humanas e sociais, não somente, mas com maior tempo e experiência 

metodológica, têm contribuído para o esforço de aproximar o observador da 

realidade com o seu lugar social com ênfase num pensamento crítico que 

coloca o autor da interpretação frente a si mesmo o que pode enriquecer a 

formação do estudante de direito. Em minha experiência com sociologia 

jurídica, percebo a redução do autoritarismo com o qual vários alunos chegam 

à faculdade dadas as condições de compreensão do que é ser advogado a qual 

algumas vezes nossa sociedade reforça”. (D01). 

 

 

“O Direito, por sua vez, não pode ser estudado distante da moral, da política, 

sociologia, economia, pedagogia, ciências biomédicas, nem mesmo de outros 

saberes, como a religião e a arte. [...]. O que dizer do Biodireito? […].” (D07). 

 

“Creio que os conhecimentos provenientes das áreas humanas, como 

D01, D07, 

D08, D09, 

D10, D11, 

D15, D17 
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sociologia, história e antropologia são vistos pelos alunos como dispensáveis, 

em detrimento das orientações positivistas e legalistas. [...].” (D08). 

 

 

“Trabalhei com a disciplina Filosofia do Direito. A formação filosófica é 

necessária nas formações, sejam bacharelados, licenciaturas ou tecnológicos, 

inclusive na área do Direito. [...] A intenção é (era) refletir a questão da 

propriedade, onde se estabelece o direito. Acho que a importância dela é 

possibilitar a compreensão do estado e da relação entre homens, em todos os 

aspectos, tendo por base o Estado – a cidadania – e o direito. [...] Como 

qualquer outra área, tem que ser valorizado a formação epistemológica, 

técnica, tecnológica, ética, social, política e ecológica. [...].” (D09). 

 

“Um profissional do Direito precisa saber ler e entender o mundo dos textos, 

sejam eles específicos da área ou não”.  (D10). 

 

“As disciplinas de Direito Ambiental, Direito da Criança e do Adolescente e 

Direitos Humanos, apesar de possuírem objetos de estudo distintos, 

encontram-se intrinsecamente relacionadas, pelo fato de lidarem com 

demandas e interesses de cunho social e coletivo. [...]”.  (D11). 

 

“A maior importância da interdisciplinaridade com o estudo da Psicologia 

Jurídica é a compreensão do ser humano, como se estrutura uma 

personalidade, as patologias que chegam ao homicídio, os transtornos de 

personalidades que comprometem a convivência social etc. “(D17). 

_______________________________________________________________ 

5.5 A historicidade como fonte da aprendizagem jurídica 
 

“Entendo que é necessário compreender o Direito dentro de um processo 

histórico de constituição e transformação social, de modo a garantir-lhe a 

necessária legitimidade para a regulação das relações ocorridas na sociedade. 

Relações essas, que vão além de uma compreensão dogmática do Direito, 

alcançando uma visão muito mais complexa, e porque não dizer plural, 

multidisciplinar, tendo em vista ser imprescindível um conhecimento, pelo 

menos, substancial dos diversos ramos do conhecimento humano” (D04). 

 

“A importância de minha disciplina é fugir da noção do senso comum sobre a 

atividade política. Procuro sempre destacar as condições sociais e históricas do 

agir político, para melhor fundamentar a disciplina, ressaltando as nuances 

ideológicas que perpassam tal atividade. A grande dificuldade é trazer os 

alunos para a história, pois muitos sequer sabem o que é Revolução Francesa 

ou Guerra Fria, por exemplo.” (D08). 
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5.6 Os modos relacionais no espaço da aprendizagem 

“Compreender que não sou o comando, mas uma parceira na construção do 

conhecimento e que o percurso é essencialmente deles, tem me feito realizar 

objetivos profissionais e ver meus alunos sentindo que estão podendo realizar 

suas atividades. Até temos momentos muito emocionantes na disciplina 

quando os estudantes alcançam percepções críticas e ficam muito realizados 

com isso. Eu também me realizo”. (D01). 

 

“Respeito as individualidades. Procuro entender as limitações atinentes a cada 

um. Respeito é a palavra chave. Considero terrível os professores que zombam, 

mangam dos alunos. Isto não é construtivo. Outra questão é ter sempre a 

certeza que todos naquele conjunto buscam melhorar.” (D02). 

 

O professor pode realizar muitas ações autônomas, mas elas só se convertem 

em “ação pedagógica”, num processo que envolve ações dos alunos. [...] Da 

maneira mais direta e pessoal possível. Procuro conhecer e me referir aos 

alunos pelo nome, privilégio o debate, sendo essa a parte mais cansativa: é 

cada vez mais necessária uma ginástica para fazer os alunos se manifestarem, 

pois eles chegam nas minhas aulas completamente passivos e “imobilizados”. 

(D03). 

 

“acredito que o relacionamento é sempre respeitoso e dialético, no sentido de 

tentar compreender o aluno, conversar sobre suas habilidades e suas 

dificuldades, tentando fazê-lo entender que o professor não lhe transfere o 

conhecimento, apenas facilita a forma dele, o aluno, adquiri-lo.” (D04). 

 

“O meu relacionamento em sala de aula é dialogal [...] de descobrimento do 

conteúdo ministrado.” (D05). 

 

“No relacionamento em sala de aula privilegio aspectos da boa convivência, do 

respeito e da relevância do ato de aprendizagem que deve mediar todas as 

ações desenvolvidas no espaço pedagógico.” (D06). 

 

“Converso com os alunos, essencialmente, sobre assuntos do conteúdo da 

disciplina ou relacionados a este [...]. Incentivo-os ao estudo/aprendizado e, 

vez por outra, lembro que os interesses entre professor e aluno não são 

conflitantes ou divergentes, senão comuns, convergentes (o professor quer 

transmitir conhecimento, o aluno quer aprender; o professor quer se fazer 

entender, o aluno quer entendê-lo; o professor quer que o aluno cresça crítica e 

eticamente, o aluno também o quer; o professor não quer reprovar o aluno, e só 

o fará se realmente o aluno não cumprir suas metas; o aluno, por sua vez, quer 

passar na disciplina e fará o possível para tanto). Se eu quero uma relação de 

transparência, lealdade, respeito, confiança, eu tenho que, primeiro, praticar 

tudo isto perante eles, dentro e fora de sala de aula, e deles/alunos esperar o 

mesmo. [...] Com responsabilidade, lealdade e respeito mútuo, mas sem 

tensões, sem excessos, sem mau uso ou abuso do “poder” de professor: é assim 

como desenvolvo a relação com os alunos em sala de aula. [...].” (D07). 

 

Meu relacionamento com os alunos é bom, dependendo também da instituição 

D01,D02, 

D03, D04, 

D05, D06, 

D07, D08, 
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onde leciono. Atualmente faço menos brincadeiras, pois confio menos neles 

que algum tempo atrás, essa é a dura realidade. […] A universidade parece 

estar perdendo aquela aura do conhecimento para adentrar cada vez mais na 

lógica do mundo da produção capitalista. O excesso de disciplinas também 

confunde os alunos, conduzindo-os não raro a comportamentos que oscilam 

entre o cinismo e o desrespeito. Tudo ficou muito mecânico, sem reflexão. Os 

professores também ficaram assim, esta lógica arrastou todo mundo, é triste 

[…].” (D08). 

 

“A profissão docente é uma profissão interativa. A aula precisa acontecer com 

base nas interações. Não abro mão disso. Como ministrar aulas sem interagir 

com o grupo. Na sala de aula precisamos evitar que ela se transforme em 

púlpito ou tribunal de júri. A autoridade do professor se legitima em sala de 

aula com base numa rede de relações que ele seja capaz de construir com o 

grupo, respaldado pela democracia, pela tolerância, pelo multiculturalismo e 

pelo respeito às diferenças.” (D09). 

 

“Procuro ser cordata e educada com os alunos.” (D10). 

 

“O meu relacionamento em sala de aula dá-se da forma mais democrática, 

interativa e participativa possível.” (D11). 

 

“O meu relacionamento com os alunos transcorre de maneira bastante cordial, 

interativa e respeitosa.” (D12). 

 

“O meu relacionamento com os alunos em sala de aula desenvolve-se de forma 

cordial e com formalidades que mantenham o respeito”. (D13). 

 

“O relacionamento é de receptividade e respeito. Realizo um processo de 

aprendizagem em que tento nivelar todos os alunos, ou seja, vendo ao mesmo 

tempo o todo e dando atenção a parte”. (D14). 

 

“Relacionamento cordial, porém firme no sentido de que eles evoluam no 

estudo e aplicação da matéria.” (D15).  

 

“Procuro pactuar as regras desse relacionamento no primeiro dia de aula, 

notadamente os direitos e deveres das partes envolvidas (alunos e professor). A 

partir deste cenário desenhado, tento cumprir com as obrigações pactuadas e 

monitoro o cumprimento pelos alunos. Caso isto não ocorra é preciso intervir 

com algumas medidas (advertência, não aceitação de ausências injustificadas, 

realização de chamadas em horários diversos – início ou fim da aula, 

intervenções pontuais em algum aluno que atrapalhe o andamento da aula etc.). 

No geral, o relacionamento com os alunos é bom [...].” (D16). 

 

“Sempre respeitei meu aluno e tudo o que ele trás, seu currículo oculto, 

interagir em sala de aula é sempre minha meta desde o princípio de cada 

período. A minha disciplina contribui para isso, os conteúdos fazem com que o 

aluno faça perguntas quando quer esclarecer algo sobre o comportamento 

humano. Durante a discussão de uma teoria quero sempre ouvir a opinião 

deles.” (D17). 
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“Na sua grande maioria se desenvolve em um ambiente de respeito mútuo, 

sendo, portanto, harmônico.” (D18). 

 

“Tento desenvolver o relacionamento com os alunos em sala de aula da forma 

mais amistosa possível. Até a primeira avaliação o nosso relacionamento se 

desenvolve de forma tranquila, amigável. Os problemas aparecem quando eles 

recebem as primeiras notas baixas, pois começam a ver no professor um 

“inimigo” a ser abatido. Para a maioria dos alunos o meu objetivo durante o 

semestre é reprová-los.” (D19). 

 

“Aprecio a participação, abertura ampla para intervenções; a sala de aula é um 

espaço de mútuo respeito e busca comum da produção de conhecimento.  

“(D20). 

5.7 Experiência vivida e seus ensinamentos 
 

“Ao longo de minha experiência profissional, pude acrescentar às questões de 

cunho teórico, possibilidades de reflexão de problemas empíricos o que 

desenvolveu nos estudantes o esforço de escreverem mais nas provas. O 

envolvimento de meus alunos com a pesquisa para os seminários da disciplina 

e com a qualidade das apresentações demonstraram o que denomino de maior 

encorajamento dos estudantes mais quietos em termos da participação oral nos 

debates, e apresentaram-se índices de crescimento no sentido de articular 

autores com problemas e dialogarem criticamente com seus colegas.” (D01). 

 

“Existem três modalidades de formação superior no Brasil. A minha graduação 

foi na modalidade Licenciatura. Portanto, já fui vocacionado para o magistério 

no ato da escolha do curso de graduação. Nesse sentido, o curso já me preparou 

para ser docente [...] costumo dizer que didática é alma, não é técnica. 

Ninguém se torna um bom ou mau professor por excesso ou falta de técnicas. 

Tudo é uma questão de vocação [...] Avaliar também é uma questão, antes de 

tudo, humana. A avaliação deve, antes de tudo, promover. [...] Acho que 

quando a gente é mais nova quer mudar o mundo. O mundo tá sempre fora do 

lugar para os jovens. Tudo tem que ser consertado. Quando comecei a lecionar, 

um amigo que me indicou para sua vaga em um colégio aqui de Fortaleza, cuja 

amizade já se exauriu no tempo, disse-me uma frase que faço uso dela até hoje: 

“nunca reprove um aluno, pois você pode ser o responsável por ele abandonar 

os estudos”. E isso é verdade. As pesquisas e as teorias só comprovam aquilo 

que a intuição já fora capaz de perceber com base numa leitura tácita. Na 

medida em que os anos nos consomem, acho que vamos ficando menos 

eufórico em querer resolver as questões. Por isso somos mais cautelosos. Hoje, 

prefiro agir com cautela.” (D09). 

 

“Já pude perceber, nestes anos de experiência, que o processo de aprendizagem 

requer: a) por parte do corpo discente, o compromisso de constante estudo e 

não apenas para o dia da prova, bem como a participação em sala de aula para 

o compartilhamento das dúvidas e questionamentos; b) por parte do corpo 

D01, D09, 

D16 
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docente, o compromisso na constante atualização e leitura do conteúdo 

programático de sua disciplina (mormente, na área do Direito, de 

jurisprudência), bem como a contextualização da teoria com problemas 

práticos (método de ensino mais atrativo) [...]. (D16). 

 

5.8 Os modos de avaliar na aprendizagem do campo jurídico 

“Acho a avaliação um processo de percepção pelos sujeitos envolvidos no 

percurso de ensino-aprendizagem. Ele é indispensável desde que leve à 

percepção do estudante por ele próprio e do professor em relação aos seus 

objetivos, dentro de uma disciplina específica, mas tendo em vista o campo de 

alcance de uma área e da compreensão cidadã do estudante e do professor. É 

algo dificílimo de realizar para mim e percebo enormes dificuldades de meus 

alunos ao confundirem avaliação com penalização. [...] Entendo avaliação 

como a percepção de um desempenho qualitativo atingido de modo 

diferenciado por cada estudante onde há avanços distintos e recuos que devem 

ser melhorados por um investimento conjunto: professor, estudante em questão 

e grupo da sala de aula. Para tanto, defino outras formas de avaliação: 

participação em sala de aula, produção escrita de discussões temáticas no 

semestre e produção de campo mais apresentação oral de seminários nas quais 

tento valorizar, junto a modos de avaliação com a turma (faço a solicitação de 

comentários por escrito da turma acerca dos trabalhos apresentados e algumas 

vezes faço dinâmicas diversas de avaliação coletivas com a turma) que levem à 

percepção do estudante sobre o seu desempenho e me permitam reelaborar a 

forma de lidar com alguns conteúdos junto ao grupo procurando suprir lacunas 

ou fazer o estudante se esforçar mais. [...] porque prova escrita não permite 

perceber o aluno em sua multiplicidade de sensibilidades, competências e 

vocações. Então, pude perceber que a mudança de minha visão de avaliação – 

passando a enxergá-la como um processo de construção e não de 

burocratização do conhecimento – levaram-me a uma melhor qualidade de 

ensino da disciplina tanto em termos de dinamização do conteúdo como de 

atualização permanente dos casos debatidos em sala o que tem tornado meu 

curso mais dialogal em termos de conteúdo e as avaliações menos sofridas, 

mas desafiadoras para meus alunos.” (D01). 

 

“O que há de mais difícil. Avaliar por meio de testes direcionados, estanques, 

nunca terá um resultado real. Avaliar é um processo contínuo, sistêmico. [...] 

Cada pessoa é única. O conhecimento é imensurável. O 10 (dez) de um aluno 

representa algo muito diferente para outro. Vejo o crescimento individual.” 

(D02). [...] infelizmente temos que seguir regras avaliativas pré-estabelecidas. 

Faço isto, mas vejo também o estudante como peça do processo que ocorre em 

sala de aula.” (D02). 

 

 

“A maior ilusão cultivada na formação jurídica, especialmente na graduação, 

mas também ocorrendo até em mestrados. [...] creio que a situação tem a ver 

com alguns erros básicos. Como o que se espera do aluno é equivocado – 

declinação passiva de informações, [...] a cobrança também é equivocada. E 

mais: como existe um círculo vicioso é impossível que um professor faça a 

diferença. Num semestre em que o aluno faz 5 disciplinas, o tempo que ele 
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pode dedicar a uma disciplina é insignificante, quando se leva em consideração  

como realmente funciona a nossa mente. [...] Utilizo os seguintes critérios para 

avaliar meus alunos: critério ético [...] e critério pessoal [...] uma das razões 

para a modificação ao longo de minha didática da visão sobre avaliação: 

alunos muito inteligentes tirando notas menores que alunos medíocres.” (D03). 

 

“Penso que a avaliação da aprendizagem é um processo dialético, do qual 

aproveitam o professor, e sobretudo o aluno. É que, na verdade, o processo de 

avaliação, penso, não é tão somente para o professor avaliar o aluno, mas para 

ele se autoavaliar. Se avaliação é necessária ao professor para procurar meios e 

estratégias que possam ajudar os alunos a resolver suas dificuldades também,  

é necessária aos alunos para se aperceberem das suas […] e tentarem 

ultrapassá-las com a ajuda do professor e com o próprio esforço. [...] 

Geralmente as avaliações ocorrem ao final de cada capítulo ministrado. Quanto 

aos critérios para avaliar, eu diria que adoto basicamente dois critérios: a) 

buscar constatar se os alunos estão, de fato, atingindo os objetivos pretendidos 

em relação a determinado capítulo, verificando a compatibilidade entre tais 

objetivos e os resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento 

das atividades propostas e; b) tentar dectar o grau de domínio do aluno de 

forma global em relação àquela disciplina. […] sempre entendi que avaliação 

funciona como um feedback entre professor e aluno, aproveitando ao professor 

e sobretudo ao aluno, como antes já frisei. Mas, em verdade, sempre procuro 

ficar vigilante e busco aprimorar os pontos que considero frágeis, sem fazer 

modificações radicais.” (D04). 

 

“Aferição da fixação do conteúdo mínimo e necessário ao conhecimento sobre 

determinado assunto. A avaliação é necessária, em qualquer fase do estudo, 

pois serve para aquilatar se o conteúdo está sendo bem assimilado como deve 

ser minimamente. [...] Não existem critérios prévios para avaliação, mas são 

elaborados a partir da transmissão de certos conteúdos, por isso o professor 

deve ter certa autonomia para fixar os momentos oportunos da avaliação. […] 

não existem critérios prévios, mas são elaboradas a partir da transmissão de 

certos conteúdos, por isso o professor deve ter certa autonomia para fixar os 

momentos oportunos.” (D05). 

 

 

“Avaliação é um termo de expressão que, através dos posicionamentos, testes e 

demais meios que a mensuração e verificação proporcionam, realiza um 

processo de comparação. É ainda, uma ação que envolve aspectos de caráter 

epistemológico, político, ético e cultural. [...] As avaliações acontecem 

geralmente após a finalização de unidades trabalhadas e baseiam-se em 

critérios que tem por objetivo medir o grau de conhecimento adquirido de 

ordem abstrata ou não sobre os conteúdos ministrados. [...] modifiquei ao 

longo de minha didática a visão sobre avaliação, tendo em vista as diferentes 

formas de observar o desenvolvimento da aprendizagem pelo estudante ao 

longo de cada curso.” (D06). 

 

“Antes de mais nada, desconfio se a avaliação está na essência do processo de 

ensino/aprendizagem. Seria ela indispensável? Qual a sua razão de ser? Ora, se 

o conhecimento é repassado/divulgado pelo professor, apreendido pelo aluno, 
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construído por ambos, bastaria que o aluno cumprisse os seus deveres éticos – 

um deles, o de estudar o conteúdo exposto e discutido – para que o 

conhecimento fosse por ele apreendido. Mas as instituições (inclusive o 

próprio Estado) e os professores, em geral, não abrem mão da avaliação. 

Mesmo tendo sido aluno por tantos anos, da pré-escola à pós-graduação, e com 

o pouco tempo de magistério que tenho, encontro-me ainda aprendendo o que 

é avaliar. Não há uma fórmula indicando o melhor modelo avaliativo, no 

entanto, somos (nós, professores) levados a repetir os tradicionalmente 

aplicados, mesmo sem entender a sua razão de ser. [...] (que a) avaliação seja, 

então, justa, centrada no seu objeto (me parece, aferir conhecimento e atributos 

do estudante) e baseada em critérios transparentes e previamente conhecidos 

do alunado [...] Assim entendo devam ser as avaliações aplicadas pelos 

professores. [...] Se tem que existir avaliação, esta deveria ser uma prática 

diária, constante, e não ocorrer somente em determinadas datas (as datas das 

provas). Mas continuo seguindo a forma tradicional – talvez mais cômoda – de 

avaliar: a prova escrita, mensal, não desconsideradas, para fixação de notas, a 

assiduidade, pontualidade e participação dos alunos em sala de aula. Na prova 

escrita, aliás, observo o conteúdo, isto é, se materialmente a resposta atende ao 

enunciado da questão, e a forma, da capacidade de síntese, à observância das 

regras básicas da Língua Portuguesa. Inegavelmente, a informática e a internet 

têm sido ferramentas à comodidade de alunos que optam, de forma no mínimo 

antiética, por copiar trabalhos, quando deveriam produzi-los por pesquisa 

científica. Isso tem feito com que o trabalho/pesquisa, aquele que vez por outra 

substitui uma prova escrita ou oral, seja, até certo ponto, preterido.[...] acho 

que estou em processo de mudança, mas, na prática, continua como desde o 

início: prevalecem as notas das provas escritas, sendo que as instituições de 

ensino em que trabalhei e trabalho fazem questão da existência desse tipo de 

avaliação.” (D07). 

 

“Avaliar se o aluno foi capaz de efetuar determinadas leituras e se este 

conhecimento teve impacto em sua resposta nas avaliações e em comentários 

em sala de aula. Creio que a avaliação passa pela aferição do conhecimento 

apropriado pelo aluno ao longo da disciplina. [...] Geralmente condiciono a 

elaboração das avaliações aos critérios da instituição na qual leciono. De uma 

maneira geral, utilizo trabalhos escritos, seminários e provas. Entretanto, devo 

destacar novamente que quanto maior a quantidade de turmas, menor a 

qualidade da avaliação. Um professor com mais de 300 alunos não é capaz de 

ficar atento a todos eles, para realmente aferir o desenvolvimento de cada um 

de maneira apropriada. No meu entender, esse é um dos calcanhares de Aquiles 

da avaliação, a relação entre quantidade e qualidade, debate antigo na 

educação […].posso dizer que fui modificando minha visão sobre a avaliação 

através de meus próprios erros e acertos. Mas isso sempre estará vinculado às 

minhas condições de trabalho. Tenho vontade de modificar alguns de meus 

procedimentos, mas quando penso em voltar todos os finais de semana para 

casa com uma pilha de trabalhos para corrigir, logo desisto de tais 

procedimentos. Qualquer avaliação responsável dependerá sempre de tempo 

disponível e condições de trabalho, não é possível fugir deste fato.[...] ” (D08). 

 

 

“Do ponto de vista pedagógico a primeira questão é saber o que se vai avaliar, 
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a segunda como se vai avaliar e a terceira é o que se quer alcançar com a 

avaliação. Como as três perguntas integram um mesmo processo, diria que 

avaliar seja algo complexo, mas necessário no expediente escolar. Uma coisa 

que precisa ficar clara, antes de qualquer procedimento avaliativo junto a um 

grupo de alunos é o professor se auto avaliar primeiro [...] não é um ato de fé e 

sim de epistemologia, por isso precisamos estar atento ao resultado que é a 

extensão do trabalho docente. Os alunos precisam corresponder, de forma 

positiva, aquilo que foi dirigido, por exemplo, em forma de prova. [...] Quem 

está sendo avaliado não é apenas o aluno, mas principalmente o trabalho do 

professor. Se a avaliação do professor não for suficiente para promover o 

grupo, o trabalho docente falhou. Quando o professor lança a avaliação ele está 

se colocando na berlinda. Resultado positivo, (quando) o planejamento da aula, 

dos conteúdos, os recursos didático-pedagógicos e a ação docente foram 

utilizados com sucesso. Resultado negativo, (quando) o fracasso é do 

professor. [...]  Ai cabe treinamento. [...] Nas instituições particulares, por onde 

trabalhei como professor no curso de direito, existe um cronograma fixo, 

inalterado, normatizado, sacramentado e tudo mais. Ninguém mexe. Cumpre-

se. Um semestre letivo de quatro meses, comporta três avaliações. O que não 

quer dizer que o professor não possa e não deva fazer outras atividades 

complementares que suavizem o processo rigoroso da famosa semana de 

provas. Na UFC avalio os alunos, quando percebo graus de aprendizagens. O 

processo é flexível, pois temos liberdade de cátedra. A avaliação geral se 

constitui de um a prova, um seminário temático e um paper. Os únicos 

critérios que me baseio são os humanos.” (D09). 

 

 

“Avaliar, dentro da sala de aula, consiste em estabelecer se houve 

aprendizagem do conteúdo ministrado. [...] Começo a pensar como serão as 

avaliações formais depois da primeira quinzena de aula, selecionando textos e 

materiais relacionados ao conteúdo. [...] com o passar do tempo, fiquei mais 

flexível e serena. Talvez pela idade e pela certeza de que o professor não pode 

controlar tudo o que acontece”.  (D10). 

 

“Entendo a avaliação como um processo do cotidiano. A avaliação do aluno 

deve ser feita a cada aula, de forma a fomentar a sua interação e envolvimento 

com o conteúdo da disciplina. [...] As avaliações são retiradas do cotidiano e da 

vivência prática dos alunos. Um caso envolvendo adolescentes em conflito 

com a lei que tenha se tornado notícia poderá constar na avaliação da 

disciplina como forma de estimular a abordagem crítica dos temas ministrados 

em sala de aula. [...] quando iniciei a atividade acadêmica, trabalhava com 

avaliações mais conceituais. Atualmente, prefiro trabalhar com textos 

interpretativos, pontuados por notícias e fatos extraídos do cotidiano ou com 

texto de conteúdo lúdico. O principal motivo que me levou a mudar de 

orientação no processo de elaboração de minhas avaliações parte da 

necessidade de associar algum elemento lúdico e motivacional como forma de 

despertar o aluno para o tema cobrado”. (D11). 

 

“Entendo por avaliação um critério para medir a aprendizagem. […] O 

processo de avaliação ocorre durante toda a disciplina, seja através da 

participação do aluno, a frequência e culmina com a avaliação escrita 
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bimestral.”   (D12)  

 

“Avaliar é verificar se o conteúdo básico foi apreendido pelo aluno e, se o 

aluno consegue raciocinar utilizando o mesmo conteúdo. [...] Os critérios para 

avaliar meus alunos são de dificuldade moderada, incentivando mais o 

raciocínio do que a chamada decoreba. [...]“No início de minha docência, 

aplicava provas com questões eminentemente dissertativas e realizava 

trabalhos em grupos previamente divididos na turma. A realização de trabalhos 

em grupos mostrou-se uma experiência frustrante e desgastante, pois a grande 

maioria dos alunos entende que o trabalho tem como único objetivo 

“melhorar” a nota do aluno. [...] Ademais, a quantidade de trabalhos copiados 

dos livros de doutrina e da rede mundial de computadores era surpreendente. 

[...] enfim, cheguei a conclusão que a realização de trabalhos científicos no 

ambiente acadêmico é voltada para apenas aqueles alunos que desejam, além 

de cursar as disciplinas da graduação, realizar pesquisa científica em encontros 

de pesquisadores, dentro ou fora da IES onde estudam.” (D13).  

 

“Avaliar é investigar a pessoa sobre determinado assunto, se ela assimilou os 

conhecimentos adquiridos. […] Os alunos são avaliados através da 

participação em sala, prova escrita e nos trabalhos em grupo.[...] “Ao longo de 

minha didática modifiquei muito pouco minha visão sobre avaliação, pois 

sempre considerei as avaliações um processo contínuo onde o professor faz um 

diagnóstico para realimentar o processo com  novas técnicas.” (D14). 

 

“Avaliação é um processo por meio do qual o professor é chamado a atestar se 

o aluno adquiriu conhecimentos suficientes para continuar o seu caminho de 

aprendizagem em outras disciplinas. É um processo por meio do qual o 

professor afirma que o aluno dominou determinados conceitos e ideias de 

forma a continuar a construir seu conhecimento sob o alicerce destes 

elementos. […] Comecei avaliando meus alunos pelo meu ideal de assimilação 

e aplicação de conceitos e ideias. Mas vi que os alunos [...] demonstravam 

grande dificuldade em desenvolver ideias abstratas e em perceber onde elas se 

aplicavam na prática. Passei, então, a modificar minha didática para incorporar 

à aula mais exemplos, trazendo para o concreto as ideias abstratas que estava 

expondo. Então, adaptei minha avaliação para procurar na resposta do aluno os 

elementos do conceito que foram expostos e a sua ligação com a realidade. 

Hoje utilizo este critério para concluir se o aluno está ou não apto a ser 

aprovado na disciplina. [...] ao longo da prática didática, fui compreendendo 

que a avaliação é bem mais complexa do que aparenta ser. [...] na condição de 

professora, percebi o quanto é complexo avaliar não somente o que o aluno 

demonstra saber, mas o quanto o aluno está apto para a atividade intelectual e 

profissional na área do direito a partir do que ele demonstrou ter 

compreendido.” (D15)  

 

“A avaliação é um instrumento extremamente necessário para aferir, em 

determinado momento, se o(a) aluno(a) é capaz de demonstrar se o conteúdo 

programático de uma dada disciplina foi por ele apreendido [...]  nesta 

demonstração dos conteúdos apreendidos podem ser detectados ruídos de 

comunicação, seja por parte do(a) aluno(a), seja por parte do(a) professor(a). 

Em ambos os casos é preciso investigar a origem do problema de 
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comunicação. Caso a falha no processo de aprendizagem seja detectada em 

toda a turma, é possível se examinar se o problema é o nível de rendimento da 

turma como um todo ou se a deficiência está na metodologia utilizada pelo 

professor da disciplina. Caso o problema seja isolado, com um aluno 

específico ou um grupo de alunos, é possível trabalhar em cima da deficiência 

destes. A despeito de todos estes problemas, a avaliação pelo método 

tradicional (prova) ainda é um método eficaz e seguro de aferir conteúdos e 

competências. [...] Os critérios utilizados para essas avaliações envolvem 

questões objetivas e dissertativas. Por se tratar de um Curso de Direito, as 

questões são, na grande maioria, baseadas nos Exames da OAB e em provas de 

concursos públicos. Por determinação interna da IES, o peso das questões 

objetivas é de 40% e das questões dissertativas é de 60%. [...] os critérios 

utilizados para essas avaliações envolvem questões objetivas e dissertativas. 

Por se tratar de um Curso de Direito, as questões são, na grande maioria, 

baseadas nos Exames da OAB e em provas de concursos públicos. Por 

determinação interna da IES, o peso das questões objetivas é de 40% e das 

questões dissertativas é de 60%.”  (D16). 

 

“Avaliação é um diagnóstico da aprendizagem do meu aluno, através dela 

posso prosseguir no processo ou retomar conteúdos não dominados, ou seja, 

proporcionando ou facilitando maior percepção e compreensão do assunto 

proposto. [...] Um dos critérios mais observáveis (na avaliação) é a evolução 

do meu aluno, seu interesse em aprender, o domínio do conteúdo e, 

principalmente a seriedade com que atua no processo de aprendizagem. 

[...]“Um dos critérios mais observáveis é a evolução do meu aluno, seu 

interesse em aprender, o domínio do conteúdo e principalmente a seriedade 

com que atua no processo de aprendizagem.” (D17). 

 

“Avaliação é o instrumento que serve para se medir tanto o desempenho 

daquilo que se ensina, quanto analisar o que foi apreendido. E mais, 

instrumento cotejador dos agentes envolvidos no binômio ensinar-aprender.   

[…]  A minha avaliação é muito dinâmica, pois obedece a critérios de análises 

do aproveitamento e da absorção do conteúdo programático pelo discente.[...] 

“Cada grupo em que se vai ensinar/ aprender, se faz necessária análise, tanto 

do ponto de vista objetivo quanto subjetivo daqueles que compõem o grupo a 

ser avaliado. Diante disso, se deve buscar aquela fórmula mais adequada para 

cada grupo [...].” (D18). 

 

Entendo avaliação como uma forma de aferir o conhecimento transmitido e 

apreendido pelos alunos, não só através das aulas ministradas, mas também da 

leitura dos alunos fora da sala de aula. Entendo a avaliação também como 

forma de aprendizado, tanto para o aluno (na perspectiva do conhecimento 

apreendido) como do professor (na perspectiva do conhecimento transmitido). 

[...] Formalmente e por imposição da IES que leciono, as avaliações ocorrem 

em 06 (seis) oportunidades diferentes, de forma bimestral, ou seja, 2 avaliações 

em cada bimestre, durante o semestre. Além da participação dos alunos em 

sala, também utilizo como critério de avaliação o raciocínio lógico apresentado 

ante as questões práticas e teóricas propostas. [...] o que mudou ao longo da 

minha didática não foi, propriamente, a visão sobre avaliação, já que a entendo 

imprescindível. O que mudou foi a forma de avaliação. Explico: Costumava 
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aplicar para os meus alunos, como avaliação parcial, trabalhos sobre assuntos 

pertinentes a matéria [...]. O problema é que os trabalhos, na sua grande 

maioria e em quase sua inteireza, eram copiados da internet. Verificando tais 

fatos, passei a exigir que os trabalhos fossem manuscritos, pois os alunos iam 

ter o trabalho de ao menos transcrever [...]. Percebendo que tal forma de 

avaliação não atingia o objetivo proposto, passei a aplicar trabalhos em sala de 

aula, de forma pesquisada e individual. (D19). 

 

“Avaliação é um modo de acompanhamento e verificação (sempre limitados) 

da assimilação de conteúdos ministrados no campo do ensino. […] A avaliação 

é aplicada após conclusão de temas ou áreas de conhecimento/conteúdo, 

consistindo em uma proposta dissertativa requerendo domínio de conteúdo, 

objetividade e clareza.[...] “Priorizo as avaliações dissertativas por se tratarem 

de modos mais livres e menos direcionados de avaliação.” (D20). 
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ANEXO C - O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 

 As falas dos depoentes foram expressas em segmentos que contêm informações 

significativas para o desvelamento do fenômeno observado. Para melhor identificação dos 

significados mais essenciais foi necessário a redução das falas em unidades menores, a fim de 

se encontrar significados teleológicos comuns. Esta seção mostra um exemplo de como 

ocorreu esse processo. Tomou-se, para exemplo, a mudança de visão sobre avaliação que está 

inserida na unidade de significado intitulada como “os modos de avaliar na aprendizagem do 

campo jurídico.” 

 

 O essencial dessa unidade é o processo descrito pelas falas sobre como ocorreu a 

mudança de percepção sobre avaliação. Começou-se, então, com a redução das unidades de 

informação em trechos menores com foco direto em mudança de visão sobre avaliação. 

 

“Cada grupo em que se vai ensinar/ aprender, se faz necessária 

análise. Diante disso, se deve buscar aquela fórmula mais 

adequada para cada grupo [...].” (D18). 
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“[...] prova escrita não permite perceber o aluno em sua 

multiplicidade de sensibilidades, competências e vocações. 

Então, pude perceber [...]  a mudança de minha visão de 

avaliação” (D20).         

“[...] vejo também o estudante como peça do processo que 

ocorre em sala de aula.”. (D02). 

“O principal motivo que me levou a mudar de orientação no 

processo de elaboração de minhas avaliações parte da 

necessidade de associar algum elemento lúdico e motivacional 

como forma de despertar o aluno para o tema cobrado”. (D11). 

“[...] No entanto, na condição de professora, percebi o quanto é 

complexo avaliar não somente o que o aluno demonstra saber, 

mas o quanto o aluno está apto para a atividade intelectual e 

profissional na área do direito pelo que demonstrou ter 

compreendido. (D12). 

“[...]. Enfim, cheguei a conclusão que a realização de trabalhos 

científicos no ambiente acadêmico é voltada para apenas 

aqueles alunos que desejam, além de cursar as disciplinas da 

graduação, realizar pesquisa científica em encontros de 

pesquisadores, dentro ou fora da IES onde estudam.” (D13).  
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 “Um dos critérios mais observáveis é a evolução do meu 

aluno, seu interesse em aprender, o domínio do conteúdo e 

principalmente a seriedade com que atua no processo de 

aprendizagem.” (D17). 

“O que mudou ao longo da minha didática não foi, [...] forma 

de avaliação [...] passei a exigir que os trabalhos fossem 

manuscritos, pois os alunos iam ter o trabalho de ao menos 

transcrever. Percebendo que tal forma de avaliação não atingia 

o objetivo proposto, passei a aplicar trabalhos em sala de aula, 

de forma pesquisada e individual.” (D19). 

“Uma das razões para a modificação ao longo de minha 

didática da visão sobre avaliação: aluno muito inteligentes 

tirando notas menores que alunos medíocres.” (D03). 
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“Sempre entendi que avaliação funciona como um feedback 

entre professor e aluno,  aproveitando o professor e, sobretudo, 

o aluno, como antes já frisei.” (D04). 

 “Modifiquei ao longo de minha didática a visão sobre 

avaliação, tendo em vista as diferentes formas de observar o 

desenvolvimento da aprendizagem pelo estudante ao longo de 

cada curso.” (D06). 

“Posso dizer que fui modificando minha visão sobre a avaliação 

através de meus próprios erros e acertos.” (D08). 
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"Autoavalio a mim mesmo antes de avaliar outrem”. (D09). 

“Com o passar do tempo, fiquei mais flexível e serena.” (D10). 

 

 

 Conclui-se, portanto, que a mudança de visão dos docentes entrevistados teve 

como fio condutor o seu relacionamento com o aluno que o despertou para a importância 

desse último no processo ensino aprendizagem. Destaque-se, ainda, que o meio auxiliar para a 

mudança de visão dos professores sobre avaliação foi o ensaio e o erro. 


