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NEME, Maria Fernanda Schober Rabello. Utilização das tecnologias digitais de 
informação e comunicação por professores do curso de direito. 2021. 83 f. 
Dissertação (Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas 
Tecnologias) - Universidade Pitágoras Unopar, Londrina-PR, 2021. 
 

RESUMO 
 
É notório que a tecnologia se expandiu nos mais variados ramos, o que traz a 
necessidade de adaptar o profissional à realidade do mercado. Pode-se constatar 
que o uso da computação cognitiva no direito não é mera especulação, mas sim, 
uma realidade que tende a se tornar cada vez mais abrangente. Por isso, a 
adaptação e aceitação dos juristas é indispensável, vez que as mudanças ocorrerão 
de qualquer maneira e o modo de trabalhar com o Direito será profundamente 
alterado. O emprego das TDIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) 
implicaram mudanças na forma como se ensina e como se aprende, porém, nas 
salas de aula nem sempre se verificam essas mudanças. Diante do cenário 
apresentado, este estudo teve como objetivo geral: descrever e analisar o 
conhecimento e utilização dos docentes de cursos de direito sobre as tecnologias 
digitais de informação e comunicação em sala de aula. Para tanto realizou-se a 
pesquisa descritiva mediante aplicação de questionário e entrevista a doze 
professores que lecionam em Instituições de ensino superior que ofertam cursos de 
Direito e aceitaram participar do estudo. Foi possível verificar que: 06 IES possuem 
bom acesso à internet e 07 disponibilizam Data show e computador em sala de aula. 
A maioria dos professores possuem Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 06 
professores relataram total domínio do ambiente; 09 professores sentem-se aptos 
sempre para utilização da TDIC, porém, em relação aos programas utilizados no 
exercício profissional, 04 apresentam sempre em suas aulas e 01 de forma 
eventual. No que diz respeito aos principais programas de inteligência artificial 
utilizados por tribunais, cerca de 90% dos professores relataram desconhecer. Em 
relação às formações ofertadas pelas instituições, todos tiveram formação durante 
o período da pandemia. Mas a maioria dos docentes solicita maiores conhecimentos 
sobre uso de TDIC. Cabe ressaltar que este trabalho não analisou a adesão e 
participação dos professores às oficinais pedagógicas ofertadas pelas instituições 
de ensino, de modo que foi retratada somente a visão do docente a respeito das 
formações recebidas. Assim, num âmbito mais geral, mais pesquisas precisam ser 
realizadas para contrapor o papel das escolas ao papel dos docentes e averiguar a 
responsabilidade de cada um dos envolvidos no aprimoramento da docência. 
 
Palavras-chave: Ensino. TDIC. Formação docente. Curso de Direito. 
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NEME, Maria Fernanda Schober Rabello. Use of digital information and 
communications technologies by teachers in the law course. 2021. 83 f. 
Dissertation (Master in Methodologies for Teaching Languages and their 
Technologies) - Universidade Pitágoras Unopar, Londrina-PR, 2021. 

 

ABSTRACT 
It is well known that technology has expanded in the most varied branches, which 
brings the need to adapt the professional to the reality of the market. It can be seen 
that the use of cognitive computing in law is not mere speculation, but a reality that 
tends to become more and more comprehensive. Therefore, the adaptation and 
acceptance of jurists is indispensable, since the changes will occur and anyway and 
the way of working with the Law will be profoundly changed. The use of TDIC 
(Information and Communication Technologies) implied changes in the way we 
teach and how we learn, however, in class, these changes do not always occur. In 
view of the presented scenario, this study had as its general objective: to describe 
and analyze the knowledge and use of law professors on digital information and 
communication technologies in the classroom. For this purpose, a descriptive 
research was carried out by applying a questionnaire and interviewing twelve 
teachers who teach at higher education institutions that offer law courses and 
accepted to participate in the study. It was possible to verify that: 6 IES have good 
internet access and 7 have Data show and computer in the classroom. Most 
teachers have a Virtual Learning Environment (VLE) and 6 teachers reported total 
mastery of the environment, 9 teachers always feel able to use DICT, however in 
relation to the programs used in professional practice 4 they always present in their 
classes and 1 eventually. With regard to the main artificial intelligence programs 
used by courts, about 90% of teachers reported not knowing. Regarding the training 
offered by the institutions, all had training during the pandemic period. But the 
majority of teachers request more knowledge about the use of TDIC. It is worth 
mentioning that this work did not analyze the adherence and participation of teachers 
to the pedagogical workshops offered by educational institutions, so that only the 
teacher's view regarding the training received was portrayed. Thus, in a more 
general context, more research needs to be carried out to contrast the role of schools 
with the role of teachers and to ascertain the responsibility of each of those involved 
in improving teaching. 

 
Keywords: Teaching. TDIC. Teacher training. Law school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O processo para implantação de cursos superiores no Brasil somente teve 

início com a chegada da família real portuguesa em nosso território, já que até então 

o país, na qualidade de colônia, era visto somente como fornecedor de riquezas 

minerais e agrícolas. 

Em 11 de agosto de 1827 criou-se o ensino jurídico no país. Na prática, o 

objetivo das primeiras escolas de Direito era o de atender às necessidades 

burocráticas do Estado e não necessariamente formar advogados. 

Durante o passar dos anos, várias foram as tentativas de reformulação nos 

cursos jurídicos no país, porém, ainda hoje, a intenção de formar burocratas 

permanece arraigada, e a maioria das aulas mantém o mesmo modelo de 

conferência e cada dia mais se percebe o descompasso entre a realidade social e 

a formação dos juristas. 

Tal fato pode ser decorrente da história da origem do curso, principalmente 

na finalidade para o qual foi criado, sendo então necessário estudar o curso, a 

profissão e o Direito em si com base na realidade vigente. 

Para a sociologia, o Direito tem origem nos fatos sociais, sendo um fenômeno 

decorrente do próprio convívio do homem em sociedade (GOMES, 2016). Neste 

sentido, as normas do direito são diretrizes para disciplinar o comportamento do 

homem no grupo social, razão pela qual devem ser regras em constante mudança 

para acompanhar as transformações havidas nos grupos onde se originam. 

(CAVALIERI, 2006). 

Ora, se o direito nasceu para disciplinar as relações sociais e se essas 

relações mudam constantemente, o ensino do Direito deve ser dinâmico e 

acompanhar a realidade de cada momento histórico, sob pena dos diplomas não 

servirem mais do que para estampar paredes. 

A sociedade sofreu diversas mudanças ao longo dos anos e, particularmente, 

verifica-se o impacto das tecnologias na nova realidade vivida. A tecnologia se 

expandiu em todos os ramos da sociedade e vem transformando profundamente o 

mundo do trabalho das mais variadas profissões o que demanda pessoas cada vez 

mais capacitadas. 
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Desde os anos de 1940 surgiram pesquisas sobre o uso de inteligência 

artificial no direito e, a partir de então, década a década, surgiram pesquisas e 

sistemas desenvolvidos na busca de melhorar e tornar mais célere e eficaz o 

trabalho de advogados, juízes e promotores. 

No mundo inteiro tem-se notícia da utilização de computação cognitiva no 

mercado jurídico, sendo realidade atualmente a existência de robôs que fazem com 

rapidez o trabalho de um advogado ou de um órgão julgador. 

No Brasil, desde o ano de 2006, houve a implementação do processo judicial 

eletrônico que permitiu reproduzir todo o processo na internet, facilitando a 

realização de atos processuais e permitindo o acesso a autos a qualquer tempo e 

em qualquer lugar. 

Os Tribunais Nacionais também têm investido em robôs na tentativa de 

otimizar o trabalho e oferecer aos cidadãos uma tutela mais célere e isonômica. 

A realidade tecnológica no mundo do trabalho do operador do Direito é 

evidente. Como o Direito acompanha a sociedade, várias legislações surgiram para 

disciplinar as relações do homem com a máquina, e agora cabe às universidades 

preparar o alunado para a realidade que os espera. 

A demanda do mercado de trabalho hoje não é somente de bacharéis que 

conheçam as normas, mas também de profissionais que compreendam o impacto 

das novas tecnologias em sua profissão e como o surgimento de sistemas, 

programas e aplicativos podem reformular as funções anteriormente exercidas. 

As tecnologias de informação e comunicação (TDIC) alteraram o 

relacionamento social e as relações de trabalho, mas seu potencial se estende 

também como ferramenta pedagógica apta a transformar e melhorar os processos 

de ensino e aprendizagem. O perfil dos alunos está em constante mudança e o que 

era suficiente há poucos anos, hoje está ultrapassado. 

Os alunos dos dias atuais provavelmente consideram a internet, os 

computadores e os celulares muito mais atrativos do que as aulas expositivas 

conferenciais, de modo que usar a tecnologia a favor do processo de ensino parece 

mais fácil do que ignorar a realidade. 

A escola de hoje é somente mais um entre os muitos instrumentos capazes 

de disseminar cultura e conhecimento. Na verdade, em concorrência com as mídias, 

a escola tradicional vai cada dia mais se diluindo. (BELLONI, 2010). 
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A tecnologia veio não para substituir o professor na sala de aula, mas para 

auxiliá-lo, incrementando o processo de ensino-aprendizagem. O uso da TDIC no 

ensino superior traz inúmeras vantagens. Segundo Sturion, Reis e Fierli (2011), as 

tecnologias propiciam amplas oportunidades para que os alunos construam 

conhecimento junto com o professor, proporcionam uma visão holística do objeto 

de estudo e permitem aos professores abordar um leque muito maior de ideias. 

Melhoram a educação, possibilitam o aprendizado à distância, fornecem acesso a 

um vasto material e facilitam projetos de forma colaborativa mesmo a distância. 

(LUCAS JR, 2006). 

Profissionais de todas as áreas buscam se atualizar e se adaptar às novas 

tecnologias para melhorar seu desempenho no trabalho e com os professores não 

pode ser diferente. Os alunos da era tecnológica buscam além do conhecimento, a 

inovação e os docentes devem proporcionar essa experiência, agregando a 

tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem. (VIEIRA, 2015). 

Neste ponto, cabe destacar que o professor responsável por essa inserção 

tecnológica precisa estar atualizado sempre e saber usar os recursos como 

ferramentas pedagógicas, já que, o simples uso de um computador, de um projetor 

Data Show ou mesmo da internet por si só, não implicará em qualquer alteração na 

aprendizagem. 

É necessário considerar que não é todo professor que tem o conhecimento 

tecnológico e pedagógico necessário para a mudança que clama a sociedade e, por 

isso, cabe às instituições de ensino investir não somente em aparatos e estrutura, 

mas também em formação docente adequada, uma vez que não é possível 

vivenciar na prática aquilo que se desconhece e tampouco é possível promover a 

aprendizagem de conteúdos que não se domina (MELLO, 2000). 

Para incorporar as tecnologias na educação e extrair delas todo o potencial 

pedagógico é necessário o desenvolvimento de competências específicas. Medina 

et al (2011), afirmam que as competências necessárias são: competência didático-

pedagógica e competência tecnológica-digital. 

Moran (2006), considera que, no geral, os professores têm dificuldades no 

domínio das tecnologias e tentam fazer o máximo que podem. Porém, não basta a 

vontade de mudar; é preciso saber como fazê-lo. Assim surgiram os 

questionamentos que deflagraram esse estudo: qual o conhecimento dos docentes 

do curso de graduação em Direito sobre as TDIC e a sua utilização em sala de aula? 
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Diante do cenário apresentado, este estudo teve como objetivo geral: 

descrever e analisar o conhecimento e utilização dos docentes de cursos de Direito 

sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação em sala de aula. 

Os objetivos específicos foram: descrever o histórico da profissão do jurista, 

analisar as mudanças ocorridas nos últimos anos no mercado de trabalho do 

operador do Direito no que diz respeito às novas tecnologias; verificar se os 

docentes conhecem e utilizam as novas tecnologias digitais de informação e 

comunicação aplicadas à área do Direito; investigar se os docentes conhecem e 

utilizam as novas tecnologias digitais de informação e comunicação em sala de aula, 

e analisar os aspectos referentes à formação pedagógica oferecida aos professores 

pelas instituições de ensino superior e as formações recebidas para o uso de 

tecnologias digitais de informação e comunicação em sala de aula. 

Este estudo foi estruturado em cinco seções com a intenção de nortear o 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

Na seção um do trabalho, encontra-se a introdução onde há uma explanação 

do tema, problema, justificativas e objetivos de pesquisa. 

Na seção dois, tem-se todo o referencial teórico que embasa o estudo e os 

dados coletados. Nessa parte, abordou-se o retrospecto dos cursos Jurídicos no 

país, o uso de tecnologia digital na profissão de advogados e juízes, a utilização da 

inteligência artificial, o uso de tecnologias de informação e comunicação em sala de 

aula pelos professores dos cursos de direito, e a formação de professores e uso de 

tecnologia digital de informação e comunicação. 

Na seção três, discorre-se sobre o método da presente pesquisa, o caminho 

percorrido em busca dos resultados esperados. Nesta seção apresenta-se as 

informações a respeito do tipo de pesquisa; local e participantes da pesquisa; 

instrumento de coleta de dados e análise dos dados. 

Na seção quatro, encontra-se a discussão dos dados obtidos a partir da 

aplicação do questionário e sua correlação com o referencial teórico e pesquisas 

semelhantes. Nesta parte, constatou-se o perfil do docente, a utilização de TDIC 

pelos professores em sala de aula e na prática profissional e a formação pedagógica 

oferecida aos professores pelas instituições de ensino jurídico para uso de TDIC em 

sala de aula.  

Por fim, na seção cinco, constam as conclusões obtidas a partir da análise 

dos dados. 
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2 BREVE RETROSPECTO DOS CURSOS JURÍDICOS NO PAÍS 

 

 

O nascimento dos dois primeiros cursos jurídicos no país em 11 de agosto 

de 1827 foi caracterizado pelo contexto da época, devido à influência de fatores 

sociais, políticos e culturais. (SOLA; FORISTIERI, 2011). 

Segundo Bove (2006), o processo para implantação de cursos superiores no 

Brasil teve início com a chegada da família real portuguesa em nosso território. 

Em alguns países hispânicos desde o século XV havia universidades e, o 

comum, era que os filhos das famílias ricas fossem estudar na Europa. Porém, com 

a independência do Brasil, houve a necessidade de formação de uma mão de obra 

qualificada que pudesse ocupar os cargos que iriam gerir a nova nação. (SOUZA 

JUNIOR, 2018). 

Com a independência do Brasil, em 1822, verificou-se a necessidade de 

consolidar o território, o povo e um governo para então ter-se efetivamente um 

Estado soberano. (FRANCESCHETTO, 2013). 

Segundo Mossini (2010), as faculdades de Direito surgiram no país com o 

objetivo de formar uma elite intelectual capaz de guiar a nação política e 

juridicamente. Pretendeu-se ainda a formação de profissionais, de intelectuais 

capazes de ocupar os cargos estratégicos do novo Estado. 

Para Joaquim Falcão:  

 

a criação dos cursos jurídicos se confunde com a formação do Estado 
Nacional, sendo que a própria criação foi uma opção política, pois, na visão 
da elite dirigente, os cursos tinham um importante papel a desempenhar 
na estrutura ideológica e político-administrativa do Estado brasileiro que 
tentavam cunhar. (FALCÃO, 1984. p. 18). 

 

Conforme Bento e Machado (2008), as faculdades de Direito no país, na 

época da monarquia, possuíam péssimas instalações, os professores eram 

indicados politicamente e os alunos, além de ter baixa frequência, eram 

desinteressados e despreparados.  

Venâncio Filho (2011), esclarece que no período imperial o ensino nos cursos 

jurídicos se caracterizava pela liberdade de frequência e inexistência de exames. 
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As academias de Direito eram, em verdade, o instrumento da comunicação 

das elites, e houve várias tentativas de reforma sem sucesso (os cursos eram 

deficientes, os professores pouco competentes e dedicados). 

As escolas de Recife e de São Paulo foram as primeiras a serem criadas e 

só perderam a exclusividade no ensino do Direito em 1900, quando os cursos se 

espalharam para todo o país e, desde então, o número de bacharéis só aumentou. 

Diz-se, inclusive, que a modificação mais importante que a República legou, 

foi a possibilidade de criação de cursos e faculdades livres que vieram de várias 

partes do país e que acabou com a dualidade exercida por São Paulo e Olinda. 

(FRANCESCHETTO, 2013). 

Com a proclamação da república, que implicou mudança nos quadros 

políticos, ascensão de novas classes e influência positivista, pode-se verificar 

mudanças nos cursos de Direito. Nesta fase, houve uma alteração curricular 

importante, a Lei 314 de 30 de outubro de 1895, que objetivou maior 

profissionalização para os egressos do curso. Nesse sentido, o art. 34 da 

Constituição de 1891 legou ao Congresso Nacional legislar sobre a organização do 

ensino superior. O Decreto 1.232-H de 1891 (Reforma Benjamin Constant) 

separava definitivamente o Estado e Igreja no âmbito do ensino jurídico com a 

exclusão da disciplina de Direito Eclesiástico do currículo. (FRANCESCHETTO, 

2013). 

Com a Revolução de 30, não houve grandes mudanças, a não ser a 

crescente expansão dos cursos no país. Em 1931 aconteceu a reforma Francisco 

Campos que dividiu o curso de Direito em: bacharelado (formação de profissionais 

de prática jurídica) e doutorado (formação de professores e pesquisadores). 

A educação superior no Brasil tem como um dos primeiros marcos estruturais 

de regulação legislativa o Decreto nº 19.851 de 1931, promulgado na gestão de 

Francisco Campos e que recebeu o nome de Estatuto das Universidades 

Brasileiras. (ROTHEN, 2012). 

Nos dispositivos legais da referida legislação, pretendeu-se conciliar a ideia 

de universidade voltada para o desenvolvimento de alto padrão de cultura com 

aquela voltada para formação profissional. Na exposição de motivos, Francisco 

Campos argumenta que as faculdades de Direito, Medicina e Engenharia estariam 

destinadas a formar a elite profissional brasileira. 
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No que diz respeito aos cursos de Direito, a legislação determinou que a 

formação do bacharel seria prioritariamente profissional, de modo que a formação 

cultural ocorreria apenas em estudos mais avançados no doutorado. (ROTHEN, 

2012). 

Esta reforma, porém, não surtiu muitos efeitos com relação ao nível do curso, 

bem como o doutorado não atingiu suas metas. Francisco Campos preferiu a 

postura de não romper com o presente e, por isso, acabou assumindo a 

impossibilidade de se instalar o modelo naquele momento, postergando-o para o 

futuro. (ROTHEN, 2012). 

Com relação ao currículo, a mudança básica do período de 1930 a meados 

de 1970 veio com o parecer 215 de 1962 aprovado pelo Conselho Federal de 

Educação que estipulou o currículo mínimo do curso. 

Analisando o programa de ensino de nossas escolas atuais, pode-se verificar 

que, em geral, o objetivo do ensino jurídico é proporcionar aos alunos o 

conhecimento descritivo e sistemático das normas jurídicas e das instituições. Pode-

se inclusive dizer, sem exageros, que o curso de Direito é um curso de institutos 

jurídicos, apresentado sob a forma expositiva de tratado teórico-prático. (DANTAS, 

1979). 

Nas palavras de Faria (1984), o que se verifica atualmente é o seguinte: 

 

As Faculdades de Direito optam por uma postura acadêmica tradicional, 
fechada em si mesma, dedicada à erudição gratuita e desinteressada pela 
realidade nacional, em lugar de um compromisso com a nação e seus 
problemas. Neste sentido, nossas Faculdades são deturpadas em sua 
função social, especializando-se na formação de burocratas, na 
preparação de manipuladores de tecnologia e de doutrinadores das novas 
gerações no conformismo e na acomodação, em relação à realidade 
social. (FARIA,1984 p. 168.) 

 

O que se analisa é que as aulas continuam adotando o mesmo sistema da 

época de sua criação, ou seja, temos o modelo de aula conferência ministrada por 

professores sem preparação didático-pedagógica. Em verdade, observa-se que 

bastam professores, alunos, códigos e alguns textos dentro da sala, sem espaço 

para pesquisa e análise crítica do fenômeno. (FRANCESCHETTO, 2013). 

O cenário de crise no ensino jurídico surge em razão do descompasso entre 

a realidade (social, política e econômica) e a formação dos juristas ainda no sistema 

positivista-normativo. 
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Essa crise não é recente, revelando Miguel Reale em sua obra que esse 

fenômeno decorre da constatação, ainda no final do século XIX, do distanciamento 

entre os acontecimentos sociais e as normas. (REALE,1984). 

O que se verifica então é que o curso de Direito nasceu para atender a 

demanda do nosso Estado, no sentido de formar os burocratas que dirigiriam a nova 

nação. Algumas reformas foram realizadas no ensino jurídico, mas diversos 

comportamentos ainda estão arraigados, principalmente no que diz respeito ao tipo 

de aula, abordagens pedagógicas e a motivação em formar burocratas. 

Ocorre que o mundo do trabalho se alterou muito nos últimos anos e os 

cursos de Direito aumentaram numa proporção não absorvida pelo mercado, o que  

trouxe a necessidade de repensar as aulas ministradas nas Universidades, bem 

como nas opções realizadas nas legislações, principalmente no que diz respeito à 

Diretriz Curricular Nacional do curso. 

Segundo o site Rota Jurídica, até 2023, o Brasil deverá ter 2 milhões de 

bacharéis em Direito. Em uma comparação simples, constata-se que há, em média, 

01 advogado para cada 170 habitantes. (ROTA JURÍDICA, 2019).  

Este número por si só é bastante expressivo, mas cabe destacar que o 

percentual de aprovados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

transita entre 10% e 30%, ou seja, o número de bacharéis é ainda muito maior 

(TORQUES, 2020). 

Constata-se que em abril de 2019, enquanto no mundo todo existiam menos 

de 1.200 faculdades de Direito, no Brasil funcionavam 1.406 instituições 

(JURISTAS, 2019). 

O número de profissionais formados todos os anos é superior à capacidade 

do mercado, fato que, por si só, cria um cenário de crise. No mais, o mundo do 

trabalho se alterou substancialmente, principalmente no que diz respeito ao 

surgimento de tecnologias que alteram sobremaneira o exercício da profissão e o 

perfil profissional. 

Diante desta constatação, passa-se a analisar as mudanças ocorridas no 

mercado de trabalho do profissional do Direito no que diz respeito ao surgimento de 

tecnologias, bem como o modelo de aula presente nas Universidades e o papel do 

professor na preparação do profissional apto a atuar nesse mercado. 
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3 O USO DE TECNOLOGIA DIGITAL NA PROFISSÃO DE ADVOGADOS E 

JUÍZES 

 

 

É notório que a tecnologia se expandiu nos mais variados ramos o que traz 

a necessidade de adaptar o profissional à realidade do mercado. 

A tecnologia desempenha papel fundamental na transformação das 

profissões, e é esperado que as profissões tradicionais sejam substituídas por 

sistemas avançados ou por trabalhadores de menor salário que somente se 

vincularão a plataformas tecnológicas.  

 Para Lévy (2009), as grandes invenções tecnológicas permitem o 

desenvolvimento de novas funções, da mesma forma que obrigam a reorganizar as 

funções anteriores. 

Pode-se dizer que nos últimos 20 anos ocorreu uma modernização no espaço 

das atividades laborais que, consequentemente, aumenta a demanda de pessoas 

capacitadas para atuar nesse meio. (BALCAR, 2014). 

Segundo Schwab (2016), a expansão da tecnologia nas mais variadas áreas 

do conhecimento coloca o mundo diante da “Quarta Revolução Industrial”, 

caracterizada por: inteligência artificial, internet das coisas, armazenamento de 

energia, biotecnologia, veículos autônomos e as mais variadas inovações. 

Em razão dos avanços da tecnologia, a mudança no cenário das operações 

relativas à ciência do Direito mostrar-se-á mais expressiva nas duas próximas 

décadas se comparado ao ocorrido nos últimos dois séculos. (SUSSKIND, 2013). 

Neste quadro, a área jurídica necessita repensar as habilidades 

desenvolvidas pelo jurista e sua capacidade de lidar com esse cenário em 

crescimento. 

Destarte, cabe ressaltar a relevância no desenvolvimento de novas 

competências capazes de adequar o profissional do século XXI à realidade em que 

se encontra inserido. É necessário quebrar o paradigma de que somente o 

conhecimento técnico é suficiente, vez que o desenvolvimento tecnológico já é 

capaz de suprir a atividade humana nesse sentido. Assim, o novo jurista, além de 

ter que dominar as tecnologias inerentes à profissão, deverá ser capaz de 

desenvolver as capacidades que o desenvolvimento eletrônico não consegue suprir. 

(SALES; BEZERRA, 2018). 
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Nesse sentido, o relatório da Deloitte (2016) teve por estimativa que 39% dos 

trabalhos que envolvem serviços legais entrarão em risco de extinção em razão da 

velocidade de desenvolvimento tecnológico. Desta forma, a tendência mundial é de 

que os escritórios de advocacia passem a exercer serviços voltados não mais 

somente às práticas legais, integrando ao seu repertório conhecimentos de 

indústria, comércio, tecnologia da informação e outras áreas de expertise. 

Em conformidade com essa constatação, outro estudo realizado concluiu que 

até 2030, menor será a quantidade de escritórios de advocacia tradicionais em 

razão do crescimento das funções não jurídicas e em razão do maior uso da 

tecnologia como alternativa de carreira. (DELOITTE, 2016). 

Diante desses exemplos, pode-se constatar que o uso da computação 

cognitiva no Direito não é mera especulação, mas sim, uma realidade que tende a 

se tornar cada vez mais abrangente. Por isso, a adaptação e aceitação pelos juristas 

é indispensável, vez que as mudanças ocorrerão e o modo de trabalhar com o 

Direito será profundamente alterado. 

A adaptação ou não do profissional refletirá diretamente em sua 

sobrevivência no mercado de trabalho e, nesse sentido, o autor italiano Renato 

Borusso afirma que: 

 

Se o jurista se recusar a aceitar o computador, que formula um novo modo 
de pensar, o mundo, que certamente não dispensará a máquina, 
dispensará o jurista. Será o fim do Estado de Direito e a democracia se 
transformará facilmente em tecnocracia. (BORUSSO, 1989, apud, 
ATHENIENSE, 2017). 
 

A partir dessa análise, verifica-se a premente necessidade de reconfiguração 

da atuação profissional dos operadores do direito, uma vez que a tecnologia é uma 

realidade, e em pouco tempo fará com qualidade e assertividade muitas das funções 

que hoje dependem de um bacharel. 

Adverte Susskind (2018, p. 01, tradução nossa): 

 

a tecnologia não destrói profissões inteiras de uma vez.  Advogados, 
contadores ou médicos não vão chegar no trabalho e encontrar um robô 
sentado na cadeira deles. O que ela faz é mudar as tarefas e atividades 
que as pessoas realizam. E, em médio prazo, não achamos que haverá 
desemprego em massa, e sim redistribuição. É uma história na qual as 
tarefas e atividades que precisam ser realizadas para resolver os 
problemas que tradicionalmente só um médico, um advogado ou um 
contador resolveria serão bem diferentes e provavelmente serão feitas por 
pessoas diferentes. 
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Uma questão que precisa ser debatida nesse sentido, é se o crescimento 

exponencial da tecnologia se revelará como oportunidade ou derrocada aos 

profissionais do Direito. 

O desafio para os profissionais é entender o mundo digital e manusear seus 

sinais para transformá-lo em um auxiliador, e não em um obstáculo para sua prática 

profissional. Nesse interim, é indispensável pensar então em não somente alterar a 

mentalidade de quem está na prática, mas igualmente reformular o modo de ensinar 

o Direito e abordar a profissão nos bancos escolares. 

A capacidade de analisar bilhões de informação e de estabelecer conexões 

lógicas entre elas representa um ganho para o trabalho dos advogados e do Poder 

Judiciário. Ocorre que os avanços tecnológicos seguem numa grande velocidade e 

as faculdades de Direito continuam formando profissionais que em um breve espaço 

de tempo poderão ser substituídos por robôs. 

Certo é que a tecnologia afetará os postos de trabalho daqueles que 

executam tarefas repetitivas e, por isso, o novo profissional que o mercado 

demandará, implicará em ser reestruturado, e as Universidades deverão assumir o 

papel de formar este novo bacharel. 

A formação dos profissionais que atuam e atuarão nesta área depende em 

grande parte do ensino jurídico e de sua matriz curricular, de modo que o ambiente 

educacional se transforma em busca da adaptação das necessidades e realidades 

de cada momento da história política, social e econômica do país. (SOUZA JUNIOR, 

2018). 

Nesse sentido, Kenski (2012, p. 64) pontua que “a escola precisa assumir o 

papel de formar cidadãos para a complexidade do mundo e dos desafios que ele 

propõe”. 

 

3.1 A UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Para Wildisen (2015), a Inteligência Artificial é a teoria e o desenvolvimento 

de sistemas de computadores que irão executar tarefas que normalmente 

demandam inteligência humana, o que é chamado de “computação cognitiva”. 
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Fernández (2017), entende que se trata de um software que imita vários 

processos da mente considerados complexos, inteligentes e exclusivos do ser 

humano. Baseia-se, assim, na compreensão do ambiente que nos rodeia e em 

extrair e analisar uma série de dados por meio da experiência ou de aprendizado, 

para depois raciocinar e tomar decisões por conta própria. 

Entende-se, então, que a inteligência artificial na área jurídica seria um 

software com habilidade de adquirir e aplicar conhecimentos, além da capacidade 

de agir com racionalidade (aprendendo e gerando novos conhecimentos) a partir da 

junção de dados colhidos em sites jurídicos ou fornecidos por inteligência humana. 

Esse software surge objetivando realizar o processamento de grande quantidade 

de dados e então tomar decisões, de modo a facilitar e imprimir com celeridade as 

atividades realizadas pelos profissionais do direito. (SOUZA, 2019). 

Uma grande questão referente à inteligência artificial é que ela não realiza 

somente tarefas repetitivas, mas é capaz de tomar decisões, aprendendo e gerando 

novos conhecimentos a partir de seus dados internos, tamanho seu impacto e 

abrangência de atuação. 

Na década de 40 surgiram as primeiras pesquisas em Inteligência Artificial e 

Direito, marcadas pelo interesse dos juristas em processos de informatização do 

raciocínio jurídico. Estes estudos tiveram início com Loevinger no final dos anos 40, 

mas somente nos anos 60 surgiram os sistemas de aplicações de inteligência 

artificial na seara jurídica, com a mechanical jurisprudence e jurimetrics que 

consistiam em simples sistemas de recuperação de informação jurídica. 

(MAGALHÃES, 2005). 

A partir dos anos 70 surgiram vários projetos e dentre eles destaca-se 

LEGOL e TAXMAN. (SOUZA, 2019). 

O projeto LEGOL que realizou-se entre 1976 e 1980, por Ronald Stamper na 

London School of Economics, tinha o objetivo de criar técnicas mais avançadas para 

melhor análise, além de especificação de sistemas administrativos e de 

processamento de dados, com base na tradução de textos legais para linguagem 

de lógica formal de forma mais precisa e clara. No entanto, este projeto falhou, pois 

não conseguia realizar a tradução de textos legais complexos, muito técnicos ou 

que já tivessem várias emendas (STAMPER, 1977, apud COELHO, 2017). 

 O projeto TAXMAN, conduzidos por McCarty em Rutgers University, 

buscava desenvolver um programa com capacidade de realizar análise de 
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consequências tributárias de transações corporativas diante dos modelos de casos 

reais e dos conceitos contidos no Código Interno de Faturamento dos Estados 

Unidos. (NIBLETT, 1980, apud COELHO, 2017). 

A década de 70 foi marcada por diversos projetos de Sistemas Especialistas 

Jurídicos, dentre eles o CCLIPS (Civel Code Legal information Processing System) 

que tinha por objetivo a análise lógica automatizada sobre sistemas de regras 

jurídicas; o projeto JUDITH (desenvolvido por Poop e Schlink, da Universidade 13 

de Heidelberg e Darmstadst) com foco em auxiliar o profissional da área do Direito 

Civil, e o projeto LIRS (apresentado ao M.I.T por MELDMAN) com o objetivo de 

realizar pesquisa conceitual de informações no setor de títulos de crédito. 

(MAGALHÃES, 2005). 

Os anos 80 representaram um grande acréscimo na produção científica da 

Inteligência Artificial e do Direito, uma vez que teve início a realização de 

congressos, conferências e seminários internacionais que possibilitaram um grande 

intercâmbio de informações capazes de alavancar os projetos nesta área. Como 

exemplo de projeto desta época tem-se o HYPO, desenvolvido nos Estados Unidos 

para, diante de um caso apresentado pelo usuário, trazer uma argumentação 

apropriada com base em precedentes e exemplos. O HYPO consistia em um 

sistema inteligente que implementou o Raciocínio Baseado em Casos (RBC), 

inaugurando vários outros projetos nesta mesma linha. (MAGALHÃES, 2005). 

Nos anos 90, diversos sistemas híbridos foram desenvolvidos, e em sua 

maioria, combinavam técnicas como: Raciocínio Baseado em Casos (RBC) e 

Raciocínio Baseado em Regras (RBR) que compõem as Redes Neurais Jurídicas 

(RNJ). Adiante, surgem os sistemas baseados em Conhecimento Jurídico (SBC), 

incluindo uma área específica da ciência da computação com a característica 

principal de ter capacidade para conectar informação para o domínio em que a 

informação é utilizada. (MAGALHÃES, 2005). 

A difusão da internet, dos computadores pessoais e dos smartphones nos 

primeiros anos do século XXI ficaram marcados pela grande e crescente produção 

de dados, que combinada com os avanços em hardware de memória ensejou o 

nascimento da chamada Big Data. (COELHO, 2017). 

No mais, na primeira década dos anos 2000, além do surgimento de 

processadores mais avançados, foram observadas novas abordagens em técnicas 

de Aprendizagem pela Máquina (Machine Learning). (SOUZA, 2019). 
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A Machine Learning, consiste no elemento que compõe a Inteligência 

Artificial, baseando-se no desenvolvimento de algoritmos de indução e outros 

capazes de “aprender” e fazer previsões a partir de dados, proporcionando à 

máquina as habilidades de aprender e prever situações sozinha, isto é, sem ser 

explicitamente programada. (KOHAVI; PROVOST, 1998). 

Diante deste contexto, pode-se inferir que a inteligência artificial no Direito é 

produto típico dos séculos XX e XXI, em razão do grande avanço tecnológico e da 

mudança de paradigma na área jurídica que reconhece a integração interdisciplinar 

das ciências buscando um novo modelo teórico-metodológico na tentativa de 

resolver questões que não são mais setorizadas. (SOUZA, 2019). 

 

3.1.1 A utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário no mundo 

 

A utilização da computação cognitiva na advocacia é realidade em grandes 

escritórios nos Estados Unidos. Por exemplo, o robô advogado Ross, que se baseia 

na tecnologia Watson, funciona como fonte de consulta avançada, respondendo 

perguntas dos colegas como uma biblioteca virtual, além de possuir a capacidade 

de adquirir conhecimento progressivamente a partir do relacionamento com colegas 

advogados. (ATHENIENSE, 2017). 

Ross possui capacidade de armazenamento para arquivar toda a legislação, 

jurisprudência, precedentes, citações e outras fontes de informação jurídica 

estadunidense além de possuir a capacidade de atualização diária do conteúdo 

armazenado. Diante dessa capacidade de armazenamento e competência de 

cognição de geração de dados a partir delas, o “advogado robô” tornou-se 

importante ferramenta de auxílio para advogados, trazendo respostas com 

fundamentação e sugerindo soluções jurídicas para as situações. (ATHENIENSE, 

2017). 

No JPMorgan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, o programa 

COIN (Contract Intelligence) é utilizado para analisar acordos financeiros de 

empréstimo comercial. A atividade que consumia cerca de 360 mil horas de 

advogados por ano, agora é realizada pela máquina em segundos e com menos 

propensão ao erro. (BICUDO, 2017). 
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Uma outra plataforma, criada em 2004 pelo advogado Noorie Bechor para 

revisão de contratos, é a LawGeex. Através da plataforma, seus clientes que são, 

em sua maioria, departamentos jurídicos corporativos, enviam contratos e recebem, 

em cerca de uma hora, um relatório que detalha as cláusulas faltantes e que exigem 

revisão, o que implica em economia de 80% do tempo de revisão e diminuição de 

custos. (KOHN, 2017). 

O DoNotPay, é um chatbot que foi criado por um rapaz de 19 anos com o 

intuito de auxiliar motoristas que se sentem lesados por multas de trânsito nas 

cidades de Londres e Nova Iorque. O programa atua, principalmente, preenchendo 

burocráticos formulários de contestação das multas. (ATHENIENSE, 2017). 

 

3.1.2 A utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário Brasileiro: do processo 

judicial eletrônico ao uso da inteligência artificial  

 

O processo judicial é o instrumento pelo qual os operadores do Direito 

acionam o poder público para que “diga o Direito”, resolvendo conflitos e 

promovendo a paz social mediante aplicação da lei ao caso concreto (REZENDE, 

2016). 

Cada vez mais as pessoas têm se utilizado dos processos judiciais para 

buscar soluções para as mazelas que enfrentam, porém, a demanda pela tutela 

jurisdicional é bem maior do que a capacidade do Poder Judiciário (REZENDE, 

2016). 

A Lei 11.419/06 de 16 de dezembro de 2006, permitiu a informatização do 

processo judicial no Brasil e a adoção do processo eletrônico pôde efetivamente 

contribuir para modernização da Justiça Brasileira, permitindo maior eficiência. 

(MACHADO; MIRANDA, 2010). 

O crescimento da população, a falta de funcionários e de infraestrutura, e o 

aumento de processos, são alguns dos motivos que levaram o legislador a 

reconhecer a necessidade de informatização do processo e sua tramitação digital 

para melhorar a prestação da tutela jurisdicional. (MACHADO; MIRANDA, 2010). 

O processo digital traz a possibilidade de tornar o Judiciário brasileiro mais 

célere, quebrando o paradigma da Justiça arcaica e ineficiente. O processo judicial 
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digital pode ser definido como sistema de informática que reproduz todo o 

procedimento judicial no meio eletrônico, substituindo os atos processuais 

realizados no papel por armazenamento e manipulação dos autos em meio digital. 

(MACHADO; MIRANDA, 2010). 

Para Tejada (2006), a morosidade é a antítese da justiça e essa lentidão é 

tão grave que, segundo o Ipea, a ineficiência da justiça é responsável pela redução 

em 25% da taxa de crescimento de longo prazo no país. 

O combate à lentidão no trâmite processual passa por diversas reformas 

legislativas, mas também demanda investimento em ferramentas que auxiliem 

juízes e tribunais a cumprirem suas funções de forma menos burocrática. (TEJADA, 

2006). 

O processo eletrônico funciona por meio de um portal de internet no qual os 

usuários (juízes, servidores da justiça e advogados) são cadastrados e identificados 

com login e senha. O advogado constituído pela parte autora elaborará a petição 

inicial e do seu próprio escritório a distribuirá. Após ser enviada, a petição inicial é 

distribuída instantaneamente, e nesse momento, o interessado recebe o número do 

processo, a Vara e qual juiz julgará o processo. Recebendo a ação virtual, o juiz, 

após verificar a regularidade da ação, determina a citação do réu que também é 

feita de forma eletrônica, apenas com o clique de um botão. Assim, o processo 

eletrônico, além de funcionar em tempo real, faz desaparecer as barreiras do tempo 

e distância, podendo o feito ser acessado a todo momento e por todos os 

interessados ao mesmo tempo e de qualquer lugar. (TEJADA, 2006). 

Conforme destacado por Silva e Spengler (2013, p. 01) esses são os 

benefícios alcançados: 

 

O processo eletrônico visa à eliminação do papel na tramitação das mais 
diversas ações, afastando a tradicional realização de atos mecânicos, 
repetitivos, como o ato de protocolar uma inicial, a autuação do processo, 
a numeração de folhas. Acaba a tramitação física dos autos da distribuição 
para secretaria (ou cartório), desta para o gabinete do promotor ou do 
magistrado, e a necessidade de cargas dos autos. Facilita a comunicação 
dos autos processuais com a intimação de advogados e de partes, 
realizada diretamente no sistema. Agiliza a confecção de mandados, 
ofícios, publicações, expedição de precatórias, carta de ordem e entre 
outros.   
 

Para Lira (2014), o processo eletrônico pode ser entendido como completa 

substituição do meio físico pelos meios de armazenamento disponibilizados pela 

informática. De modo que, ao invés de autos impressos, formando cadernos que se 
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amontoam nos cartórios, tem-se bases de dados que armazenam o conteúdo dos 

processos em si e não apenas sua movimentação. 

Destaca-se, desse modo, que para usufruir de todos esses benefícios, basta 

que o usuário tenha noções de informática, esteja cadastrado no sistema e tenha 

acesso à internet. 

No caso do Estado do Paraná, em maio de 2007 foi criado o sistema 

PROJUDI com projeto piloto na Comarca de Campo Largo-PR, sendo que em 2012, 

cinco anos após sua implantação, o programa já tinha alcançado 1 milhão de 

processos cadastrados e já estava em funcionamento em todas as Varas Cíveis do 

Paraná. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, 2018). 

O PROJUDI foi implementado pela Resolução 03/2009 do Tribunal de Justiça 

do Paraná consistindo em um software que oferece, por meio digital para tramitação 

de processos, onde todos os personagens envolvidos interagem de forma eletrônica 

e segura, sendo que o processo fica acessível na internet e todas as partes 

envolvidas podem acessá-lo a qualquer momento. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

PARANÁ, 2018). 

Nesse sentido, constata-se que no caso do Poder Judiciário Brasileiro, a 

partir da Lei 11.419/06 de 16 de dezembro de 2006, se experimenta os reflexos da 

tecnologia no mundo jurídico, de modo que juízes, servidores, advogados e partes 

já se familiarizam com a nova forma de pensar e conduzir o processo. 

Tanto é que na situação que se instalou no país, desde meados de março de 

2020, em razão da pandemia, com a suspensão dos serviços presenciais nos 

Tribunais, os serviços jurisdicionais quase não foram afetados (com exceção de 

audiências e perícias), uma vez que a grande maioria de processos constam na 

tramitação eletrônica e  puderam ser facilmente conduzidos no home office.  

O Tribunal de Justiça do Paraná destacou em vários momentos que a 

produtividade no período inclusive aumentou, atestando a eficiência dos sistemas e 

programas existentes. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, 2020). 

Outra realidade no mundo jurídico atual no nosso país diz respeito aos 

sistemas desenvolvidos para auxiliar na condução de processos, aumentando ainda 

mais a celeridade e efetividade do serviço jurisdicional. 

O Tribunal de Justiça de Rondônia desenvolveu o sistema Sinapse para 

prover inteligência artificial ao sistema de Processo Judicial Eletrônico. (OAB 

RONDÔNIA, 2019). 

https://www.tjpr.jus.br/destaques/-/asset_publisher/1lKI/content/projudi-completa-10-anos-com-mais-de-8-milhoes-de-processos-eletronicos-cadastrados/18319?inheritRedirect=false#:~:text=Nesta%20quarta%2Dfeira%20(17%2F,a%20compet%C3%AAncia%20de%20Juizado%20C%C3%ADvel.)
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No âmbito do TJ do Rio Grande do Norte existem os robôs Poti, Clara e 

Jerimum. O primeiro, executa tarefas de bloqueio, desbloqueio de contas e emissão 

de certidões relacionadas ao Bacen Jud. Jerimum foi criado para classificar e rotular 

processos e Clara lê documentos, sugerindo tarefas e recomendando decisões. 

(OAB RONDÔNIA, 2019). 

Elis e Dra. Luzia foram criadas para atuar em execuções fiscais, pertencendo 

a primeira ao TJ de Pernambuco, e a segunda à Procuradoria Geral do Distrito 

Federal. (COELHO, 2017). 

No Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem-se o Radar que visa a 

identificação de processos que se relacionam com demandas repetitivas. (LOPES, 

2018). 

 O Hórus, na Vara de Execuções Fiscais do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal que proporcionou resultados efetivos e rápidos no cadastramento de 

processos digitalizados, além de ter integrado a digitalização de processos físicos 

com o PJe, viabilizou movimentações processuais no sistema judicial legado. 

(CGTI/ACS, 2019). 

No Tribunal Superior do Trabalho, o sistema Bem-te-vi se presta ao 

gerenciamento de processos para análise de tempestividade. (NOTÍCIAS DO TST, 

2019). 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, Sócrates foi desenvolvido no 

intuito de realizar exame automatizado do recurso e do acórdão recorrido, 

apresentando referências legislativas, listagem de casos semelhantes e sugestão 

de decisão. (MIGALHAS, 2019). 

Por fim, destaca-se Victor, criado pelo Supremo Tribunal Federal em parceria 

com a Universidade de Brasília. Em síntese, esse software usa IA para elevar a 

eficiência e a velocidade da avaliação judicial que chegam à Corte. O software 

identifica demandas de repercussão geral, converte imagens em textos no processo 

digital, localiza documentos (peça processual, decisão, etc.) no acervo do Tribunal, 

e separa e classifica as peças processuais mais utilizadas nas atividades do STF. 

(OAB RONDÔNIA, 2019). 

A análise da crescente implementação da tecnologia no mundo do trabalho 

do operador do Direito leva a questionar se os docentes dos cursos jurídicos estão 

habituados com a tecnologia em suas aulas, se estão cientes dessa profunda 
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transformação no mundo do trabalho e se preparam os alunos para a realidade que 

enfrentarão após a formatura. 
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4 USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SALA DE 

AULA PELOS PROFESSORES DOS CURSOS DE DIREITO 

 

 

A utilização de máquinas e computadores no ensino não é algo tão recente. 

Encontra-se referências na literatura específica de que, em 1924, era utilizada uma 

máquina de apoio para correção de provas objetivas. Desde 1950 existia a ideia de 

máquinas para ensinar a partir de instruções programadas, segundo concepções 

de Skinner. (VALENTE, 1998).  

A questão, porém, é que a tecnologia sozinha não melhora o ensino, cabe ao 

professor utilizar as ferramentas a seu favor para atingir seus objetivos. Em verdade, 

a tecnologia é ferramenta privilegiada, mas jamais o objetivo em si, afinal, a mera 

utilização da tecnologia no ensino não traz qualquer garantia na melhora do 

aprendizado. (BRUCH; GOULART, 2015). 

Os desafios que se relacionam com a educação estão presentes em todas 

as áreas do saber e no ensino jurídico há uma crise das mais diversas ordens, 

incluindo os métodos utilizados em sala de aula. (CINTRA; CAMURÇA; REIS, 

2018). 

Verifica-se que o ensino jurídico não tem conseguido acompanhar as 

transformações sociais, políticas e econômicas do país, de modo que o tempo do 

Direito é muito mais lento do que o tempo da sociedade. (SOUSA; ALMEIDA; 

CAMARGO, 2013). 

O emprego das Tecnologias de Informação e Comunicação implicaram 

mudanças na forma como se ensina e como se aprende, porém, na aula jurídica 

tem-se a impressão de que bastam professores, alunos, códigos e manuais para se 

garantir a formação. (MERCADO, 2016). 

A discussão a respeito da inclusão de métodos tecnológicos no ensino 

jurídico passa pela discussão da metodologia do ensino nesta área. É possível 

afirmar que há necessidade de atualizar toda a metodologia do ensino superior para 

incluir a formação tecnológica do aluno, para que estes possam, então, transitar nos 

meios digitais cada vez mais presentes. (BRUCH; GOULART,2015). 

Igualmente, deve-se considerar que o ensino não se consubstancia apenas 

na transferência de conhecimento, sob pena de cair na chamada “concepção 
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bancária da educação”, em que educar é mero depósito de conteúdo. 

Contrariamente, a educação tem a função de ampliar a criatividade humana, 

desenvolvendo, assim, postura reflexiva através de postura dialógica. (BRUCH; 

GOULART, 2015). 

Entre os desafios postos aos professores universitários atualmente, estão a 

criação de um ambiente interativo que possibilite mediação pedagógica, produção 

de conhecimento colaborativo e ainda desenvolvimento de competências para 

utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação. (MERCADO, 2016). 

Bruch e Goulart (2015), reforçam a necessidade de se atualizar as 

metodologias no ensino superior, ampliando o papel do professor na formação de 

novas competências no que diz respeito ao ambiente digital. 

Os reflexos da internet na educação nunca foram tão marcantes e esse fato 

deve definir novas abordagens educacionais, tendo em vista que, ao passo que 

acontece a evolução tecnológica, deve também acontecer uma revolução 

educacional. (GIOVA, 2015). 

O modelo de educação centrado na transmissão de conteúdos fragmentados 

e fora do contexto e que supõe o conhecimento como acúmulo de informações, não 

dá conta da complexidade característica deste século. (CURY, 2012). 

Os docentes precisam se adaptar às novas gerações de alunos letrados em 

novas mídias, e precisam perceber que os livros e códigos vêm sendo 

paulatinamente substituídos por materiais multimídia e acesso imediato a fontes 

organizadas por mecanismos de busca. (VIERA, 2012). 

Estratégias didáticas com TDIC podem se constituir como um agente de 

mudanças para melhoria na qualidade do ensino jurídico, o que demanda 

professores com sólida formação, com conhecimentos didáticos além do domínio 

do conteúdo. (PONTE JUNIOR, 2003). No entanto, para atender essa realidade 

educacional com uso de TDIC, é necessário que os professores estejam em 

permanente processo de formação, tanto de conhecimentos quanto de novas 

metodologias e tecnologias de ensino. (PACHANE; PEREIRA, 2004). 

As novas formas de aprender e interagir com TDIC exigem novas 

metodologias de ensino, focando na revisão de procedimentos e métodos de 

ensino. (MERCADO, 2016). 

Os problemas de aspecto metodológico no ensino superior são agravados 

pela manutenção da abordagem de ensino tradicional, associada ao estilo de aula 
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expositiva e ausência de preparação dos professores. Assim, o aprendizado no 

curso de Direito ocorre por meio de um monólogo em que o professor fala à 

exaustão para um grupo de alunos que tem sua atuação reduzida à transcrição da 

lição. (MERCADO, 2016). 

A figura do professor é fator determinante para construção de um modelo de 

educação que se considera ideal. Logo, a revolução do sistema educativo brasileiro 

terá que passar pela reforma na formação dos educadores, ou seja, é preciso 

educar os educadores de modo que acompanhem as evoluções e mudanças que a 

sociedade sofre constantemente. (RANGEL, 2017). 

No quadro atual de mudanças, não é razoável ao professor continuar atuando 

em sala de aula como fazia no século passado. Não é cabível atuar na formatação 

da aula utilizando os mesmos métodos da época do descobrimento do Brasil 

propostos na Ratio Studiorum de 1599 (ANASTASIOU; ALVES, 2004). 

Entre os docentes universitários existe um hábito de trabalho com 

predominância na exposição do conteúdo em aulas expositivas ou palestras. Esse 

habitus reforça a ação de transmissão de conteúdos prontos. No mais, a atual 

configuração curricular e a organização das disciplinas em grade têm a palestra 

como a principal forma de trabalho (ANASTASIOU; ALVES, 2004). 

 

4.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E USO DE TECNOLOGIA DIGITAL DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Conforme Imbernón (2000) a profissão docente não deve mais encarar seu 

papel como mera transmissora de conhecimentos, mas sim, de educadora de 

futuros cidadãos na nova sociedade. O ambiente educacional deve deixar de ser o 

lugar onde se aprende o básico e se reproduz conhecimento para assumir a 

manifestação de vida em toda sua complexidade, ensinando o mundo e suas 

manifestações. 

Paulo Freire (2011), afirma que ensinar é uma especificidade humana, mas 

essa tarefa exige algumas competências, tais como: ter segurança, ser 

comprometido, saber escutar e ter competência profissional. Assim, é necessário 

entender que “o professor que não leva a sério sua formação, que não estude, que 

não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar 

as atividades de sua classe”. (FREIRE, 2011, p. 89-90). 



33 
 

 

A respeito da formação docente, Gauthier ressalta que o conhecimento 

específico de ensinar, adquirido nos processos formativos e em constante relação 

teórico prática, diferencia o professor dos demais profissionais. (GAUTHIER, 2006). 

Segundo Libâneo (2011), primeiramente o professor precisa dominar o 

conteúdo da sua matéria, porém a formação didático-pedagógica é essencial para 

que estabeleça a ligação dos princípios gerais que regem as relações entre o ensino 

e a aprendizagem. 

Neste aspecto, 

 

                                         é evidente a necessidade de reforçar a dimensão pedagógica de nossa 
docência para adaptá-la às condições variáveis de nossos estudantes. 
Impõe-se a nós a necessidade de repensar as metodologias de ensino que 
propomos a nossos estudantes (considerando a condição de que estamos 
trabalhando para um processo de formação contínua); a necessidade de 
revisar os materiais e recursos didáticos [...]; a necessidade de incorporar 
experiências e modalidades diversas de trabalho [...]. Este não é, 
naturalmente, um trabalho fácil; ao contrário disso, exige uma reconstrução 
do perfil habitual dos professores universitários. (ZABALZA, 2004, p. 31). 

 

   É imprescindível construir modelos que valorizem a preparação e o 

desenvolvimento do docente e para avançar nessa formação profissional 

universitária é necessário construir um novo lugar institucional que deve estar 

fortemente ancorado na universidade, mas deve também permitir a junção das 

várias realidades que configuram o campo docente. (NÓVOA, 2017). 

Os professores dos cursos jurídicos são em sua maioria bacharéis (juízes, 

promotores, procuradores e advogados) que, não obstante grande conhecimento 

teórico a respeito das matérias, não detêm formação específica para compreender 

as especificidades da carreira do magistério. 

Persiste a tradição em ambientes universitários de se considerar que um 

profissional experiente e qualificado em sua área está apto à docência, porém, “na 

formação do professor é preciso saberes específicos para uma boa prática 

profissional, entre eles os saberes pedagógicos”. (OLIVEIRA, 2015, p. 36). 

A docência universitária surge como possível área de atuação para aqueles 

que fizeram bacharelado, muito embora estes não tenham uma formação específica 

voltada para o ensino. São profissionais que possuem diversas especializações na 

área de atuação, mas são carecedores dos conhecimentos necessários ao 

exercício da docência. (ALMEIDA, 2012; BARROS; DIAS, 2019). 
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Neste aspecto tem-se que a Universidade deveria ter um compromisso de 

contribuir para a formação desses docentes, sendo necessário que os professores 

encontrem um espaço para elaboração de saberes e práticas que potencializam sua 

ação pedagógica. (BARROS; DIAS, 2019).  

A formação pedagógica dos professores dos cursos de Direito é 

imprescindível para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. Nesse 

sentido, as instituições de ensino superior devem desempenhar papel 

preponderante na qualificação de seus professores, uma vez que, a falta de 

formação, impacta diretamente a qualidade do ensino. (BECERRA, 2010). 

O processo educativo é uma atividade de conscientização e deste modo não 

pode a Universidade se omitir da tarefa de acordar a consciência dos docentes. 

(VASCONCELOS, 2010). 

As várias categorias profissionais buscam enfrentar e responder prontamente 

as demandas sociais e os professores não podem ser diferentes. A necessidade de 

atualização constante dos docentes pelas universidades é imprescindível para 

manter a qualidade da educação. (VASCONCELOS, 2010). 

Ao realizar investimentos na formação pedagógica dos professores, as 

universidades permitem que os docentes aprendam a utilizar estratégias 

pedagógicas em suas aulas, bem como permite que todo o corpo docente esteja 

em frequente troca de experiências. (FRANCISCHETTO; PINHEIRO, 2018). 

Nas palavras de Stasiak (2007, p. 290): 

 
O professor precisa encontrar condições adequadas na instituição de 
ensino à qual se encontra vinculado. A iniciativa é de responsabilidade da 
instituição, que precisa criar meios para formação de grupos de discussão, 
disponibilizando um horário de trabalho pedagógico coletivo, promovendo 
a troca de experiências e o desenvolvimento de trabalho de pesquisa sobre 
temas eminentemente pedagógicos. 

 

Há um desafio em identificar quais ações são necessárias para lidar com a 

realidade e romper com as formas tradicionais memorativas. Umas das possíveis 

saídas seria, então, a realização de oficinas pedagógicas na quais a experiência de 

cada membro do corpo docente seja apresentada. Nas instituições em que os 

processos de profissionalização já ocorrem, a adoção de novas formas de fazer aula 

também se torna habitual. (ANASTASIOU; ALVES, 2004). 
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Neste contexto de necessidade de um contínuo processo de formação de 

professores universitários, acresce-se o fato do surgimento das novas tecnologias 

que se apresentam como recursos pedagógicos de extrema importância. 

Segundo Pocho (2000, p. 14) “vivenciar novas formas de ensinar e aprender 

incorporado às tecnologias requer cuidado com a formação inicial e continuada do 

professor”. Para Tajra (2007, p. 112), “um dos fatores primordiais para a obtenção 

do sucesso na utilização da informática na educação é a capacitação do professor 

perante essa nova realidade educacional.” 

Nas palavras de Demo (2008, p. 139), 

 
Temos que cuidar do professor, pois todas as mudanças só entram bem 
na escola se entrarem pelo professor, ele é a figura fundamental.  Não há 
como substituir o professor.  Ele é a tecnologia das tecnologias, e deve se 
portar como tal. 

 

As inovações tecnológicas se dão de forma rápida e isto influencia 

diretamente nas práticas escolares possibilitando adoção de novos métodos e 

novas práticas educativas. (LEAL; SANTOS, 2016). 

É fato que as tecnologias facilitam e contribuem muito na prática pedagógica, 

mas para que alcance esse objetivo todos os professores devem saber manuseá-

la. Neste ponto, a administração escolar deve dar apoio aos docentes, oferecendo 

a capacitação necessária para o uso desses recursos. (LEAL; SANTOS, 2016). 

É importante que o professor possa refletir sobre essa nova realidade, 

repensando sua prática e construindo novas formas de ação. Para isso, será 

indispensável que tenha conhecimento sobre os recursos tecnológicos disponíveis, 

sabendo manuseá-los e, principalmente, reconhecendo seu potencial enquanto 

instrumento pedagógico. Às escolas cabe introduzir as novas tecnologias, mas 

também cabe conduzir o processo de renovação na prática do professor. (LEAL; 

SANTOS, 2016). 

A instituição de ensino quando implanta a utilização da tecnologia deve, em 

primeira instância, preparar seus profissionais e dar respaldo para garantir um 

ensino de qualidade.  

Muitos professores apresentam dificuldade na utilização das tecnologias que 

vão desde o manuseio até a percepção das possibilidades das mesmas no processo 

de ensino-aprendizagem, o que faz com que apenas informatizem as metodologias 
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tradicionais. Capacitação, atualização e reciclagem se apresentam, então, como 

iniciativas que devem ser desenvolvidas pela escola para aprimorar o profissional. 

(NASCIMENTO; GOMES, 2019). 

Segundo Gatti e Barreto (2010, p. 200), tal formação objetiva 

   

atualização e aprofundamento de conhecimentos como requisito natural do 
trabalho em face do avanço nos conhecimentos, as mudanças no campo 
das tecnologias, os rearranjos nos processos produtivos e suas 
repercussões sociais. 

 

As faculdades precisam compreender que somente equipar o ambiente com 

computadores e recursos tecnológicos, não é sinônimo de mudança pedagógica. 

(NASCIMENTO; GOMES, 2019). 

 
Tanto no Brasil como em outros países, a maioria das experiências com o 
uso de tecnologias informacionais na escola estão apoiadas em uma 
concepção tradicional de ensino e aprendizagem. Esse fato deve alertar 
para a importância da reflexão sobre qual é a educação que queremos 
oferecer aos nossos alunos, para que a incorporação da tecnologia não 
seja apenas o  “antigo” travestido de “moderno”. (BRASIL, 1998, p. 140-
141). 

 

Nesta perspectiva, percebe-se que estimular a utilização da tecnologia pelos 

professores é tão importante quanto capacitá-los para que desenvolvam as 

habilidades necessárias para compreender e lidar com a sociedade atual. 

(NASCIMENTO; GOMES, 2019). 
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5 MÉTODO 

 

 

Nesta seção estão descritas as formas como foram respondidas as questões 

do estudo, subdivididas em: tipo de pesquisa; local e participantes; técnica de coleta 

de dados; procedimentos da pesquisa e forma de análise dos dados.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o registro 

CAAE 30054120.7.0000.0108, parecer de aprovação n. 3.967.381, como um dos 

objetivos do projeto: “As múltiplas linguagens no uso das tecnologias digitais de 

informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem de acadêmicos 

de cursos superiores híbridos”.  

5.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Este estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva, uma vez que expõe 

características e estabelece correlações entre variáveis. Neste trabalho, o papel do 

pesquisador é delimitado pela descrição do fenômeno observado, sem ingerências 

nas relações de causalidade entre as variáveis objetos do estudo (APPOLINÁRIO, 

2007). Deste modo, o pesquisador busca realizar sua análise dos dados de 

pesquisa com vistas a interpretar os fatos e entender os processos envolvidos, sem 

manipular ou causar interferências.  

 

5.2 LOCAL E PARTICIPANTES  

 

A pesquisa foi realizada mediante aplicação de questionário na plataforma 

Google Forms. O link para responder o questionário foi encaminhado para cerca de 

30 (trinta) professores dos cursos de Direito das várias instituições de ensino 

superior da cidade de Londrina-PR e 12 (doze) foram os que atenderam a 

solicitação. 

Como critério de inclusão da amostra, estabeleceu-se como necessário que 

os professores dessem aula em alguma das instituições de ensino superior da 

cidade que ofertam o curso de Direito, de modo que o questionário somente foi 

aplicado e respondido após sua aprovação no comitê de ética.  
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5.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a realização da coleta de dados, foi utilizado como técnica de pesquisa 

a aplicação de um questionário composto por: 

- 7 questões para averiguar o perfil dos professores respondentes, com 

perguntas sobre sexo, idade, formação, área de formação, disciplina que leciona, 

tempo na docência e atividade profissional além da sala de aula. 

- 11 perguntas fechadas com as opções de resposta “concordo muito 

(sempre)”, “concordo (às vezes)”, “não sei opinar”, “discordo (raramente)” e 

“discordo muito (nunca)” e que tiveram por objetivo averiguar a utilização de TDIC 

na prática docente e utilização e conhecimento pelos professores de programas de 

processos jurídicos da área, de recursos digitais na prática profissional fora da sala 

de aula e de programas de Inteligência Artificial desenvolvidos para o profissional 

do direito. 

- Questões abertas para elucidar indagações como: em que momento e com 

qual objetivo são utilizadas na aula metodologias de organização ou apresentação; 

quais tecnologias são utilizadas em sala de aula;  em qual momento e com qual 

objetivo são abertos para os alunos em aula os sites de programas jurídicos; 

quantas oficinas pedagógicas o professor já participou;  quais assuntos tratados nas 

semanas/oficinas pedagógicas; quais assuntos os professores gostariam que fosse 

abordado nas oficinas pedagógicas e quais assuntos foram tratados nas formações 

recebidas durante o período da pandemia.  

- Três (3) perguntas com opção de resposta “SIM” ou “NÃO” que 

questionaram se, no período da pandemia, os respondentes receberam alguma 

formação específica; se os respondentes foram consultados sobre os assuntos a 

serem tratados nas oficinas pedagógicas e se os professores já participaram de 

semanas/oficinas pedagógicas. 

- Como o questionário foi respondido por professores de diversas instituições 

de ensino superior e ao verificar que para algumas delas só um professor respondeu 

e para outras havia mais de um respondente, foi realizada entrevista por meio do 

WhatsApp com um professor de cada instituição para averiguar a estrutura 

fornecida em cada instituição de ensino para uso de tecnologia, mediante a 

realização de três perguntas: 1) ‘Você possui acesso permanente à internet no 
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ambiente de trabalho?” 2) “Existe computador em todas as salas de aula no seu 

trabalho?” E 3) “As salas de aula tem Datashow?”. 

Para a construção das questões relativas ao uso de tecnologia digital na 

profissão dos operadores do direito teve-se por base os estudos de: Susskind, 

(2018); Souza Junior, (2018) e Salles e Bezerra (2018). As questões sobre o 

conhecimento dos docentes a respeito dos programas de inteligência artificial foram 

elaboradas com base em estudos de Atheniense (2017). As questões do 

questionário que contemplaram o uso de TDIC em sala de aula, basearam-se nos 

estudos de Mercado (2016); Bruch e Goulart (2015) e Moran (2015). Por fim, as 

questões relativas à formação pedagógica foram elaboradas com base nos estudos 

de Imbérnon (2000); Gauthier (2006) e Nóvoa (2017). 

 

5.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

As análises utilizaram-se da técnica de análise de conteúdo. Uma função 

dessa técnica refere-se a encontrar respostas para as questões formuladas e outra 

função diz respeito a descobrir o que está “por trás dos conteúdos manifestos”. 

Essas funções se complementam no estudo e as categorias apresentadas nos 

resultados emergem das questões de pesquisa. (GOMES, 2003, p.74). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa mediante análise 

de cada uma das questões que compuseram o questionário e as entrevistas. 

O questionário foi dividido nas seguintes categorias: perfil do docente, 

utilização de TDIC pelos professores em sala de aula e na prática profissional e 

formação pedagógica oferecida aos professores pelas universidades para o uso de 

TDIC em sala de aula. 

6.1 PERFIL DO DOCENTE 

 

Nesta subseção apresentam-se os dados referentes ao sexo, idade, 

formação, área de formação, disciplina que os respondentes lecionam, tempo na 

docência e atividade profissional além da sala de aula. 

A pesquisa foi realizada com professores de Faculdades, Centros 

Universitários e Universidades que oferecem o curso de direito na cidade de 

Londrina, de modo que o questionário foi respondido por doze (12 professores), 

sendo 06 (seis) do sexo masculino e 06 (seis) do sexo feminino. 

Os professores participantes da pesquisa têm entre 28 e 59 anos e a maioria, 

09 (nove) professores (74,9% dos respondentes), têm mais de 40 anos. 01 (um) 

professor tem menos de 30 anos, 02 (dois) professores têm entre 30 e 40 anos, 05 

(cinco) professores têm entre 40 e 50 anos e 04 (quatro) professores têm entre 50 

e 60 anos.  

Todos os professores respondentes são graduados em Direito (dois possuem 

outras graduações: ciências contábeis e economia). Um tem especialização, 08 

(oito) têm mestrado e 03 (três) são doutores. 

Com relação à disciplina ministrada pelos professores participantes da 

pesquisa têm-se que 04 (quatro) deles lecionam a disciplina de Direito Processual 

Civil, 01 (um) deles leciona Direito Empresarial, 03 (três) deles lecionam Direito 

Tributário, 03 (três) lecionam Direito Civil, 03 (três) lecionam Direito do Trabalho, 01 

(um) deles leciona Processo do Trabalho e 02 (dois) lecionam matérias de Direito 

Público. Aqui, o mesmo professor pode ter escolhido mais de uma disciplina. 



41 
 

 

Com relação aos anos de atuação na docência tem-se que 01 (um) professor 

atua há 3 anos, 02 (dois) professores atuam há 6 anos em sala de aula, 01 (um) 

professor atua há 8 anos, 01 (um) professor atua há 10 anos, 01 (um) professor 

atua há 15 anos, 02 (dois) professores atuam há 17 anos, 01 (um) professor atua 

há 18 anos, 02 (dois) professores atuam há 23 anos e 01 (um) professor atua há 27 

anos. A maioria dos respondentes, oito professores (66,6% dos respondentes) têm 

mais de 10 anos de experiência em sala de aula. (GRÁFICO 1). 

 

Gráfico 1 - Tempo de docência. 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Sobre a atividade exercida por esses professores, além da sala de aula, tem-

se que a grande maioria deles ainda trabalha como advogado ou procurador de 

entidades públicas, sendo que somente um dos respondentes não tem outra 

ocupação profissional além da sala de aula. 

Segundo o Censo da Educação Superior em 2018 que teve seus resultados 

divulgados em 2019, o Brasil tem mais de 397 mil professores atuando no ensino 

superior. Os homens são maioria na docência das instituições públicas e privadas 

e em ambas as redes, a idade média dos professores é de 38 anos. Com relação à 

formação acadêmica, o doutorado é a titulação mais frequente na rede pública e 

nas instituições privadas, o mestrado é mais comum. No entanto, o ensino privado 

possui maior quantidade de professores, cerca de 215 mil contra 183 mil da pública. 
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(EDUCAMAISBRASIL, 2019). Esses dados coincidem com os encontrados nesse 

estudo. 

Quando da análise da titulação dos professores que participaram da 

pesquisa, constatou-se que as especializações, mestrado e doutorado são em 

áreas do Direito (Direito Processo Civil, Direito do Trabalho, Direito Ambiental, 

Direito Tributário, Filosofia Jurídica, Direito Constitucional, Direito Empresarial e 

Direito Negocial). Os docentes não relataram especializações em outras áreas. Para 

Oliveira (2019) são raras as pós-graduações na área do Direito que possuem um 

foco na docência do ensino superior. (OLIVEIRA, 2019). 

 

6.2 DA UTILIZAÇÃO DE TDIC PELOS PROFESSORES EM SALA DE AULA E NA 

PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

Nesta parte, apresentam-se os dados referentes: a estrutura das instituições 

em relação à TDIC; o domínio dos professores sobre o ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA); a utilização de tecnologias digitais em sala de aula; utilização 

e conhecimento pelos professores de programas de processos jurídicos da área, de 

recursos digitais na prática profissional fora da sala de aula e de programas de 

Inteligência Artificial desenvolvidos para o profissional do direito: 

a) Estrutura disponível: 

Sobre a estrutura disponível em sala de aula para utilização dos recursos 

tecnológicos, foram realizadas três perguntas aos professores participantes da 

pesquisa, quais sejam: a) “Você possui acesso permanente à internet no ambiente 

de trabalho?”; b) “Existe computador em todas as salas de aula no seu trabalho?”; 

c) “As salas de aula tem Data show?”. Em relação às respostas constatou-se que: 

a.1) Internet em sala de aula: 06 (seis) das 07 (sete) instituições incluídas na 

pesquisa disponibilizam internet sempre com bom funcionamento nas salas de aula 

e 01 (uma) instituição fornece internet, porém nem sempre funciona em todas as 

salas de aula; 

a.2) Computador em sala: 04 (quatro) instituições disponibilizam computador 

em todas as salas de aula e 03 (três) não disponibilizam computador em todas as 

salas, mas tem os equipamentos à disposição dos professores se solicitado; 
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a.3) Data show na sala: os 12 professores relataram (sobre as 7 IES) que há 

disponibilidade de data show em todas as salas de aula. 

A respeito da estrutura necessária para uso da tecnologia em sala de aula, 

tem-se que a internet é uma ferramenta que facilita a motivação dos alunos em 

razão da novidade e das possibilidades infinitas de pesquisa que oferece, ajudando 

a desenvolver a intuição, a adaptação a diferentes ritmos e a flexibilidade mental. 

(MORAN, 1998). 

Segundo Marques e Caetano (2002, p. 158): 

 

Para a educação, a Internet pode ser considerada a mais completa, 
abrangente e complexa ferramenta de aprendizado. Podemos, através 
dela, localizar fontes de informação que, virtualmente, nos habilitam a 
estudar diferentes áreas de conhecimento. 

 

Já para Guerra (2000) o computador se apresenta como o principal canal 

para introdução de novas tecnologias na educação, visto que, por meio dele 

podemos criar as novas experiências educacionais. 

O computador e a Internet enquanto ferramentas pedagógicas, quando bem 

utilizadas, poderão oferecer maior subsídio para uma nova postura na ação 

docente. (RAMOS; COPPOLA, 2009). 

Especificamente sobre o computador, Patuzzi (2010) pondera que são 

inúmeras as possibilidades de utilização do equipamento nas instituições 

educacionais, apresentando-se como excelente recurso didático quando integrado 

à internet. Por meio da máquina, o professor tem grande leque de opções 

metodológicas na organização de aulas e comunicação com os alunos.  

De acordo com os relatos dos professores, 06 (seis) instituições de ensino 

superior oferecem internet sempre e com bom funcionamento na sala de aula e 

todas têm computadores à disposição dos professores, dados estes que 

demonstram o empenho dessas instituições em disponibilizar ferramentas 

tecnológicas. 

 

b) Domínio do AVA e utilização de TDIC em sala de aula 

Neste momento da pesquisa, pode-se analisar se os professores possuem 

Ambiente Virtual de Aprendizagem nos cursos em que lecionam, se têm facilidade 
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em postar materiais em tais ambientes e se possuem o hábito de utilizar TDIC em 

sala de aula. 

 

b.1) AVA 

Quadro 1 – AVA. 

AFIRMAÇÃO 

OU 

ASSERTIVA 

Concordo 

Muito(sempre) 

Concordo 

(às vezes) 

Não sei 

opinar 

Discordo 

(raramente) 

Discordo 

Muito 

(Nunca) 

4- Você tem 
Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 
nos cursos em 
que ministra? 

 

7 3 1 1  

12- (Caso 
tenha 
concordado 
com a 
afirmativa 4 
responda 
essa 
questão). 
Você elabora 
e posta 
material no 
ambiente 
virtual de 
aprendizagem 
sem 
dificuldade? 

6 2 2 1 1 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) permite aos educadores que 

compartilhem informações com seus alunos, produzam conteúdo, gerenciem 

turmas à distância e promovam a aprendizagem colaborativa, através de fóruns e 

chats. (SANTANA; NETO; COSTA, 2014). Cabe destacar neste ponto, que as 

interações dinâmicas e não lineares entre docentes e discentes que ocorrem no 

AVA são fundamentais para permitir um novo tipo de pensamento coletivo e 

colaborativo que supere as questões relacionadas ao tempo e ao espaço. (LEVY, 

1999). 

Neste ponto, os dados da pesquisa demonstram que 7 professores utilizam 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem em suas disciplinas sempre, proporcionando 

aos alunos uma nova forma de ensinar e aprender através do ambiente 
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colaborativo. Em relação aos três (3) professores que afirmaram que concordam 

parcialmente pode-se relacionar ao uso em disciplinas específicas.  

Com relação à facilidade para postar materiais nos ambientes virtuais de 

aprendizagem verificou-se que a metade dos respondentes (seis) tem sempre 

facilidade para postar os materiais, alguns (dois) tem facilidade às vezes, 2 (dois) 

não souberam opinar e outros 2 (dois) tem dificuldade com a postagem. 

Neste aspecto, é importante destacar que a utilização com destreza pelos 

professores dos AVA demanda esforço das Instituições de Ensino em fornecer 

oficinas específicas para tanto. Cada instituição tem seu próprio Ambiente Virtual e 

para que professores e alunos saibam manuseá-lo e usufruir de suas comodidades, 

é imprescindível treinamento. 

 

b.2) TDIC 

Quadro 2 – TDIC. 

AFIRMAÇÃO 

OU 

ASSERTIVA 

Concordo 

Muito(sempre) 

Concordo 

(às vezes) 

Não sei 

opinar 

Discordo 

(raramente) 

Discordo 

Muito 

(Nunca) 

6- Você 

costuma 

utilizar nas 

suas aulas 

alguma 

metodologia   

de 

organização 

ou 

apresentação 

(EX: power 

point)? 

 

4 5 1 2  

Fonte: dados da Pesquisa (2020). 

 

Com relação ao uso das TDIC na sala de aula (metodologias de organização 

e apresentação de conteúdo) os dados da pesquisa demonstraram que 09 (nove) 

dos professores se utilizam das TDIC em sala de aula sempre e/ou às vezes, 1(um) 

professor não soube opinar e 2 (dois) deles utilizam raramente. 
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As TDIC são instrumentos que fazem parte da vida das pessoas no ambiente 

acadêmico e quando estas percebem suas conveniências e passam a utilizá-las 

poderão melhorar suas práticas pedagógicas. (MERCADO,1998). 

A utilização das ferramentas tecnológicas como recurso pedagógico oferece 

oportunidades para que os alunos tenham uma formação profissional que integre 

as TDIC em seu trabalho, o que é muito importante, visto que essas tecnologias 

estão cada vez mais presentes no cotidiano e, consequentemente, devem ser 

garantidas no processo de ensino-aprendizagem. (CORRÊA MAGALHÃES, 2003). 

 

 

b.2.1) Utilização de metodologias de organização. 

 Na questão aberta a respeito da forma como utilizam as metodologias de 

organização em sala, seguem exemplos dos respondentes: 

R1: “Uso para expor a matéria com julgamentos diversos”. 

R2: “Utilizo para exposição de arquivos e realização de chamada”. 

R3: “Quando é necessário abrir plataformas que os alunos precisam 

manusear”. 

R4: “Em todos os momentos da aula, inclusive para atividades práticas”. 

R5: “Na apresentação da disciplina e em alguns casos de abordagem 

prática”. 

R6: “Exposição da aula”. 

R7: “Para orientação e correção de petições”. 

 

b.2.2) Tecnologias e aulas. 

Em relação a outras tecnologias utilizadas em suas aulas, os professores 

informaram que utilizam as seguintes ferramentas: Google, Google Meet, 

WhatsApp, e-mail, BlackBoard, Mentimeter, Excel, Powerpoint, Microsoft Teams, 

Streaming, Kurupira, Google Classroom e Microsoft World. 

O Google Meet consiste num serviço de comunicação por vídeo desenvolvido 

pelo Google, que permite aos usuários fazerem reuniões on-line.  

O Blackboard Learn consiste em um aplicativo para ensinar, aprender, 

construir comunidades e compartilhar conhecimentos on-line. Neste aplicativo, a 

aprendizagem on-line pode ser realizada num ambiente síncrono (no qual alunos e 
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instrutores têm interação instantânea) ou assíncrono (as interações ocorrem em 

períodos estendidos de tempo).  

O Mentimeter é um sistema de criação de enquetes, bastando que o criador 

adicione a pergunta para que o sistema adicione as opções e para que os usuários 

possam votar.  

O Microsoft Teams é um espaço de trabalho criado pela Microsoft baseado 

em bate-papo, e que podem ser realizadas chamadas de vídeo com 

compartilhamento de tela.  

O Streaming consiste na tecnologia de transmissão de dados pela internet, 

principalmente áudio e vídeo, sem necessidade de baixar o conteúdo.  

A plataforma Kurupira permite ao professor criar cruzadinhas temáticas e o 

Google Classroom é a sala de aula on-line do Google em que alunos e professores 

podem realizar encontros virtuais para aulas à distância. O serviço permite ainda 

criar turmas, distribuir tarefas e receber e enviar notas e feedbacks.  

O avanço das tecnologias digitais de informação e comunicação possibilitou 

a criação de inúmeras ferramentas capazes de auxiliar o a interação entre alunos, 

alunos e professores e conteúdo. Esses dispositivos permitem interações síncronas 

e assíncronas. 

Insta considerar que, durante a pandemia pelo novo Coronavírus, enquanto 

as pessoas praticavam o distanciamento social, as plataformas de videoconferência 

(Ex: Google Meet, Microsoft Teams) cresceram em importância e uso, visto que a 

manutenção das aulas em escolas e instituições de ensino superior só foi possível 

em razão do uso destas ferramentas. 

Segundo o site tecnoblog, o Google Meet tem recebido 3 milhões de novos 

usuários por dia, o que levou a plataforma a adicionar diversos recursos que 

facilitaram ainda mais sua utilização. (TECNOBLOG, 2020).  

 

C) Utilização e conhecimento pelos professores de programas de processos 

jurídicos da área, de recursos digitais na prática profissional fora da sala de aula e 

de programas de Inteligência Artificial desenvolvidos para o profissional do direito. 

Nesta seção do questionário, procurou-se indagar os professores a respeito 

de seu conhecimento e domínio na utilização de programas de processo judicial, 

sobre o hábito de abrir esses programas em sala de aula, sobre a utilização e 

habilidade no uso de recursos digitais fora da sala de aula bem como do 
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conhecimento a respeito de uns dos principais programas de inteligência artificial 

em uso no cenário jurídico brasileiro. 

 

c.1) Utilização e conhecimento pelos professores de programas de processos 

jurídicos da área: 

 

Quadro 3 - Domínio nos programas de processos jurídicos. 

AFIRMAÇÃO 

OU 

ASSERTIVA 

Concordo 

Muito(sempre) 

Concordo 

(às vezes) 

Não sei 

opinar 

Discordo 

(raramente) 

Discordo 

Muito 

(Nunca) 

7-Tenho 
domínio na 
utilização do 
PJE 

 

9 1 1 1  

8-Tenho 
domínio na 
utilização do 
EPROC.  

10 1   1 

9- Tenho 

domínio na 

utilização do 

PROJUDI. 

10 1   1 

Fonte: dados da Pesquisa (2020). 

 

Sobre os dados colhidos nesta parte do questionário pode-se averiguar que 

dos professores entrevistados, a grande maioria possui domínio sempre na 

utilização dos programas de processo judicial: 09 (nove) sempre tem domínio na 

utilização do processo judicial eletrônico (PJE), 10 (dez) sempre tem domínio na 

utilização do EPROC e 10 (dez) sempre tem domínio na utilização do PROJUDI. 

O PJe, Processo Judicial Eletrônico, consiste em um sistema de tramitação 

de processos judiciais com o objetivo de atender às necessidades dos diversos 

segmentos do Poder Judiciário brasileiro (Justiça Militar da União e dos Estados, 

Justiça do Trabalho e Justiça Comum, Federal e Estadual). (PJE, 2019). 

Consiste em um software elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça a 

partir da experiência e com a colaboração de diversos tribunais brasileiros, cujo 

objetivo principal é manter um sistema de processo judicial eletrônico capaz de 

permitir a prática de atos processuais pelos magistrados, servidores e demais 
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participantes da relação processual diretamente no sistema, assim como o 

acompanhamento desse processo judicial. (PJE,2019). 

O Eproc consiste no sistema de processo judicial eletrônico da Justiça 

Federal da 4ª Região que abrange os Estados do Paraná, Santa Catarina e Paraná. 

(Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 2019). 

Por fim, o PROJUDI é o programa desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do 

Paraná, implementado pela Resolução 03/2009 consistindo em um software que 

oferece meio digital para tramitação de processos. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

PARANÁ, 2018). 

 

c.2) Hábito de abrir os sites de programas de processos jurídicos da área 

em sala de aula: 

  

Quadro 4 - Sites de programas de processos jurídicos em sala de aula. 

AFIRMAÇÃO 

OU 

ASSERTIVA 

Concordo 

Muito(sempre) 

Concordo 

(às vezes) 

Não sei 

opinar 

Discordo 

(raramente) 

Discordo  

Muito(Nunca) 

5-Na sala de 
aula, você abre 
os programas 
de processos 
jurídicos da 
área? 
 

4 1 2 2 3 

Fonte: dados da Pesquisa (2020). 

 

Com relação ao hábito de abrir os programas de processo jurídico da área 

em aula constata-se que apenas 4 (quatro) professores abrem sempre os 

programas em sala, 1 (um) abre as vezes, 2 (dois) não souberam opinar, 2 (dois) 

abrem raramente e 3 (três) não abrem nunca. 

c.2.1) Em relação aos momentos utilizados para demonstrar os sites de 

exercício profissional obteve-se as seguintes respostas: 

R1:“Utilizo site dos tribunais para jurisprudência”. 

R2: “Utilizo para exemplificar e analisar casos reais”. 

R3: “Sou professora de processo civil. É imprescindível a utilização das 

plataformas dos tribunais para acessar processos eletrônicos”. 

R4: “Após a aula para mostrar jurisprudência”. 
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Se os alunos dos cursos de Direito trabalharem obrigatoriamente com os 

programas de processos jurídicos na prática profissional, devem ter em sala de aula 

a experiência com os mesmos, papel que cabe ao professor. 

Sobre essas questões destaca-se que a educação enquanto prática social 

fomenta a reflexão entre os sujeitos da ação educativa sobre os diversos contextos 

de que participam, levando-os a enfrentar os desafios que a evolução da tecnologia 

impõe, seja através das novas formas de apropriação do saber, seja 

contextualizando a prática docente na sociedade da informação (LIMA, 2010). 

Mesmo após todas as mudanças ocorridas na sociedade e o advento da 

tecnologia que alterou significativamente as relações humanas e o mercado de 

trabalho, ainda existe nas academias o modelo tradicional de aula. Nessa pesquisa, 

houve relatos de utilização de computador e data show para exposição de 

conteúdos e aplicação de chamada, o que sugere a não integração das TDIC suas 

aulas. 

Pode-se dizer que a aula é a unidade do processo educativo e é nela que o 

processo de ensino aprendizagem acontece. Mas para que a aula cumpra seu papel 

são necessárias modificações em seu formato original (LACERDA; SANTOS, 

2018). Isto porque, os métodos tradicionais faziam sentido na época em que o 

acesso à internet era difícil. (ALMEIDA; VALENTE, 2012). 

Essa mistura entre as salas de aula e os ambientes virtuais é fundamental 

para abrir o espaço da escola para o mundo e para trazer o mundo para dentro da 

escola. (MORAN, 2015). 

Em verdade, as metodologias em sala de aula precisam acompanhar os 

objetivos pretendidos, ou seja, se o professor deseja alunos proativos e criativos 

devem adotar metodologias que desenvolvam essas características. (MORAN, 

2015). 

Na maior parte do tempo, seja na educação presencial ou a distância, os 

professores ensinam com materiais escritos, orais e audiovisuais previamente 

elaborados. Esses materiais sem dúvida são importantes, mas a melhor maneira de 

aprender é combinando de forma equilibrada atividades, informações e desafios 

contextualizados. (MORAN, 2015). 

Os desafios bem planejados contribuem para mobilizar as competências 

desejadas e neste aspecto, as metodologias ativas são pontos de partida para se 
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avançar nos processos mais avançados de reflexão, integração cognitiva, 

reelaboração de novas práticas e generalização. (MORIN, 2015). 

 

É possível manter a “sala de aula” se o projeto educativo é inovador, - 
currículo, gestão competente, metodologias ativas, ambientes físicos e 
digitais atraentes - se a escola tem professores muito bem preparados para 
saber orientar alunos e onde estes se sentem protagonistas de uma 
aprendizagem rica e estimulante. (MORAN, 2015, p. 30). 

 

Neste ponto, um estudo de Cooper, publicado em 2006, constatou que a 

capacidade de memorização dos alunos, entendimento e aprendizagem dos 

conteúdos durante uma aula expositiva cai muito no decorrer do tempo. Entretanto, 

quando se insere uma atividade que convida os alunos a pensarem/participar, o 

entendimento e aproveitamento dos alunos volta para os níveis iniciais da aula. 

(LACERDA; SANTOS, 2018). 

Em oposição a esse modelo de ensino tradicional, definido por Paulo Freire 

(2011) como bancário, com fundamento na memorização e reprodução, os modelos 

não tradicionais propõem uma aula mais completa e complexa que visa: domínio da 

teoria de forma crítica; autonomia na conquista de conhecimentos; formação 

continuada; pesquisa integrada ao ensino e extensão; desenvolvimento de senso 

crítico e investigativo e facilitação do processo de aprendizagem pelos professores 

através da motivação e provocação. (CASTANHO; CASTANHO, 2001). 

Mostrar aos alunos com habitualidade os programas de processos jurídicos 

que utilizarão na vida profissional é situá-los na realidade da prática profissional, é 

quebrar as barreiras do modelo tradicional de ensino que contempla somente 

exposição de conteúdos e, acima de tudo, prepará-los para o mercado competitivo 

que os espera após a formatura. 

 

c.3) Utilização de softwares no escritório especialmente criados para o 

direito: 

Quadro 5 - Utilização de softwares. 

AFIRMAÇÃO 

OU 

ASSERTIVA 

Concordo 

Muito(sempre) 

Concordo 

(às vezes) 

Não sei 

opinar 

Discordo 

(raramente) 

Discordo  

Muito(Nunca) 

10-Você utiliza 

softwares no 

seu escritório, 

4 2 1 1 4 
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especialmente 

criados para o 

direito? 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Sobre a utilização de softwares no escritório para a prática de advocacia 

constatou-se que a metade dos respondentes (seis) se utilizam pelo menos às 

vezes, enquanto a outra metade utiliza raramente ou nunca, sendo que 1 dos 

professores não soube opinar.  

Nos escritórios, o volume de processos acumulados é reflexo das infindáveis 

demandas processuais, como recursos, juntadas e outros processos burocráticos, 

que para estarem disponíveis a contento, devem ser organizados. Os benefícios 

trazidos pela tecnologia têm contribuindo sobremaneira para melhoria das 

condições de trabalho nos escritórios de advocacia no país, pois confere rapidez, 

acessibilidade, economia de espaço e de tempo (REZENDE, SOUZA, 2019). 

Com o advento da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, o judiciário 

brasileiro passou a adotar novos procedimentos no que diz respeito a 

informatização do processo judicial, à comunicação eletrônica dos atos processuais 

e ao processo em meio eletrônico. Além da Lei nº 11.419, a Resolução do Conselho 

Nacional de Justiça n°185 de 18 de dezembro de 2013, instituiu o Sistema Processo 

Judicial Eletrônico (PJE) para processamento de informações e prática de atos 

processuais.  

Desta maneira, as empresas e os profissionais que atuam na área jurídica 

também necessitaram adaptar-se ao novo contexto tecnológico. Por exemplo, os 

escritórios de advocacia, precisaram se adaptar auxiliados por tecnologias que 

possam responder as demandas dos seus clientes de maneira ágil, eficiente e com 

segurança nos meios eletrônicos. (FERREIRA; BRITO, 2018). 

Uma pesquisa realizada pela revista Análise - Diretório Nacional da 

Advocacia 2019 demonstrou que a cada dez escritórios de médio porte, oito 

possuem um Software de Gestão para Advogados. Por outro lado, quando se trata 

de escritórios que já se classificam como grandes bancas esse índice é quase que 

total (97%). (MIGALHAS, 2019). 

A pesquisa também revela outros dados bem interessantes sobre a presença 

da tecnologia nos escritórios de advocacia (MIGALHAS, 2019). 

http://dna.analise.com/
http://dna.analise.com/
https://blog.datalawyer.com.br/software-juridico
https://blog.datalawyer.com.br/software-juridico
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- Softwares de gestão para advogados que possuem a automação de 

processos está muito presente, tanto nos grandes escritórios (78%), quanto nos 

menores (62%); 

- A automação de atendimento a clientes está cinco vezes mais presentes 

em escritórios de grande porte do que nos de tamanho médio; 

- Por fim, nove em cada dez dos grandes escritórios tem um gestor 

especialista em TI nos seus quadros. Entre os médios e pequenos, apenas um terço 

conta com esse profissional. Quem não tem o serviço dentro do próprio escritório, 

terceiriza. São 70%, no caso dos médios e pequenos e 59% no caso dos grandes. 

Pode-se então constatar que os softwares estão cada vez mais presentes 

nos escritórios de advocacia no país, principalmente naqueles considerados de 

grande porte. A amostra da pesquisa demonstrou que 50% dos respondentes já 

utilizam esses softwares em sua prática profissional ao menos às vezes. 

 

c.4) Habilidades no manuseio de recursos computacionais: 

 

Quadro 6 - Habilidades no manuseio de recursos computacionais. 

AFIRMAÇÃO 

OU ASSERTIVA 

Concordo 

Muito(sempre) 

Concordo 

(às vezes) 

Não sei 

opinar 

Discordo 

(raramente) 

Discordo  

Muito 

(Nunca) 

11-Você sabe 

manusear 

recursos 

computacionais? 

7 5    

Fonte: dados da Pesquisa (2020). 

 

Com relação à questão a respeito das habilidades para manusear recursos 

computacionais, pode-se constatar que todos os professores sabem, pelo menos 

às vezes, manuseá-los e a maioria (sete) sabe manusear sempre.  

Leu et al. (2004) abordam a necessidade de uma nova alfabetização 

resultante dos avanços tecnológicos, que inclua o desenvolvimento de habilidades 

e estratégias para explorar com sucesso as rápidas mudanças proporcionadas pela 

TDIC, para potencializar o crescimento das pessoas no trabalho e na vida privada. 

Manter estudantes e professores em contato com as tecnologias e com os 

computadores tem dupla ação educativa, visto que permite criar competência para 
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operar no contexto social fortemente influenciado pela tecnologia e oportuniza 

novas formas de aprender. (HOWARD, 2002). 

 

c.5) Conhecimento dos professores a respeito dos principais programas de 

inteligência artificial em uso no Brasil: 

 

Quadro 7 - Conhecimento dos professores a respeito dos principais programas 

de inteligência artificial em uso no Brasil. 

AFIRMAÇÃO 

OU 

ASSERTIVA 

Concordo 

Muito(sempre) 

Concordo 

(às vezes) 

Não sei 

opinar 

Discordo 

(raramente) 

Discordo  

Muito(Nunca) 

13-Você 

conhece o 

programa 

VICTOR? 

 1 2  9 

14-Você 

conhece o 

programa 

RADAR? 

1 1 3  7 

Fonte: dados da Pesquisa (2020). 

 

Por fim, com relação ao conhecimento dos professores a respeito dos 

principais programas de inteligência artificial em uso no mundo do direito 

atualmente: VICTOR e RADAR, constatou-se que a maioria dos respondentes (11 

professores e 10 professores respectivamente) nunca tiveram conhecimento de 

referidos programas. 

VICTOR e RADAR são exemplos de sistemas desenvolvidos pelos tribunais 

para auxiliar na condução dos processos judiciais. 

Victor foi criado pelo Supremo Tribunal Federal e, em síntese, usa IA para 

elevar a eficiência e a velocidade da avaliação judicial que chegam à Corte. (OAB 

RONDÔNIA, 2019). 

A plataforma RADAR, desenvolvida pela equipe de informática do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais, para permite aos magistrados realizar pesquisas por 

palavra-chave, inclusive dentro das peças processuais de autos que tramitam 

eletronicamente. (TJMG, 2018). 
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Para os docentes é de extrema importância o conhecimento dessa realidade 

no mundo do trabalho do operador do Direito, já que os profissionais do futuro 

passam pelos bancos das universidades. 

A formação dos profissionais que atuam e atuarão nesta área depende em 

grande parte do ensino jurídico e de sua matriz curricular. (SOUZA JUNIOR, 2018). 

Neste aspecto, uma pesquisa do Centro de Ensino e Inovação da FGV Direito 

SP apontou as mudanças específicas que impactam sobremaneira o mundo 

jurídico. O relatório da pesquisa desenvolvida entre 2017 e 2018 confirmou que há 

um profundo movimento de mudanças a partir do uso de ferramentas de automação 

e inteligência artificial nos setores jurídicos que irão impactar de forma significativa 

os profissionais do Direito, principalmente aqueles em início de carreira e que 

desenvolvem funções mais mecânicas. Percebeu-se então uma demanda do 

mercado por profissionais que se adaptem a este novo cenário. Nesta pesquisa, 

vários entrevistados citaram a necessidade de se desenvolver competências novas 

nos bancos escolares. (LIMA; FARIA, 2019). 

Será necessário então um esforço institucional de implementação da 

inovação e reforço do projeto pedagógico de cada curso, com capacitação docente, 

preparo dos alunos e de todos os membros da comunidade das Instituições de 

Ensino para que possam aceitar bem a nova proposta que tem a finalidade de 

conduzir a formação jurídica no Brasil a um patamar de maior excelência. (LIMA; 

FARIA, 2019). 

A realidade é que cada dia mais surgem programas que através da 

inteligência artificial impactam o trabalho nos escritórios de advocacia e nos 

Tribunais e que alteram sobremaneira a forma de trabalhar com o direito. 

A maioria dos tribunais nacionais tem investido em tecnologia para melhorar 

a prestação jurisdicional e oferecer um serviço mais célere e efetivo. Os alunos de 

hoje serão os juízes, promotores e advogados de amanhã que se depararão com a 

nova realidade e então precisam se preparar para ela. 

A amostra da pesquisa demonstrou que 75% dos respondentes nunca 

ouviram falar do VICTOR e 58% nunca ouviram falar do RADAR. 

Se os professores desconhecem os principais programas em uso nos 

Tribunais, como poderão compartilhar esse conhecimento com os futuros 

operadores do direito? 
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6.3 DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA OFERECIDA AOS PROFESSORES PELAS 

UNIVERSIDADES PARA USO DE TDIC EM SALA DE AULA 

 

Nesta etapa do questionário, buscou-se analisar se os docentes receberam 

formação pedagógica ofertadas pelas instituições de ensino onde atuam. 

Primeiramente questionou-se se os professores respondentes já 

participaram de alguma semana/oficina pedagógica e 100% deles respondeu 

afirmativamente. 

Foi também questionado o número de oficinas pedagógicas que os 

professores já participaram e as respostas obtidas variaram de 2 até 40, o que pode 

ser explicado pelo tempo que cada professor exerce na docência. 

 

 

Gráfico 2 - quantidade de semanas pedagógicas. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Na docência do ensino superior existem profissionais das mais diversas 

áreas. Como as instituições de ensino acabam privilegiando o sucesso profissional 

do docente em sua área de formação, muitas vezes esses profissionais não têm 

qualquer contato com o estudo da formação didático-pedagógica. (PUCHARELLI, 

2014). 
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De acordo com uma pesquisa realizada por Campos (2010), os professores 

que cursaram bacharelado informaram que apreenderam a ser professor no dia a 

dia e reconheceram a necessidade de saberes característicos para essa finalidade. 

Conforme Campos (2010), a prática do ensino superior identifica a 

necessidade de abertura ao diálogo com outros ramos do saber. 

Nota-se atualmente que os professores já estão se conscientizando de que 

o papel do docente no ensino superior necessita de capacitação própria e específica 

que não se limita somente a ter um bacharelado, ou então um mestrado ou 

doutorado em sua área. É imprescindível também a alçada pedagógica. 

(MENEZES, 2013). 

Há uma visível crise no ensino jurídico decorrente de sua 

descontextualização e dogmática, e entre as razões para estas questões pode-se 

apontar a ausência de reflexão sobre o saber pedagógico do professor. (GHIRARDI; 

OLIVEIRA, 2016). 

Nesta perspectiva, é fundamental uma atuação mais efetiva das instituições 

de ensino, havendo necessidade de investir em formação continuada que 

proporcione discussões e reflexões sobre a ação docente. No mais, a renovação 

dos parâmetros de ensino requer construção coletiva. (GHIRARDI; OLIVEIRA, 

2016).  

As oficinas pedagógicas oferecidas pelas instituições de ensino consistem 

em uma das opções para capacitação e formação continuada, constituindo-se em 

espaço fundamental de reflexão e ação do fazer docente. Nas oficinas os docentes 

teriam a oportunidade de refletir individual e coletivamente compartilhando 

experiências para repensar novas estratégias. (GHIRARDI; OLIVEIRA, 2016). 

Os dados demonstram que as 07 (sete) instituições de ensino superior 

envolvidas nesta pesquisa fornecem oficinas pedagógicas ao seu corpo docente, 

demonstrando uma conscientização quanto à necessidade da realização de 

profissionalização docente. 

Os professores foram inquiridos por meio de uma pergunta aberta a respeito 

de quais assuntos foram tratados nas semanas/oficinais pedagógicas de que 

participaram e as respostam obtidas foram: 

Relacionamento professor aluno; Avaliação; Sala de aula invertida; 

Metodologias ativas; Técnica de gestão de pessoas; Perfil do aluno na atualidade; 

Planejamento de aulas; Planos de ensino; Utilização de tecnologias e Oratória. 
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Nesta questão pode-se observar que em média 42% dos professores 

participantes da pesquisa mencionou que a utilização de tecnologias é tema tratado 

nas semanas/oficinais pedagógicas das Universidades. 

Adiante, procurou-se questionar os professores se eles foram consultados a 

respeito dos assuntos a serem tratados nas formações específicas e o resultado foi 

de que a maioria não foi consultada a este respeito. 

 

Gráfico 3 - Consulta dos professores sobre os temas tratados nas oficinas 

pedagógicas.

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

A experiência então demonstra que aparentemente nessas oficinas não há 

preocupação com a heteronomia de ideias. Nesses eventos, na maioria das vezes, 

os professores não são convidados a falar, nem a debater, mas só ouvir. Os 

docentes são incentivados a comparecer mais do que a propor e a desenvolver. 

Habitualmente os professores se sentem alienados do processo de construção de 

dinâmicas e afastados da possibilidade de escolher temas. (GHIRARDI; OLIVEIRA, 

2016). Essa constatação relaciona-se com os dados obtidos na pesquisa, mais da 

metade dos professores respondentes nunca foram consultados sobre os temas 

das oficinas pedagógicas. 

Assim, ressalvada a necessidade de intercâmbio com outros profissionais e 

outros saberes, importa também que os espaços de formação incorporem a 

pluralidade de olhares.  (GHIRARDI; OLIVEIRA, 2016). 
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Considerando a pergunta anterior, foi então questionado aos professores que 

responderam que não são consultados sobre os assuntos tratados nas formações, 

quais assuntos eles gostariam que fossem abordados, obtendo-se as seguintes 

respostas: 

R1: “Mais assuntos relacionados a metodologias ativas”. 

R2: “Perspectivas de melhorias para ministração das aulas”. 

R3: “Uso de tecnologias”. 

R4: “Utilização de ferramentas para aulas remotas, utilização de ambientes 

virtuais”. 

 

Com relação a esta pergunta tem-se que o tema tecnologias foi citado por 5 

(cinco) professores, dentre os 8 (oito) que responderam. Nesta questão é importante 

destacar que nem todos os professores responderam, vez que alguns haviam 

respondido afirmativamente a resposta anterior, ou seja, que são ou foram 

consultados sobre os assuntos tratados nas oficinais pedagógicas. 

A sociedade sofreu profundas transformações decorrentes da eclosão das 

tecnologias digitais e a atividade docente vem se modificando para acompanhar 

essas transformações que também atingem a escola. Ocorre que as ferramentas 

tecnológicas só produzirão efeito na escola se os professores souberem se 

apropriar delas com intenção pedagógica, o que demanda conhecimentos 

específicos. (CARVALHO; OLIVEIRA; SILVA e RODRIGUES, 2015).  

A grande questão neste sentido é que a formação oferecida para os 

professores que atuarão neste século continua a mesma de décadas atrás, 

ignorando a realidade social. Assim, é imprescindível que os cursos e oficinas 

pedagógicas oferecidas pelas instituições de ensino, levem os professores a 

considerar os impactos advindos das tecnologias na sociedade e a proposta 

pedagógica que fundamentará sua inclusão na prática docente. (CARVALHO; 

OLIVEIRA; SILVA e RODRIGUES, 2015). 

No contexto atual, o papel de um professor como transmissor de informação 

deixa de fazer sentido, uma vez que as necessidades são outras. Assim, a formação 

docente precisa da articulação das necessidades do contexto social quanto às 

práticas pedagógicas e essa articulação envolve as competências relacionadas ao 

uso das TDIC.  
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É necessário deixar de lado a visão da tecnologia como algo que tem um 

efeito milagroso sobre os alunos e sobre as aulas para compreendê-las como 

ferramentas que só produzirão efeitos se os professores souberem delas se utilizar, 

transformando-as em recursos a favor da aprendizagem. Mas para que o docente 

desempenhe esse papel chave, ele precisa de formação, apoio e um 

acompanhamento (CARVALHO; OLIVEIRA; SILVA e RODRIGUES, 2015). 

Desde março deste ano de 2020, em razão da pandemia mundial pelo novo 

Coronavírus e as medidas de distanciamento social adotadas por grande parte dos 

governos mundiais, as aulas em todas as instituições de ensino superior públicas e 

particulares do território nacional estão acontecendo de maneira virtual, através de 

ferramentas como: Microsoft Teams e Google Meet que possibilitam aulas ao vivo 

e  google Classroom e Youtube que permitem aulas gravadas. 

Desde o início da pandemia o MEC expediu portaria (343/2020) autorizando 

a substituição de disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias 

de informação e comunicação em cursos superiores que estão em andamento. Esta 

portaria veio sendo prorrogada, até que em 17/06 o MEC autorizou a utilização de 

aulas até 31 de dezembro deste ano. 

Desta forma, as duas últimas perguntas do instrumento questionaram os 

professores a respeito da formação recebida para atuar nas aulas remotas. 

Primeiramente questionou-se se foi fornecido treinamento específico para o 

período da pandemia, de modo que 100% dos professores responderam 

afirmativamente. 

Por fim, por meio de questão aberta, foi perguntado quais assuntos foram 

abordados nas formações recebidas no período da pandemia, 73% dos 

respondentes mencionaram que receberam treinamento relacionado ao uso de 

tecnologias. 

O processo de ensino e aprendizagem foi profundamente alterado no 

contexto surgido com a pandemia. As formas habituais de aula tiveram que ser 

alteradas repentinamente e os professores utilizaram tecnologias digitais para que 

as aulas continuassem. 

Segundo uma pesquisa do Instituto Península realizada com 7.734 mil 

professores em todo o país no mês de maio de 2020, 83% dos professores 

participantes da pesquisa consideraram que não se sentiam preparados para o 
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ensino remoto e 88% revelaram ter dado a primeira aula virtual após a pandemia. 

(EDUCAÇÃO, 2020). 

Em verdade, as mudanças que ocorreram no processo de ensino em razão 

do contexto da pandemia, levaram a adoção de várias metodologias que até então 

não eram adotadas pelos professores, de modo que as escolas em geral recorreram 

a formação docente de emergência para basicamente treinar os docentes para o 

uso das tecnologias. 

Neste aspecto, a pandemia serviu para repensar a formação docente, pois o 

que os professores precisam aprender é um processo complexo, em permanente 

mudança e que não se ensina com receitas prescritivas. (DESAFIOS DA 

EDUCAÇÃO, 2020). 

A adoção não planejada das TDIC nas escolas veio repleta de grandes 

desafios, mas também pode contribuir para a superação dos preconceitos com 

relação ao uso de ferramentas digitais no processo educacional. Antes da 

pandemia, a utilização das tecnologias dependia muito da competência e boa 

vontade individual dos professores. Com a situação da pandemia, o uso forçado das 

TDIC, pode-se considerar que certos preconceitos e mitos caíram e os professores 

puderam perceber que não precisam ser experts para fazer o uso relevante de 

mídias em prol da prática pedagógica. (ROMANCINI, 2020).  

Na concepção de Leite (2003) e Nunez (2010), um dos desafios do uso das 

TDIC no ensino jurídico é a inclusão digital de alunos e professores. Ora, para se 

falar em uso de TDIC é necessário ter acesso a elas, bem como disponibilizá-las 

aos professores. Para isso é indispensável a formação continuada para criar 

habilidades de uso e de formulação de propostas didáticas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A tecnologia permeia todos os aspectos da vida do homem e seus impactos 

são sentidos na prática profissional das mais variadas categorias. 

Tanto o exercício profissional do Direito como a docência na área foram 

impactados pelas TDIC, de modo que tanto o bacharel quanto o docente precisam 

aceitar, compreender e aprender com a nova realidade. 

Os robôs são realidade nos escritórios e gabinetes mundo afora e vem 

desempenhando com qualidade, rapidez e eficiência as atividades humanas. Neste 

ponto, cabe então refletir se o profissional formado pelas instituições de ensino 

superior está apto a nova realidade ou se o desemprego dos bacharéis será maior. 

A tecnologia digital impacta as dinâmicas em sala de aula, apresentando-se 

como excelente recurso pedagógico na melhoria do processo de ensino 

aprendizagem e na inclusão da realidade social na universidade. 

Ao considerar estas duas situações a respeito da tecnologia, tem-se então o 

papel de destaque do professor dos cursos de Direito no país, pois cabe a ele 

preparar o aluno para a realidade e também utilizar as TDIC na melhora e 

dinamização do processo de ensino de aprendizagem. 

Tendo em vista este cenário, este estudo descreveu e analisou o 

conhecimento e utilização dos docentes de cursos de Direito sobre as tecnologias 

digitais de informação e comunicação em sala de aula. 

Para alcançar o objetivo, foi feita contextualização histórica do ensino do 

Direito no país, tratou-se da repercussão da inteligência artificial na profissão dos 

juristas no mundo e no Brasil de modo a apontar a necessária adequação da 

formação hoje oferecida aos bacharéis, tratou-se da utilização das TDIC pelos 

professores do curso do curso de Direito na prática docente e, por fim, abordou-se 

a respeito da necessidade de formação pedagógica específica para os docentes 

trabalharem com a tecnologia a favor da aprendizagem. 

Os dados obtidos demonstraram que das sete instituições de ensino superior 

da cidade de Londrina que participaram da pesquisa, seis (06) delas disponibilizam 

internet sempre com bom funcionamento nas salas de aula. 

Pode-se também constatar que a maioria dos participantes da pesquisa 

possuem Ambiente Virtual de Aprendizagem nas disciplinas que lecionam, porém 
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apenas metade deles (seis) tem total domínio para postar materiais nestes 

ambientes. Verificou-se também que 09 (nove) professores participantes da 

pesquisa sentem-se aptos sempre para utilização de TDIC em suas aulas. 

Outra constatação possível foi a de que, não obstante a maioria dos 

professores possuírem domínio no uso do PJE, EPROC e PROJUDI, apenas 5 

(cinco) costumam abrir os sistemas em sala de aula para compartilhar suas 

funcionalidades com os alunos ao menos de forma eventual. 

Todos os professores respondentes sabem manusear recursos 

computacionais e metade deles utiliza softwares em sua prática profissional, mas    

a maioria dos entrevistados desconhece os principais programas de inteligência 

artificial em uso no Poder Judiciário brasileiro. 

Por fim, foi possível constatar que todas as instituições de ensino superior 

participantes da pesquisa oferecem oficinas pedagógicas aos seus docentes, mas 

07 (sete) professores responderam que não foram consultados a respeito dos 

assuntos tratados nestas oficinas e 5 (cinco) deles respondeu que gostaria que 

fosse tratado o tema de tecnologias digitais.  

Os docentes participantes relataram que possuem a estrutura tecnológica, 

os professores introduzem as TDIC em suas aulas e possuem certo domínio em 

recursos computacionais, porém gostariam de receber formação adequada para o 

emprego das tecnologias nas aulas. 

As instituições de ensino superior ao investir na formação dos professores 

para utilização das tecnologias em aula precisam ouvi-los a respeito de suas 

demandas e dificuldades. 

Porém, neste ponto, cabe ressaltar que este trabalho não analisou a adesão 

e participação dos professores às oficinais pedagógicas ofertadas pelas instituições 

de ensino, de modo que foi retratada somente a visão do docente a respeito das 

formações recebidas. Assim, num âmbito mais geral, mais pesquisas precisam ser 

realizadas para contrapor o papel das escolas ao papel dos docentes e averiguar a 

responsabilidade de cada um dos envolvidos no aprimoramento da docência.  
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Utilização das 

tecnologias digitais de informação e comunicação por docentes de carreiras 

jurídica”. Essa pesquisa está sendo conduzida pelo professor pesquisador Maria 

Fernanda Schober Rabello Neme sob orientação da professora Dra. Bernadete 

Lema Mazzafera. 

O OBJETIVO DA PESQUISA: 

Objetivo geral:  descrever o conhecimento e utilização dos docentes de cursos 

jurídicos sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação. 

Objetivos específicos: a) Verificar se os docentes conhecem e utilizam as novas 

tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas a área do direito, b) 

Verificar se os docentes conhecem e utilizam as novas tecnologias digitais de 

informação e comunicação em sala de aula. 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: Você responderá a perguntas sobre as 

condições de seu ambiente de trabalho na Universidade, a utilização de tecnologia 

(programas em sua prática profissional) bem como a respeito de metodologias em 

sala de aula e tecnologia. 

CRITÉRIOS INCLUSÃO DO PARTICIPANTE NA PESQUISA: Para participar da 

entrevista você deve ser professor do ensino superior em um curso jurídico em uma 

das Instituições de Ensino da cidade de Londrina.  

PRIVACIDADE: O seu nome será mantido em sigilo, fazendo o uso de sua 

participação apenas para fins científicos, dentro de princípios éticos que norteiam 

essa pesquisa sem nunca expor qualquer dado que o identifique. 

BENEFICIOS: Entende-se que os benefícios serão indiretos ao participante. A 

pesquisa visa contribuir com a qualidade na possível reestruturação dos cursos 
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jurídicos, a partir da implementação das nova DCN, principalmente no que diz 

respeito a abordagem do tema da tecnologia em sala de aula. 

RISCOS: Considera-se que o risco é de desconforto uma vez que você preencherá 

um questionário.  Em caso de desconforto o participante poderá desistir a qualquer 

momento. 

INFORMAÇÕES Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária e que 

você não pagará e nem será remunerado (a) por sua participação. Você tem o 

direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa que considerar necessário 

e de se recusar a participar ou interromper a sua participação a qualquer momento, 

sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.   

CONTATO COM OS PESQUISADORES E COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: 

Caso tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos contatar 

Maria Fernanda Schober Rabello Neme, RG.10177556-9, (43) 996016824, 

Bernadete Lema Mazzafera. RG 8676328-1 (43)33719848 

bernadete.mazzafera@unopar.br). Comitê de Ética em Pesquisa – CEP UNOPAR. 

(Os Comitês de Ética em Pesquisa - CEP são colegiados interdisciplinares 

independentes, criados para defender os interesses dos participantes de pesquisa 

em sua dignidade, direitos, segurança e bem-estar, e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa no Brasil, dentro de padrões éticos. O CEP é 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos das pesquisas 

envolvendo seres humanos.) 

ENDEREÇO: Rua Marselha, 591 Bairro: Jardim Piza.CEP: 86.041.140 Telefone: 

(43) 3371 9849 Londrina – PRE-mail: cep@unopar.br       Declaro estar ciente das 

informações contidas neste termo de consentimento livre e esclarecido e concordo 

em participar desta pesquisa. Este termo deverá ser preenchido em duas vias de 

igual teor, sendo uma delas devidamente preenchida, assinada e entregue a você. 

       

 

 

 

Londrina, ___ de ________de 2020. 

 

 

mailto:bernadete.mazzafera@unopar.br
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ANEXO B 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA 

 

Por gentileza, preencha o instrumento considerando o cenário anterior a 

pandemia 

Sexo: 

Idade:  

Grau de instrução:  

1-Qual matéria você leciona?  

2-Quantos anos atua na docência?  

3-Além da sala de aula, qual sua outra atividade profissional?  

Obs: Caso ministre aula em mais de uma instituição responda um questionário para 

cada instituição nas perguntas 4 a 9  

Marque o que melhor descreve como você vivencia cada afirmação 

 Concord

o  

muito 

(sempre

) 

concordo 

(às vezes) 

Não 

concordo 

nem 

discordo  

(não tenho 

opinião) 

Discordo 

(raramente) 

Discordo  

muito 

(nunca) 

4-Você possui 

acesso 

permanente à 

internet no 

ambiente de 

trabalho 

     

-Existe 

computador 

em todas as 

salas de aula 
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no seu 

trabalho 

6- As salas de 

aula tem 

datashow 

     

7- Você tem 

Ambiente 

virtual de 

aprendizage

m nos cursos 

em que 

ministra aula 

     

8 -Na sala de 

aula você 

abre os 

programas de 

processos 

jurídicos da 

área 

     

9- Você 

costuma 

utilizar nas 

suas aulas 

alguma 

metodologia   

de 

organização 

ou 

apresentação 

(EX: power 

point)  

     

10- Tenho 

domínio na 

utilização do 

PJE 

     

11-Tenho 

domínio na 

utilização do 

EPROC 

     

12-Tenho 

domínio na 
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utilização do 

PROJUDI 

13-Você 

utiliza 

softwares no 

seu escritório, 

especialment

e criados para 

o direito 

     

14 – Você  

sabe 

manusear 

recursos 

computaciona

is  

     

15-  (Caso 

tenha 

concordado 

com a 

afirmativa 7 

responda 

essa 

questão)Você 

elabora e 

posta material 

no ambiente 

virtual de 

aprendizage

m sem 

dificuldade 

     

16- Você 

conhece o 

programa  

VICTOR  

     

17 -Você 

conhece o 

programa 

RADAR 

     

 

18- Caso tenha concordado total ou parcialmente com a afirmação 9, cite em que 

momento você a utiliza e com qual objetivo.  

19- Quais tecnologias você utiliza em suas aulas. Cite quais:  
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20- Caso tenha concordado total ou parcialmente com a afirmação 8, cite em que 

momento você a utiliza e com qual objetivo.  

Se utiliza outros sites, por favor, cite quais: 

21- Você já participou de semanas/oficinas pedagógicas 

Sim 

Não 

22- Quantas: 

23- Cite os assuntos tratados nas semanas/oficinas pedagógicas que você 

participou 

24- Você foi consultado sobre os assuntos tratados nas formações recebidas? 

Sim 

Não 

25- Caso tenha respondido não a pergunta anterior, qual assunto você gostaria que 

fosse abordado na semana pedagógica? 

26- Durante o período de pandemia recebeu alguma formação específica? 

Sim 

Não 

27-Qual ou quais assuntos foram tratados na formação? 


