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RESUMO

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar parte do ensino do Direito
no Brasil. Para isso, fez-se necessário realizar um levantamento histórico-critico
sobre a evolução do Direito, sua formação e significação nas sociedades da
antiguidade. Posteriormente, verificou-se a instituição do Direito, como norma no
Brasil, desde que colônia até a atualidade, buscando estabelecer as formas
existentes para o ensino do Direito, a instauração dos primeiros estabelecimentos de
ensino do Direito e o acompanhamento de sua evolução, juntamente com as
mudanças sociais. Por último, desenvolveu-se um estudo sintetizado sobre as
diretrizes do curso de Direito, analisando pesquisas e trabalhos com afinco de
comprovar uma possível obsolescência em alguns aspectos de seu ensino. Essa
pesquisa é importante para a maioria da sociedade em geral, pois o Direito é o
regulador das relações entre os indivíduos e, por isso, seus operadores devem ser
corretamente e eficazmente preparados, não podendo ser negligenciada a falta de
contato com a realidade atual, muito menos com a não preocupação de formação
humanística desses profissionais, que irão lidar com casos e necessidades que
exigem muito mais que uma mera preparação teórica, positivista e dogmática. Para
isso, foi realizada pesquisa bibliográfica em livros, resumos, artigos, dissertações,
teses, dentre outros. Pode-se concluir que o ensino do Direito necessita de
adequações que sejam realmente significativas, tanto para o formando quanto para
a sociedade, que recebe os reflexos de uma formação alheia às suas
transformações, obtendo, contudo, o cuidado de realizar uma discussão aberta entre
os órgãos da educação aliados aos operadores jurídicos, para que não haja um
retrocesso neste ensino.

Palavras-chave: Ensino. Direito. Educação. Universidade. Sociedade.
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ABSTRACT

The present work has as main objective to analyze part of the education of the Law in
Brazil. For this, has being necessary to carry through a survey critical description on
the evolution of the Law, its formation and signification in the ancient societies.
Subsequently, it was verified the law institution, as a right Brazil, since that colony
until the present time, searching to establish the existing forms for the education of
the law, the instauration of the first educational establishments of the law and the
accompaniment of its evolution, with the social changes. Finally, a synthecized study
on the lines of direction of the course of law was developed, having analyzed
research and works with tenacity to prove a possible obsolescence in some aspects
of its education. This research is important for the majority of the society in general,
therefore the Law is the regulator of the relations between the individuals and
because of that, its operators must be correctly and efficiently prepared, not being
able to be neglected the lack of contact with the current reality, much less with not
the concern of humanistic formation of these professionals, who will go to deal with
cases and necessities that they demand much more that a mere theoretical
preparation, with positivist manner and dogmatic. For this, bibliographical research in
books, summaries, articles, dissertations, thesis, amongst others was carried
through. It can be concluded that the law education needs adequacies that are really
significant, as much for the student as to the society, that receives the consequences
from an other people's formation to its transformations, getting, however, the care to
carry through an opened quarrel enters the agencies of the education allies to the
legal operators, so that it does not have a retrocession in this education.

Keywords: Teaching. Law. Education. University. Society.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil possui cerca de mil e trezentas faculdades de Direito. Essa

quantidade representa um número maior do que a soma de todas as faculdades de

Direito do resto do mundo, que possui apenas mil e cem (GIESELER, 2015).

Com a quantidade de cursos ofertados, seria de se esperar que os

acadêmicos fossem bem preparados para o mercado de trabalho, além da

presunção de que a demanda de emprego seria tão extensa como a oferta de vagas

para o curso.

Entretanto, os números não indicam uma realidade positiva, pois,

dos mais de quatro milhões de formandos em Direito, pouco mais de 800 mil

conseguiram aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

Considerando que o curso de Direito oferece um leque mais abrangente em

carreiras, também deve-se considerar os inúmeros estudantes que buscam e, por

vezes, não conseguem aprovação em concursos públicos de carreiras jurídicas, bem

como aqueles que frustrados com a realidade da profissão, desistem de atuar na

área. Portanto, apesar de muitos alcançarem o sucesso, grande parte dos bacharéis

em Direito, não obtém êxito e satisfação no termino do curso (NASSIF, 2015).

Mas, com tantos cursos de Direito, como isso é possível? A falha

existente entre os conteúdos que são ensinados na universidade e os que são

cobrados em exames e exigidos durante a prática diária das inúmeras profissões

jurídicas estariam nos professores, nas universidades, na metodologia, nos próprios

alunos ou até mesmo, na fiscalização do MEC sobre a qualidade de ensino?

Essa problemática é o escopo que justifica o estudo que esse

trabalho propõe, baseando-se na importância que o Direito e o funcionamento

jurídico impõem sobre a sociedade. O ensino e o estudo dessa ciência devem ser

realizados de maneira perpendicular, pois é o Direito que norteia as relações

individuais e coletivas da sociedade.

Para que seja possível entender melhor sobre o tema, é necessário

observar, de forma minuciosa, a realidade do ensino de Direito no Brasil, levando em

consideração os aspectos históricos, a evolução do curso em território nacional, bem

como as influências recebidas por outros países.

Autores como Castro (2008), Nascimento (1996), Wolkmer (1999)

desenvolveram um levantamento histórico da evolução gradativa do Direito ao longo
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dos séculos, bem como de sua influência na formação do Direito brasileiro atual e,

consequentemente, na maneira com que ele é ensinado.

Primeiramente, é necessário saber que a sociedade primitiva

possuía certos costumes e normas de convívio, o que demonstra a presença do

Direito desde a formação social. Contudo, ele só pode ser analisado e estudado a

partir da escrita. Ela nasce, justamente, como meio de preservar e perpetuar essas

normas, costumes e tradições, para que pudessem ser conhecidas e respeitadas

pelas futuras gerações.

Muitas das civilizações da antiguidade contribuíram de forma

considerável para o desenvolvimento do Direito atual, tanto no Brasil como em várias

outras partes do mundo, desempenhando forte influência na formação política,

econômica, além da jurídica.

Acredita-se que a escrita tenha surgido na região da Mesopotâmia e

do Egito, sendo esses os responsáveis pela elaboração dos primeiros “códigos”

normativos do mundo. Muito próximo à essas civilizações, encontram-se os judeus,

que desenvolveram o Direito hebraico, disseminando pelo mundo uma das maiores

crenças existentes, o cristianismo, que, além de instituir uma religiosidade, extrapola

esse âmbito alcançando, em certa parte da história, um controle social e legal.

Os gregos, apesar de não possuírem complexos sistemas legais,

foram os criadores de um dos institutos mais importantes para a sociedade, a

democracia. Além disso, também se destacam no desenvolvimento filosófico e

político. Já os romanos desempenharam papel crucial no Direito brasileiro,

inspiraram e basearam inúmeros institutos sociais, tanto politicamente quando

jurisdicionalmente, o que está diretamente ligada à formação jurídica brasileira e à

sua organização.

Em um segundo momento, nota-se que o Direito brasileiro

propriamente dito, surge durante o Império, o que, apesar de sofrer grande influência

do Direito português, passa a ser uma norma nacional e extensão jurídica de

Portugal. Por consequência, as primeiras academias de Direito brasileiras, só

passam a existir com a independência e regidas ante a primazia do Estado e de

suas necessidades.

O ensino superior cresce com as instituições privadas, que

possibilitaram um maior acesso, pela população a educação superior. Contudo,

mesmo ante as evoluções sociais, não houve mudanças significativas no ensino do
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Direito na academia.

Com isso, necessitou-se analisar o documento normatizador do

ensino jurídico atual, as diretrizes do curso de Direito, e pesquisas sobre o ensino do

Direito no Brasil, buscando verificar se as alterações foram suficientes para atender

às expectativas da sociedade atual e da formação do profissional para atuar nesse

ambiente.

O estudo do recorrente trabalho mostra-se de extrema relevância

para a academia, uma vez que possui uma enorme gama de levantamentos

históricos, sendo um documento de pesquisa rico em informações respaldadas por

doutrinadores conceituados, tanto da área jurídica quanto das áreas histórica e

pedagógica, podendo ser usado como material de pesquisa para vários ramos de

estudo.

Quanto à sociedade, é imprescindível a importância que o Direito

dispõe sob os indivíduos, pois regula suas relações pessoais e interpessoais,

fazendo-se necessário uma análise de como essa ciência vem sendo transmitida

aos futuros reguladores desse instituto, além de possibilitar maior acessibilidade à

informações que se encontravam esparsas e foram reunidas e organizadas.

O objetivo geral dessa pesquisa é averiguar o percurso histórico e a

produção científica acerca do ensino jurídico no Brasil, de modo a apresentar um

panorama atual das pesquisas que vem sendo realizadas nessa área.

Como objetivos específicos, o presente trabalho busca: Investigar a

constituição do Direito na História da Antiguidade, de modo a identificar seus

elementos compositivos mais característicos; Pesquisar a formação do ensino

jurídico no Brasil, durante a colonização, império e república, em seus momentos

decisivos; Avaliar as pesquisas científicas brasileiras, publicadas entre os anos de

1991 e 2017 acerca do ensino jurídico no Brasil, pesquisadas através da ferramenta

Google Scholar.

Metodologicamente, a presente pesquisa tem caráter bibliográfico,

exploratório e analítico. Nesse sentido, parte do levantamento bibliográfico acerca do

percurso histórico das instituições de Direito e do ensino jurídico no Brasil, e avança

para a avaliação de artigos acerca do ensino jurídico publicados nos últimos quatro

anos, identificados através de pesquisa na ferramenta Google Scholar, que se trata

de uma ferramenta de busca que permite pesquisar não apenas artigos variados,

mas em jornais universitários, trabalhos acadêmicos e literatura escolar. Segundo Gil
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(2002, p.44),

[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora
em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa
natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes
bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como
pesquisas bibliográficas.

Assim, o presente trabalho discorre sobre o passado e o presente do

ensino jurídico no Brasil, suas oportunidades e dificuldades, de modo a traçar um

panorama atual da área. Tomando por base os apontamentos da revisão

bibliográfica, são averiguados artigos recentes acerca do tema. Para tanto, foram

selecionados 60 artigos, resultado da busca pela chave “ensino+jurídico” na

plataforma mencionada. Ao final da verificação, conduz-se às observações finais, à

guisa de conclusão, sintetizando a análise e sinalizando possibilidades

metodológicas para o ensino jurídico no Brasil.



15

2 DIREITO NA HISTÓRIA

O Direito, nada mais é, senão a instrumentalização disciplinadora

das atividades humanas, constituída a partir da manifestação social, com objetivo de

conter os impulsos individualistas do homem, organizando seu convívio no âmbito

social (NASCIMENTO, 1996).

Assim, o Direito e também a ciência de o seu estudo, tem percorrido

um caminho que se origina em aproximadamente quatro mil anos antes de Cristo,

surgindo durante o início da civilização, tendo como um de seus objetivos, alcançar a

busca pela justiça (GAVAZZOINI, 2002).

A palavra Direito vem do latim Directum, Dis (muito, intenso) e

Rectum (reto, justo, certo), que significa, portanto, muito reto, muito justo. Entretanto,

directum é referente ao latim popular, conforme explana Walter Vieira do Nascimento

(1996), no latim clássico, Direito é qualificado por ius ou jus, que se origina do

sânscrito leis, remetendo ao local sagrado, onde havia a justiça. José Cretella Junior

(2008) corrobora afirmando que “Jus é o ordenado, o sagrado, o consagrado”.

Destarte, o Direito se cria a partir das relações sociais, buscando

estabelecer igualdade entre os sujeitos e assim, impor a justiça. Portanto, o Direito

será o resultado dos costumes e do senso comum das organizações sociais e de

seus membros, “[...] cada povo e cada organização social dispõe de um sistema

jurídico que traduz a especialidade de um grau de evolução e complexidade”

(WOLKEMER, 2006).

Apesar de só ser possível estudar a história do Direito com o

advento da escrita, é presumível, conforme aponta Castro (2008), que durante a pré-

história já existia senso de Direito, podendo ser comprovado pelo estabelecimento

de instituições que indicam a concepção de conceitos jurídicos, como, por exemplo,

o casamento, hierarquia de poder e questões de propriedade.

Tais fatos são indicadores de que essa sociedade primitiva possuía

costumes e normas de convívio, confirmando que o Direito se origina com a

formação da sociedade e que, apesar de poder ser estudado e analisado com afinco

e embasamento probatório somente a partir da escrita, sua formação se remota a

épocas muito anteriores a ela.
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2.1 AS PRIMEIRAS LEIS ESCRITAS: MESOPOTÂMIA E EGITO

Para que se possa adentrar no estudo das primeiras leis escritas é

preciso compreender como se deu a transição da sociedade arcaica para a

formação das primeiras cidades.

A Mesopotâmia, conhecida como a crescente fértil, é considerada o

berço da civilização. Seu povo foi o responsável pela divisão as horas, fabricação

dos tijolos, dando inicio as grandes construções, formação do Estado, do Governo e

dentre tantos outros, inventaram a escrita, tornando-se, de forma consensual, o

ponto de partida para o estudo histórico (CASTRO, 2008).

Pinto (2006, p. 28) apresenta três fatores que influenciaram essa

mudança, “(1) o surgimento das cidades; (2) a invenção e domínio da escrita e (3) o

advento do comércio e, numa etapa posterior, da moeda metálica”. Esses aspectos

são importantes para a compreensão das características de um Direito que já não é

mais apenas verbal e restrito, mas que se torna formal e mais abrangente.

A cidade começa a nascer no período paleolítico, quando o homem

começa a compreender seu agrupamento não apenas como uma forma de proteção

e sobrevivência, mas sua união evolui em busca de uma satisfação coletiva e melhor

qualidade de vida. Murnford (1998, p.14) aponta que um dos aspectos que

compravam a afirmação de que a cidade tem suas raízes na idade da pedra seria a

celebração de rituais, que eram, normalmente, fúnebres:

Nesses antigos santuários paleolíticos, como nos primeiros túmulos e
montes sepulcrais, encontramos, se existem, os primeiros indícios de vida
cívica, provavelmente muito antes de poder sequer suspeitar-se de qualquer
agrupamento permanente em aldeias [...]. Ali no centro cerimonial
verificava-se uma associação dedicada a uma vida mais abundante; não
simplesmente um aumento de alimentos, mas um aumento do prazer social,
graças a uma utilização mais completa da fantasia simbolizada e da arte,
com uma visão comum de uma vida melhor e mais significativa ao mesmo
tempo que esteticamente atraente, uma boa vida em embrião, como a que
Aristóteles um dia iria descrever na Política: o primeiro vislumbre da
Eutopia. (MUMFORD, 1998, p. 14).

O agrupamento do homem se tornando cada vez mais organizado e

sua busca por uma vida melhor, aliado ao desenvolvimento da agricultura, dá início a

uma jornada que o levará a formação das primeiras cidades.

Foi na região da Mesopotâmia que as cidades começaram a se

desenvolver, na Suméria, entre os anos de 3100-2334 a.C., às margens do Rio
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Eufrates, há registros da formação das seguintes cidades: Eridu, Badtibira, Sippar,

Larak e Shuruppak, Kish, Akshak, Nippur, Adab, Umma, Lagash, Uruk, Larsa e Ur

(CARDOSO, 1998).

Essas cidades possuíam uma estrutura que se apoiava,

basicamente, em três pontos que seria a cidade em si, que era cercada por

muralhas para proteger os principais pontos de culto e futuros palácios; o Subúrbio,

onde se instalavam as residências, locais de plantio e criação de animais que

ficavam do lado de fora das muralhas; e o Porto Fluvial, onde era praticado o

comércio (PINTO, 2006, p. 29). As cidades eram, basicamente, divididas em religião,

residência/agricultura e comércio.

A complexidade advinda da formação das cidades, a mera oralidade

torna-se insuficiente para a transmissão e preservação da cultura e da memória dos

povos. No intuito de suprir tal necessidade, surge, na Mesopotâmia por volta de

3.100 a. C., a escrita cuneiforme, assim nomeada por possuir a forma de “cunha”, “É

nesse momento, portanto, que se consolida a passagem da verba volant para a

scripta manent” (PINTO, 2006, p. 29). Esse novo modo organizado de agrupamento

chamado cidade, foi de primordial importância para a escrita, uma vez que seu

desenvolvimento e consequente evolução, tanto administrativa quando social,

superaram a memória de seu povo.

Além desses fatores, a passagem da sociedade arcaica para o

mundo antigo também é marcada pelo advento do comércio, que é um grande

influenciador na consolidação da vida cívica das cidades da Mesopotâmia. Ele tem

início com a troca de produtos, apropriação individual das mercadorias que, antes,

eram divididas entre a comunidade. Cria-se, então, um grupo de comerciantes que

estabelecem valores a seus bens, gerando assimetria de poder, tanto aquisitivo

quando de produção, uma vez que o homem deixa de cultivar para si, ocasionando a

distinção entre rico e pobre (ENGELS, 1986).

Esses fatos são de suma importância para o estudo do Direito,

podem ser considerados como divisores de água entre uma sociedade primitiva,

baseada em princípios religiosos, e o desenvolvimento organizacional e

administrativo do homem. Pinto (2006, p. 30) corrobora afirmando que:

A síntese desses três elementos - cidades, escrita, comércio representa a
derrocada de urna sociedade fechada, organizada em tribos ou clãs, com
pouca diferenciação de papéis sociais e fortemente influenciada, no plano
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das mentalidades, por aspectos místicos ou religiosos. Há, nessas
sociedades arcaicas, um Direito ainda incipiente, bastante concreto,
cognoscível apenas pelo costume e que se confunde com a própria religião
(PINTO, 2006, p. 30).

As evoluções sociais e individuais surgem aos poucos e o homem

começa a amadurecer suas ideias, transformar suas perspectivas sendo

influenciados pelo meio, fatores imprescindíveis para o seu desenvolvimento. E,

atrelado a essa complexidade da formação das cidades encontra-se a necessidade

de elaboração de um novo Direito.

Apesar das primeiras cidades terem ocorrido na Mesopotâmia,

dados históricos apontam que a formação das primeiras cidades no Egito inicia-se

por volta de 3100 e 2890 a. C., demonstrando que a urbanização de ambas as

civilizações ocorreu em datas muito próximas (ARAÚJO, 2000).

Entretanto, historiadores, como Cardoso (1998) afirmam que a

formação das cidades no Egito não sofreu qualquer influência pela Mesopotâmia,

não havendo indícios de relação ou contato entre esses povos. Ou seja, a formação

das cidades no Egito e Mesopotâmia constituiu-se em processos independentes.

Errôneo dizer que essa proximidade de datas no surgimento das

cidades nas diferentes regiões é mero fruto do acaso. A localização geográfica de

ambas foi um elemento primordial para sua formação, duração e êxito na

urbanização dessas civilizações, fornecendo-lhes grande vantagem. Enquanto

outros povos viviam no deserto, montanhas e litoral, o Egito e a Mesopotâmia eram

banhados pelos rios Tigre, Eufrates e Nilo, zona propicia para o desenvolvimento da

agricultura, navegação e consequente comércio. Cardoso (1990, p. 16) aponta

alguns aspectos:

A partir de um longo investimento coletivo de trabalho, adaptando e
modificando os dados naturais através da construção de diques, barragens,
canais, reservatórios, formaram-se nos vales fluviais em questão,
sociedades complexas e urbanizadas, baseadas na irrigação. A agricultura
irrigada é muito produtiva, e por isso o Egito e a Mesopotâmia tinham
populações muito mais densas do que as de regiões como a Ásia Menor, a
Síria- Palestina e o Irã onde a irrigação, pelas condições naturais, só podia
ter um papel muito limitado, onde a agricultura - quase sempre dependente
da água de chuva, às vezes retidas em cisternas - era no conjunto menos
produtiva. Este contraste ajuda a entender certa diferenças importantes na
organização política e econômica (CARDOSO, 1990, p. 16).

Tais condições contribuíram principalmente para o aumento

populacional, visando uma melhor qualidade de vida, e consequente
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desenvolvimento econômico e político.

Outro fator que deve ser mencionado é quanto à diferença climática

que influenciavam os rios que banhavam essas civilizações.  O rio Nilo, que banhava

o Egito, possuía um ciclo regular, que proporcionava ao povo uma sensação de

continuidade, de começo e recomeço, levando-os a associar esse fenômeno a um

rito de imortalidade, ligando as cheias e baixas do Nilo à religião, mais

especificamente ao deus Osíris, que repercutia a crença do “ciclo do nascimento”

com a promessa de morte e renascimento (WHITROW, 1993).

Para os povos da Mesopotâmia não era possível desenvolver a

mesma crença, uma vez que os rios Tigre e Eufrates, que banhavam a região, não

possuíam um clico regular, levando os moradores a enfrentar situações

imprevisíveis, como enchentes, ventos, secas, chuvas e outros. Tais aspectos

impossibilitavam atribuir aos deuses todas as conquistas, mas enfatizavam a luta do

homem na busca de conquistar e alcançar seus objetivos, independente de suas

fragilidades. Esses apontamentos são de extrema relevância, pois a crença desses

povos vai refletir nos seus respectivos sistemas políticos e organização econômica

(WHITROW, 1993).

Tanto o Egito quanto a Mesopotâmia tinham como forma de governo

a monarquia, mas com alguns aspectos significativamente diferentes. No Egito, de

3100 a. C. até o inicio de 30 a. C., apesar de possuir capitais em determinadas

cidades do reino, o poder estava totalmente centralizado na figura única do Faraó,

que conseguiu manter seu domínio intacto por mais de três mil anos e, apesar da

amplitude do reino, sobrepôs-se as tendências de fragmentação, sem ter

questionada sua autoridade real (SALES, 1997).

Essa intangibilidade conferida ao rei, era reflexo das crenças da

imortalidade, oriundas das variações climáticas do rio Nilo, pois o povo acreditava

que Faraó não era apenas um representante divino na terra, mas tinham a certeza

que era a própria divindade, de que o rei era um deus (PINTO, 2006).

Já o sistema político estabelecido nas cidades da Mesopotâmia,

apesar de ser a monarquia, era mais descentralizado, pois cada uma das cidades

possuía o seu próprio governante, órgãos políticos e até mesmo exército, além das

divindades e soberanos diferentes em cada uma das cidades.  (CARDOSO, 1998).

Outra diferença importante entre a Mesopotâmia e o Egito é em

relação ao papel que o soberano recebia em cada uma dessas regiões.
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Diferentemente do Egito, a Mesopotâmia conferia ao rei a função de representante

de deus, o qual era escolhido pela cidade para ser o porta voz da divindade adora

por ela, possuindo um caráter mais humano, pois se submetia a certas limitações e

obrigações. Um ritual realizado na Babilônia, descrito por Cardoso (1998, p. 50-51),

retrata a preocupação pelo povo de demonstrar a humanidade do soberano:

Na Babilônia, por ocasião dos ritos de Ano-Novo no templo de Marduk, o rei
era esbofeteado (e não gentilmente: o signo favorável esperado era que
lágrimas saltassem de seus olhos!) por um sacerdote do deus, que lhe
retirara previamente os signos da realeza e depois devia puxá-lo pelas
orelhas para fazê-lo prosternar-se diante da imagem divina. Nessa ocasião,
o rei deveria declarar à divindade estar livre de pecados; entre estes
pecados não-cometidos constava o de “fazer chover golpes na face de um
subordinado”, e também o de “humilhar” os súditos. No Egito, algo
semelhante seria, mais uma vez, impensável, sendo o faraó um deus
encarnado (CARDOSO, 1998, p. 50-51).

A economia também se apresenta de forma diversa, pois, enquanto

o Egito não dependia, exclusivamente, do comércio, uma vez que possuía muitos

minerais e seu solo, as margens do Nilo, era extremamente favorável à agricultura,

irrigação e drenagem, a Mesopotâmia tinha como economia principal o comércio,

pois, com exceção do cobre, havia escassez de minerais e seu solo era de difícil

drenagem. Tais aspectos irão influenciar a formação e o desenvolvimento do Direito

desses povos.

Como pode ser observado, apesar dessas civilizações terem

desenvolvido um grau de complexidade, seus sistemas políticos, econômicos e

legais, ainda que com algumas diferenças, tinham como base os costumes e

princípios religiosos. Contudo, o avanço comercial e urbano demandava normas

menos abstratas e que pudessem ser conhecida e seguida por todo o reino, além de

locais e pessoas dedicadas a resolver questões controvérsias e desentendimentos

(FINLEY, 1998).

As primeiras compilações escritas que se conhece, com objetivo de

limitar e direcionar as ações dos indivíduos, imputando algum tipo de pena ante sua

contradição, é o código de Ur-Nammu, rei da cidade-estado de Ur, na Suméria,

Mesopotâmia (CASTRO, 1998).

Importante esclarecer que a ideia de “código”, que este contexto

retrata, não deve ser compreendida em seu sentido moderno que é utilizado

atualmente para se referir ao documento que é sistematizado, com base em
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princípios, conceitos e preceitos, mas sua menção se trata apenas de uma

representação tradicional, na tentativa de ilustrar um Direito que se encontra em

estado de formação e amadurecimento (PINTO, 2006).

O código de Ur-Nammu surgiu por volta de 2040 a. C., utilizando a

escrita cuineforme tentava normatizar e penalizar certos atos que eram praticados

pelo homem, possuindo a descrição de decisões que já haviam sido proferidas em

casos concretos, tornando-se, segundo John Gilissen (1995, p. 61), um conjunto de

escritas que ensinavam o caminho do Direito para os juízes:

São antes recolhas de textos jurídicos agrupados de uma maneira que
parece ilógica, mas seguindo aquilo que parece ser “o mecanismo instintivo
da associação de idéias”. Estes textos não parecem mesmo terem sido leis,
mas antes, como lhes chama o Código de Hammurabi, dinât misharim, ou
seja, julgamentos de Direito, ensinamentos indicando o caminho aos juízes.
Cada frase, geralmente breve, diz respeito a um caso concreto e dá a
solução jurídica; a maior parte começa por uma expressão equivalente à
expressão latina si quis (se alguém ...), situando a formulação a meio
caminho entre o concreto e o abstrato (GILISSEN, 1995, p. 61).

De forma geral, este código possuía regras de Direito privado, como

o divórcio, o adultério e sobre os escravos, dividindo a sociedade em dois grupos, os

que eram escravos e os que não eram escravos. Além disso, estabelecia pena

pecuniária, multa e indenização, para alguns atos criminosos, prática decorrente no

Direito brasileiro atual, o que demonstra ser este código mais avançado, neste

ponto, que o código de Hamurabi (DRAPKIN S., 1982).

Outros códigos surgiram nas Cidades-Estados da Mesopotâmia,

como o código de Esnunna, que sofreu grande influência pelo código de Ur-Nammu,

seguindo seu sistema de organização, porém apresenta-se de maneira mais

completa, possuindo sessenta artigos que, além de trazerem os mesmos temas

abordavam institutos mais complexos como o Direito de família e a responsabilidade

civil (CASTRO, 1998).

Ambos os códigos desempenharam grande influência na elaboração

e promulgação do famoso Código de Hammurabi, que representa até os dias atuais

uma das principais fontes históricas para o estudo do Direito (CASTRO, 1998).

Uma expedição arqueológica francesa descobriu, em 1901, o código

de Hammurabi, gravado em uma pedra preta, é um dos mais importantes

documentos do Direito dinástico, auxiliando e esclarecendo vários fatos da

antiguidade (CARDOSO, 1998).
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Hammurabi, rei da Babilônia, foi um dos monarcas de mais destaque

da Mesopotâmia, uma vez que colecionou inúmeras vitórias militares, aumentando

seu reino, dedicou-se à política e diplomacia. Preocupado com a justiça, promulgou,

em meados do ano de 1694 a. C. o maior documento legal da época. Ele possui 282

artigos que tratam sobre aspectos da sociedade, institutos de Direito privado,

definição de penas, além de regulamentar o domínio econômico (BOUZON, 2002).

Quanto à organização da sociedade o código de Hammurabi a

divide, assim como o Ur-nammu, em homens livres, chamados “awilum”, que eram

os cidadãos, possuindo Direitos, podendo ser ricos ou pobres; os subalternos,

“muskênum”, uma classe intermediária, que não eram livres, mas possuíam Direitos

específicos; e os escravos, que eram, geralmente, prisioneiros de guerra (CASTRO,

1998).

As disposições sobre o Direito de família trazem como regra a

monogamia, sendo possível incluir uma segunda esposa, para que haja

continuidade da linhagem, além de prever a possibilidade de divórcio e atribuir certos

Direitos às mulheres, que possuem independência patrimonial e personalidade

jurídica (PINTO, 2006).

Quando à economia, era basicamente agrícola e a maioria das

terras cultivadas pertencia ao reino, contudo, havia o comércio, que era administrado

pelas mulheres e o código de Hammurabi delimita certos preços para compra e

venda dos produtos, em uma tentativa de criar uma tabela oficial, prescrevendo

penalidade no caso de fraude, como pode ser observado através de um de seus

artigos:

§108. Se uma taberneira não aceitou evada como preço da cerveja, (mas)
aceitou prata em peso grande ou diminuiu o equivalente de cerveja em
relação ao curso da cevada, comprovarão (isso) contra a taberneira e a
lançarão na água (BOUZON, 2003, p. 124).

O Direito penal de Hammurabi concentra grande parte do poder nas

mãos do soberano, possuindo vários institutos de punição, como autotutela, castigo

físico, mutilação, retaliação e até uso de elementos sobrenaturais. Um dos princípios

mais utilizados para aplicação de pena dos povos antigos é a Lei de Talião, que

imputa ao delinquente dano equivalente ao que fora causado (CASTRO, 1998). O

código de Hammurabi aplicava este princípio aos danos de caráter físico, chegando

a penalizar até mesmo quem não havia praticado crime algum:
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§229. Se um pedreiro edificou uma casa para um awilum, mas não reforçou
o seu trabalho e a casa, que construiu, caiu e causou a morte do dono da
casa, esse pedreiro será morto.
§230. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse
pedreiro (BOUZON, 2003, p. 194).

Outro ponto relevante é com relação ao Direito privado. Gilissen

(1995) aponta que os povos da Mesopotâmia realizavam compra e venda,

depósitos, empréstimos, arrendamentos, aluguéis dentre outros tipos de negócios

jurídicos e o código de Hammurabi previa e regulamentava esses atos:

§242+243. Se um awilum alugou um boi por um ano, ele dará ao seu dono
como aluguel por um boi de trás (da parelha) 4 GUR de cevada (e) como
aluguel por um boi do meio ou da frente (da parelha) 3 GUR de cevada
(BOUZON, 2003, p. 202).

Trata-se de uma organização social bem desenvolvida para a época,

pois, além das previsões legais, havia os juízes, que eram nomeados pelo soberano,

e ante a insatisfação de sua sentença, era assegurado a todos possibilidade de

apelar para o rei ou algum de seus ministros que o auxiliavam (PINTO, 2006).

Entretanto, essas leis não eram produzidas por grupos de pessoas

dedicadas e obstinadas a levar em consideração as necessidades da sociedade,

mas elas se justificavam na crença religiosa de que teriam sido reveladas por uma

divindade ao próprio rei, dispensando a aprovação de demais pessoas e isentando o

soberano das responsabilidades política de suas vontades. (GILISSEN, 1995).

Sobre o Egito, apesar de sua evolução urbana ter iniciado na mesma

época que a Mesopotâmia, são poucos os documentos e textos que trazem

descrições e vestígios de normatizações legais da época, tornando-se difícil

conhecer e compreender o aspecto e características jurídicas da região

(NASCIMENTO, 1996).

É certo, contudo, que o Egito não tinha um sistema de leis baseado

apenas nos costumes, possuía um Direito material e Direito adjetivo, mas não se

tem conhecimento de qualquer tentativa de codificação dessas leis, isso porque todo

poder e sabedoria jurídica concentravam-se nas mãos do Faraó, que era

considerado a própria encarnação do divino, portanto, a existência dessas leis pode

ser corroborada através de certos documentos jurídicos, como testamentos,

contratos, atos administrativos e algumas decisões judiciais. O soberano era o juiz, o

governante e o sacerdote, podendo decidir e julgar de acordo com a sua vontade
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(PINTO, 2006).

Um aspecto importante do Direito egípcio é quanto seu caráter

religioso. A justiça era simbolizada pela deusa Maat¸ que possuía princípios éticos,

com objetivo de manter a ordem e a verdade no universo e ao Faraó, pela sua

essência divina, era incumbido a responsabilidade de instituir a paz, justiça,

solidariedade e equilíbrio, concretizando os princípios de Maat (GILISSEN, 1995).

Este Egito faraônico é dividido em três épocas, o Antigo Império na

III à VI dinastia, o Médio Império, na XII dinastia e o Novo Império da XVIII à XX

dinastia. O Direito egípcio apresenta certas peculiaridades e desenvolvimento em

cada uma dessas épocas, que são seguidas por períodos e dinastias intermediárias

(RIBEIRO, 2014).

No Antigo Império, o Direito deixa de lado seu aspecto solidário e

colaborativo do Direito arcaico e, acompanhando a instauração de uma monarquia

poderosa extremamente unitária, inicia uma forte individualização, proporcionando

ao cidadão liberdade de dispor de seus bens da forma como lhe conviesse. O rei era

o centro do poder, contudo, possuía funcionários, nomeados por ele, que o

auxiliavam em diferentes departamentos, como finanças, registros, obras, dentre

outros.  Os tribunais eram realizados pelo próprio soberano e o processo e atos

judicias, que eram escritos, registrados pela chancelaria. As leis eram a principal

fonte do Direito e ainda tivessem um parecer por um “Concelho de Legislação”, elas

ainda eram promulgadas por Faraó. Todos os indivíduos eram iguais, sem distinção

inclusive entre homem e mulher, até mesmo no âmbito familiar e com relação aos

filhos. No Direito penal há uma mitigação da crueldade, comparado às épocas

anteriores, não existindo, inclusive, vestígios de muitos casos com pena de morte

(GILISSEN, 1995).

Durante o fim da V dinastia começa a se desenvolver a

hereditariedade, devido aos cargos públicos concedidos pelo rei e,

consequentemente, forma-se um grupo de pessoas que se julgavam superiores,

baseando-se na nobreza sacerdotal. Neste prisma, o Direito privado também sobre

certas mudanças, enfatizando o poder paternal ocasionando a desigualdade entre

homem e mulheres e introduzindo os Direitos da primogenitura (RIBEIRO, 2014).

O advento do Médio Império, na XII dinastia, começa a restaurar os

Direitos individualistas, a igualdade e centralização do poder e no Novo Império, na

XVIII – XX dinastia o sistema jurídico e social já se assemelha ao sistema do Antigo
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Império. Entretanto, devido às inúmeras invasões e influência do clero essas

alternações entre o Direito individualista e regime senhorial tornam-se recorrentes

durante alguns séculos, até que à XXVI dinastia, com a ocupação persa e romana,

os Direitos individualistas e a centralização real do poder se sobrepõe e se fixam,

exercendo influência significante para o desenvolvimento do Direito romano

(GILISSEN, 1995).

Destarte é possível afirmar que a localização desses povos foi de

crucial importância para seu desenvolvimento, as características geográficas e

climáticas foram fatores determinantes em suas escolhas sociais e religiosas,

desempenhando nítida influência na formação e evolução política, econômica e,

consequentemente, jurídica dessas civilizações.

2.2 O DIREITO HEBRAICO

Os hebreus eram um povo nômade da Mesopotâmia, de origem

semita, que vivam em tribos e eram liderados por patriarcas. Por volta de 1800 a. C.,

na época de Hammurabi, uma forte seca faz com o que eles atravessem a Palestina

e se instalem no Egito onde ficaram por quase cinco séculos onde viveram em um

período de cooperação seguido por escravidão. Após conseguirem se libertar, em,

aproximadamente, 1250 a. C., eles se deslocam novamente, retornando a Palestina,

em um período que é denominado “Êxodo”, o qual teria durado quarenta anos.

(CASTRO, 1998).

Eles se estabelecem novamente em Canaã, Palestina, em 1180 a.

C., iniciando seu período sedentário. Ante aos inúmeros ataques e invasões dos

filisteus, surge a necessidade de centralização e unificação do poder sobre as tribos,

formando o reino de Israel, inicialmente governado por Saul, que foi sucedido por

Davi (MOURA, 2011).

Necessário destacar que a compreensão do caráter religioso desse

povo é de fundamental importância para o entendimento de sua organização social,

política e normativa, pois esses institutos e, praticamente, todas as suas atividades

giravam em torno de sua crença e convicção. Nascimento elucida:

Quanto ao sistema hebreu, o entendimento da sua própria orientação
religiosa é que nos leva à compreensão do seu aspecto social. Cabe, pois,
interpretá-la. Essa orientação decorre da convicção voltada para um
supremo governo de Deus. Explica-se assim o caráter teocrático do referido
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sistema, mas é aqui precisamente que ele, ao lado do sistema babilônico,
constitui uma exceção: o poder invisível, isto é, o governo de Deus não se
projeta na figura do sacerdote para fazer deste o todo-poderoso das coisas
divinas e terrenas (NASCIMENTO, 1996, p. 27).

A crença dos hebreus se assemelha com a da Babilônia, pois a

figura real era apenas um representante de deus, que detinha todo o poder, na terra

não possuindo qualquer característica divina. Diferentemente dos babilônicos,

contudo, os hebreus eram monoteístas, acreditando na existência de um único Deus

que os teria escolhido e por isso era ele quem ordenava e determinava como seriam

suas vidas, em todos os aspectos (GILISSEN, 1995).

A história do povo hebreu, bem como seus sistemas político, social e

legal tem como principal ponto de apoio a Bíblia Sagrada que é divida em duas

épocas, o antigo testamento, que são relatos anteriores ao nascimento de Cristo,

que traz as histórias, leis, profetas e escritores e no novo testamento, que conta os

acontecimentos e ensinamentos do nascimento, vida e pós-vida de Jesus (CASTRO,

1998).

Essa influência liga o jurídico ao religioso, desenvolvendo a ideia de

individualismo, uma vez que, além do caráter espiritual, Deus também coordena a

moral, manifestando-se de forma subjetiva e particular para cada indivíduo. Abrange

meios disciplinadores para se viver em sociedade e praticar individualmente

(NASCIMENTO, 1996).

Quanto à economia, ela era baseada na agricultura, assim como a

maioria do povo da região, contudo, após o retornarem do Egito, além do plantio,

também começaram a criar ovelhas e cabras, desenvolvendo, mais tarde, a indústria

e o comércio, que se desenvolveram consubstancialmente durante o reinado de Davi

e de Salomão (CASTRO, 1998).

A principal fonte do Direito hebraico é a Bíblia, que é, segundo a

tradição, a palavra de Deus revela aos homens. O conjunto de normas jurídicas que

ela abarca é chamado de Torah, também conhecido como Pentateuco, “que é

formado pelos cinco primeiros livros da Bíblia: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o

Números e o Deuteronômio” (CASTRO, 1998, p. 30), esses que teriam sido escritos

por Moisés, são, em sua maioria, relatos históricos e orientações. Entretanto, em

alguns trechos, é possível encontrar disposições legais explicitas, mais

especificamente nos livros de Êxodo e Deuteronômio (MOURA, 2011).

O livro de Deuteronômio traz algumas especificidades quanto à
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justiça e ao processo, enfatizando a obrigatoriedade dos juízes e a necessidade de

imparcialidade, para que o julgamento fosse feito de forma justa. A ligação existente

entre o Direito e a religião é constante, pois, condenar uma pessoa inocente era um

pecado muito grave, tornando o processo de investigação e o julgamento mais

minucioso (CASTRO, 1998).

Desta forma, o sistema jurídico hebreu era bastante complexo,

possuindo três tribunais com diferentes funções. O Tribunal dos três, que era

responsável pelos delitos com penas mais brandas e por questões financeiras; o

Tribunal dos vinte e três era incumbido de julgar as apelações e processos punidos

com pena de morte; e o Tribunal dos Setenta, que era a última instância do judiciário

hebraico, lhe competia julgar os senadores, chefes militares, profetas e tribos

rebeldes, além de interpretar as leis (MOURA, 2011).

A primeira lei escrita, que aparecem nos livros de Êxodo e

Deuteronômio, é o Decálogo ou, como é mais conhecido, os Dez Mandamentos, que

teriam sido gravados em pedras e entregues pelo próprio Deus a Moisés, no monte

Sinai, durante o êxodo como forma de estabelecer uma aliança com o povo que ele

teria escolhido, trata-se da base moral da legislação hebraico, pois possui normas de

caráter moral, religioso e legal, que foram estabelecidas de forma imperativa. Em

Levítico, é possível encontrar o “código sacerdotal”, que traz os rituais de sacrifícios,

normas sobre o casamento e sobre o Direito penal (GILISSEN, 1995).

Percebe-se, então a amplitude que a fé religiosa desempenha, pois

as leis eram dadas por Deus e somente Ele poderia modificar. Entretanto, ante as

evoluções e mudanças sociais, principalmente após a volta do povo hebreu do

cativeiro babilônico, houve a necessidade de novas interpretações dessas normas.

Os rabinos começaram a desenvolver comentários para a lei escrita, a Torah,

interpretando e adaptando os costumes e tradições que tinham sido incorporados,

em virtude do cativeiro. Essas adaptações e interpretações formaram um Direito

oral, que foi, posteriormente, redigido e chamado de Michná, que significa repetição,

que se constituía, basicamente, de opiniões dos rabinos sobre questões religiosas e

legais. Esse “código” se divide em seis partes, que tratam sobre Direito civil,

propriedade rural e imobiliária, matrimônio e divórcio, danos, sucessões, dentre

outros (GILISSEN, 1995).

Na busca de manter a veracidade e essência das leis mosaicas, os

estudos e análises sobre a nova legislação se aprofundaram de tal forma que seus
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conteúdos, chamados Guemaras, se expandiram mais que a Michná, surgindo a

necessidade de uma nova sistematização legal, o que deu origem ao Talmude, que

significa estudo, que une a Michná, o Guemaras e a Torah. O Talmude compreende

não apenas as leis, mas possui inúmeros textos, comentários e explicações não

apenas jurídicos e religiosos, mas que tratam da história, ciência, medicina e

astronomia (CASTRO, 1998).

Apesar dos judeus terem se dispersado pelo mundo, o Direito

hebreu se perpetuou pelos séculos. A história desse povo, assim como seu sistema

jurídico é de suma importância, pois incitou a crença de milhares de pessoas,

tornando-se uma das maiores religiões do mundo, o cristianismo, que, por sua vez,

desempenhou grande influência no sistema legal brasileiro.

2.3 O DIREITO GREGO

A Grécia é uma das mais importantes civilizações da antiguidade,

sendo responsável pela criação de vários institutos que estão presentes na

organização social e política atual, como a democracia, por exemplo, tornando-se

imprescindível o estudo e análise de sua evolução.

Apesar de sua importância histórica, os gregos não desenvolveram

uma ciência jurídica inovadora, tanto que em maior parte da história de sua

civilização não havia uma unidade política/jurídica, mas cada cidade possuía sua

própria legislação e seu próprio sistema político e, por isso, eram chamadas

Cidades-Estados. Contudo, deram origem aos maiores pensadores e filósofos de

toda história da antiguidade, além de terem criado e desenvolvido uma ciência

política que influenciou inúmeras civilizações (GILISSEN, 1995).

Na história, a antiguidade grega se inicia, aproximadamente, no

século XX a. C. e se estende até meados do século II a. C., esse espaço temporal é

dividido pelos historiadores em períodos, sendo eles: Pré-Homérico, 2800 a. C. a

1100 a. C., trata-se da fase de povoamento da Grécia; Homérico, 1100 a. C. a 800 a.

C., invasão dos Dórios, surgimento das poesias de Homero; Arcaico, de 800 a. C. a

500 a. C., formação das polis; Clássico, 500 a. C. a 336 a. C., fase em que a polis

atinge seu auge; e o período Helenístico, 336 a. C à 146 a. C., há o domínio

macedônico e a decadência das polis (FUNARI, 2002).

O período Pré-Homérico é a fase em que ocorre a ocupação do
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território grego. O povo Aqueu foi o primeiro a chegar ao local, estabelecendo-se na

ilha de Creta, dando origem a uma das mais importantes civilizações da época, a

Creto-Micênica. Foram seguidos pelos Eólios e os Jônios, que também ocuparam a

Grécia, mas não desempenharam tanta influência quanto os Aqueus. Contudo, a

chegada dos Dórios foi fator definitivo para o fim dessas civilizações, pois com suas

habilidades de guerra destruíram a população creto-micênica, conquistando a Grécia

e iniciando uma nova fase na história grega, o período Homérico (ALMEIDA, 2007).

Com a invasão os Dórios dizimaram as cidades que haviam sido

construídas e, como consequência, a escrita, o artesanato e a arte também

desapareceram, ocasionando uma regressão ao desenvolvimento até então

alcançado, instaurando o período Homérico, que se estende entre os séculos XII a.

C. e VIII a. C. Nesse contexto, instala-se uma fase de ruralização familiar chama

genos. Os gentílicos formavam organizações agrícolas que eram compostas por

parentes, estes possuíam uma propriedade rural coletiva que era chefiada pelo pater

familias e produziam apenas para se auto sustentar. Esta é uma fase conhecida

como “época das trevas”, pois teria sido retratado apenas através das obras de

Homérico, Ilíada e Odisseia (FUNARI, 2002).

No final do século VIII a. C. inicia-se um período de desintegração

dos genos, pois uma vez que a produção agrícola familiar não conseguiu

acompanhar o crescimento da população, surgiram as propriedades privadas e

como consequência as classes sociais. Tais aspectos provocam crises sociais que

levam à união de genos, formando as fratrias, depois as tribos o que resultou a pólis,

que significa cidade, impulsionando a transição para um novo período, o Arcaico

(FUNARI, 2002).

É no período Arcaico (776 a. C. à 480 a. C.) que começam a surgir

as cidades, sendo marcado por inúmeras transformações e inovações. Com a

economia baseada na agricultura, os grandes latifundiários tornaram-se os dirigentes

das cidades, possuindo poder sobre a administração política e jurídica. A escassez

de alimento levou os gregos à prática da colonização, ou seja, quando havia

dificuldade em alimentar a população, a pólis enviava parte dela para outro local,

fundando uma colônia, o que contribuiu para a disseminação desse povo pelo

Mediterrâneo, além de estimular a o comércio e a indústria (SOUZA, 2006).

Outros aspectos extremamente relevantes que se desenvolveram

durante o período grego arcaico, são: o armamento militar naval e terrestre, que
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permitiu o acesso a maior parte da população ao poder militar, que antes era

exclusivo dos aristocratas; o cavalo montado, que substituiu os carros de guerra que

eram puxados pelos cavalos, proporcionando maior agilidade nas batalhas; a moeda

que contribuiu para a ampliação do comércio, impulsionando a capitalização de

riquezas, reduzindo o poder da aristocracia e criando uma nova classe social

chamada de plutocratas; e o surgimento do alfabeto, retomando a escrita, que

possibilitou a elaboração de leis codificadas, facilitando sua divulgação permitindo

ao povo obter conhecimento judicial e legal, permitindo sua participação nas

instituições sociais e políticas da cidade, impulsionando o nascimento e crescimento

da democracia (SOUZA, 2006).

Neste contexto é que se desenvolve a pólis, ou seja, as Cidades-

Estados, que são os institutos de maior influência da Grécia. Ela é soberana e

define-se pelo povo, no grego demos, que é constituído de vários indivíduos que

possuíam os mesmos costumes e deuses, portanto, ela se formava nas pessoas e

suas convicções, era basicamente uma “associação religiosa e política das famílias

e tribos”. Aqueles que não partilhavam desses ideais eram considerados

estrangeiros, não possuindo qualquer Direito ou proteção (COULANGES, 1975).

Como consequência das inúmeras migrações e formação de

colônias em locais diversos, as cidades gregas eram bastantes distintas uma das

outras e apesar de existirem inúmeras Cidades-Estados, as de maior destaque são

Atenas e Esparta que apresentam características e peculiaridades próprias que são

relevantes quanto à formação jurídica e política da Grécia (CASTRO, 1998).

Esparta foi fundada pelos invasores dórios no século IX a. C., sendo

uma das primeiras Cidades-Estados da Grécia. Ao conquistar a região, eles

tornaram a população em seus servos, chamados de hilotas, os quais eram

obrigados a cultivar e dividir suas colheitas com eles. Cada espartano possuía uma

propriedade que era cultivada pelos hilotas. Esses, apesar de não serem escravos,

não possuíam qualquer Direito, somente os espartanos e seus descendentes

(FUNARI, 2002).

A sociedade era dividida em três camadas: os espartanos, que eram

apenas os dórios e seus descendentes, somente eles possuíam Direitos, eram

proibidos de trabalhar, pois deveriam receber apenas a educação militar e tornar-se

guerreiros, sendo, portanto sustentados pelo trabalho e cultivo dos hilotas; os

periecos, classe formada pelos aqueus, que não tinham Direitos, mas possuíam boa
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condição de vida; e os hilotas, que, além de não possuir Direitos, tinham que

trabalhar para sustentar os espartanos (CASTRO, 1998).

O governo era administrado pela Gerúsia, um tribunal supremo

composto por vinte e oito anciãos e os dois reis de Esparta, estes possuíam cargo

vitalício. Além da Gerúsia, existia o Éforos, onde um representante era elegido pelos

cidadãos e permanecia no cargo por um ano. O documento que estabelecia a

relação de poderes era chamado de Retra, e determinava que as decisões finais

fossem sempre tomadas pelos anciãos (FUNARI, 2002).

Pode parecer, em um primeiro contato, que a vida dos espartanos

era mais fácil que a das outras classes sociais da cidade, entretanto o treinamento

militar era extremamente rígido e suas vidas eram dedicadas exclusivamente à

guerra. Desde o nascimento, as crianças eram levadas ao conselho de anciãos para

que fossem analisadas se serviriam para serem guerreiros, caso fossem rejeitadas

eram mortas ou acolhidas por famílias de outras classes sociais. Se aprovadas eram

desde logo supervisionadas pelo governo. Permaneciam sob os cuidados da mãe

até os sete anos, quando eram encaminhadas ao agrupamento militar. Seu

treinamento era tão rigoroso que lhes permita falar somente quando autorizados por

pessoas mais velhas e mesmo assim falavam de maneira precisa e concisa, que

ficou conhecida como laconismo (CASTRO, 1998).

Devido a esse sistema disciplinar, Esparta não teve grandes

avanços artísticos, industriais ou comerciais. Além disso, como consequência do

laconismo e da pouca valorização da escrita não existe muitas informações sobre

documentos legais e sobre suas instituições (FUNARI, 2002).

O grande marco dessa civilização é, sem dúvida, a construção de

uma cidade que esta totalmente direcionada à formação um exército, diferenciando-

se das demais pólis:

Esparta foi um caso isolado, claro. Um corpo de cidadãos que também eram
um exército o tempo inteiro, comandado por reis empossados
hereditariamente e suportado por uma ampla população de hilótes,
encontrava-se numa situação em todos os aspectos diferente da cidadania
de qualquer outra pólis. Contudo, existem demasiadas coisas que
desconhecemos (FINLEY, 1997, p. 79).

Esta Cidade-Estado desenvolve todo um sistema voltado para a

guerra, sem se preocupar questões econômicas e financeiras, tornando-se um dos

mais poderosos exércitos da época.
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Atenas é uma das mais importantes cidades gregas e a que

desempenhou maior influência nos sistemas políticos de outras civilizações.

Localizada na Península da Ática, foi uma das poucas cidades que conseguiu se

defender e repelir a ocupação Dória. A princípio, era a aristocracia que detinha o

poder político e jurídico, conduzindo a justiça em seu beneficio, uma vez que o

Direito era retórico e de conhecimento restrito à pequena parte da população. Em

virtude do crescimento e desenvolvimento da civilização, bem como da escrita, por

volta dos séculos VII e VI, a população começou a pressionar os administradores da

cidade para que fizessem concessões políticas, impulsionando e exigindo a

elaboração de leis escritas que fossem conhecidas por todos (FUNARI, 2002).

O Código de Drácon, redigido pelo legislador Drácon em 620 a. C., é

uma das leis mais importantes e influentes, sendo conhecida pela sua severidade.

Foi um grande avanço jurídico e político, pois tornou o Direito público e aplicável a

toda população, apesar de não retirar por completo o poder dos aristocratas.

Existindo, ainda uma concentração do poder político e jurídico nas mãos da nobreza,

em 594 a. C., Solón elabora novas leis, favorecendo o desenvolvimento econômico

do comércio e da indústria, o que permitiria o crescimento e a participação das

classes inferiores, além disso, estabeleceu igualdade entre os cidadãos; conferiu

poderes à assembleia popular (Eclésia); instituiu o Conselho dos Quatrocentos, ou

Boulé, que possuía membros do povo; criou a seisachthéria, que proibia a

escravidão por dívida, muito comum anteriormente; realizou uma organização

censitária da população, além de criar um tribunal popular (Heliae), composto por

cidadãos que permitia, aos que se sentiam injustiçados, recorrer das sentenças,

reestruturando o Estado ateniense (NASCIMENTO, 1996).

Um aspecto importante sobre o Direito grego é a individualidade,

pois não existe nessa sociedade representante legal para os litígios, não há um

órgão responsável pelo processamento jurisdicional, magistrados, advogados ou

promotores, os litigantes apresentam suas pretensões e defesas diretamente e

pessoalmente ao tribunal popular, que era responsável por questões de Direito

público e privado, com exceção dos “crimes de sangue”, que era alçada do

areópago, sem que haja qualquer intervenção, valendo-se apenas de seu poder de

persuasão. É por esse motivo que alguns historiadores atribuem à Atenas a

invenção do júri popular e o desenvolvimento da retórica (SOUZA, 2006).

Não obstante, esses avanços legislativos foram responsáveis por
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conduzir Atenas a criação de uma das instituições mais influentes, a democracia. Em

506 a. C., o povo se revolta contra os atos de Iságoras e elege Clístenes,

considerado pai da democracia, como governante. Em seus atos de governo, ele

reforma as instituições e cria as demos, uma nova forma de divisão da população

ateniense que concedeu ao povo liberdade e igualdade de Direitos. Clístenes

também reformulou o Boulé e valorizou a Assembleia do povo, que participava de

forma ativa nas decisões políticas propostas pelos conselhos, desenvolvendo e

ampliando o regime democrático em Atenas (ALMEIDA, 2007).

O período clássico inicia-se em 490 a. C., quando a Grécia começa

a sofrer grandes ataques persas, chamados de Guerras Médicas, que se estendem

até meados do século 485 a. C. quando os gregos conseguem derrotar as tropas

inimigas. Atenas, que liderava a Confederação de Delos (união das várias cidades-

estados contra os persas), torna-se uma das mais importantes cidades gregas,

fortificando ainda mais seu sistema político democrático (FUNARI, 2002).

Apesar do grande avanço que a democracia obteve durante todos

esses séculos, o auge da sua hegemonia ocorreu com Péricles em 469 a. C., líder

dos democratas, durante seu governo vários institutos se consolidam, como a

Assembleia do povo, o Conselho dos quatrocentos e o Tribunal popular,

proporcionando efetiva igualdade e liberdade a todos os cidadãos atenienses, ricos

ou pobres. Além disso, também determinou a construção de diversos monumentos

artísticos (NASCIMENTO, 1998).

Segundo Aristóteles, a democracia surge pois os homens

descobrem que são iguais e começam a exigir o reconhecimento de seus Direitos:

[...] a democracia teve origem devido àqueles que se sentiam iguais num
determinado aspecto, se convencerem que eram absolutamente iguais em
qualquer circunstância; deste modo, todos os que são livres de um modo
semelhante, pretendem que todos sejam, pura e simplesmente, iguais
(ARISTÓTELES, 1998, p. 53).

Esse instituto é fundamentado na soberania do povo, que concede a

todos os cidadãos igualdade, independente de sua classe social, quebrando

paradigmas e ditames de várias civilizações da época. A democracia é grega é

baseada em três princípios: a isocracia, que era a igualdade quanto ao poder; a

isonomia, que era a igualdade jurídica; e a isegoria, que era a liberdade de

expressão (ALMEIDA, 2007).
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Após as Guerras Médicas, Atenas torna-se uma Cidades-Estados

mais influente da Grécia, e sua expansão e domínio marítimo e comercial acaba por

ameaçar as outras cidades gregas, as quais se unem a Esparta e formam a Liga do

Peloponeso. A tensão entre Atenas e Esparta se acirra e em 431 a. C. inicia-se a

Guerra do Peloponeso, que se estende até meados do século 404 a. C. O conflito

teve origem ideológica, uma vez que a oligarquia espartana se opunha a influencia

da democracia ateniense. Derrotada, Atenas não consegue manter a Liga de Delos

e suas cidades entram em declínio, da mesma forma que a democracia que é

substituída pelo regime oligárquico de Esparta (ALVES; OLIVEIRA, 2016,).

Entretanto, a hegemonia espartana termina em 371 a. C., quando o

exército de Tebas vence Esparta, e inicia um domínio de curto prazo sobre a Grécia,

terminando com a conquista de Felipe da Macedônia e de seu filho, Alexandre

Magno, dando início ao período helenístico (FUNARI, 2002).

Após conquistar e unificar a Grécia, Alexandre, o Grande,

estabeleceu um imenso império, dominando a Ásia Menor, a Pérsia, o Egito, a

Mesopotâmia e o norte da Índia. Com essa multiplicidade cultural sob seu domínio,

disseminou a cultura grega pelo oriente e promoveu o contato dos gregos com as

culturas orientais, instituindo uma espécie de intercâmbio cultural entre os povos sob

seu domínio (GILISSEN, 1995).

Essa característica intercultural é um dos marcos que consolidam o

período helenístico, termo usado para se referir as pessoas que tinham o grego

como língua oficial (FUNARI, 2002). Essa integração cultural permitiu um

significativo avanço artístico e arquitetônico; a filosofia começa a traçar novos

caminhos com os pensadores que raciocinavam sem se preocupar com a produção

dos outros, existindo a possibilidade de expressar diferentes opiniões e diferentes

assuntos (BORDONAL, 2009).

Após sua morte, iniciou-se uma grande disputa que acabou por

dividir seu império em três reinos: o da Macedônia, com a Grécia; o reino da Síria,

com a Ásia Menor, a Mesopotâmia e a Síria; e o reino do Egito, englobando o

nordeste da África, uma parte da Palestina e algumas regiões da Arábia (ALVES;

OLIVEIRA, 2016).

Essa divisão enfraqueceu os reinos helenísticos que acabaram

sendo conquistados pelos romanos no século I a. C. Contudo, apesar de ocorrerem

algumas modificações e não terem mais independência, as cidades gregas
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conseguiram manter suas tradições e culturas, mesmo sob domínio e influência de

tantas civilizações (FUNARI, 2002).

O Direito grego, propriamente dito, nasce com o surgimento das

polis. Entretanto, apesar de ser uma das principais fontes do Direito europeu do

ocidente, os gregos não foram grandes juristas, quando se refere à criação e

sistematização de Direito privado, bem como na construção de uma ciência jurídica,

limitando-se apenas em criar leis e administrá-las. Eles se destacam, contudo, no

desenvolvimento filosófico e na elaboração de uma ciência política, sendo os

primeiros a instaurar em suas cidades um regime político, que foi utilizado como

modelo por várias outras civilizações (GILISSEN, 1995).

2.4 DIREITO ROMANO

A civilização romana é uma das mais influentes no ocidente, sendo a

responsável pela disseminação de costumes, dando origem a inúmeros idiomas,

além de formar um sistema normativo sólido e dominante, que desempenhou papel

determinante na elaboração de normas em outros países ao longo dos séculos,

como, por exemplo, o Brasil (CRETELLA, 2008).

Pode-se afirmar, segundo alguns historiadores (ALVES e OLIVEIRA,

2016), que o Direito romano é a base do Direito brasileiro, sendo o responsável pelo

desenvolvimento de inúmeros institutos, principalmente no ramo do Direito privado.

A língua falada pelos romanos, o latim, difundiu-se pelo mundo ocidental e
deu origem a vários idiomas modernos, como o português, o espanhol, o
francês, o italiano, o romeno e o catalão. O Direito romano foi a base para a
criação de diversos sistemas jurídicos modernos, e as principais instituições
políticas do nosso sistema de governo, como o regime republicano e o
Senado, baseiam-se na cultura romana (ALVES e OLIVEIRA, 2016, p. 112).

Torna-se imprescindível, assim, a realização de uma análise sobre

sua evolução, não apenas para compreender a positivação do Direito nacional, mas

compreender também a formação dos meios de estudo e ensino já que os reflexos

desse Direito romano se estendem à prática jurisdicional atual (CASTRO, 1998).

A formação da Roma Antiga se assemelha à Grécia. Existiam

diversos povos habitando a Península Itálica, conhecidos como italiotas, dentre eles

sabinos, samnitas e latinos. Por volta de 1000 a.C., os latinos ocuparam a região do

Lácio, onde, por ser local de rotas mercantes, acabaram fundando uma vila
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comercial que negociava com sabinos e etruscos (que habitavam as margens do rio

Tibre). Durante o século VII a. C., momento em que os latinos já haviam

desenvolvido outras atividades, formando novos vilarejos com o aumento da

população, os etruscos invadem a região do Lácio, unificam as vilas, formando a

cidade de Roma (AZEVEDO e SERIACOPI, 2016).

Sua história se divide, politicamente, em três períodos, iniciando pela

Monarquia ou Realeza, que se estende da fundação da cidade em 753 a.C. até o

ano 509 a.C. e é seguido pela; República, de 510 a.C. à 27 a.C.; e o Império que se

inicia no ano de 27 a.C. e termina em 566 d. C., com a morte de Justiniano

(FUNARI, 2002).

Após a unificação e formação de Roma pelos etruscos, a forma de

governo adotada é a monarquia, a sociedade era divida entre a classe dos patrícios,

proprietários de terras e comandantes da política; dos plebeus, formada por

pequenos proprietários de terras, mercadores e artesãos, que não possuíam

poderes políticos; os clientes, classe formada por ex-escravos e filhos de escravos

livres, mas ainda dependiam dos patrícios, por não possuírem bens; e os escravos

que eram pessoas capturadas nas guerras ou plebeus que não conseguiam pagar

suas dívidas (ALVES e OLIVEIRA, 2016).

O rei (rex), escolhido pelo Senado, composto por anciões patrícios,

era responsável por governar a cidade, comandar o exército, realizar cerimônias

religiosas e exercer funções jurisdicionais. Contudo, não existia hereditariedade,

diante da morte do rei, incumbia ao Senado a escolha de outro rei, desde que esse

pertencesse à classe dos patrícios. O Direito, durante esse período, é arcaico,

constituindo-se basicamente por costumes e pela solidariedade entre os clãs,

administrado pelos pontífices (VERÁS NETO, 2006).

A monarquia termina quando, em 509 a. C., os patrícios, apoiados

pela plebe, se revelam contra o rei Tarquínio, o soberbo, expulsando os etruscos do

Lácio. Nasce, então, um novo regime de governo, a República, que do latim significa

res pública “coisa pública”, que se caracterizava por ter o governante um mandato

por tempo limitado (AZEVEDO, SERIACOPI, 2016).

A participação política na República romana acontecia através das

chamadas comitias, assembleias que eram realizadas de acordo com a divisão

social dos cidadãos. Havia três modalidades de comitias, a assembleia por

centúrias, que decidia sobre guerras, tratados de paz e elegia os cônsules, pretores
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e tribunos militares, para isso, os cidadãos eram divididos por classe censitária, de

acordo com a renda; a assembleia por tribos, que elegia os magistrados inferiores,

aqui os cidadãos eram separados conforme sua origem ou residência; e o consílio

da plebe decidia sobre as direcionadas à plebe (ALVES e OLIVEIRA, 2016).

A política da república da Roma antiga era estruturada nos cargos

de Magistratura, que se dividiam em: dois Cônsules, patrícios, que exerciam o poder

executivo na cidade por um ano; pelo Senado, composto por cem patrícios elegidos

pelos cônsules que exerciam o poder legislativo; a Assembleia dos Cidadãos,

também composta por patrícios, que tinha a função de elaborar as leis que seriam

promulgadas pelo senado; a Ditadura, que era convocada somente em tempos de

crise pelo senado; os Pretores, que exerciam o poder judiciário; os Censores, que

realizavam o censo, classificando os cidadãos, conforme sua renda; os Edis, que

administravam os municípios; e os Questores, administradores financeiros

(CASTRO, 1998).

Neste cenário político, a plebe possuía uma ínfima possibilidade de

voto, contudo, por se tratar de uma sociedade hierarquizada, baseada na riqueza e

poder, a vontade da população que possuía maior poder aquisitivo se sobressaia, e

esta população, ainda que fosse a minoria, mas por obter mais poder, buscava

sempre se beneficiar (GILISSEN, 1995).

Como consequência, a plebe se revolta e começa a reivindicar seus

Direitos de participação nos órgãos da República, como na Magistratura, no Senado

e nas Assembleias, além de exigirem mais igualdade ante os Direitos dos patrícios.

As conquistas da plebe foram uma das mais influentes, tanto no Direito normativo

romano como em várias outras civilizações. As leis formuladas pela plebe foram

responsáveis pela reorganização política e social de Roma, aproximando e

inspirando o senso de igualdade entre os cidadãos, desenvolvendo normas que

foram a base de inúmeros institutos, como, por exemplo, a Lei das XII Tábuas que é

uma das fontes do Direito privado e público atual (SALDANHA, 2011).

Com o crescimento da massa popular e de sua luta e conquista pela

igualdade politica e social, a República entra em decadência. Formam-se duas

facções políticas em Roma, a dos populares, que defendiam a plebe e as oligarcas,

que lutavam pela aristocracia. Ante esse conflito, o exército, que estava fortalecido,

toma o poder e instala a ditadura, dando início ao Império de Roma (VERÁS NETO,

2006).
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As fontes do Direito Romano durante a República eram os

costumes, a lei, os plebiscitos e os editos dos magistrados, contudo, durante o

Império, apesar dos institutos que executavam e estabeleciam essas fontes de

Direito terem permanecido, seu poder foi mitigado pelo Imperador. Seu poder de

decisão não estava limitado às leis nem aos Magistrados, como sua função era de

comandante supremo, poderia vetar até as decisões do Senado (CASTRO, 1998).

A divisão social no império era separada por cidadãos e não

cidadãos. Portanto, possuir a cidadania romana significava gozar de Direitos

públicos e privados. As mulheres e os estrangeiros não possuíam cidadania plena, já

os escravos não eram cidadãos. Esse privilégio, de ser cidadão e obter Direitos, foi

sendo ampliado, progressivamente, pelos imperadores a todos os habitantes, até

que em 212 d.C., o imperador Marco Aurélio promulgou o Edito de Caratara, que

estendeu o Direito a todas as pessoas livres do império (ALVES e OLIVEIRA, 2016).

Com o sucesso nas conquistas, no fim do século II d. C., Roma

começa a sofrer as invasões dos bárbaros, momento em que o imperador decide

dividir o Império entre Oriente e Ocidente. Em 476, o rei Odoacro conquista o

Império do Ocidente, levando-o ao declínio, pela exploração dos cidadãos,

abandono das cidades, epidemias e pestes. Já o Império do Oriente, que ficou

conhecido como Império Bizantino, sob o comando do imperador Justiniano se

desenvolvia, empreendeu ataques aos bárbaros em tentativas de reconquistar o

ocidente (GILISSEN, 1995).

Além disso, Justiniano realizou grandes reformas jurídicas, reuniu

em um código todos os costumes e tradições do Direito romano, que ficou conhecido

como Código de Justiniano, ou do latim Corpus Juris Civilis Romano, importante

documento jurídico. Entretanto, com sua morte, o Império do Oriente é enfraquecido

e sobrevive até o século XV (AZEVEDO, SERIACOPI, 2016).

O Direito romano pode ser dividido em três fases, o Direito arcaico,

que tem como principais fontes os costumes e as ritualidades, centralizado na

família, onde Estado possui funções limitadas, ele se estende entre o período do

século VIII a.C. até o século II a.C., seu grande marco esta na promulgação da Lei

das XII Tábuas, que reuniu em um código de legal todos os costumes e tradições,

sendo o primeiro documento normativo que dispunha sobre Direito privado. O Direito

Clássico, do século II a.C. ao século III d.C., período de maior evolução do Direito

Romano. Os juristas romanos desenvolveram vários institutos do Direito privado,
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como o Direito das obrigações, por exemplo, tendo como fonte, além dos costumes

e das leis, os editos dos magistrados e as jurisprudências. Por fim, o Direito Pós-

Clássico, iniciado no século III d.C. até o século VI d.C., não desenvolveu grandes

inovações. Nessa fase, houve uma busca pela codificação das leis, que em sua

maioria, eram esparsas, houveram inúmeras tentativas de codificar os costumes e

tradições em apenas um compendio legal, contudo, apenas o Corpus Juris Civilis, de

Justiniano foi concluído e efetivado, sendo um dos mais importes documentos legais,

servindo como base para a elaboração dos códigos normativos brasileiros

(CASTRO, 1998).

Esses institutos nascidos e formulados pela civilização romana,

inspiraram e basearam inúmeras organizações sociais, tanto politicamente quando

jurisdicionalmente e está diretamente ligada à formação jurídica brasileira e à sua

organização. Assim, se quase todos os institutos jurídicos brasileiros atuais recebem

os reflexos dessa civilização ela, consequentemente, influência no estudo e no

ensino jurídico brasileiros, que serão analisados posteriormente.
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3 FORMAÇÃO DO DIREITO E DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL

O Direito nasce a partir da necessidade de uma civilização, carrega

a historicidade do povo que o elabora, portanto, ele precisa se desenvolver de

maneira que possa acompanhar a evolução social, pois, conforme afirma Pontes de

Miranda, “o nosso Direito não vem da semente; mas de um galho, que se plantou. É

de todo interesse seguir-lhe a evolução antes de existir o Brasil-Colônia. Só assim

poderemos compreender certos fenômenos que posteriormente se hão de verificar”

(MIRANDA, 1981, p.28). Deste modo, os aspectos da história que possuem relação

com as instituições jurídicas estabelecidas no Brasil podem auxiliar a compreender

as bases que apoiam o ensino do Direito no país atualmente.

A legislação portuguesa que foi estabelecida ao Brasil colonial, bem

como os fatos históricos que marcaram o desenvolvimento e influenciaram a

evolução do Direito brasileiro atual e, consequentemente, o sistema de ensino

dessas normas jurídicas são aspectos importantes para que se possa compreender

e entender o processo de formação do Direito e do ensino jurídico brasileiro atual.

3.1 DIREITO PORTUGUÊS E DIREITO COLONIAL

Portugal nasce entre os séculos IX e X da conquista do território na

Península Ibérica, expulsando os mulçumanos e estabelecendo um Estado

hierárquico e burocraticamente organizado. Entre os anos de 1279 e 1325, sob o

reinado de D. Diniz, a nação se desenvolveu consideravelmente. A língua

portuguesa foi unificada em todo território, inclusive nos documentos públicos, além

da fundação de Universidades (CASTRO, 1998).

A sociedade portuguesa se apoiava no poder Igreja, ou seja, o

Estado lusitano, as leis existentes eram esparsas e muitas vezes ditadas, conforme

a necessidade. Segundo explica César Tripoli, as normas eram constituídas por um

“conjunto de fontes jurídicas, cuja sua multiplicidade de espécies e cujas

contradições determinavam séria complicação, confusão e incerteza acerca da sua

aplicabilidade”. Surge a necessidade, então, da criação de um único texto que

pudesse reunir todo o Direito existente e vigente de forma organizada e

sistematizada (TRIPOLI, 1936).

Em 1446, no reinado de Dom Afonso V, é promulgado as
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Ordenações Afonsinas, que foi o primeiro compêndio sistematizado de leis que

vigoram no país desde 1385, quando a codificação foi iniciada pelo rei Dom João I.

Todas essas normas foram organizadas em cinco livros, divididos por títulos e

subdivididos por números, ou parágrafos. Nuno J. Espinosa Gomes da Silva (1991)

expõe os conteúdos que continham em cada livro:

Livro I: com 72 Títulos, continha os regimentos dos cargos públicos.
Livro II: com 123 Títulos, dizia respeito à matéria da Igreja e da situação dos
clérigos, Direitos do rei em geral, administração fiscal, jurisdição dos
donatários, privilégios da nobreza, e legislação especial de judeus e
mouros.
Livro III: com 128 Títulos, ocupava-se do Processo Civil.
Livro IV: com 112 Títulos, do Direito Civil, e;
Livro V: com 121 Títulos, versava sobre o Direito Penal e Processo Penal.
(SILVA, 1991)

A estrutura das Ordenações Afonsinas foi repetida nas demais

ordenações. Ela é considerada, por alguns teóricos, primordial por causa da sua

importância para a evolução do Direito português, influenciador imediato do Direito

brasileiro. Ainda hoje é possível encontrar seus reflexos no sistema jurídico, na

forma e organização de como ele é ensinado e transmitido para a população,

conforme será possível observar posteriormente (SILVA, 1991).

Não obstante os esforços para reunir e organizar as leis, como forma

de facilitar sua compreensão e seu conhecimento pela população, o resultado não

foi positivo, uma vez que a metodologia utilizada para dispor as normas foi, de

maneira geral, a mera transcrição dos textos legislativos na íntegra, acompanhados

de comentários e das fontes, transformando as Orientações em um complexo

conjunto de leis e normas, divididos em cinco grandes volumes, o que dificultou sua

propagação e divulgação (CASTRO, 1998).

Perante o excesso de textos e a complexidade das disposições

legislativas presentes nas Ordenações Afonsinas, em 1521, o então rei, Dom Manuel

I promulgou as Ordenações Manuelinas, as quais compreendiam a maioria das leis

afonsinas e leis que haviam sido vigoradas posteriormente àquelas. Essa Ordenação

tinha por objetivo atualizar, revisar e simplificar a legislação, facilitando, assim, sua

compreensão. Contudo elas foram apenas reescritas, mantendo a mesma estrutura,

divididas em cinco livros, contendo subdivisões em títulos e em parágrafos (SILVA,

2009).

Quando descoberto por Portugal, o Brasil não possuía normas



42

expressas ou qualquer organização cívica, que fosse reconhecida na época. Os

índios apenas seguiam seus costumes e tradições, numa sociedade tribal que

interagia com as outras por meio da guerra. Assim, buscando levar sua civilização

até a nova colônia, os portugueses aplicaram suas leis e normas, sem qualquer

alteração ou adaptação ao Brasil, não levando em consideração a realidade política

e social do país, que era extremamente diferente da metrópole (DIDONE, 2005).

Essa legislação que fora imposta ao Brasil não respeitava a maior

parte da população local, que era composta pelos índios e pelos negros, uma

estrutura jurídica sem a identidade real de seu povo que não retratava suas

necessidades, culturas ou costumes, apenas a realidade estabelecida pela

Metrópole (WOLKMER, 2010).

O Direito brasileiro não foi fruto de uma evolução gradativa ao longo

dos anos, obtido através de experiências em grupo, tal como os gregos. Em virtude

da colonização, tudo foi realizado de forma imposta, sem que houvesse uma

construção diária por meio das relações sociais, organizando pensamentos e

posições divergentes, buscando soluções entre si (MACHADO NETO, 1979).

No início da colonização, a administração política era praticamente

feudal, denominada como o sistema das Capitanias Hereditárias, que eram regidas

pelas Legislações Eclesiásticas, Cartas de Doação e pelos Forais. Tais regimentos

legitimavam a burocracia patrimonial dos donatários, senhores de escravos e

proprietários de terras.

Este sistema de administração influiu de forma negativa no Brasil, já

que o domínio de grandes extensões territoriais, pelos chamados “coronéis”,

transmitido de pai para filho, desenvolveu o pensamento “cartorial e nepotista” no

país. Esses são aspectos que refletem socialmente e diretamente no país

atualmente, com o alto índice de desigualdade e as grandes fortunas acumuladas

por parte ínfima da população ou até mesmo no âmbito político (VENOSA, 2010).

Contudo, as Capitanias Hereditárias não obtiveram os resultados

esperados pela corte, seja pela dificuldade de administrar as grandes extensões de

terras ou pela falta de recursos financeiros dos donatários. Ante tal fracasso, a

Metrópole foi obrigada a dar novas orientações à colônia, quanto à forma de

administração do país, momento em que foi estabelecido o Governo-Geral, que tinha

por principal objetivo organizar o Estado e centralizar o poder. Neste período,

surgiram novas prescrições legais, que eram aplicadas por Cartas-Régias,
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Regimentos, Alvarás e as Ordenações Reais (CRISTIANI, 2006).

Durante a vigência das Ordenações Manuelinas, entre 1513 e 1605,

as primeiras Instituições Jurídicas do Brasil foram instauradas. Os poderes judiciais

eram concedidos, inicialmente, aos donatários, o que não resultou positivamente.

Assim, devido ao abuso de poder pelas funções, estruturou-se um sistema judiciário,

formado, hierarquicamente, pelo Corregedor, Ouvidor-Geral e Ouvidor da Comarca

(CEZARIO, 2009).

Ao colonizar o Brasil, Portugal teve um crescimento populacional e

desenvolvimento econômico, como consequência novas normas foram elaboradas,

bem como legislações especiais, para organizar e regulamentar as relações sociais,

econômicas e administrativas da colônia, sendo necessário que uma atualização das

Ordenações fosse realizada (CEZARIO, 2009).

Após a morte de D. Sebastião, em Alcácer-Quibir, sem deixar

herdeiros, a monarquia portuguesa ficou destituída de seu representante. É nesse

momento que a Espanha reassume o poder em toda a Península Ibérica. O período

que se segue é chamado União Ibérica e configura a junção das monarquias

portuguesa e espanhola. Em 1603, sob o reinado de Felipe II, entram em vigor as

Ordenações Filipinas, que tinham como principal objetivo reunir as Ordenações

Manuelinas e as leis promulgadas posteriormente a elas em um único texto,

facilitando a compreensão e a aplicabilidade da legislação (DIDONE, 2005).

Da mesma maneira que as ordenações antecedentes mantiveram o

mesmo sistema de organização, as Ordenações Filipinas eram divididas em cinco

livros, que eram subdivididos em títulos e esses em parágrafos. Cláudio Valentim

Cristiani (2006, p. 298), apresenta as matérias expostas pelos livros:

Do ponto de vista de uma orientação técnica, cada um dos referidos códigos
se dividiu em cinco livros, versando sobre as seguintes matérias:
Livro I - Direito Administrativo e Organização Judiciária;
Livro II - Direito dos Eclesiásticos, do Rei, dos Fidalgos e dos Estrangeiros;
Livro III - Processo Civil;
Livro IV - Direito Civil e Direito Comercial;
Livro V - Direito Penal e Processo Penal (CRISTIANI, 2006, p.298).

Pode-se perceber que, em relação à primeira Ordenação, o teor dos

livros é o mesmo, mudando apenas a forma como é apresentada. Silva (1991)

afirma que as Ordenações Filipinas falharam quanto à atualização das normas, pois

a legislação ainda continuava obscura (SILVA, 1991).
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Contudo, Nascimento (1984) defende que, apesar das matérias

serem as mesmas, o conteúdo delas era diferente, uma vez que refletia as fases de

sua evolução, pois “a consequência natural e lógica era o aperfeiçoamento do

processo de codificação das leis portuguesas, ainda que das primeiras para as

outras Ordenações não houvesse operado uma diferença muito acentuada”

(NASCIMENTO, 1984, p. 201).

As Ordenações Filipinas foram as mais importantes para o Brasil,

sendo a Ordenação que vigorou por mais tempo em território nacional. Somente a

partir da independência do país em 1822, suas prescrições, ou mais precisamente

seus livros, foram sendo revogados e substituídos um a um (CRISTIANI, 2006).

Em 1835, o Livro V, que tratava do Direito penal, foi substituído pela

promulgação do Código Criminal do Império. A entrada em vigência do Regulamento

737 revogou o Livro III, que tratava do processo civil. Os Livros I e II deixaram de ter

aplicabilidade ante a Revolução do Porto, em 1820 e a Proclamação da

Independência em 1822. Contudo, o Livro IV, que tratava dos Direitos Civis, vigorou

até 1916, quando foi elaborado o primeiro Código Civil Brasileiro (MACIEL, 2006).

Importante destacar que, desde a colonização, o único objetivo de

Portugal era obter um rápido enriquecimento, através das inúmeras matérias primas

e riquezas do Brasil, que nunca foi visto como uma nação, mas apenas como uma

fonte e crescimento econômico e de triunfo, que seriam exportados à Metrópole

(CASTRO, 1998).

Portanto, além das Ordenações, inúmeros Alvarás e Cartas-Régias

foram estabelecidos à população colonizada, tornando as normas mais rigorosas, no

intuito de evitar ameaças contra a corte, principalmente quanto à tributação “crime

de lesa-majestade”, que punia severamente aqueles que se negavam a pagar os

impostos cobrados pelo Reino. Leandro Santos Chaves e Cláudio José Sanches

(2009) relembram um dos episódios mais marcantes na história do Brasil-colonial:

[...] a história brasileira assistiu, durante sua vigência, ao célebre processo
da Inconfidência Mineira, que culminou com o enforcamento de Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes, e no banimento de vários outros líderes
na insurreição, em um dos maiores e mais polêmicos casos jurídicos
nacionais (CHAVES; SANCHES, 2009).

A Inconfidência Mineira é um dos exemplos mais marcantes dos

desmandos que a Corte cometia no Brasil, que eram respaldadas pela legislação
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que tinha por função garantir a exploração dos nativos, demonstrando a posição

parcial das instituições jurídicas da época.

As primeiras Instituições Jurídicas da colônia nasceram com as

Capitanias, onde os donatários possuíam os poderes de administrar, legislar e julgar.

Com o advento do Governo-Geral, esses poderes foram mitigados, passando a ser o

Ouvidor-Geral e o Governador-Geral as pessoas com maior poder jurisdicional. As

evoluções legislativas e o desenvolvimento da colônia, bem como seu aumento

populacional, deram ensejo à criação de novas instâncias judiciais, possibilitando

recursos para reforma das decisões, que antes eram incontestáveis (WOLKMER,

1999).

Em primeira instância, havia inúmeros operadores da justiça, com

competências similares, como o Juiz ordinário, Juiz-de-fora, Juiz-de-vintena, Juiz

pedâneo e o Juiz de órfãos apartados e como seus auxiliares tinham os escrivães,

tabeliães, almotacés, inquiridores, vereadores, meirinhos, tesoureiro, procurador,

dentre outros. Esses cargos eram exercidos pela elite da sociedade, pois, de com

Carvalho (1980, p.29).

Os juristas e magistrados exerciam um papel de maior importância na
política e na administração portuguesa e posteriormente na brasileira.
Tratava-se de uma elite sistematicamente treinada principalmente através
do ensino de Direito na Universidade de Coimbra, fundada em 1290. E o
Direito ensinado em Coimbra era profundamente influenciado pela tradição
romanística trazida de Bolonha. (CARVALHO, 1980, p.29)

As Ordenações já haviam sido sistematizadas quando o Brasil se

tornou colônia de Portugal e, como já mencionado, influenciadas pelo Direito

Romano, se objetivavam na vontade real. Desta forma, a Universidade de Coimbra

se tornou o local adequado para formar os primeiros juristas brasileiros, requisito

indispensável pra ocupação dessas funções (DIDONE, 2005).

A segunda instância, o Tribunal da Relação, foi instaurada em 1609,

na Bahia, e era composto por nove desembargadores e um chanceler, “[...] três eram

os desembargadores de agravo, um ouvidor-geral, um juiz dos feitos da coroa,

fazenda e fisco, um provedor dos mesmos feitos e promotor de justiça, um provedor

dos defuntos e resíduos, e dois desembargadores extravagantes”, o Governador-

Geral, apenas presidia o Tribunal, quando lhe convinha. Em 1751, foi instaurado um

segundo Tribunal de Relações, no Rio de Janeiro, com a organização e distribuição

de funções similares as da Bahia (CRISTIANI, 2006, p. 300).
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Acima das decisões dos Tribunais, estava somente a Casa da

Suplicação, que ficava em Lisboa, e era competente para julgar recursos de casos

especiais. Contudo, em 1808, devido à invasão de Portugal pelas tropas de

Napoleão, a Família Real foge para o Brasil e Dom João VI decide transformar a

Relação do Rio de Janeiro em Casa da Suplicação do Brasil, através do Alvará de

10 de maio de 1808, que dispunha da seguinte maneira:

I – A Relação desta cidade se denominará Casa da Suplicação do Brasil, e
será considerada como Superior Tribunal de Justiça para se findarem ali
todos os pleitos em última instância, por maior que seja o seu valor, sem
que das últimas sentenças proferidas em qualquer das Mesas da sobredita
Casa se possa interpor outro recurso, que não seja o das Revistas, nos
termos restritos do que se acha disposto nas Minhas Ordenações, Leis e
mais Disposições. E terão os Ministros a mesma alçada que têm os da Casa
da Suplicação de Lisboa (BRASIL, 1808).

A chegada da Família Real para o Brasil foi um aspecto de suma

importância para o sistema jurídico nacional, bem como para a evolução

socioeconômica do país. Dom João VI transferiu a Corte Portuguesa e toda sua

burocracia para o Rio de Janeiro, bem como trouxe consigo os funcionários do

governo e a elite da sociedade portuguesa (GRAHAM, 2001).

Um importante desdobramento para o Brasil, oriundo da fuga da

Família Real, foi o fechamento dos portos da Metrópole, impossibilitando a

exportação e importação da monarquia. Ante tais fatos, Dom João VI decidiu

promulgar o Decreto de Abertura dos Portos as Nações Amigas, em 1808, que

quebrou o Pacto Colonial, permitindo ao Brasil realizar livre comércio com outras

nações, o que antes era monopólio de Portugal (CASTRO, 1998).

Através desse decreto, o Brasil teve a oportunidade de se fortalecer

economicamente e estabelecer contato direto com outras nações, principalmente

com a Inglaterra, principal aliada de Portugal, o que resultou na assinatura, em 1810,

do Tratado de Cooperação e Amizade entre esses países, que estabelecia normas

de aliança, comércio e navegação. Esse tratado foi um marco relevante para que o

Brasil deixasse de ser colônia. Nascimento (1996), corrobora com as firmações,

apontando algumas consequências que a abertura dos portos propiciou ao Brasil,

como a revogação das leis que proibiam qualquer espécie de industrialização no

Brasil, a isenção tributária sobre matéria prima importada para a indústria, a

liberdade completa de exportação e a fundação do Banco do Brasil (NASCIMENTO,
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1996).

Independente das intenções reais, esses fatos impulsionaram a

emancipação econômica do país, que se abria para a modernização, através de

novos costumes, padrões e ideias, seguindo e se desenvolvendo e em busca de

novas conquistas (WOLKMER, 2003).

Após a vitória sobre Napoleão, o Príncipe Regente, Dom João VI,

por meio da Carta de Lei de 1815, elevou o Brasil à categoria de Reino, situando-o

ao mesmo nível da Metrópole, concedendo personalidade internacional e os

mesmos Direito e deveres, passando a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e

Algarves, constituindo-se em dois Reinos distintos, mas unidos, pois possuíam um

único Governo e leis comuns entre si (DIDONE, 2005).

Essa elevação foi necessária, uma vez que, desde 1808, a Família

Real estava instalada no país e, com a abertura dos portos, o comércio brasileiro

tornou-se livre, ou seja, o Pacto Colonial havia sido quebrado e todas as Leis e

decisões que antes estabeleciam o domínio português, agora, não vigoravam no

Brasil. O Príncipe Regente não viu outra saída, pois “Todas as nações da Europa já

designavam o Brasil como Reino, isto pode ser atestado pelo Ato Final do

Congresso de Viena” (CASTRO, 2008, p. 342), tratado que foi assinado em 9 de

junho de 1815, o impulso necessário para a configuração do Brasil como Reino.

Embora tenha sido elevado a Reino, o Brasil ainda pertencia a

Portugal e, portanto, orientava-se pelo Direito português, ou seja, as Ordenações

Filipinas e Leis extravagantes. Contudo, foi o Direito público que mais se destacou

neste período, ante a necessidade de tomar medidas políticas, administrativas,

diplomáticas e financeiras quanto aos acontecimentos da época (NASCIMENTO,

1993, p. 254).

Ante o desenvolvimento econômico do Brasil e a perda de poder de

Portugal, revolucionários lusitanos iniciaram uma Revolução Constitucionalista na

Metrópole, reivindicando um Estado Liberal, onde os poderes do rei seriam

mitigados. Como Dom Joao VI não retornara do Brasil, houve a Revolução Liberal do

Porto, onde, em assembleia, elegeram nomes da elite portuguesa para formação

das chamadas Cortes, que exigiram o retorno do rei e a imposição do Pacto colonial

ao Brasil, para que voltasse a ser apenas colônia (WOLKMER, 2003).

Em 1821, Dom João VI voltou à Portugal, após ser pressionado pela

Corte portuguesa que já havia iniciado a elaboração da Constituição do Reino,
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deixando em seu lugar como Príncipe Regente do Brasil, seu filho, Dom Pedro. A

Corte portuguesa exigiu que Dom João VI retirasse a elevação de Reino do Brasil,

retirando todos os Direitos concedidos, inclusive o de livre comércio, voltando a

condição de colônia. Coagido e temendo perder sua autoridade real, Dom João VI

retira o título de Príncipe Regente do Brasil de Dom Pedro e através de ordem

judicial exige seu imediato retorno à Metrópole (DIDONE, 2005).

Entretanto, a situação jurídica e política do Brasil continuaram dentro

dos limites esperados por Dom João VI, o “Espírito rebelde e impulsivo, o Príncipe-

Regente logo daria mostras de que não se submeteria às imposições de Lisboa. E

um de seus primeiros atos foi decretar que toda e qualquer lei de lá procedente só

vigoraria no Brasil, mediante o seu ‘cumpra-se’” (NASCIMENTO, 1996, p. 255). Ante

o clamor do povo brasileiro, Dom Pedro recusa-se a voltar para Portugal, dando os

últimos passos em direção à independência.

Durante o período colonial a legislação vigente era estabelecida por

Portugal e somente a elite tinha acesso ao ensino jurídico através da Universidade

de Coimbra, não possuindo qualquer sistema de formação acadêmica em bacharéis

de Direito no território do Brasil colonial.

3.2 BRASIL IMPERIAL E AS PRIMEIRAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

A independência do Brasil não era o pleito que a elite política

nacional esperava alcançar. Noutro sentido, eles acreditavam que na continuidade

da união com Portugal, desde que a liberdade alcançada fosse respeitada pela

Metrópole. Os políticos nacionais tinham a ideia de que “os portugueses do Brasil e

os de Portugal, iriam se complementar em riqueza e grandeza” devendo permanecer

unidos, com um mesmo rei (DIONE, 2005, p. 40).

Contudo, as Cortes portuguesas continuavam sua tentativa de

recolonização, o que levou Dom Pedro a convocar a Assembleia Geral Constituinte,

que tinha como objetivo dar início a formação de uma constituição para um novo

Estado soberano, pois já previa que a independência do Brasil seria inevitável.

Castro (2008, p. 346) explana essas firmações:

As atas do Conselho do Estado que era composto, entre outros, por José
Bonifácio de Andrade e Silva e Gonçalves Ledo, indicam que muito pouco
tempo antes do “Grito do Ipiranga”, foi redigido uma solicitação ao príncipe
D. Pedro para uma convocação da Assembleia Geral dos Representantes
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da Província do Brasil onde se afirma que o Brasil não desejava atentar
contra os Direitos de Portugal mas não era possível deixar que Portugal
atentasse contra os seus. (CASTRO, 2008, p. 346)

A convocação para a Assembleia Constituinte, de 3 de junho de

1822, foi uma das medidas tomadas contra a tentativa de transformar o Brasil em

colônia portuguesa novamente. Contudo, com a elite politica nacional percebendo

que as Cortes não iriam ceder, decidiram que a instauração da monarquia no Brasil

e a consequente independência seriam a melhor solução (CASTRO, 1998).

Neste cenário de resistência brasileira, a Corte começa a tomar

medidas extremas, declarando a ilegalidade do governo de Dom Pedro e a

ilegitimidade da Assembleia Constituinte, além de enviar tropas para a Bahia. Dom

Pedro viaja a São Paulo, a fim de conter as crises que os fatos causavam na

província, quando na cidade, no dia 7 de setembro de 1822, recebe a notícia da

chegada de cartas com decisões abusivas da Corte, momento em que proclama a

independência do Brasil. Contudo, somente no dia 12 de outubro é que Dom Pedro

é titulado o primeiro imperador do Brasil (DIDONE, 2005).

A independência do Brasil não trouxe, de pronto, mudanças

significativas quanto à política e à administração pública, uma vez que a ideologia da

elite que tomaram o poder, composta por latifundiários, comerciantes e membros da

sua clientela, era conservadora e tradicionalista (NASCIMENTO, 1993).

O liberalismo pleiteado se direcionava apenas à Metrópole, não

retirando o poder da elite brasileira, noutro sentido, reavivariam a tradição colonial,

implantando, inclusive, o sistema de eleições diretas, que excluíam a grande maioria

da população. Dione (2008, p. 49), explana:

Essas elites, cuja ideologia era essencialmente conservadora e
antidemocrática, tiveram a oportunidade, diante da presença dos herdeiros
da casa de Bragança no Brasil, de alcançar a Independência sem que fosse
preciso recorrer à mobilização das massas, organizando um sistema político
fortemente centralizado, o qual colocava os municípios na dependência dos
governos provinciais e as províncias na dependência do governo central.
(DIONE, 2008, p. 49)

Desta forma, a independência não foi um ato revolucionário, de

reestruturação político-social nacional, mas teve o papel de auxiliar no

desenvolvimento de uma cultura jurídica e de um Estado elitista.

A nova realidade nacional exigia a elaboração de uma nova norma

constitutiva, então, a Assembleia Constituinte é novamente convocada no início de
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1823, onde foi elaborado o Projeto de Constituição que foi outorgado pelo imperador

Dom Pedro I, em 25 de março de 1824, a primeira Constituição do Brasil (CASTRO,

1998).

Nesse contexto, surge a necessidade de uma nova legislação, já

que o Brasil ainda se utilizava das Ordenações Filipinas, e para que essa elaboração

de leis fosse possível, a formação de cidadãos com conhecimento jurídico, voltados

para a administração pública, era primordial. Esta formação jurídica acontece

através da implantação dos cursos de Direito no Brasil e esses cursos nascem de

demanda real da sociedade (CASTRO, 1998).

Conforme já mencionado, somente a Universidade de Coimbra

oferecia o curso de Direito e, desta forma, apenas os filhos da elite podiam estudar.

Não obstante, esta Universidade transmitia a ideologia de Portugal, sendo usada

para manter o poder sobre a colônia. Os parlamentares do império chegaram à

conclusão de que os cursos jurídicos brasileiros eram essenciais para a formação de

uma consciência cívica nacional, dos ideais de um novo Estado e de como essa

criação ideológica iria influenciar na política e administração do Brasil (DIDONE,

2005).

Esses fatos demonstram que o ensino é essencial dentro da

sociedade, ele transforma os pensamentos e possibilita que o individuo adquira

conhecimentos, experiência e novas perspectivas. Não apenas durante o império,

mas em todos durante toda a história revisada neste trabalho, foi possível perceber

que o ensino é essencial e influenciador, não só na sociedade em si, mas também

na administração de uma nação.

Assim, o objetivo inicial da criação dos cursos de Direito era a

formação de cidadãos, a elite do novo país, letrados em lei sob o víeis ideológico

nacionalista, para que pudessem ocupar os cargos de política e administração

pública. Silva (2000) aponta que os cursos de Direito deveriam ter sido instituídos

com a constituição elaborada em 1823.

Os ideais expostos na constituinte de 1823 só foram se realizar

quatro anos depois, quando o imperador, Dom Pedro I assina a Carta de lei de 1827,

que institui a criação de dois cursos jurídicos no Brasil, um em São Paulo e outro em

Recife, os quais só foram instalados em 1828, sendo intitulados de Academias de

Direito (WOLKMER, 2003).

Esses cursos nascem juntamente com os ideais de independência
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que a elite política do país buscava, reproduzindo, portanto, mais os interesses

daqueles que administravam o Estado, do que, necessariamente, as perspectivas da

sociedade. Conforme afirma Wolkmer (2003), as primeiras universidades de Direito

foram usadas para assegurar os privilégios concedidos à sociedade elitizada:

A implantação dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil, em 1827, um
em São Paulo e outro em Recife (transferido de Olinda, em 1854), refletiu a
exigência de uma elite, sucessora da dominação colonizadora, que buscava
concretizar a independência político-cultural, recompondo, ideologicamente,
a estrutura de poder e preparando nova camada burocrático-administrativa,
setor que assumiria a responsabilidade de gerenciar o país. Neste sentido,
os cursos jurídicos surgiram, concomitantemente, com o processo de
independência e a construção do Estado nacional. (WOLKMER, 2003, p.
67)

A criação das Academias de Direito tinha, basicamente, dois

objetivos principais, o de servir como local para sistematizar e propagar a nova

ideologia político-jurídico, o liberalismo, que fomentava as ideias do Estado Nacional;

e efetivar essas ideologias, através da formação de profissionais aptos a ocupar os

cargos administrativos do país. A real finalidade das escolas de Direito, então, não

era formar advogados, mas, atender as necessidades e primazias do Estado e

daqueles que o comandavam.

Para admissão no curso, os estudantes deveriam comprovar possuir

a idade mínima de 15 anos, através de certidão de nascimento denominado

“certidão de idade”, além de serem aprovados em testes de geometria, gramática

latina, filosofia moral e racional, retórica e língua francesa. Esses cursos eram

inteiramente financiados pelo poder público, sobre o argumento de que faziam parte

do interesse da nação, contudo, fica claro, a partir dos pré-requisitos admissionais,

que apenas os filhos da elite seriam capazes de serem aceitos, uma vez que a

massa social não possuía escolaridade (DIDONE, 2005).

O curso foi dividido em cinco anos e o currículo, o “Plano de estudos

dos cursos jurídicos”, foi organizado de acordo com cada ano, inserindo novas

disciplinas. No primeiro ano, havia as disciplinas de Direito Natural, Direito Público

Universal, Análise da Constituição do Império e Instituto de Direito Romano. No

segundo ano, acrescentavam-se as matérias de Direito das Gentes, Diplomacia e

Direito Eclesiástico, e retirava-se a de Instituto de Direito Romano. No terceiro e no

quarto ano, estudava-se Direito Civil Pátrio com análise e comparação do Direito

Romano, Direito Marítimo e Direito Comercial, para que os alunos pudessem obter
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conhecimento sobre os assuntos. E, por fim, no quinto, os alunos tinham as

disciplinas de Hermenêutica Jurídica, Processo Civil, Criminal e Militar, Prática

Forense, Economia Política e Direito Administrativo. Todas as orientações legais e

curriculares foram determinadas a partir da promulgação da Lei de Agosto de 1827.

(BRASIL, 1827)

Cada uma das escolas de Direito tinha uma característica e

contribuiu de forma diversa com a formação do pensamento e ideologia jurídica que

se desenvolveu durante os séculos. Portanto, é importante apontar e entender quais

as peculiaridades e pontos marcantes de cada uma das Academias.

Em um primeiro momento, a Faculdade de Pernambuco, que ficava

em Olinda, teve pouca contribuição intelectual, focando em meras reproduções

estrangeiras, além de possuir uma forte tendência religiosa. Entretanto, quando

transferida para Recife, em 1854, a mudança no nível intelectual foi bastante

significativa, é “a partir desse momento que se percebe o surgimento de um novo

grupo de intelectuais, cuja produção transporá os estreitos limites regionais” Iniciam-

se as produções originais e torna-se um centro de pesquisa e formação de

intelectuais voltados a resolver os problemas sociais do país. Recife desenvolve

temas jurídicos com uma temática pluralista, utilizando leituras históricas, biológicas,

científicas, sociais, entre outras, introduzindo um modelo evolucionista e apegando-

se a teorias deterministas, sendo que, por estar afastada dos centros políticos do

país, representavam o grupo jurídico-científico do Brasil (SCHWARCZ, 1993).

Já a Faculdade de Direito de São Paulo, inflamada pelo

bacharelismo liberal, seguiu em direção à reflexão e militância política, voltando-se

para o jornalismo, arte e literatura. Estes aspectos abriram caminho para manifestos

sobre liberdades públicos e Direitos individuais, desencadeando conflitos entre o

liberalismo e a democracia. Além disso, o corpo acadêmico adotou em suas

diretrizes, teorias como o jusnaturalismo, o laicismo, o ecletismo filosófico e o

positivismo. Assim, os acadêmicos não se limitaram em apenas estudar a cultura

jurídica, mas também se preocuparam em difundir as teorias estudadas as questões

políticas vivenciadas, transformando a Academia de Direito de São Paulo em “um

dos centros privilegiados da formação dos intelectuais destinados à cooptação pela

burocracia estatal” (WOLKMER, 2003).

Em suma, pode-se afirmar que a Academia de Recife estava voltada

para o estudo da ciência do Direito, desenvolvendo doutrinas e teorias jurídicas. Já a
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Academia de São Paulo, influenciada pelas temáticas públicas, responsabilizou-se

pela formação de grandes políticos e administradores do Estado.

Desta forma, os formandos nos cursos de Direito das faculdades de

São Paulo e de Recife eram habilitados para ocupar cargos na administração

pública que antes era atribuído aos portugueses. O número de bacharéis ocupando

os cargos na Câmara, Senado e no Ministério cresceu de forma relativa, após a

implantação dos cursos, contribuindo, assim, na fomentação de discussões, teorias

e pensamentos, em relação às questões socioeconômicas do país (DIDONE, 2005).

Não obstante aos cargos públicos, as Academias de Direito

proporcionaram ao Brasil o desabrochamento de ilustres escritores, através do

contato habitual com a imprensa e a literatura, conforme aponta Bruno (1954):

Ao lado da titulação acadêmica profissional, as faculdades de Direito
constituíram-se em campo fértil de discussões políticas, culturais e sociais.
Desta forma, o Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de
Direito, em Olinda, transformam-se em conceituados centros intelectuais,
devido primordialmente aos seus docentes e estudantes. O apogeu desta
época "dourada" deu-se em 1860, quando a quantidade de revistas
literárias, bibliotecas, livrarias e outros cursos das mais diversas disciplinas
modificaram o ritmo das provincianas cidades. Ilustres foram os alunos que
frequentaram o curso jurídico. Citam-se, como exemplos, os nomes de
Álvaro de Azevedo, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Castro Alves,
Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Olavo Bilac, entre outros (Bruno, 1953).

Tal avanço na educação e, consequentemente, na administração

pública brasileira, bem como no pensamento inspirado pelas ideias da nova geração

de escritores, geraria uma significativa evolução para a cultura jurídica, que seria o

início do processo legislativo nacional, nos setores público e privado. Até então, a

única criação legislativa, originalmente brasileira era a Constituição de 1824, que,

apesar de estar consagrada, teoricamente, em ideias liberais, mostrava-se na

verdade um documento legalizador e compromissado com a burocracia patrimonial,

embrulhado em um formalismo retórico que contradizia com a realidade da maioria

da população, que possuía uma realidade agrária.

Entretanto, não há como negar que a Carta Magna, de 1824, é o

primeiro e um dos mais importantes documentos normativos elaborados após a

independência. Nele foram estabelecidos modelos e teorias imprescindíveis para a

modulação do sistema de governo brasileiro, como, por exemplo, a ramificação dos

poderes, conforme aponta Nascimento (1996):
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Os poderes da nação ficaram divididos em quatro ramos: primeiro, Poder
Moderador e, segundo Poder Executivo, exercidos pelo Imperador; terceiro,
Poder Legislativo, composto da Câmara dos Deputados (eletiva e
temporária) e do Senado (de nomeação do Imperador e vitalício); quarto,
Poder Judiciário, formado de jurados, juízes singulares e tribunais.
(NASCIMENTO, 1996, p. 259)

A Constituinte desempenhou grande influência na organização

estatal, refletindo em todo ordenamento jurídico, bem como no sistema político

brasileiro atual.

A segunda maior conquista legislativa nacional foi, sem dúvida, o

Código Criminal de 1830, pois, apesar da constituição de 1824, em matéria civil e

penal ainda vigoravam no Brasil as Ordenações Filipinas. Alguns doutrinadores

afiram que ele foi inspirado no Código penal francês de 1810 e baseado nos estudos

penais clássicos, reafirmando o espirito de liberdade dos indivíduos da época

ordenações (WOLKMER, 2003).

Esse código representava um avanço significativo para a sociedade,

promovendo princípios que são primordiais para o eficiente funcionamento jurídico,

como o da legalidade, que prevê a inexistência de crime sem lei anterior que o

prescreva; a proporcionalidade do crime e da pena, diminuindo as crueldades e

discrepâncias presentes nas ordenações; e estabelecendo um limite de penalidade

que estivesse de acordo com o crime praticado; e dentre outros, a personalidade da

pena, onde a pena não pode ser atribuída a outrem senão ao condenado

(NASCIMENTO, 1996).

Em 1831, ante a instabilidade financeira e política do país e o

descontentamento dos cidadãos brasileiros com sua administração, D. Pedro I

decide abdicar do trono em favor de seu filho, retornando à Europa. Com a

abdicação e ante a menoridade de D. Pedro de Alcântara, o poder e administração

são assumidos pela Regência Trina Provisória (SILVA, 2009).

Com a abdicação do Imperador, surge maior liberdade de expressão

legislativa, com a necessidade de elaboração de um Código de Processo Criminal,

ante as lacunas do Código Criminal e em 1832 ele é promulgado. Ele trouxe a

legislação brasileira um sistema misto processual, com ideais e anseios liberais e

humanitários, suprimindo o período de opressão da monarquia (NASCIMENTO,

1996).

Outra norma importante do Império foi o Ato Adicional de 1934, que
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alterou alguns pontos da Constituinte de 1824, tais como a transformação dos

Conselhos Províncias em Assembleias Legislativas, mitigando o poder da

Constituição e mudou a Regência Trina para Regência Una, o qual seria eletivo e

por mandato limitado de quatro anos, o que alguns historiadores chamam de

“experiência republicana”, que é interrompida pela ascensão de D. Pedro II ao trono

em 1840 (CASTRO, 2008).

Com apenas quatorze anos de idade, Dom Pedro II assume trono,

sendo consagrado Imperador do Brasil. Seu império, que durou até 1889, ficou

marcado por diversos acontecimentos que desempenharam avanços para o país.

Houve o desenvolvimento da indústria do café; construções ferroviárias;

fortalecimento militar; e ocorreu o processo de abolição dos escravos, ainda que

gradativamente (SCHWARCZ, 1998).

Com a promulgação das novas legislações aliados à nova situação

político-econômica do país, os cursos de Direito começaram a ganhar força. Em

1843, é fundado o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, estruturando e

valorizando a formação jurídica brasileira. Durante os anos de 1853 e 1854,

ocorreram mudanças no currículo do curso, acrescentando as matérias de “Direito

Romano” e “Direito administrativo pátrio”. Além disso, só poderia exercer a

advocacia o acadêmico que, após os cinco anos, defendesse uma tese, ganhando o

título de “Doutor” (CASTRO, 2008).

Após a abolição da escravatura em 1888, a elite começa a

considerar que a monarquia já não atendia aos seus interesses. Ante a corrupção da

corte e a desaprovação popular, nasce um movimento Republicano, que ganha força

após a Guerra do Paraguai, onde há o fortalecimento do exército. Em 15 de

novembro de 1889, com o apoio militar, o Marechal Deodoro da Fonseca assume o

poder e proclama a República do Brasil tornando-se o primeiro presidente de um

governo provisório (SCHWARCZ, 1998).

Nota-se que, durante o império, as universidades brasileiras se

desenvolveram de forma compassada, sem sofrer grandes transformações, sendo

voltadas à sociedade elitizada, com o objetivo peculiar de atender às necessidades

do Estado, ocupando posições de prestígio, privilégio social e político.
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3.3 REPÚBLICA VELHA (1889 – 1930)

Com o fim da monarquia, inicia-se o período Republicano-

Presidencialista no Brasil, onde o primeiro ato de Marechal Teodoro da Fonseca,

então presidente, foi revogar a Constituinte de 1824 e iniciar um processo de

elaboração de uma nova legislação, que deveria ser mais condizente com a nova

fase politica do país (CASTRO, 2008).

Em 1891, é promulgada a primeira Carta Magna da República do

Brasil, tendo como inspiração as constituições dos Estados Unidos, da Suíça e

Argentina, consagrando princípios opostos ao absolutismo imperial de sua

antecessora. O centralismo é suprimido e abre-se espaço para a autonomia e

liberdade legislativa e administrativa dos estados e municípios.

Esta houve de por consagrar o princípio básico da independência de
poderes, expressos, sem seu art. 15: “São órgãos de soberania nacional o
poder legislativo, o executivo e o judiciário, harmônicos e independentes
entre si” (NASCIMENTO, 1993, p. 270).

Este cenário torna-se, de certa maneira, bastante favorável à

educação superior. Ao descentralizar o poder do Estado, este também perde o

controle único e total sob a educação e os governos de estado, bem como possibilita

a instalação de instituições privadas, aumentando consideravelmente o número de

escolas superiores no país (SAMPAIO, 1991).

Durante este período foram realizadas inúmeras reformas no modelo

de ensino, a Reforma Rivadávia, em 1911, com ideais positivistas de conceder

autonomia e liberdade aos estabelecimentos de ensino e Reforma Carlos

Maximiliano, em 1915, que reestabeleceu o controle estatal existente anteriormente

(MENDONÇA, 2005).

Estima-se que, durante os anos de 1889 a 1918, tenham sido

criadas cinquenta e seis novas escolas de ensino superior e durante a década de

1920 esses números subiram para oitenta e seis escolas, que em sua maioria eram

instituições privadas. Esses números revelam que nos primeiros trinta anos do

século XX o sistema de ensino superior passou de vinte e quatro estabelecimentos

para cento e trinta e três, ou seja, foram criadas em apenas três décadas um número

seis vezes maior de escolas superiores do que foi possível durante um século

(SAMPAIO, 1991).
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Esse aumento exorbitante dos estabelecimentos aliados às reformas

e à falta de “tecnologia administrativa” desencadeou, segundo alguns estudiosos,

uma defasagem no ensino e administração. As escolas não conseguiam aprimorar

seus métodos e se modernizar, além de não existir uma preparação específica,

voltada para a formação de professores. Esta, talvez, seria uma das causas

originarias da dificuldade de reorganizar o ensino atual (MENDONÇA, 2005).

Quanto aos cursos de Direito as consequências não foram

diferentes. Levados por uma tendência liberalista tradicional, prevalecendo a falta de

exigências quanto a qualidade profissional de ensino, na qual favorecia o “ensino

livre”, possibilitou a expansão dos cursos jurídicos, com o mesmo problema dos

outros cursos superiores na época, falta de profissionais preparados para o ensino,

metodologias inadequadas e desestruturação administrativa (MARTÍNEZ, 2006).

Contudo, nesse cenário as escolas de ensino superior passam a

obter uma função diversa da que fora que criada, ocupação elitizada de cargos

políticos, mas transforma-se em um centro científico, voltado para a pesquisa e o

saber (MARTINS, 2002).

Com as crises econômicas do governo e a falta de aliados, Deodoro

da Fonseca renuncia a presidência em 1891, nove meses após as eleições. Floriano

Peixoto assume o governo, sendo o primeiro a criar medidas de beneficio à

população pobre, contudo em 1894, apoiado pelas oligarquias, Prudente de Morais é

eleito (CASTRO, 2000).

O período de 1894 a 1930 ficou conhecido como a “República

Oligárquica”. O grande aspecto dessa época é o poder exercido pelos grandes

latifundiários, que monopolizando o poder local, dominando a política do país,

através do coronelismo e do voto de cabresto. Os estados mais influentes,

politicamente, eram São Paulo, maior produtor de café; e Minas Gerais, maior

produtor de leite, denominado de “Política do café com leite”. O acordo entre ambos

seria de que se revezariam no poder, conseguindo manter essa união até 1930,

quando o então presidente Washington Luís, quebra o acordo de revezamento e

apoia um candidato também paulista (MENEZES, 2007).

Ante o apoio de Washington Luís à Julio Prestes, o estado de Minas

Gerais se une ao Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e à Paraíba, formando a Aliança

Liberal e apoiam, como candidato à presidência, Getúlio Vargas. Apesar de Júlio

Prestes ter ganhado as eleições na contagem de votos, uma série de
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acontecimentos desencadearam a chamada Revolução de 1930. Para evitar maiores

danos, o poder militar depõe Washington e Getúlio Vargas assume a presidência em

um governo provisório, dando início a uma nova era, a Era Vargas (BORIS, 1997).

3.4 ERA VARGAS (1930-1945)

Vargas revoga a constituição de 1891 e passa a governar por

decretos, nomeando interventores estatais, em sua maioria tenentes. A partir de

1930 ocorreram avanços importantes para a sociedade brasileira, como a criação do

Saúde e do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que se mostrou necessário

ante o aumento da urbanização e o crescimento industrial, desencadeando na

elaboração de leis trabalhistas, tais como a limitação da jornada de trabalho, salário

mínimo, férias, dentre outros (LEITE, 2014, p. 40).

Devido à pressão paulistana, em 1934 é promulgada a nova

constituição nacional, destacando-se em suas previsões o voto secreto e obrigatório;

o voto feminino, excluindo-se os analfabetos; a justiça eleitoral; a confirmação das

leis trabalhistas; determinação de mandato presidencial de quatro anos. A nova

legislação proporcionou um grande avanço social, apesar de não conseguir alcançar

todas as necessidades da população (MENDONÇA, 2005).

Outro importante aspecto da administração de Getúlio Vargas foi a

sua preocupação com o ensino. Ele cria o Ministério da Educação estabelecendo

bases para o sistema de ensino e incentivando as áreas de pesquisa, através da

Reforma Francisco Campos, nome do primeiro ministro da educação (MARTINS,

2002).

Nesta reforma, ele autoriza o funcionamento das universidades e a

cobrança de anuidade, e determina que os estabelecimentos universitários

devessem ministrar o ensino superior criando uma faculdade de Letras, de Ciência e

de Educação. O sistema de ensino poderia ser as Universidades ou Instituto Isolado,

além disso, o corpo docente deveria ser composto por professores e auxiliares

submetidos a concurso, provas e títulos. Apesar de essas medidas terem

representado um grande avanço para a educação, elas ainda necessitavam de

aprimoramento (SAMPAIO, 1991).

Em 1937, Getúlio dá um golpe para continuar na presidência,

instalando o chamado Estado Novo, um regime autoritário inspirado no crescente
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fascismo europeu. Durante seus primeiros atos, suprime a Constituição de 1934 e o

Brasil passa ser conduzido pela Constituição de 1937, chamada de “Polaca”, por

incorporar elementos fascistas e ser inspirada na autoritária constituição da Polônia

(LEITE, 2014).

Apesar da arbitrariedade, censura e restrição de liberdade, o

governo desenvolveu estímulo para o crescimento industrial e valorização dos

produtos nacionais; ofereceu incentivos para o desenvolvimento e modernização

agrícola, fundou empresas estatais, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia

Siderúrgica Nacional, o SENAI, SESI, dentre outros. Com o aumento urbano e das

indústrias, surgiu a necessidade de consolidar as leis trabalhistas, o que foi feito em

1943, na chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, representando, assim,

para algumas classes sociais, a garantia de uma estabilidade e ordem social

(JORGE, 2003).

Com o fim Segunda Guerra Mundial e da supressão nazista,

expande-se o pensamento liberalista pelo mundo, com isso, grupos liberais

brasileiros começam a surgir, combatendo o fascismo. Getúlio, percebendo que não

haveria como conter os manifestantes, inicia o processo de democratização do país.

Marca a data das eleições de 1945, concede anistia aos políticos, solta comunistas,

permite a volta dos exilados e reorganiza e legaliza os partidos políticos

(MENDONÇA, 2005).

Durante o processo de campanha eleitoral, surge um grupo que

reivindica a continuação de Vargas no poder, os queremistas, com medo do

crescimento desse movimento, tropas do exército obrigam Vargas a renunciar. O

Estado novo termina então em outubro de 1945, com a renúncia de Getúlio, que

apesar de deixar o poder, consegue eleger seu candidato, deixando-o como seu

sucessor à presidência, o General Eurico Gaspar Dutra (LEITE, 2014).

3.5 REPÚBLICA POPULISTA (1946 – 1964)

Em 1946, inicia-se um novo sistema de governo, marcado pela

eleição do General Dutra à presidência e a elaboração de uma nova Constituinte

que começará marcada pelos receios advindos da ditadura. Assim, apesar do

domínio pertencer ao liberalismo, todos os partidos contribuíram para o processo

legislativo, baseando-se na Carta de 1934, alinharam seus pensamentos aos ideais
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dos Estados Unidos (CASTRO, 2008).

O período de entre 1945 a 1964 é denominado por alguns

historiadores como “experiência democrática”, pois prega-se que a democracia não

fora exercida de maneira plena, ainda sofrendo certas intervenções de determinadas

classes, no intuito de conduzir o país, de acordo com seus interesses. Nesse

contexto, o Brasil reafirma sua aliança com os Estados Unidos, e com a crescente

popularização das grandes cidades, formando as periferias, é lançado o primeiro

plano de governo, que prometia saúde, alimentação, transporte e energia, nomeado

de Plano SALTE (LEITE, 2014).

Getúlio Vargas ficou próximo aos acontecimentos políticos, durante

a administração de Dutra, fazendo alianças e angariando apoio para que

conseguisse se reeleger nas eleições de 1950. Seu segundo mandato foi marcado

por crises, os ataques da oposição ao seu regime nacionalista e à fundação da

Petrobras e Eletrobrás desencadearam uma crise política, com criticas e articulações

para derrubar seu governo (FAUSTO, 2013).

O índice inflacionário elevado e a falta de reajuste salarial causaram

revolta aos trabalhadores, contribuindo para a crise social. Essa situação se

acentuou em 1954, as inúmeras críticas e denúncias aliadas à pressão exercida

pelos patronos, ante a concessão, pelo presidente, de aumento de cem por cento do

salário aos trabalhadores, geraram manifestações que pediam sua renúncia,

levando Vargas ao suicídio no dia 24 de agosto de 1954 (LATERMAN, 2007).

Quanto às universidades, não sofreram transformações significativas

durante esse período. Foi criada a primeira Universidade Católica e nos primeiros

anos da década de 40 iniciou-se a federalização de certas universidades que, antes,

eram estaduais. Começa a nascer, então, a ideia de Universidade Federal e a

ampliação das universidades particulares (SAMPAIO, 1991).

Após um ano e meio da morte de Vargas, completado o mandato

com seus respectivos substitutos, Juscelino Kubitschek, doravante JK, é eleito novo

presidente do Brasil em 1955. O governo de JK idealizava uma transformação

econômica do país. Para isso, ele lançou o chamado Plano de Metas, que tinha o

famoso slogan “50 anos em 5”, que tinha como objetivo acelerar o desenvolvimento

da indústria brasileira, para isso, ele facilitou a entrada de empresas multinacionais

no país, de inicio, a automobilística (LEITE, 2014, p. 66).

A construção de Brasília foi outro ponto de crucial importância no
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governo JK, tornou-se símbolo da industrialização e do moderno. Esse período ficou

marcado pelo crescimento econômico e contentamento social, espalhando-se a ideia

de liberdade e respeito aos princípios democráticos (FERREIRA, MESQUITA, 2001).

Entretanto, nem todos os setores estavam satisfeitos. Os holofotes

estavam direcionados para a construção da nova capital e para o crescimento

industrial, alguns problemas como a fome, o desemprego e o analfabetismo foram

negligenciados, bem como o aumento do desequilíbrio entre a cidade e o campo,

uma vez que não houve preocupação em modernizar o setor rural (FURTADO,

1999).

Ainda que tenham existido inúmeras falhas e descontrole social e

econômico, ante os índices inflacionários, não há como negar que o governo de

Juscelino desempenhou grande avanço e estabilidade para o país, tanto no setor

político-econômico quanto nas áreas culturais, correspondendo a um momento de

propostas literárias inovadoras e politizadas, como, por exemplo, as produções de

Jorge Amado e Guimarães Rosa (LEITE, 2014).

Pode-se dizer que o Plano de Metas JK foi um divisor de águas na

história nacional, aumentando a produtividade do país, contudo, somente este

aspecto não foi suficiente para mudar a realidade da sociedade brasileira que

continuou vivendo em uma situação de pobreza e miséria. Seu mandato, para os

historiadores, fica dividido entre críticas e desenvolvimento (ALBUQUERQUE, 2015).

Em 1961, após a renúncia de Jânio da Silva Quadro, Jango Goulart

toma posse da cadeira presidencial. A economia do país estava em crise e a

sociedade exigia do governo soluções para conter essas dificuldades. Em uma

tentativa de conter essa crise, Goulart determina uma série de reformas, chamas de

Reformas de Base, fazendo crescer a revolta dos empresários, latifundiários e da

burguesia. Em 1964, um movimento com apoio militar depõe Goulart, através de um

golpe político, encerrando o período democrático e instituindo o regime ditatorial

(LEITE, 2014).

Nesse período, alunos e professores reivindicavam a absorção do

ensino privado pelo público e sua consequente eliminação. Pretendia-se acabar com

a cátedra e possibilitar a organização dos departamentos, de forma mais

democrática, além de diminuir a elitização da universidade. Tais debates

desencadearam a produção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi

aprovada pelo congresso em 1961, o que não agradou os reivindicadores, já que
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possibilitou mais liberdade do ensino privado (MARTINS, 2002).

3.6 DITADURA MILITAR (1964 – 1985)

A Ditadura Militar foi um regime que vigou no Brasil por cerca de 21

anos. Os presidentes desse período foram os Generais Castelo Branco de 1964 a

1967; Costa e Silva de 1967 à 1969; Emílio Médici de 1969 à 1974; Ernesto Geisel

de 1974 à 1979; e João Figueiredo de 1979 à 1985 (REZENDE, 2013).

Após o golpe, foi estabelecido o Ato Institucional nº 1, o qual instituía

eleições indiretas para presidente, ampliava e fortalecia seu poder, permitindo a

suspensão de Direitos de cidadãos. Nos anos seguintes, mais três Atos

Institucionais foram decretados até que em 1967 foi promulgada a nova Constituição

(Castro, 2008).

A nova Constituição incorporava os Atos Institucionais, a Lei de

Imprensa, que estabeleceu um controle prévio dos meios de comunicação, com

Direito à censura pelo governo, e a Lei de Segurança Nacional. Em suma, tratava-se

de uma constituição ditatorial, anágola à Carta de 1946, sem qualquer norma de

cunho democrático. Com isso, o Executivo passou a exercer, com plenitude, atos em

nome da ordem pública, social, segurança nacional, dentre outros (PRIORI, 2012).

No mesmo ano, as manifestações e a oposição começaram a lutar

com mais afoito pela volta da democracia. Desenvolveram manifestos, greves e

passeatas. Mas o governo linha dura de Costa e Silva atacava os movimentos

democráticos com expressiva repressão. Em 1968, decretou um dos mais violentos

Atos Institucionais, o AI – 5, o qual fechou o poder legislativo, possibilitou ao

presidente intervir nos estados e municípios, decretar estado de sítio sem qualquer

permissão e suspendeu os Direitos individuais. Essa norma intensificou e enraizou

os poderes do regime (ALVEZ, OLIVEIRA, 2016).

Já durante o governo de Médici, o país, que passava por uma crise

econômica desde 1964, obteve um crescimento acelerado da economia que ficou

conhecido como “milagre econômico”. Foram construídas grandes obras de extrema

importância para o país como a ponte Rio-Niterói e a Usina Hidrelétrica de Itaipu

Binacional, fatos que foram utilizados para reforçar a imagem do regime (PRIORI,

2012).

O governo de Geisel, em virtude do aumento do petróleo, da
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dependência brasileira de recursos e investimentos estrangeiros e da consequente

dificuldade de conter as taxas de crescimento e a inflação, a população começa se

mostrar insatisfeita, dando força às camadas populares e à resistência. Apesar das

medidas que eram tomadas para retardar a redemocratização, iniciava-se um lento,

mas visível, processo de distensão do regime militar (REZENDE, 2013).

João Baptista de Oliveira Figueiredo foi o último presidente do

regime militar no Brasil. Seu governo ficou caracterizado pelo desgaste político do

regime militar e, como consequência, pela abertura política. Os primeiros passos

para a redemocratização do país foram a permissão do pluralismo partidário e a

promulgação da Lei da Anistia, em 1979 (ALVEZ, OLIVEIRA, 2016).

Em 1983, iniciou-se um movimento chamado “Diretas já!”, que

reivindicava eleições direitas para presidente. Apesar da emenda constitucional, que

iria reestabelecer as eleições diretas no país, ter sido rejeitada pelos parlamentares,

o Colégio Eleitoral elegeu, em 1985, Tancredo Neves candidato, pela Aliança

Democrática, para presidente. Entretanto, problemas de saúde impediram que

Tancredo assumisse o poder, sendo empossado em seu lugar, o vice, José Sarney.

Assim, o Brasil começa a superar os vinte e um anos de repressão do regime militar

(CASTRO, 2008).

Quanto ao ensino superior nesse período, houve uma expansão do

ensino privado, já que o público permanecia sob vigilância do governo que

objetivava expurgar os focos de conflitos e conter os movimentos estudantis. Apesar

das reformas realizadas terem suprimido Direitos civis, serviram como inspiração

para as normatizações estabelecidas nas décadas posteriores (MARTINS, 2002).

3.7 NOVA REPÚBLICA (1985 – ATUAL)

Com a morte de Tancredo, antes mesmo de ser empossado, o Brasil

iniciava sua redemocratização, sob a liderança de um presidente que havia

participado como aliado do regime militar. Durante os cinco anos de governo de

Sarney enfrentaram-se inúmeras crises ministeriais e inflacionarias, e como

consequência foram implantados vários planos governamentais, na tentativa de

equilibrar a economia, como o Plano Cruzado; Plano Bresser e o Plano Verão, que,

apesar de parecerem promissores de início, não obtiveram êxito. Embora não tenha

conseguido solucionar a crise financeira do país, Sarney deu continuidade ao
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processo de transição democrática (LEITE, 2014).

A principal conquista desse período e que influi nas relações e nas

normatizações atuais é, sem dúvida, a Constituição promulgada em 1988, chamada

de Constituição Cidadã. Sua redação significou um importante passo na

redemocratização do país, pois foi elaborada por uma assembleia, com apoio e

participação de diversos setores sociais, dentro de um exigente processo legislativo

(ALVES, OLIVEIRA, 2016).

A nova constituição foi de extrema importância para a efetivação e

restabelecimento da democracia e da república. Estabeleceu Direitos e garantias

fundamentais e individuais, de cunho social, humano, trabalhista, dentre outros.

Apesar de ser extremamente detalhista e tentar prever todos os fatos necessários

para o bom convívio social e individual, ela não é perfeita, sendo criticada por alguns

juristas, contudo, ainda assim, é a constituição mais democrática existente na

história do país (CASTRO, 2008).

Em 1989 acontecia a primeira eleição direita para Presidente da

República, em quase trinta anos, que elegeu Fernando Collor de Mello. A crise

econômica e decisões desfavoráveis do novo presidente causaram revoltas e

desaprovação pelos cidadãos, que haviam acabado de resgatar seus Direitos.

Então, indignados com os escândalos e denúncias de corrupção pública, em 1992,

milhares de pessoas foram às ruas requer o impeachment do presidente,

manifestação conhecida como “caras pintadas”. Collor, então, decide renunciar à

presidência, passando o governo para seu vice, Itamar Franco (SCHIMIDT, 2005, p.

787-788).

O ensino superior cresceu muito com a promulgação da constituição

de 1988, pois a consagração do princípio da autonomia universitária normatizou a

oferta de ensino superior por instituições privadas. Outro ponto positivo foi a

promulgação da Lei 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases, que instituiu novas

modalidades de cursos e novos tipos de instituições. Proporcionando assim, uma

expansão do sistema de ensino superior nacional (VAL, HOPSTEIN, 2009).

Para os cursos de Direito, em específico, na década de 90, foram

promulgados inúmeros decretos e leis. A lei 8.906/1994, determinou que o Conselho

Federal da Ordem dos Advogados deveria se manifestar, em todos os pedidos, para

autorizar e reconhecer os cursos de Direito. O currículo dos cursos também foi

discutido, no sentido de direcionar a formação profissional dos acadêmicos para o
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mercado de trabalho.  Neste sentido, a Portaria 1886/94, do MEC, Ministério da

Educação e Cultura, exigiu a implantação obrigatória de atividades práticas que

pudessem desenvolver as habilidades e vocações dos acadêmicos (RIVAS, 2004).

A LDB de 1996 desempenhou papel importante para a efetivação

das normas estabelecidas pela portaria 1886/94, incumbindo aos Estados a

avaliação dos cursos superiores. Além disso, passou a ser exigido número mínimo

de obras jurídicas e a criação de Núcleos de Prática Jurídica. Para Rodrigues

(1995), essas normas teriam os seguintes pressupostos:

a. o rompimento com o positivismo normativista;
b. a superação da concepção de que só é profissional de Direito aquele

que exerce atividade forense;
c. a negação de auto-suficiência ao Direito;
d. a superação da concepção de educação como sala-de-aula;
e. a necessidade de um profissional com formação integral

(interdisciplinar, teórica, crítica, dogmática e prática) (RODRIGUES,
1995, p. 122).

A educação jurídica passa a ser um processo de continuidade, onde

o acadêmico deve permanecer ativo e não apenas se alinhar as proposições

teóricas apresentadas.

De 1998 a 2003 o Ensino Superior privado obteve grande expansão,

um crescimento de, aproximadamente, 116% (cento e dezesseis por cento), nos

quais a grande maioria refere-se à criação de cursos jurídicos (FAGUNDES, 2009).

Assim, em 2001, é criado pela Comissão de Ensino Jurídico do

Conselho Federal da OAB um programa que tinha por objetivo apontar, como

recomendação, os cursos jurídicos que obtinham os melhores resultados em

avaliações oficiais, como Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e Exame

Nacional de Cursos, em uma tentativa de incentivar e manter a qualidade dos cursos

(MORAES, SOUZA, PINTO, ESTEVAM, LIMA, 2014).

O curso de Direito no Brasil passou por várias transformações,

conforme fora discorrido até o presente momento. Mostra-se necessário, porém,

realizar uma análise acerca das Diretrizes curriculares do curso de Direito e de

produções científicas brasileiras, publicadas nos últimos anos, que versem sobre o

ensino jurídico no Brasil.



66

4 ENSINO DO DIREITO NO BRASIL

Como foi exposto, o Direito no Brasil foi imposto pela civilização

portuguesa, através da colonização. Desta maneira, seu ensino também foi fruto da

cópia literária da Universidade de Coimbra, instituído ministrado por bacharéis ali

formados, com características e objetivos elitizados. Desta feita, torna-se importante

analisar o principal documento que normatiza e norteia os cursos de Direitos no

Brasil atualmente, ou seja, as Diretrizes Curriculares do curso de Direito.

4.1 DAS DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO DE DIREITO

As Diretrizes Curriculares Nacionais é o que norteia o funcionamento

da educação no Brasil, tanto a educação básica quanto educação superior. A

Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004 estabeleceu as diretrizes

para o curso de Direito, sendo elaborada pelo CNE e homologada pelo MEC.

Ela dispõe em seus treze artigos questões quanto ao projeto

pedagógico do curso, que deverá conter toda a organização estrutural do curso,

como tempo de duração, sistema de avaliação, dentre outros, até o perfil do

formando.

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares do Curso de
Graduação em Direito, Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições
de Educação Superior em sua organização curricular.
Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as
Diretrizes Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto
pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e
habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular supervisionado,
as atividades complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de curso
como componente curricular obrigatório do curso, o regime acadêmico de
oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem
consistente o referido projeto pedagógico. § 1° O Projeto Pedagógico do
curso, além da clara concepção do curso de Direito, com suas
peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá,
sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: I - concepção e
objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções
institucional, política, geográfica e social; II - condições objetivas de oferta e
a vocação do curso; III - cargas horárias das atividades didáticas e da
integralização do curso; IV - formas de realização da interdisciplinaridade; V
- modos de integração entre teoria e prática; VI - formas de avaliação do
ensino e da aprendizagem; VII - modos da integração entre graduação e
pós-graduação, quando houver; VIII - incentivo à pesquisa e à extensão,
como necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento
para a iniciação científica; IX - concepção e composição das atividades de
estágio curricular supervisionado, suas diferentes formas e condições de
realização, bem como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de
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Prática Jurídica; X - concepção e composição das atividades
complementares; e, XI - inclusão obrigatória do Trabalho de Curso. § 2º
Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no
Projeto Pedagógico do curso, oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu, nas respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas
do desempenho profissional (RESOLUÇÃO CNE/CES 09/2004).

O primeiro parágrafo do segundo artigo incumbe ao projeto

pedagógico de cada universidade determinar e delimitar as atividades que devem

ser realizadas para se alcançar a efetividade do curso. Esta transmissão de

responsabilidade é relevante, pois a universidade tem melhores condições de

conhecer as necessidades dos alunos, a realidade social da comunidade em que se

encontra inserida, bem como questões políticas e geográficas que podem influenciar

de alguma maneira no processo de ensino/aprendizagem.

A ênfase do documento se encontra na organização do curso e

conteúdos a serem ministrados, sem levar muito em consideração a formação critica

cidadã do acadêmico, sendo que, à única vez em que a “formação humanística” e

“desenvolvimento da cidadania” são citados no texto da norma é no art. 3º.

Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do
graduando, sólida (*) CNE. Resolução CNE/CES 9/2004. Diário Oficial da
União, Brasília, 1º de outubro de 2004, Seção 1, p. 17 (**) Alterada pela
Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de julho de 2017. formação geral,
humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da
terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização
dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão
crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem
autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da
prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania (RESOLUÇÃO
CNE/CES 09/2004).

O parágrafo terceiro pode ser considerado, de certa maneira, um

dos mais importantes de toda a disposição legal. Ele proporciona e exige que os

estudantes possam ir além da análise sistemática positivista, oferece preparação

para lidar com as necessidades reais da profissão. Além disso, as formações

“humanística e axiológica” são essenciais não apenas para o curso de Direito, mas

para todos os cidadãos. Contudo, a mera determinação legal não pressupõe a

efetivação desses requisitos, principalmente se a fiscalização e os meios de

avaliação não forem suficientes para constatação do cumprimento das normas.

A preocupação, quase que restrita, na formação de um profissional

elitizado e alheio à realidade social resta evidenciado no art. 4º, que especifica em

seus oito incisos a formação profissional, habilidades e competências que devem ser
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possibilitadas pelo curso.

Art. 4º. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e
competências: I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e
documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas
técnico-jurídicas; II - interpretação e aplicação do Direito; III - pesquisa e
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do
Direito; IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias,
administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e
procedimentos; V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência
do Direito; VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de
persuasão e de reflexão crítica; VII - julgamento e tomada de decisões; e,
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e
aplicação do Direito (RESOLUÇÃO CNE/CES 09/2004).

Diferentemente de outras diretrizes curriculares, esta não traz uma

divisão sistemática sobre o que seriam as “habilidades” que deveriam ser

desenvolvidas em busca das “competências” exigidas para o curso. Assim, é de se

presumir que as habilidades de leitura, interpretação, compreensão, pesquisa e

conhecimento terminológico jurídico sejam essenciais para que o estudante se torne

competente para exercer as atividades inerentes aos possíveis cargos jurisdicionais,

tais como, elaboração de textos, atos, documentos normativos; atuação técnico-

jurídica; utilização de terminologia jurídica adequada; boa argumentação e raciocínio

para tomada de decisões, dentre outros. Pode-se dizer que as habilidades e

competências relacionadas neste documento são significativas e adequadas para a

formação do profissional do meio jurídico.

Os eixos de formação estabelecidos pelas diretrizes, em seu art. 5º,

são: Formação Fundamental, que deve estabelecer as relações do Direito com

outras ciências, como antropologia, filosofia, história e outra; Formação Profissional,

que abrange os conteúdos teóricos e doutrinários; e a Formação Prática; que

deveria aproximar a teoria da prática.

Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto
Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que
atendam aos seguintes eixos interligados de formação: I - Eixo de Formação
Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo,
estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber,
abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais
sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História,
Psicologia e Sociologia. II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo,
além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as
peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza,
estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da
Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas,
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políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se
necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico,
conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo,
Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do
Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual; e III - Eixo de Formação
Prática, objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos
desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades
relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e
Atividades Complementares (RESOLUÇÃO CNE/CES 09/2004).

Novamente no artigo quinto delega ao projeto pedagógico da

universidade selecionar conteúdos e atividades que abranjam três eixos de

formação. O terceiro eixo pode ser talvez, o mais complexo, pois se trata da

formação prática, que tem como objetivo estabelecer relações entre os conteúdos

teóricos que são desenvolvidos nos demais eixos e a prática diária do profissional do

Direito. O documento oferece um recurso para a efetivação desta exigência, que

seria o estágio supervisionado, que é obrigatoriamente instituído no artigo sétimo

desta mesma diretriz. Entretanto, o mero estágio não parece ser suficiente para que

haja integração entre prática e teoria, principalmente se for realizado conforme

estabelecido nesta resolução.

O art. 6º dispõe sobre a obrigatoriedade de a organização curricular

prever a forma e condições para a conclusão do curso, desde que tais condições

estejam de acordo com as orientações estabelecidas pela resolução.

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Direito
estabelecerá expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e
integralização curricular de acordo com o regime acadêmico que as
Instituições de Educação Superior adotarem: regime seriado anual; regime
seriado semestral; sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por
módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto
nesta Resolução (RESOLUÇÃO CNE/CES 09/2004).

A formação prática esta disposta no art. 7º que regulamenta o

estágio obrigatório. A princípio, este estágio poderia ser oferecido apenas pela

instituição de ensino, contudo, a partir da Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de julho

de 2017, que alterou o art. 7º, ele também pode ser realizado em serviços de

assistência jurídica; órgãos do Poder Judiciário e escritórios de advocacia.

Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório,
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados,
inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus
colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, com suas
diferentes modalidades de operacionalização. § 1º O estágio de que trata
esse artigo poderá ser realizado: I - Na própria Instituição de Educação
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Superior, por meio do seu Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar
estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentação própria,
aprovada pelo seu órgão colegiado competente, podendo ser celebrado
convênio com a Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica
suplementar; II - Em serviços de assistência jurídica de responsabilidade da
Instituição de Educação Superior por ela organizados, desenvolvidos e
implantados; III - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e das Procuradorias e demais Departamentos Jurídicos
Oficiais; IV - Em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas.
§ 2º As atividades de Estágio Supervisionado poderão ser reprogramadas e
reorientadas em função do aprendizado teórico-prático gradualmente
demonstrado pelo aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo
de Prática Jurídica, até que se possa considerá-lo concluído, resguardando,
como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das
diversas carreiras contempladas pela formação jurídica (RESOLUÇÃO
CNE/CES 03/2017).

Este estágio supervisionado é a única fonte de integração obrigatória

entre prática e teoria estabelecida pela diretriz curricular do curso de Direito. Além

disso, a partir de 2017 não necessita ser realizado obrigatoriamente na universidade,

com acompanhamento dos profissionais de ensino, mas pode ser cumprido em

outros estabelecimentos que exerçam atividades jurídicas, como escritórios de

advocacia, por exemplo. Não é possível afirmar que somente este recurso seja

capaz de integrar a teoria a prática com efetividade, pois além de não proporcionar o

desenvolvimento de todas as habilidades e competências exigidas no artigo quarto,

não envolve todas as atividades e conteúdos estabelecidos pelo artigo quinto isso

porque os locais e o tempo de realização desse estágio não são suficientes para que

tais aspectos sejam efetivamente cumpridos.

O documento cita, no art. 8º, que as atividades complementares

seriam enriquecedoras para o acadêmico durante o curso, entretanto, não

estabelece sua obrigatoriedade.

Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares
enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o
reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência
do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a
prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do
trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. Parágrafo único.
A realização de atividades complementares não se confunde com a do
Estágio Supervisionado ou com a do Trabalho de Curso (RESOLUÇÃO
CNE/CES 09/2004).

As atividades complementares são atividades em que o estudante

tem a oportunidade de adquirir novos conhecimentos de maneira paralela àqueles

obtidos em sala de aula, como participação em palestras, eventos, congressos,
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simpósios, dentre outros, enriquecendo e complementando sua formação, até

mesmo de forma a orientar sua carreira profissional. Esta atividade se diferencia do

estágio supervisionado e do trabalho de conclusão de curso, uma vez que este se

trata de um trabalho científico desenvolvido pelo acadêmico, com objetivo de inseri-

lo no campo da pesquisa científica e como forma de obtenção de nota para

conclusão do curso; enquanto que aquele é a integração de todas as atividades e

conhecimentos teóricos obtidos durante as aulas com o meio social, ou seja, é a

relação entre a teoria e a prática.

A avaliação dos formandos é especificada no art. 9º, com caráter

obrigatório, o que deveria ser informado aos alunos no início de cada período letivo,

detalhando os critérios, metodologia, conteúdos, atividades e bibliografias a serem

utilizados. Além disso, o trabalho de curso é obrigatório e individual de acordo com o

art. 10º.

Art. 9º As Instituições de Educação Superior deverão adotar formas
específicas e alternativas de avaliação, interna e externa, sistemáticas,
envolvendo todos quantos se contenham no processo do curso, centradas
em aspectos considerados fundamentais para a identificação do perfil do
formando. Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos
alunos antes do início de cada período letivo, deverão conter, além dos
conteúdos e das atividades, a metodologia do processo de ensino-
aprendizagem, os critérios de avaliação a que serão submetidos e a
bibliografia básica.
Art. 10. O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório,
desenvolvido individualmente, com conteúdo a ser fixado pelas Instituições
de Educação Superior em função de seus Projetos Pedagógicos. Parágrafo
único. As IES deverão emitir regulamentação própria aprovada por
Conselho competente, contendo necessariamente, critérios, procedimentos
e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com
a sua elaboração (RESOLUÇÃO CNE/CES 09/2004).

Para o curso de Direito, em específico, o Trabalho de Curso é

obrigatório e individual, pois, como já mencionado, tem como objetivo não apenas a

obtenção de nota para conclusão do curso, mas também a finalidade de inserir o

estudante no campo da pesquisa científica, desenvolvendo algumas das habilidades

e competências exigidas para o curso, como a pesquisa, a produção, a

compreensão e a interpretação de textos, o raciocínio lógico, a argumentação,

dentre outros.

Nota-se que por mais de 10 anos houve uma única alteração no

corpo do documento, em detrimento de facilitar o cumprimento do estágio

obrigatório. Não há como negar que ante as mudanças e necessidades que a
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sociedade exige não seria possível que um sistema de ensino permanecesse o

mesmo sem se tornar, em alguns aspectos, obsoleto.

Está em discussão, desde 2013, a elaboração de uma nova diretriz

para o curso de Direito, contudo, somente este ano de 2017 é que a proposta está

sendo divulgada, tendo sido apresentada a OAB recentemente, segundo matéria de

Maurício Gieseler, para o Blog Exame da Ordem (GIESELER, 2015).

Entretanto, tais mudanças são tendenciosas, pois não tiveram a

participação da OAB e, de acordo com especialistas, podem atrapalhar a formação

profissional do estudante, pois ao invés de aprimorar as metodologias, conteúdo

curricular e formas de aproximar o aluno da prática diária, propõe uma mitigação das

exigências essenciais para a completa formação acadêmica como, por exemplo, a

redução do tempo de graduação de cinco para quatro anos; cômputo de atividades

extraclasse como carga horário do curso; estágios flexibilizados e com carga horária

de 1 à 20% do curso (GIESELER, 2017).

Pode-se dizer que o curso de Direito permanece, em certos

aspectos, estagnado, preso às suas raízes imperiais, paralelo à realidade e as

necessidades da sociedade atual, e em uma tentativa de ser enxugado, tende, em

alguns casos, a retroceder.

Neste sentido, buscou-se analisar algumas pesquisas relacionadas

ao ensino do Direito no Brasil, tanto de forma geral quanto de maneira específica.

4.2 ANÁLISE DE PESQUISAS SOBRE O ENSINO DE DIREITO NO BRASIL

Como forma de análise dos meios de ensino do curso de Direito no

país, foi realizada pesquisa sobre o “ensino jurídico” na Biblioteca Digital Brasileira

de Teses e Dissertações. Encontrou-se, um total 71 (setenta e um) resultados, dos

quais, apenas 60 (sessenta) foram utilizados, em virtude de informações suficientes

para o levantamento dos dados e por terem relevância e coerência com o objetivo

propostos.

O primeiro trabalho analisado é uma dissertação, defendida no ano

de 2017, na Universidade Estadual Paulista, sob o título “Aprendendo Direito:

reflexões para um ensino escolar que garanta o conhecimento jurídico para a

cidadania”. O autor, Santiago Castigo e Monteiro buscou, através de uma pesquisa

básica, verificar se o ensino jurídico nas escolas básicas seria relevante, concluindo
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que o acesso a esse conteúdo poderia compensar a falta de orientação familiar na

formação cidadã das crianças e adolescentes (MONTEIRO, 2017).

A dissertação de Valéria Jabur Maluf Mavuchian Lourenço,

defendida em 2017, na Universidade Nove de Julho, que traz por título “Direito à

educação e sustentabilidade: a complementariedade entre ensino superior jurídico

público e privado”, analisa, utilizando uma metodologia básica, a

complementariedade entre o ensino superior público e o privado, concluindo que o

padrão que se busca, atualmente, é mercadológico e que não visa, unicamente, uma

formação de operadores do Direito voltados para o exercício da cidadania, mas que

tem como objetivo atingir lucros (LOURENÇO, 2017).

Carlos Eduardo Palleta Guedes, em sua pesquisa para dissertação,

que tem o título “Para além da dogmática: a imaginação narrativa no ensino jurídico”,

defendida em 2017, na Universidade Federal de Juiz de Fora, buscou realizar uma

análise crítica sobre a utilização de novas linguagens, além da dogmática escrita, no

ensino jurídico nacional. Através de uma pesquisa básica e do conceito de cultivo da

humanidade de Martha C. Nussbaum, analisou dois filmes, concluindo que métodos

inovadores são eficazes para o desenvolvimento do aluno, inclusive em seu

processo de formação jurídica (GUEDES, 2017).

O objetivo da dissertação, “A formação do jurista na prudência como

desafio do ensino jurídico”, de Rafael Veras Castro Melo, defendida em 2017, na

Universidade de Fortaleza, é de demonstrar a importância de formar um jurista

prudente, que seja capaz de tomar decisões justas e corretas no exercício de sua

profissão, deixando de lado a formação unicamente doutrinaria. A pesquisa

desenvolveu-se de modo básico a fim de conceituar o termo prudência, abordagem

de meios de evitar as injustiças e relaciona-la ao ensino jurídico (MELO, 2017).

A pesquisa realizada para o desenvolvimento da tese “A tutela

jurídica da liberdade acadêmica no Brasil: a liberdade de ensinar e seus limites”,

defendida em 2016, por Amanda Costa Thomé Travincas, da Pontifícia Universidade

Católica do Rio Grande do Sul, foi no sentido de verificar os limites e restrições no

ensino. A hipótese de que o professor possui liberdade na escolha de seus

conteúdos e metodologias, litando-se a preservar o núcleo do projeto pedagógico da

instituição, foi comprovada através do uso de um método básico (TRAVINCAS,

2016).

“Seleção de pacientes e recrutamento dos sujeitos da pesquisa:
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implicações éticas e jurídicas no âmbito das Instituições de Ensino Superior públicas

- uma visão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor” é o título da

dissertação de Enio Trujillo, defendida em 2016, na Universidade de São Paulo. O

estudo básico objetivou o desenvolvimento de uma análise crítica sobre as

Instituições de Ensino Superior pública, sua formatação atual e o recrutamento de

sujeitos da pesquisa, por pacientes pré-concebidos; mensurando a importância do

edital formal para esse contexto. Além disso, analisou a dicotomia jurídica voltada ao

Código de Defesa do Consumidor, em relação ao paciente atendido pela IES Pública

(TRUJILLO, 2016).

Na dissertação “O ensino jurídico e o tratamento adequado dos

conflitos: impacto da resolução n. 125 do CNJ sobre os cursos de Direito”, defendida

em 2016, pela Universidade de São Paulo, o autor Alex Alckmin de Abreu

Montenegro Zamboni, através de uma pesquisa aplicada, estudou os mecanismos

de resolução de conflitos de forma consensuais e seu impacto após a resolução de

125 do CNJ, influenciando a implementação e transformação da cultura litigiosa dos

operadores do Direito. Para investigar esse processo, partiu-se da hipótese de que

tal avanço não pode depender de uma reestruturação no ensino do Direito

Processual, após averiguação empírica, a hipótese não foi confirmada, uma vez que

se não houver uma mudança no sistema de ensino jurídico, não haverá

transformação cultural nas sentenças (ZAMBONI, 2016).

A tese “‘O que é Direito, para que se possa ensiná-lo?’: as

percepções dos sujeitos sobre o Direito, o ‘ensino jurídico’ e os Direitos humanos”,

de José Humberto de Góes Junior, publicada em 2015 pela Universidade de Brasília,

foi situada na temática “ensino jurídico”. Esta pesquisa buscou demonstrar a

importância de se compreender o conceito de “Direito” no seu processo de ensino,

utilizando-se de alguns métodos de maneira aplicada, concluiu-se que o ensino

jurídico está baseado em pedagogias, do medo; do resultado; da reprodução, entre

outros, além de se relacionar com uma ideia de sucesso profissional e ascensão

social (GÓES JUNIOR, 2015).

Propondo um novo modelo jurídico, que aborde um paradigma

comunitário-participativo, a fim de promover uma sociedade mais justa, a pesquisa

para tese “A descolonização do ensino jurídico na América Latina sob a perspectiva

do bem viver: a construção de uma nova educação fundada no constitucionalismo e

na interculturalidade plural”, de Maria Aparecida Lucca Caovilla, defendida de 2015,
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na Universidade Federal de Santa Cataria, busca desenvolver a ideia de um Direito

descolonizado, que leva em consideração os movimentos sociais e o pluralismo

jurídico, que possibilitam uma educação jurídica mais dinâmica e contemporânea.

Conclui afirmando a possibilidade de mudança no ensino do Direito ante propostas

que renovam saberes, que consideram experiências vivas pela sociedade Latino

América (CAOVILLA, 2015).

O trabalho de tese de José Eduardo Balikian, intitulado por “Direito:

mitos, invenções e perspectivas para o ensino jurídico”, defendido em 2015, na

Universidade Federal de São Carlos, tem por escopo pesquisar, de forma báseica, o

ensino jurídico analisando o estabelecimento do Direito como meio de resolução de

conflito durante a história, bem como a estabilidade e criação das primeiras

faculdades de ensino jurídico no Brasil, além de averiguar questões que possibilitem

a emancipação desse sistema (BALIKIAN, 2015).

Gracy Keim desenvolveu uma pesquisa sobre a desconexão entre a

formação dos bacharéis em Direito e a realidade vivenciada no exercício da

profissão jurídica. Em sua dissertação “A (re)construção do saber jurídico:

transformações no ensino do Direito brasileiro”, defendida no ano de 2006 pela

Universidade do Vale do Rio do Sinos, abordou, de forma básica, o percurso

histórico suas influências no desenvolvimento do ensino jurídico atual (KEIM, 2006).

Utilizando o método do materialismo histórico dialético, a pesquisa

de tese de doutorado “Ensino jurídico como atividade especializada do aparelho

ideológico escolar” de Luiz Caetano de Salles, defendida em 2014, na Universidade

Federal de Uberlândia, analisa as particularidades do ensino do Direito referenciada

pela teoria dos Aparelhos ideológicos de Estado, criada pelo filósofo Louis Pierre

Althusser (SALLES, 2014).

Em virtude da crise do Estado e de sua reorganização em uma

tendência capitalista, Adelino José de Carvalho, doutor pela Universidade Federal de

Uberlândia, realizou em sua tese, “Mundialização do capital e expansão do ensino

jurídico no Brasil: um estudo em Uberlândia”, defendida em 2014, uma pesquisa que

buscou analisar as consequências dessas mudanças de políticas públicas,

direcionadas ao ensino jurídico. Partiu-se da hipótese de que uma educação mais

ética e humanista, instruída e regulamentada pelos documentos e princípios que

norteiam o curso no país, não subsistiria aos princípios e demandas do capitalismo,

o que foi comprovado no fim do estudo (DIAS, 2014).
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O trabalho de dissertação “A criminologia no ensino jurídico no

Brasil”, de Mariana Dutra de Oliveira Garcia, realizada no Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, defendido em

2014, buscou entender como se dá o ensino da disciplina de criminologia cursos

jurídicos do Brasil. Através do tipo básico de pesquisa utilizou a criminologia crítica

como referencial teórico, partindo do pressuposto de que essas matérias seriam de

extrema relevância para a prática do Direito penal. Realizou-se análise de currículos

e planos de ensino da referente disciplina, buscando investigar o espaço concedido

a matéria e sua relevância no curso (GARCIA, 2014).

A tese de doutorado de Antônio Germano Ramalho, defendida em

2014, na Universidade Federal da Paraíba, que traz por título “A cultura jurídica

como referência na construção das dimensões pedagógicas do ensino jurídico: a

contribuição do saber multicultural como processo transdisciplinar” pesquisa, de

maneira aplicada, a forma de ensino jurídico que tem seu processo de graduação

criticado. Afirma que, considerando as diretrizes nacionais do curso, o modelo

educacional proposto seria inadequado para a formação de profissionais, que

deveria estar voltado para uma formação humanística, que permita ao acadêmico

adquirir e desenvolver suas habilidades e competências jurídicas e epistemológicas.

Investigou-se que existem poucas discussões acerca da construção dos projetos

políticos pedagógicos do curso de Direito. Através de pesquisa de campo, constatou-

se que existem vários pontos a serem aprimorados e que o sistema de ensino deve

ser atualizado, promovendo qualificação e capacitação dos docentes, ampliando a

qualidade do ensino e se adequando às instruções normativas (RAMALHO, 2014).

José Elio Ventura da Silva, em sua dissertação de mestrado “As

dimensões do acesso à justiça e a sua relação com os núcleos de prática jurídica

das instituições de ensino superior”, apresentada à Universidade Católica de

Pernambuco, em 2014, buscou estudar o acesso à justiça, sob a perspectiva da

garantia constitucional de que o poder jurisdicional resguarda qualquer lesão ou

ameaça, de forma básica, procurou se fundamentar na acessibilidade ao judiciário e

aos meios de solução de litígios disponíveis legalmente. Foi possível concluir,

através de uma pesquisa aplicada, que apesar da previsão legal disponibilizar o

acesso à cidadania e, por consequente, à justiça, a prática dessas disposições é

insatisfatória, pois a defensoria pública não consegue suprir a demanda. Buscou-se,

então, analisar os outros meios disponíveis, como os Núcleos de Prática Jurídica
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dos IES, e concluiu-se que se ambos os órgãos desenvolvessem atividades

correlacionadas, seriam uma ferramenta extraordinária de acesso à justiça (SILVA,

2014).

O trabalho de dissertação de mestrado “Hermenêutica e ensino

jurídico: anotações a partir do pensamento de Hans-Georg Gadamer”, desenvolvido

por Cledemilson dos Santos e apresentado à Universidade do Extremo Sul

Catarinense no ano de 2014, partiu do questionamento sobre a contribuição da

hermenêutica para o ensino jurídico. A pesquisa se aprofundou no sentido

ontológico, buscando compreender os aprimoramentos propiciados tanto à

educação quanto à sociedade, e conclui que a hermenêutica possibilita uma

educação jurídica voltada à sociedade, oferecendo contato com a ciência do Direito

(SANTOS, 2014).

O estudo sobre a formação do profissional jurídica e a finalidade das

Escolas de Direito realizada na tese de doutorado de André Gonçalves Fernandes,

“Ensino do Direito e filosofia: a prudência e a hermenêutica jurídica, aprendidas com

o estudo de caso de identidade crítica, como fundamentos da formação para a

justiça como prática social”, defendida em 2014, na Universidade Estadual de

Campinas, buscou realizar um levantamento histórico do ensino do Direito desde

antiguidade até sua situação atual, apresentando uma reflexão critica sobre a prática

da educação jurídica, utilizando como fundamento a prudência e a hermenêutica

(FERNANDES, 2014).

Objetivando analisar a metodologia do ensino do italiano em

linguagem utilizada no âmbito jurídico, Quézia Regina Albolea Mastelaro

desenvolveu sua dissertação de mestrado, intitulada por “Análise de materiais e

propostas de cursos para o ensino do italiano jurídico”, apresentada à Universidade

de São Paulo, no ano de 2014, no sentido de analisar manuais de ensino jurídico de

italiano, além de ministrar cursos voltados para esse viés, realizando uma pesquisa

aplicada, que buscou demonstrar que os estudantes conseguiriam aprender e

adquirir as estruturas da língua e, concomitantemente, desenvolver o léxico jurídico

(MASTELARO, 2014).

Para o desenvolvimento de sua tese de doutorado, Salomão Barros

Ximenes se propôs a analisar os princípios quanto à garantia e qualidade no ensino

estipulados pela Constituição Federal brasileira a serem realizados na educação

escolar. Sua pesquisa, “Padrão de qualidade do ensino: desafios institucionais e
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bases para a construção de uma teoria jurídica”, apresentado à Universidade de São

Paulo, em 2014, tem como premissa a busca pela regulação jurídica da qualidade

do ensino ante o crescimento das complexidades das relações jurídicas e mudança

da sociedade. Verificou-se que o Estado possui a obrigação de proporcionar o

conhecimento normativo geral, propondo que os conteúdos de Direito relativos à

qualidade da educação básica fossem definidos com enfoque nos Direitos humanos,

levando em consideração as características do alunos, ambiente escolar, entre

outros (XIMENES, 2014).

Vitória Josefina Rocha Mota realizou uma investigação histórico-

social acerca dos cursos jurídicos desde seus primórdios, tratando de sua

importância e significância na sociedade atual, demonstrando a função social das

faculdades de Direito e de sua influência na formação do sistema jurídico que se

reflete como ciência social. Esta pesquisa, realizada de forma aplicada, resultou em

seu trabalho de dissertação, “Da criação dos cursos de Direito ao ensino jurídico (e

sua crise) no Brasil: percursos e reflexos na escola jurídica do Piauí”, que foi

apresentado a Universidade do Vale do Rio dos Sinos no ano de 2014. (MOTA,

2014).

Utilizando uma metodologia de cunho bibliográfico, Ana Carolina

Farias Almeida da Costa propôs, em sua dissertação de mestrado, “Acesso

democrático à justiça com base no ensino jurídico da mediação”, defendida em

2014, na Universidade de Fortaleza, realizar uma análise sobre o objetivo do ensino

jurídico na sociedade atual. Parte-se da premissa de que o tradicionalismo

metodológico e sistemático afasta a realidade social do ensino jurídico, causando

estranhamento entre o papel desempenhado pelo profissional e a real necessidade

social de acesso à justiça. Após o levantamento de dados, concluiu-se o ensino do

Direito reflete no acesso à justiça, uma vez que o não contato com a realidade social

implica em desempenho insatisfatório no exercício da profissão (COSTA, 2014).

Com objetivo investigar o processo de ensino e de aprendizagem do

curso de Direito na Universidade e o ingresso do profissional no mercado de

trabalho, Daniella Basso Batista Pinto buscou, em sua tese de doutorado “Ensino

jurídico em São Paulo: desafios da formação - (a experiência da PUC- SP)”,

defendida em 2013, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, através de

uma pesquisa aplicada, verificar como é a trajetória do ensino jurídico, analisando o

currículo disciplinar, seus conteúdos e abordagens, a fim de demonstrar a
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importância da interdisciplinaridade, integração, conhecimentos humanísticos

buscando aproximar a teoria da realidade social para o desenvolvimento de uma

aprendizagem significativa (PINTO, 2013).

Álisson de Almeida Santos desenvolveu sua dissertação, através de

um estudo de caso, “A utilização de ambientes virtuais de aprendizagem na

educação presencial: o caso do ensino jurídico na Universidade Federal de Juiz de

Fora”, apresentada a Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 2013,

buscando analisar o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) pelos

professores da Faculdade de Direito da UFJF. Verificou-se que o uso do recurso

ainda era restrito, mesmo já tendo sido incorporado as Tecnologias de Informação e

Comunicação (TIC). De acordo com a pesquisa, essa dificuldade em utilização dos

ambientes virtuais se da em virtude da falta de preparo e material pedagógico para

os docentes, devendo a Universidade, desenvolver capacitações e cursos voltados

para essas necessidades (SANTOS, 2013).

O trabalho de dissertação de Kelly Cristina Vieira de Souza, “O

ensino jurídico no Brasil e o acesso à justiça através dos núcleos de prática jurídica”,

defendido em 2013, na Universidade de Fortaleza, propôs analisar o ensino jurídico

no Brasil e a fragilidade pedagógica desses cursos, relacionando o Núcleo de

Prática Jurídica e seu papel na organização do ensino jurídico. Verificados que os

problemas que desencadeiam as crises no ensino jurídico são seculares, faz-se

necessário uma mudança no sistema pedagógico dos cursos, que acompanhe as

transformações e exigências sociais, políticas e econômicas da atualidade (SOUSA,

2013).

A tese “O ensino da Medicina Legal na formação profissional da

carreira jurídica”, de Luiz Carlos Leal Prestes Junior, defendida em 2012, na

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, discute o ensino da disciplina de

medicina legal nos cursos de Direito, apontando sua importância social, acadêmica e

profissional, criticando a não obrigatoriedade curricular da matéria, utilizando-se de

pesquisa bibliográfica corrobora suas implicações (PRESTES JUNIOR, 2012).

O objetivo do trabalho de dissertação de Ricardo Alves Barreira

Lourenço, que traz o título “A proposta de reforma do ensino jurídico em Chaïm

Perelman e reflexões sobre sua aplicação no Brasil” que foi apresentada a Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo, em 2011, é de examinar os ideais de Chaïm

Perelman, realizando um levantamento histórico de sua trajetória, com relação a sua
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retórica e doutrinas, em busca de proporcionar o conhecimento das ideias de

Perelman no Brasil (LOURENÇO, 2011).

A dissertação “Tecnologia digital e educação: o uso de novos

suportes midiáticos no ensino jurídico”, desenvolvida por Sérgio Burgarelli e

apresentada a Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2011, aborda a

implantação ferramentas tecnológicas no ensino jurídico como suporte educacional

ante a necessidade latente de se adequar as novas exigências e realidade social

(BURGARELLI, 2011).

A dissertação “Ensino jurídico no Brasil: desafios à formação do

profissional do Direito no século XXI”, apresentada em 2011, a Universidade Federal

de Santa Catarina, de André de Almeida Marocco, tem por finalidade identificar os

desafios que ensino de Direito do século XXI possuem, uma vez que sua formação

histórica desencadeia crises no sistema pedagógico que não acompanham a

evolução e transformações sociais (MAROCCO, 2011).

Paulo Henrique Drummond realizou em sua dissertação de mestrado

“Ciência e ensino da cultura jurídica paranaense”, pela Universidade Federal do

Paraná, pesquisou sobre a cultura jurídica encontrada nos espaços de ensino, com

objetivo de investigar a cultura jurídica letrada paranaense do século XX. Foram

realizados levantamentos históricos sobre o corpo docente e currículo disciplinar

(DRUMMOND, 2011).

A pesquisa de André Peixoto de Souza, “Pensamento jurídico

brasileiro, ensino do Direito e a constituição do sujeito político no império (1822-

1891)”, apresentada a Universidade Estadual de Campinas em 2011, analisa o

Império e sua subjetividade política formada a partir dos discursos jurídicos e das

instituições políticas ocupadas apenas pelos bacharéis, que abrange a questão

central da qual se trata a tese, que seria determinar uma resposta acerca das crises

no sistema de ensino jurídico (SOUZA, 2011).

A dissertação “A Formação de Professores para o Ensino Jurídico

do Brasil: Dilemas e Desafios”, de Rosiane Follador Rocha Egg, apresentada a

Universidade Tuiuti do Paraná, analisa as mudanças no perfil do professor do ensino

jurídico, através de um levantamento histórico social, que abrange os primórdios das

instalações de ensino jurídico no país. Os pontos que afetam os docentes são

questões como a mudança de perfil do aluno, que deve ser preparado para o

mercado de trabalho, através de uma função social e não apenas para
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preenchimento de cargos públicos, exige-se assim, que o professor se adeque a

formação pedagógica oferecida pela instituição (EGG, 2010).

Daniela Emmerich de Souza Mossini, desenvolveu sua tese de

doutorado, “Ensino jurídico: história, currículo e interdisciplinaridade”, apresentada a

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2010, objetivando examinar

aspectos do curso de Direito que possuem influência de Portugal, objetivando traçar

uma linha histórica dos cursos de Direito correlacionando com a herança cultural e

dogmática recebida pelos cursos do Brasil dos cursos de Portugal (MOSSINI, 2010).

O trabalho de dissertação de Nolar Glusczak Junior, “Modo de

pensar jurídico em concluintes do ensino de Direito: entre pensamento tradicional e

pensamento crítico”, buscou investigar os pensamentos e elementos socioculturais

que são apropriados pelos bacharéis durante sua formação jurídica. Através de um

estudo de caso, do curso de Direito da Faculdade São Francisco de Barreiras FASB,

procurou-se averiguar se o profissional do Direito, durante sua formação, se apropria

de três pensamentos, o tradicional, o crítico e a transição entre ambos (GLUSCZAK

JUNIOR, 2010).

Para elaboração de sua tese de doutorado, “O serviço social nos

núcleos de prática jurídica das instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul:

entre o acesso à justiça e a reprodução da injustiça”, defendida em 2010, na

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Ecléria Huff de Alencastro se

propôs verificar, através de um estudo bibliográfico, a contribuição que os Núcleos

de Prática Jurídica recebem do Serviço Social, na região do Rio Grande do Sul,

durante o período de 1988 à 2008, o qual revelou que o Serviço Social encontra-se

em contradição quanto à oferta de acesso à justiça e à propagação de injustiças

(ALENCASTRO, 2010).

O trabalho de dissertação de Marcel Sena Fernandes, que foi

apresentado a Universidade Nove de Julho, em 2010, e traz por título “Do Direito

linear ao Direito complexo: contribuições da epistemologia da complexidade para a

crítica ao positivismo jurídico nos manuais de ensino do Direito” procurou analisar,

de forma crítica, por meio de uma pesquisa bibliográfica e análise crítica, a teoria da

complexidade e seus subsídios com relação ao positivismo jurídico (FERNANDES,

2010).

O objetivo da pesquisa “Plataforma Continental Jurídica:

incorporação ao território nacional e ao ensino de Geociências”, defendida na tese
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de doutorado de José Roberto Serra Martins, em 2010, na Universidade Estadual de

Campinas, foi desenvolver um material didático escolar, com atividades para

educação básica, que seja capaz de explicar os conceitos dessa Plataforma

Continental Jurídica (PCJ). Tem como principais metas possibilitar que o leitor

resolva de forma eficaz problemáticas com diferentes ângulos; demonstrar que a

historicidade cívica é essencial para compreender os interesses do Estado; e

comprovar que tais conhecimentos são primordiais para formação cidadã

(MARTINS, 2010).

A dissertação de mestrado “A Faculdade de Direito de São Paulo e

as interferências imperiais no ensino Jurídico: uma edição de legislações de 1827 a

1879”, de Ana Paula Navarro, expõe setenta e quatro documentos do século XIX

sobre administração da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Baseando-se nessa documentação, foi realizado um relato sobre as intervenções

que o Império exercia sobre a Academia, desde sua fundação, em 1827, até 1879.

Foram editadas legislações imperiais que revelam interferências do Governo, cujo

objetivo era o controle do Curso Jurídico. Este estudo revelou que as escolas

jurídicas tinham como função manter a estrutura do poder da monarquia, através de

uma formação ideologicamente alinha de bacharéis (NAVARRO, 2010).

A tese “Língua viva, letra morta: obrigatoriedade e ensino de

espanhol no arquivo jurídico e legislativo brasileiro”, de Fernanda dos Santos

Castelano Rodrigues, apresentada a Universidade de São Paulo, em 2010, como

forma de obtenção do título de doutor, tem por escopo analisar o ensino de língua

estrangeira no âmbito jurídico, através de exames documentais que versam sobre

ensino de língua estrangeira em arquivos jurídicos (RODRIGUES, 2010).

Daniel Pereira Militão da Silva desenvolveu sua dissertação

“Desafios do ensino jurídico na pós-modernidade: da sociedade agrícola e industrial

para a sociedade da informação”, apresentada a Pontifícia Universidade Católica de

São Paulo, com objetivo de examinar as demandas provindas da pós-modernidade

ao ensino jurídico, pressupondo que a evolução da pós-modernidade possibilita a

fomentação de reflexões acerca do papel dos cursos de Direito na atualidade,

concluíndo com as pesquisas que a mudança mais significativa encontra-se na

elaboração de novas concepções sobre o ensino jurídico, proporcionando o

desenvolvimento de uma mentalidade humanística o que implica na formação de

novas formas de atuação do profissional da área jurídica (SILVA, 2009).
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A dissertação de mestrado de Cláudia Mansani Queda de Toledo,

sob o título “O Ensino Jurídico no Brasil e o Estado Democrático de Direito análise

crítica do ensino do Direito Penal”, apresentada a Pontifícia Universidade Católica de

São Paulo, analisa a contraditoriedade entre o ensino do Direito Penal e sua

realidade social, evidenciando a crise do sistema de ensino jurídico quanto ao que é

ensinado e o que os doutrinadores modernos consideram ser o melhor caminho para

formação eficaz dos estudantes (TOLEDO, 2008).

O estudo realizado por Ana Geórgia Santos Donato Alves, em sua

dissertação de mestrado “A humanização do ensino jurídico no Brasil: a experiência

do escritório da prática jurídica da Universidade de Fortaleza”, apresentada a

Universidade de Fortaleza, em 2008, propôs-se a desenvolver uma análise sobre o

ensino jurídico no Brasil, restando evidência que, na atualidade, ante as mudanças

sociais, políticas e econômicas o dogmatismo e o positivismo devem ser deixados de

lado na metodologia de ensino, sendo necessário que os cursos repensem seus

objetivos, voltado o estudo para um viés mais humanista, buscando sempre exercer

uma função dentro da sociedade (ALVES, 2008).

Afirmando que a educação é a base da sociedade e que somente

por ela é possível evoluir-se, Isa Gabriela de Almeida Stefano desenvolveu sua

dissertação de mestrado, que traz o título “Um novo método de ensino jurídico: a

aprendizagem baseada em problemas”, apresentada a Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo, com objetivo de investigar o sistema de ensino jurídico, que

sendo o mesmo há décadas, não se demonstra capaz de cumprir com suas

finalidades, o que se comprova diante e do alto índice de reprovas de bacharéis no

exame da OAB. Conclui que o ensino jurídico se tornara eficaz quando o sistema

pedagógico aliado ao metodológico possibilitarem ao aluno a visualização e

aplicabilidade do saber, tornando o próprio aluno buscador de seu conhecimento

(STEFANO, 2007).

Tendo como principal objetivo avaliar e redefinir o papel do Direito

ante as ações policiais que ferem os Direitos da cidadania, o trabalho de dissertação

de Marcelo Cortez Ramos de Paula, “O ensino jurídico da polícia militar paulista:

entre ordem e cidadania”, apresentada a Universidade Presbiteriana Mackenzie,

procura investigar o ensino jurídico da escola de Polícia Militar do Estado de São

Paulo desde 1964, objetivando averiguar o ideal de justiça, a práxis e o pensamento

apropriado pelo policial (PAULA, 2007).
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A pesquisa de dissertação intitulada “O Ensino Jurídico no Brasil em

Tempos Neoliberais: adeus à formação de bacharéis?” realizada por Nuria Micheline

Meneses Cabral, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, verificou que o

curso de Direito se expandiu consideravelmente durante as ultimas décadas,

encontrando-se em segundo lugar entre os maiores cursos de graduação presencial

no Brasil. Demonstrou que a busca pelo ensino jurídico não objetiva apenas

alcançar o titulo de bacharel, mas tornou-se um caminho necessário para concorrer

aos concursos públicos, em um momento neoliberalista (CABRAL, 2007).

A pesquisa de dissertação “Parâmetros para a construção de perfil

docente no ensino jurídico da atualidade”, apresentada a Universidade Presbiteriana

Mackenzie, por Regina Toledo Damião tem por escopo realizar um levantamento

histórico para investigar a formação docente do Ensino Superior, acompanhando as

modificações e transformações dessa classe, buscando fixar parâmetros que

possam auxiliar na elaboração, para o ensino jurídico, de um perfil de docente

(DAMIÃO, 2007).

A dissertação de Ana Maria Ortiz Machado, “Ensino jurídico:

aprender para ensinar, ensinar para aprender”, apresentada a Pontifícia

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2007, buscou refletir sobre a

formação dos professores do curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Pontifícia

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, verificando, através de uma pesquisa

aplicada, como esta formação pode refletir no aprendizado dos alunos. Foi possível

concluir que para que haja transformações no ensino jurídico, essas transformações

devem, antes, passar pelo corpo docente das instituições (MACHADO, 2007).

O objetivo principal do trabalho de dissertação de Elizon de Souza

Medrado, “O ensino jurídico na Universidade Federal do Maranhão campus II

(imperatriz): resgate da sua história e importância para a região tocantina”,

apresentada a Universidade Federal do Maranhão, é analisar e discutir os motivos

que levaram o ensino jurídico para a Imperatriz, estudando criação e implantação do

curso na região. Além de abordar a educação no Brasil em seus principais períodos,

realizando um apanhado histórico evolucional, apresentando os resultados que o

Campus II (Imperatriz) possui extrema importância para a região, possibilitando sua

democratização e evolução (MEDRADO, 2007).

“O Direito à Educação, a Qualidade do Ensino Jurídico e o Acesso à

Justiça”, é a dissertação de mestrado desenvolvida por Roberta Tales Cardoso e
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apresentada a Universidade Federal do Ceará. Trata-se de um estudo sobre a

repercussão dos Direitos fundamentais estabelecido pela Constituição Federal de

1988, em especial da atuação positiva do Estado em concretizar o Direito à

educação, através do acesso ao ensino superior, com enfoque nos cursos jurídicos.

Vislumbra também, discutir a dicotomia qualidade e quantidade, uma vez que o

número exacerbado de faculdades de Direito não corresponde aos cursos com

qualidade, já o alto índice de reprova no Exame da Ordem. Além disso, expõe a

necessidade do curso jurídico oferecer uma formação mais humanista, voltada às

exigências da sociedade atual (CARDOSO, 2007).

Para elaboração de sua tese “Subsídios filosóficos ao ensino

jurídico: as virtudes da Prudentia e da Iustitia e o ‘método do caso’ aplicado à

disciplina de Direitos e Garantias Fundamentais” que foi defendida na Universidade

de São Paulo, Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, propôs-se a estudar o método

de ensino, uma vez que este infere diretamente na formação de valores éticos do

estudante, afirmando que o método pedagógico deve proporcionar a disseminação

desses valores, instigando de maneira positiva a consciência moral e jurídica, para

que busquem a justiça social na elaboração, interpretação e aplicação das leis. O

"método do caso" possibilita tal aplicação, pois oportuniza ao acadêmico contato

com a realidade do Direito, a partir do acompanhamento de decisões judiciais em

casos concretos, permitindo conhecer e compreender os princípios do sistema

jurídico, atrelados a vida social (AMARAL, 2007).

Adilson Ralf Santos, em sua dissertação “Ensino jurídico e Direito:

avaliação e responsabilidade das instituições privadas”, apresentada a Universidade

Federal do Paraná, em 2006, analisou a qualidade do ensino de Direito com base

nos critérios e princípios estabelecidos pelo ordenamento jurídico através de uma

avaliação de qualidade (SANTOS, 2006).

Na pesquisa de dissertação de Inácio José Feitosa, “O ensino

jurídico: uma análise dos discursos do MEC e da OAB no período de 1995-2002”,

que foi apresentada a Universidade Federal de Pernambuco, buscou-se

compreender em que aspectos o Estado, durante o período de 1995 à 2002,

influenciou na estruturação jurídica do ensino superior nacional, considerando os

princípios do neoliberalismo, relacionando os pontos contraditórios entre o Ministério

da Educação e Cultura – MEC e a Ordem dos Advogados – OAB, concluindo que

todas as decisões que envolvem o tema do ensino jurídico, desde de autorizações
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de novos cursos até avaliações institucionais, são analisados por esses dois órgãos

(FEITOSA, 2006).

O trabalho de tese “A crise do ensino jurídico no Brasil e as

possíveis contribuições da educação geral” defendido por Fabrizio Marchese na

Universidade Estadual de Campinas, procurou refletir sobre os problemas

curriculares e extra-curriculares dos cursos de graduação em Ciências Jurídicas e

Sociais no Brasil, apontando as contribuições que um programa de educação geral

poderiam proporcionar. Utilizando uma pesquisa bibliográfica, realizou-se um

levantamento histórico dos cursos de Direito desde antiguidade, passando por sua

criação no país e chegando a contemporaneidade (MARCHESE, 2006).

Márcio Satalino Mesquita examina, em sua dissertação “O

positivismo jurídico como fundamento da educação do bacharel em Direito: a

concepção do objeto como condicionante do modo de ensino”, apresentada a

Universidade Federal de São Carlos, as leis que normatizam as diretrizes

curriculares dos cursos de Direito no Brasil, analisando as grades curriculares e

conteúdos programáticos de algumas disciplinas. Essa pesquisa, de cunho

bibliográfico, busca verificar vestígios do positivismo nas concepções filosóficas no

ensino jurídico, apontando as consequências de um ensino jurídico que se atenta

exclusivamente na normatividade (MESQUITA, 2005).

A dissertação de Luiz Caetano de Salles, “Da concepção de ensino

à educação jurídica: saberes institucionalizados e emancipatórios no Brasil”,

apresentada a Universidade Federal de Uberlândia, em 2003, procurou apresentar,

através de pesquisa bibliográfica, os problemas mais relevantes do ensino jurídico

no país. Para isso, realizou uma abordagem histórica da criação dos cursos no

Brasil, discutiu acerca do ensino jurídico atual e estudou o corpo docente dos cursos,

o que possibilitou a conclusão de que há necessidade de mudança para o ensino do

Direito, mas que implementar as transformações necessárias não será tarefa fácil

(SALLES, 2003).

O trabalho de dissertação “O princípio da proporcionalidade e as

relações jurídico-educacionais entre o aluno e o estabelecimento de ensino

superior”, defendido por Rodrigo Goldschmidt, em 2001, na Universidade Federal de

Santa Catarina, tem como objetivo investigar a possibilidade de utilizar o princípio da

proporcionalidade para interpretação e aplicação do Direito nas relações jurídico-

educacionais que existente entre aluno e estabelecimento de ensino superior
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(GOLDSCHMIDT, 2001).

O trabalho intitulado "Ensino Jurídico: disciplina e violência

simbólica", apresentado por Alexandre Bernardino Costa, em sua banca de defesa

de mestrado, em 1992, na Universidade Federal de Santa Catarina, tem por escopo

compreender a função que os cursos de Direito desempenharam ao longo da

história nacional, expondo suas considerações e conclusões pessoais acerca do

tema (COSTA, 1992).

A tese “A crise do ensino jurídico de graduação no Brasil

contemporâneo: indo além do senso comum”, defendida por Horacio Wanderley

Rodrigues, para a Universidade Federal de Santa Catarina, buscou compreender a

crise no ensino jurídico brasileiro de 1992, oferecendo soluções aos problemas

expostos, concluindo que a crise existente seria múltipla, de cunho interno e externo,

exigindo diferentes formas de soluções (RODRIGUES, 1992).

O trabalho intitulado "Universidade de Brasília - ensino jurídico,

profissões jurídicas: um estudo de caso", produzido como forma de obtenção do

título de mestre por Claudia Marcia Costa Cavagnari e apresentada a Universidade

Federal de Santa Catarina, em 1991, estudou a evolução histórica do ensino jurídico

no Brasil analisando suas transformações e as complexas crises no sistema

educacional superior jurídico (CAVAGNARI, 1991).

O objetivo da dissertação de mestrado “Constituição, hermenêutica e

ensino jurídico: repensando a formação do professor de Direito sob uma perspectiva

didático-pedagógica” de Luiz Antonio Pivoto Fornari, defendida em 2007, na

Universidade do Vale do Rio do Sinos, é investigar o ensino jurídico brasileiro, bem

como a prática docente, buscando repensar a formação didático-pedagógica do

professor. Utilizando pesquisa bibliografia, buscou realizar uma evolução histórica

acerca dos cursos jurídicos no Brasil e estudar o modelo educacional atual

(FORNARI, 2007).

Os 60 (sessenta) trabalhos apontaram que o currículo do curso de

Direito, retrógrado, em certos aspectos, e que é direcionado pelas diretrizes,

resguardam as características iniciais de introdução do curso durante o império e

ficam, muitas vezes, alheias às necessidades da sociedade e a busca da formação

humanística do acadêmico.

Vislumbrando sintetizar as pesquisas analisadas e demonstrar com

mais afinco suas características e certas peculiaridades, foram formulados gráficos
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que buscaram demonstrar aspectos, de forma geral, dos trabalhos produzidos

quanto à região em que foram publicados; ao sexo dos pesquisadores; ao nível de

trabalho; e o ano em que foram defendidos.

Em relação à região de elaboração e publicação das pesquisas, dos

60 (sessenta) trabalhados analisados, 31 (trinta e um) trabalhos, ou seja, 52%

(cinquenta e dois por cento), foram realizados na região Sudeste do país, entre os

Estados de São Paulo e Minas gerais, em maioria. Em seguida, esta a região Sul,

com 17 (dezessete) trabalhos publicados, 28% (vinte e oito por cento), divididos

entre os Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A região Nordeste

conta com 09 (nove) publicações, 15% (quinze por cento), distribuídos entre os

Estados de Pernambuco, Maranhão e Ceará. Já o Centro-Oeste conta apenas com

03 (três) publicações, dos trabalhos analisados, o que corresponde a 5% (cinco por

cento) do total, onde duas foram realizadas no Estado de Goiás e a outra no Distrito

Federal.

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Tais números demonstram certo desequilíbrio no que é pesquisado

no Brasil, pois, enquanto que no Sudeste há uma gama de pesquisadores

preocupados com o ensino do direito no país, no Norte não houve sequer um

trabalho que demonstrasse o mesmo receio, o que pode ser resultado do escasso

número de programas de Mestrado e Doutorado existentes na região, que

corresponde, de acordo com a Plataforma Sucupira, a um total de 240 (duzentos e

quarenta) programas (CAPES: PLATAFORMA SUCUPIRA, 2018).

Quanto ao sexo dos autores observou-se que 68% (sessenta e oito

por cento) são homens, o que corresponde a 37 (trinta e sete) pessoas e os outros

38% (trinta e oito por cento), ou seja, dos 60 (sessenta) trabalhos analisados,

apenas 23 (vinte e três) foram escritos por mulheres.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Novamente é possível perceber que há uma desigualdade entre os

gêneros, pois mais da metade dos trabalhos foram elaborados por homens, o que

pode significar que número de homens nas pesquisas científicas é maior que o

número de mulheres, contudo, não é objeto desta dissertação.

No nível dos trabalhos também existe uma grande diferença, pois,

das 60 (sessenta) pesquisas, 41 (quarenta e uma) são dissertações de mestrado,

um percentual de 68% (sessenta e oito por cento), enquanto que as teses de

doutorado são apenas 19 (dezenove), o que corresponde a 32% (trinta e dois por

cento).

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

As pesquisas analisadas foram defendidas entre os anos de 1990 e

2017. Para que fosse possível determinar quantos trabalhos foram publicados

durante esses anos, foi necessário realizar um agrupamento das datas em períodos

de dez e dez anos. Portanto, concluiu-se que entre 1990 e 1999, apenas 03 (três)

trabalhos foram defendidos; entre 2000 e 2009, foram defendidos 19 (dezenove)

trabalhos; e entre 2010 e 2017 foram defendidos 38 (trinta e oito) trabalhos.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

A partir desses dados, é possível concluir que atualmente, o ensino

jurídico brasileiro vem sendo repensado e analisado. As pesquisas em relação a

esse tema tem se demonstrado cada vez mais significativas, buscando atrelar as

novas necessidades sócias, individuais e tecnológicas ao aprendizado do Direito,

que se demonstrou, ao logo dessa dissertação, ser indispensável para a sociedade

em geral. Dados publicados pelo MEC corroboram essas afirmações, demonstrando

que o número de pós-graduandos vem crescendo, consideravelmente, no Brasil nos

últimos anos (FARIA, 2018).

Assim, apesar do crescimento, gradativo, dessa preocupação, com

ensino jurídico, estar aglomerada em certas regiões do país é um passo em direção

ao avanço e aprimoramento dos cursos, o que, de alguma forma, irá contribuir de

forma positiva para os estudantes do curso e para a sociedade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já foi possível explicitar, por várias vezes, o Direito é, talvez, o

principal componente da sociedade é a base da cidadania e da civilização como se

conhece hoje, sendo o precursor de sua formação durante os anos. É ele quem

regula as relações pessoais e interpessoais, resolve litígios e promove a conciliação

de maneira com todos possam ter conhecimento de suas responsabilidades, sendo

o propulsor da justiça.

Ante essa necessidade traçou-se um caminho para que se pudesse

averiguar o ensino do Direito no Brasil, pois o sistema de educação jurídica promove

reflexo Direito na sociedade, uma vez que é na academia que os futuros operadores

do Direito estarão sendo preparados para exercer as funções que buscarão

promover a justiça e a cidadania.

Durante o levantamento histórico crítico que acompanhou a

evolução do Direito e de sua transmissão na antiguidade, perpassando inicialmente

pela pré-história, foi possível perceber que as normas de convivência e de caráter

jurídico sempre existiram. O homem sempre buscou estabelecer limites em sua

liberdade, desenvolvendo um senso de justiça que era apropriado para cada época.

Pode-se verificar que a própria escrita nasceu como forma de

eternizar, memorizar, transmitir e publicar as normas de Direito. A evolução cívica e

social do homem fez com que a oralidade não fosse suficiente e confiável para

resguardar as “leis” que estabeleceriam regras de convivência, contribuindo para a

criação dos primeiros “códigos” já conhecidos.

Nota-se, pelo estudo das civilizações antigas, que o Direito sempre

nasce com o surgimento de uma nova sociedade e, portanto, ele é criado em função

das necessidades dessa civilização. A importância de seu conhecimento e sua

influência nas relações é extremamente significativa pois, por muitos séculos, a

participação na elaboração legislativa, controle jurisdicional e contato com as normas

foram restritivas do clero e da nobreza. Através do Direito, foi possível controlar os

que possuíam pouco conhecimento e ao mesmo tempo foi ele quem os libertou.

No Brasil, o Direito foi imposto pelos colonizadores portugueses,

sem levar em consideração qualquer característica e necessidade da população

local. Essa herança reflete até hoje no sistema legal e educacional do Direito. Os

primeiros bacharéis do país eram formados em Coimbra, desatrelados da realidade
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social do local que iriam exercer suas funções, sendo direcionados, quase que

unicamente, por ensinamentos teóricos.

O mesmo aconteceu quando das instalações das primeiras escolas

de Direito do Brasil, que tinham como docentes professores, despreparados para o

exercício do magistério e para a realidade do ensino, formados em Coimbra, já que

esta não era uma preocupação que possuíam na época, pois o objetivo das

primeiras escolas superiores de Direito, conforme já explicitado, era suprir demandas

de gestão administrativa. Além disso, sua formação não era direcionada a atender

as necessidades da sociedade e cumprir as normas em prol do bem social, mas sim

a ocupar cargos públicos e de gestão, voltados à elite.

Essa realidade se estendeu por muitos séculos, somente sendo

mitigada com a instauração das instituições privadas, que possibilitaram maior

acesso da população ao estudo jurídico. Entretanto, o sistema de ensino

permaneceu o mesmo, com professores sem preparação pedagógica para docência

e um currículo com metodologias voltadas para o ensino dogmático, teórico e

positivista.

Com a promulgação da Constituição de 1988 e da LDB de

9.394/1996, o ensino do Direito sofreu algumas transformações que contribuíram

para a educação jurídica, como a instauração dos Núcleos de Prática Jurídica para

realização dos estágios obrigatórios nas universidades. Tais aspectos

desempenharam papel importante para a formação dos acadêmicos, pois

estabeleceram maneiras, ainda que insuficientes, de aproximar a teoria da prática,

inserindo as atividades profissionais da profissão ao formando.

Atualmente, o curso de Direito é direcionado pelas Diretrizes

Curriculares de Direito aprovadas pela Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro

de 2004 que apesar de representar um avanço ante a realidade anterior, foi

promulgada há mais de 10 anos. Durante esse tempo o Direito e a sociedade

sofreram inúmeras transformações que deveriam ter sido acompanhada pelo

sistema de ensino, não sendo possível, portanto, que uma legislação tão obsoleta,

supra as necessidades atuais.

Pode-se concluir com os dados levantados, através das teses e

dissertações analisadas, que tratam sobre o ensino do Direito no Brasil, que este

curso ainda reflete alguns dos princípios estabelecidos na fundação das escolas

jurídicas do Império. Tendem a formar, na maioria das vezes, profissionais alheios à
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realidade social, que buscam apenas a aplicação do Direito positivo, sem considerar

o cumprimento da justiça, das necessidades da sociedade.

Deve-se destacar, porém, que esta não é uma realidade absoluta.

Muitas universidades estão desenvolvendo projetos que envolvem a integração do

ensino do direito com as tecnologias disponíveis atualmente, como é o caso, por

exemplo, das pesquisas mencionadas, posteriormente, de Santos (2013) e Martins

(2010). O que demonstra que há uma possibilidade de aprimorar e atualizar o ensino

do curso de Direito brasileiro para que possa suprir e atender as necessidades que

os dias de hoje exigem.

Para que isso se torne uma realidade tangível a todas as

universidades seria necessário que as Diretrizes do curso de Direito fossem

aprimoradas, através de discussão entre os órgãos educacionais competentes e os

profissionais do Direito, para que possa ser encontrada a melhor forma de aproximar

a realidade profissional e tecnológica à sala de aula.

Além disso, deve-se desenvolver uma forma de entrelaçar a

formação humanística à sala de aula, possibilitando ao profissional que desenvolva

suas habilidades e competências já considerando o meio em que será inserido e os

obstáculos que encontrará ao sair dos bancos universitários, de forma que lhe seja

possibilitado torna-se um profissional competente e preocupado com a propagação

da justiça e atendimento as necessidades da sociedade.

Por último, os cursos de Direito deveriam ser capazes de orientar

seus alunos, logo no início de suas vidas acadêmicas, quanto às carreiras jurídicas

que lhes serão disponibilizadas. Proporcionando que os estudantes descubram qual

o ramo do Direito que mais lhe agrada, de acordo com suas habilidades e

competências.

Conforme já mencionado, muitas soluções são plausíveis de serem

alcançadas para que o ensino do Direito no Brasil possa ser atualizado e

modernizado, só é necessário que os envolvidos com a educação jurídica brasileira

estejam dispostos a elaborar novas normas, não apenas de regulamentação, mas

como também de controle e fiscalização, para que as adequações implantadas

sejam efetivamente realizadas.
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