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RESUMO 

O presente trabalho é oriundo de uma pesquisa bibliográfica que busca abordar a 
relação da docência do ensino superior e o atual perfil do professor de Direito nas 
instituições de ensino superior no Brasil, assim ressaltando a importância de uma 
formação docente para os profissionais da área jurídica que também atuam como 
professores. O objetivo desse trabalho é abordar a relação da docência do ensino 
superior e o perfil do professor de direito nas instituições de ensino superior no 
Brasil, analisando a importância da formação docente para obtenção de um ensino 
jurídico de qualidade. Entendemos que ao priorizarem uma formação em didática e 
metodologia do ensino superior, poderão ministrar um ensino jurídico de qualidade. 
Possivelmente, a má qualidade do ensino jurídico brasileiro no ensino superior 
possa ter relação com profissionais que exercem atividade de professor, mas não 
primam por uma formação docente. Assim, consideramos de fundamental 
importância a formação em docência e metodologia do ensino superior, pois essas 
corroboram para ampliar competências, habilidades e metodologias de ensino. 

Palavras chave: Docência. Formação Docente. Ensino Superior. Ensino Jurídico e 
Operador do Direito. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo proviene de una investigación bibliográfica que busca abordar la 
relación de la enseñanza de la educación superior y el perfil actual del profesor de 
derecho en las instituciones de educación superior en Brasil,enfatizando así la 
importancia de la formación del profesorado para los profesionales del 
derecho.También actúan como maestros. El objetivo de este trabajo es abordar la 
relación de la enseñanza de la educación superior y el perfil del profesor de derecho 
en las instituciones de educación superior en Brasil, analizando la importancia de la 
formación del profesorado para obtener una educación jurídica de calidad. 
Entendemos que al priorizar una formación en didáctica y metodología de educación 
superior, pueden proporcionar una educación jurídica de calidad. Posiblemente, la 
baja calidad de la educación jurídica brasileña en la educación superior puede estar 
relacionada con profesionales que trabajan como docentes, pero no se destacan en 
la formación docente. Por lo tanto, consideramos de fundamental importancia la 
formación en la enseñanza y la metodología de la educación superior, ya que estos 
corroboran para ampliar las competencias, habilidades y metodologías de 
enseñanza. 

PALABRAS CLAVE: Docencia, Formación Docente, Educación Superior, 
Educación Jurídica y Operador de Derecho. 
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INTRODUÇÃO       

A proliferação das Faculdades e dos Centros Acadêmicos nas últimas 
décadas massificou o ensino superior, possibilitou o surgimento de novos cursos 
universitários, reorganizou antigas grades curriculares e atraiu um novo perfil de 
profissionais: o professor universitário como segunda profissão. Essa realidade 
busca atender a um mercado cada vez mais exigente e “acelerado”. Peloprofissional 
qualificado. No entanto, esse panorama que se apresenta tem gerado reclamações 
da falta da didática e da metodologia de seusdocentes. 

Será que apenas os cursos de pós-graduação strictosensu,seja ele Mestrado 
ou Doutorado, são capazes de oferecer ao futuro docente do ensino superior os 
domínios teórico-metodológicos capazes de forma um bom profissional? 

 Assim, os profissionais que possuem o objetivo de lecionar no ensino 
superior, acabam entrando mercado de trabalho por possuírem títulos, 
possivelmente esses títulos não serão garantias de professores preparadosa 
exercerem o ofÍcio de professor do ensino superior. 

De acordo com o artigo 66 da Lei de diretrizes e Bases da educação nacional 
(LDB 9394/96), a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 
nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Assim, com o entendimento do parágrafo único do artigo citado podemos 
observar que o notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado 
em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. Todavia, é necessário 
que o professor que esteja inserido no contexto educacional do ensino superior 
possua habilidades em didática e metodologia do ensino. 

Entendemos que, o saber científico está diretamente ligado ao conhecimento 
didático, logo um necessita do outro para transmissão do conhecimento no processo 
de ensino e aprendizagem. 

A qualificação didática e a educação continuada são requisitos necessários 
para o professor do ensino superior. Assim, na atual era da tecnologia da informação 
o professor deve estar sempre buscando qualificações em relação às tecnologias 
voltadas para o campo educacional. 

No atual contexto do ensino jurídico brasileiro, podemos observar que os 
docentes dos cursos de direito, são na maioria das vezes Advogados, Delegados, 
Promotores e Juízes. Contudo é notório observar uma qualificação técnica na seara 
jurídica por estes como operadores do Direito, entretanto no contexto educacional 
em nível de sala de aula observa-se uma carência nos aspectos de metodologia e 
didática do ensino superior. 

Poucos são os operadores do Direito que lecionam no ensino jurídico que 
buscam uma qualificação na área da educação, vale salientar também que são raras 
as pós-graduações na área do Direito que possuem um foco na docência do ensino 
superior. 

Em tese, a prática jurídica, atividade exercida com exclusividade por 
bacharéis em Direito, bem como o exercício de cargos, empregos ou funções que 
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exijam usos dos conhecimentos jurídicos, corrobora de certa maneira na 
transmissão do conhecimento, entretanto não basta possuir o conhecimento prático, 
é necessário possuir o conhecimento de como transmitir tais ensinamentos. 

Em contrapartida, também se observa que o profissional que prima pela 
capacitação na área da educação, mas não possui prática jurídica, este não é muito 
bem visto por parte dos seus discentes, que anseiam ver a aplicabilidade do 
conhecimento teórico na prática. 

Assim, para que se tenha um ensino jurídico exercido com eficácia e 
eficiência faz-se necessário que os docentes do Direito: um advogado, um delegado 
de polícia civil, um membro do ministério público, um magistrado ou qualquer outro 
dentro deste ramo de atuação, possuam a capacidade de conectar os 
conhecimentos práticos e teóricos, que venham a contribuir para que os discentes 
possam se apropriar destesconhecimentos. 

O objetivo desse trabalho é abordar a relação da docência do ensino superior 
e o perfil do professor de direito nas instituições de ensino superior no Brasil, 
analisando a importância da formação docente para obtenção de um ensino jurídico 
de qualidade. 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi a pesquisa 
bibliográfica, na qual autores como Tardif (2002),Freire (2006), Rodrigues (2006), 
Isaia (2006) ,Pinto (2018),Pagani (2012), Ventura (2004), dentre outros, contribuíram 
na elaboração dos argumentos levantados no intento de melhor evidenciar a 
problemática discutida neste trabalho: Docência do ensino superior: o perfil do 
professor de Direito. Assim, os trabalhos dos autores mencionados anteriormente 
auxiliaram na construção dos posicionamentos que constituem o corpo deste artigo. 

 

UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO DO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR 
BRASILEIRO 

A relação entre o professor e o aluno no processo de ensino e aprendizagem 
pela busca do conhecimento no ensino superior, constitui-se de uma relação mutua 
na troca de conhecimento. Assim, acreditamos que, um magistério sem preparo 
metodológico e didático pode comprometer o processo de transmissão de 
conhecimento, uma vez que, os conhecimentos teóricos não se bastam e não têm 
um fim em si mesmo. Em contrapartida, salientamos que o aluno do ensino superior 
deve se comportar como responsável pela busca do conhecimento independente do 
professor que lhe acompanha e orienta. 

Oliveira (2009) destaca, como se dá a aprendizagem do ser humano: 

Aprendizado ou aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo adquire 
informações, habilidades, atitudes, valores, etc. a partir de seu contato 
direto com a realidade, com o meio ambiente e com as outras pessoas. [...] 
Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos sócio-históricos, a 
idéia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no 
processo. (p.59). 

Para abordamos o processo de ensino, temos que entender que a 
aprendizagem é o processo pelo qual o discente irá absorver e elaborar os 
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conhecimentos transmitidos e incentivados pelo docente o qual deverá contribuir 
significativamente para o desenvolvimento deste. 

Nesse modelo supracitado de educação tradicional o educando acumula uma 
gama de informações, entretanto ele não consegue ser o sujeito da ação, assim 
teremos alunos que não conseguirão ser críticos, reflexivo e contestadores. 

Em contrapartida para Freire (2006), o educador já não é apenas o que 
educa, mas o que,enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao 
ser educado, tambémeduca. 

Nesse entendimento, lecionar é trocar conhecimentos, desse modo o 
professor ao transmitir o conhecimento para seus aprendentes ele também acaba 
aprendendo, nesse contexto não existe uma vertente de verdade absoluta por parte 
do professor para com seus alunos. Assim, educar é uma troca mútua de 
conhecimentos, vivências e experiências. 

Segundo Behrens (2011): 

O professor profissional ou o profissional liberal professor das mais variadas 
áreas do conhecimento, ao optarem pela docência no ensino universitário, 
precisam ter consciência deque, ao adentrar a sala de aula, o seu papel 
essencial é o de ser professor. Para tanto, será preciso superar crenças 
baseadas nas premissas: o docente nasce feito; para ser docente basta ser 
um bom profissional em sua área; para ensinar basta saber o conteúdo. 
(p.444) 

O profissional da educação não nasce professor, torna-se professor. Assim 
sendo, é de suma importância que o profissional que almeje atuar na educação 
superior busque qualificar-se e obtenha conhecimento relativo à docência e a 
metodologia neste nível de ensino. 

Segundo Isaia e Bolzan (2004): 

“Acredita-se que obteremos um avanço nas questões formativas, na medida 
em que buscarmos compreender as relações recíprocas entre o domínio do 
saber (conhecimento científico) e do saber fazer (conhecimento prático e 
estratégias pedagógicas)” ( apud PEREIRA, 2015, P.26) 

O conhecimento cientifico e o saber fazer são diretamente proporcionais na 
medida em que o educador para lecionar necessita possuir o saber cientifico ,logo é 
de fundamental importância que o docente possua habilidades de como transmitir  
os saberes científicos, assim terá que possuir também metodologia e didática para 
poder aplicar na prática as ferramentas facilitadoras do processo de ensino e 
aprendizagem. 

Para Tardif (2002) 

O professor é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 
programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 
educação e a pedagogia e desenvolver um saber prático baseado na sua 
experiência cotidiana com osalunos.(p.39). 

Na atual era das tecnologias dos sistemas de informação e os diferentes 
tipos de saberes, é necessário que o docente do ensino superior possua um 
domínio das tecnologias da informação e comunicação voltadas para o campo da 
educação, essas ferramentas farão com que o professor torne o processo de 
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transmissão de conhecimento mais didático. 

Nesse mesmo contexto salienta Soares e Cunha (2010) a ausência de 
saberes pedagógicos limita a ação do docente e causa transtornos de naturezas 
variadas ao processo de ensinar e aprender. 

Para Valério e Liberto (2011): 

A revolução digital traz consigo uma mudança significativa no panorama 
educacional à medida que a tecnologia põe ao alcance do aprendiz uma 
enorme gama de informações, que se multiplica em um curto espaço de 
tempo e da qual ele pode lançar mão para imprimir suas próprias 
escolhas e estabelecer seu próprio percurso de aprendizagem. Neste 
momento histórico nos parece extremamente oportuno preparar o 
professor em formação para incorporar os recursos disponíveis na rede 
mundial de computadores a sua prática pedagógica. (p.1-16). 

Com a facilidade ao acesso à informação o educador do ensino superior 
necessita está sempre buscando uma educação continuada para poder 
estápreparado para ministrar suas aulas, visto que o processo de uma educação 
permanente possibilitará um favorecimento do exercício de seu mister. 

Os professores universitários afirmam que aprendem fazendo, já que na 
maioria dos casos, não vivenciaram processos de formação específica para 
a docência. Reconhecem a necessidade de múltiplos saberes para o 
exercício da profissão, mas ao mesmo tempo não assumem a falta de 
formação inicial para o magistério. Diante, pois da fragilidade dos saberes e 
competências no campo pedagógico continuam a  reforçar o conhecimento 
específico em suas aulas.(CUNHA, 2006, p. 262 ).   

Hoje a ênfase no ensino superior brasileiro é voltada para os campos da 
pesquisa, ensino e extensão, contudo evidencia-se uma carência no campo voltado 
para docência do ensino superior, tão logo podemos observar que os profissionais 
que possuem um objetivo de lecionar no ensino superior, acabam entrando no 
mercado de trabalho pelo fato de possuírem títulos, todavia tentam aprender na 
prática metodologias de como ministrar aulas. 

Para lecionar na Educação Básica é obrigatório um estágio supervisionado de 
300 (trezentas) horas, por que não o ser para lecionar no ensino Superior? 
Acreditamos que uma formação prática para quem vai ensinar no nível Superior, 
seria de grande valia para ampliar suas competências, habilidades e metodologias 
de ensino. 

Pimenta e Anastasiou (2008) afirmaram que ser um reconhecido pesquisador, 
produzindo aspectos significativos para os quadros teóricos existentes, não é 
garantia de excelência no desempenho pedagógico. 

Possuir uma pós-graduação strictu sensu (Mestrado ou Doutorado) voltada 
para área da pesquisa, não implica dizer que o profissional poderá ser um exímio 
professor, visto que para o exercício do magistério no nível superior é necessário 
que o docente possua conhecimentos andragógicos. 

A andragogia é um ramo das ciências da educação voltado ao ensino de 
adultos, assim um método baseado na motivação e autoconhecimento, todavia 
difere da pedagogia, apesar de ambas serem voltadas para o processo de ensino, 
porém aplicados em públicos distintos. 
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Vogt e Alves (2005) explicitam sua visão, acerca da andragogia: 

“O termo andragogia foi formulado originalmente por Alexander Kapp, 
professor alemão, em 1833; caiu em desuso e reapareceu em 1921, no 
relatório de Rosenstock, sinalizando que a educação de adulto requer 
professores, métodos e filosofia diferenciados. [...] O vocábulo andragogia 
foi utilizado amplamente, [...] para se referir à disciplina que estuda o 
processo da instrução de adulto ou a ciência da educação de adultos.” ( 
apud APOSTÓLICO, 2012, p.122). 

O processo de ensino aplicado ao aluno no ensino superior difere da 
metodologia aplicada no ensino fundamental e médio, assim o aprendente do ensino 
superior não deve ser tratado com teorias e métodos aplicados lá na pedagogia,logo 
o professor terá que aplicar com propriedade métodos andragógicos, por 
conseguinte essas ferramentas irão facilitar o processo de ensino buscando ofertar 
uma associação do conhecimento teórico com a aplicabilidade do conhecimento 
prático. 

O ser profissional-professor, hoje, exige muito além do que apenas o 
domínio do conteúdo específico a ser trabalhado. Falamos hoje de 
economia, de redefinições de espaço, de novas tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC). (MALUSÁ; FELTRAN, 2003, p. 147) 

A educação é uma ciência que não se encontra de maneira estática, portanto 
o professor atuante no ensino superior necessita possuir um perfil diferenciado, 
buscando sempre se adaptar as novas tecnologias, pois essas são capazes de 
contribuírem de forma significativa na transmissão do conhecimento. 

O educador necessita repensar diariamente sua prática docente, buscando 
contribuir para um processo de ensino e aprendizagem de maneira mais 
significativa. Na maioria das vezes é necessário que o professor se adéqüe a 
realidade do aprendente para poder transmitir o conhecimento e também para que 
possa receber conhecimentos, dado que a sala de aula proporciona uma troca 
mútua de saberes e conhecimentos. 

Um bom professor é aquele que apresenta competência de explicar o 
conteúdo de forma clara e objetiva e é caracterizada por um alto nível de 
conhecimento, habilidade de organizar o conteúdo, capacidade de motivar 
os alunos, competência para avaliar e repensar sua prática, focada na 
aprendizagem do aluno (RODRIGUES, 2006, p.165). 

Assim, o professor deve possuir conhecimento cientifico edidático isto 
possibilitará que haja eficiência na transmissão de conhecimentos. Entretanto 
também são competências e função social do docente formar cidadãos éticos, 
críticos ereflexivos. 

Segundo Demo (2008): 

“A universidade necessita reelaborar a percepção de que uma de suas 
atribuições, no sentido mais amplo, é contribuir para a preparação das 
novas gerações que irão conduzir o país, a sociedade, a educação, o que 
vai além do papel de preparar novos e inovadores profissionais para o 
mercado.” (apud SCHWARTZ; BITTENCOURT, 2012, p.02). 

Também é função social do educador possuir a capacidade de transmitir o 
conhecimento, contudo é necessário que o professor contemporâneo tenha a 
capacidade de ser um agente transformador capaz de formar um cidadão decente e 
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que esse se torne um ser crítico e criativo, possuindo a capacidade de se preocupar 
com o meio social e com as gerações futuras. 

 

A DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR E SEUS ASPECTOS LEGAIS 

Para abordarmos o aspecto legal da atuação do docente do ensino 
superior, a legislação ainda é muito obscura em relação ao tema, entretanto para 
grande maioria dos doutrinadores o assunto é abordado pela Lei de diretrizes e 
bases da educação brasileira (LDB 9.394/96) de maneira muitosuperficial.  

De acordo com a Lei 9.394 (1996): 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 
nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 
doutorado. Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por 
universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a 
exigência de título acadêmico. 

A lei de diretrizes e bases da educação brasileira se restringe apenas ao 
referido artigo 66, acerca da formação do professor para o exercício de suas 
atividades no nível superior de ensino. Assim, a legislação referida não regulamenta 
a formação docente do ensino superior, mas o prepara para o exercício do 
magistério superior. 

Para Soares e Sanches (2010): 

Nota-se que a LDB não trata da docência universitária como um processo 
de formação, mas sim como uma preparação para o exercício do 
magistério superior, sendo realizada prioritariamente nos cursos de pós-
graduação stricto sensu. Essas preparações vêm acontecendo por meio de 
uma disciplina de 45 a 60 horas, com diferentes características; apesar de 
serem restritas trazem a possibilidade de algum crescimento pedagógico, 
de incentivo à reflexão sobre a atuação docente.( p.2726). 

De certo modo, uma disciplina que contém entre 45 a 60 horas, chega a ser 
insuficiente para preparação de práticas docentes. O ideal é que fosse dedicada 
uma maior quantidade de horas acompanhando de um estágio de prática docente. 

 Em contra partida é possível observar na LDB (1996) no artigo 65. A 
formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, 
no mínimo, trezentashoras. 

Como mencionamos anteriormente a educação básica exige estágio 
supervisionado de 300 (trezentas) horas, acreditamos que uma formação prática 
para quem vai ensinar no nível superior, seria de grande valia para ampliar suas 
competências, habilidades e metodologias deensino. 

Destaca Isaias (2006): 

Não se pode esquecer que os cursos de licenciatura se direcionam a 
formação de professores de educação básica, enquanto os cursos de 
bacharelado, ao exercício de diferentes profissões; neles a tônica não é o 
magistério superior. Este não é contemplado nos currículos dos diversos 
cursos de graduação e, na pós-graduação, apenas está presente na forma 
de disciplinas esparsas, quando ocorrem, ou em iniciativas mais atuais de 
contemplar a docência orientada como preparação inicial para o nível 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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superior.(p.68) 

É possível observar que não é notório uma legislação que contenha diretrizes 
e objetivos claros na formação dos docentes que irão atuar no ensino superior, os 
cursos de pós-graduações stricto sensu de certa forma são pautados em formarem 
pesquisadores, assim não enfatizando uma formação docente. 

A determinação contida do artigo 52, inciso II da lei 9.394/96, que prevê que 
as universidades devem contar com: “um terço do corpo docente, pelo menos, com 
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado”.  

Isto estimula a oferta e procura por cursos de pós-graduação stricto sensu no 
Brasil, a priori esses cursos possuem como finalidade a formação de docentes, 
todavia o foco central acaba se restringindo as atividades de pesquisa, assim não 
havendo uma ênfase na formação pedagógica para a preparação do docente do 
ensinosuperior. 

É necessário salientar também que a lei 9.394/96 de diretrizes e bases da 
educação brasileira, determina como preferência e não como obrigatoriedade a 
formação do docente do ensino superior ser em nível stricto sensu, porém não há 
proibição em ralação as formações ofertadas em nível lato sensu na modalidade de 
especialização. Portanto, a docência do ensino superior pode ser exercida em 
instituições públicas ou privada, por profissionais de diversas áreas, ao qual 
preferencialmente possuam uma pós-graduação lato sensu ou strito sensu. 

 Iremos encontrar profissionais professores que se dedicam com 
exclusividade ao exercício do magistério do ensino superior, mas é importante 
salientar que no atual contexto na maioria das vezes a docência é desenvolvida 
como uma segunda atividade de fonte de renda por parte dos profissionais que 
atuam no mercado de trabalho exercendo suas outras profissões. 

Os professores que exercerem suas funções em faculdades ou universidades 
privadas terão seus contratos de trabalhos regidos pelo decreto-lei n.º 5.452, de 
1ºde maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). 

Já os professores das instituições públicas de ensino superior, se forem 
servidores públicos estaduais serão regidos pelos estatutos dos servidores públicos 
civis dos seus respectivos estados e os professores das instituições públicas 
federais, serão regidos pela lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que Dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civil da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. 

 

OPERADORES DO DIREITO OU PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS? 

No atual contexto do ensino jurídico brasileiro, podemos observar que os 
docentes dos cursos de Direito, são na maioria das vezes operadores do Direito. 
Assim esses profissionais possuem um conhecimento da prática jurídica. 

Segundo os entendimentos de Pinto (2018):  

O operador direito pode ser definido como o profissional que, direta ou 
indiretamente lida ou sofre influência da ciência jurídica em seus mais 
diversos ramos, ou seja, advogados, juízes, promotores, procuradores, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
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polícia civil e judiciária, estagiários do direito, dentre outros. (p.01, online) 

Logo, podemos entender que todo profissional que lida com o Direito e possui 
o conhecimento jurídico pode ser considerado um operador do Direito. 

Para Aguiar (1999): 

os professores de Direito podem ser considerados professores de 
emergência, geralmente juízes, promotores e advogados, que só ouviram 
falar em educação no dia em que foram convidados a lecionar.(p.80)   

Podemos observar na maioria das vezes que na seara jurídica, alguns 
profissionais do Direito fazem usos de seus cargos públicos para poderem lecionar, 
todavia ser detentor de um cargo público de relevância ou ser um excelente 
advogado, não será garantia de que esses profissionais serão exímios professores. 

No magistério do ensino jurídico, podemos observar alguns profissionais do 
Direito que optam pela docência como uma forma de complemento de renda, outros 
já estão iniciando uma carreira na advocacia e vêem com bons olhos a docência 
como uma maneira de divulgar o seu trabalho e captar clientes também encontrarão 
profissionais que buscam uma dedicação exclusiva com a docência do ensino 
superior. 

Segundo Ventura (2004): 

são raros os docentes que buscam titulação na área da educação, assim 
como são raros os programas de pós-graduação em Direito que propõem 
uma ação pedagógica inovadora. (p.15). 

É necessário salientar que a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu 
voltada para a docência do Direito é algo bastante raro, assim são poucas as 
instituições de ensino superior que disponibilizam tal curso para a construção de 
uma formaçãodocente. 

Alguns professores dos cursos de Direito que lecionam no ensino jurídico, não 
buscam uma qualificação na área da educação, assim esses docentes passam a 
serem meros transmissores de informações contidas em códigos, doutrinas e 
jurisprudências.  

Por conseguinte, será notório observarmos problemáticas tais como a ausência de 
formação docente e metodologia do ensino. 

Em contra partida, em virtude da carência citada, encontraremos profissionais 
que buscam uma qualificação docente e exercem com exclusividade o magistério do 
ensino superior. 

Nas palavras de Pimenta e Lima (2004) 

É essencial que o estágio, em seus fundamentos teóricos e práticos, seja 
esse espaço de diálogo e de lições, de descobrir caminhos, de superar os 
obstáculos e construir um jeito de caminhar na educação de modo a 
favorecer resultados de melhores aprendizagens. (p. 129) 

Das raras instituições que ofertam uma pós-graduação lato sensu voltada à 
docência do ensino superior, poucas são as que ofertam estágio de prática docente 
para seus discentes que almejam tornassem docentes do ensino superior. 

De fato, é necessário que haja um estágio supervisionado de prática docente 
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para que o pós-graduando possa ver na prática e ter a certeza de que a docência é 
algo que realmente ele queira exercer, desse modo passaríamos a ter professores 
qualificados a exercerem o magistério do ensino superior. 

Nos entendimentos de Santos e Morais (2007): 

Destacam outra repetida crítica ao ensino do Direito no ensino 
superior,qual seja, ser distanciado da realidade social concreta, 
permanecendo os juristas e acadêmicos presos em realidades conceituais 
criadas por eles e que passaram a constituir o seu mundo de 
trabalho.(p.135) 

Observamos profissionais do Direito, ao exercerem suas atividades jurídicas 
após a conclusão do bacharelado em Direito e aprovados no exame da ordem dos 
advogados do Brasil (OAB), distantes das reais necessidades da sociedade, isto se 
dá por conta de um ensino jurídico deficiente, na maioria das vezes por conta de 
professores que não possuem uma preocupação com a formação humana, social e 
critica de seus discentes. 

Segundo os ensinamentos de Carlini (2008): 

Para educar adequadamente é preciso que tenhamos professores em 
condições de realizar seu papel na relação ensino-aprendizagem, bem 
como seu papel na sociedade, é somente a partir de uma outra forma de 
agir do professor de direito, fundamentada na identidade de um 
profissional docente e não na identidade de um profissional que também 
ministra aulas que teremos um profissional capaz de contribuir 
efetivamente para a melhoria da qualidade de ensino nos cursos de 
direito. ( p.322). 

Alguns operadores do direito costumam utilizar exemplos práticos de casos 
concretos (trata-se de determinado fato ocorrido no mundo real e que gerou 
implicações no mundo jurídico) como metodologia de ensino, outros adotam a 
narrativa de fatos ocorridos em seu cotidiano jurídico, para assim poder transmitir os 
seus ensinamentos e também existem profissionais que costumam ministrar suas 
aulas quase que exclusivamente no modelo expositivo sem se quer buscar usar 
outros recursos metodológicos que venham a contribuir de maneira significativa no 
processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com Carlini (2008): 

Esses profissionais, docentes nas horas vagas, valem-se de exemplos 
vivenciados nas suas carreiras jurídicas. Para a maior parte dos alunos, 
isso tem o condão de aproximar a teoria da prática. Aqueles professores 
quenão presenteiam os alunos com exemplos vivenciados são alvos de 
severas críticas, muitas vezes com a afirmação de “sabe a matéria, mas 
não sabe ensinar (p.329). 

Em regra, observa-se que os professores de Direito por serem excelentes 
advogados ou servidores públicos renomados, na maioria das vezes são 
profissionais que ministram aulas sem se quer buscar uma qualificação didática para 
poderem ministrar um ensino jurídico de qualidade. 

No entendimento de Vasconcelos (2000): 

A grande questão é: aquele que, sem qualquer formação pedagógica, que 
aprende a ministrar aulas por ensaio e erro, desconsiderando o caráter do 
sujeito com o qual trabalha (o aluno), bem como domínios de técnicas 



 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014Nº 7, p. 128-144, Nov/2019 

 

 

 

OLIVEIRA(2019) 

REVISTA 

PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
específicas que levam à competência pedagógica pode ser chamado de 
professor? (p.1) 

Entendemos que, para elevar o nível do ensino superior jurídico brasileiro, 
visto o número de reprovação na prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
seja necessária uma atenção maior aos profissionais que exercem atividade de 
professor, mas não primam por uma formação docente. 

Os cursos de Direito sejam eles em nível de graduação ou pós-graduação, 
possuem uma ênfase em um conjunto de normas jurídicas. Assim, temos um ensino 
jurídico pautado apenas em códigos, doutrinas e jurisprudência. Desse modo será 
que apenas esses conhecimentos serão necessários para o discente exercer a 
atividade jurídica posteriormente? 

Segundo Streck (1999): 

 

O professor fala em códigos e o aluno aprende (quando aprende) em 
códigos. Esta razão, somada ao despreparo metodológico dos docentes (o 
conhecimento jurídico tradicional é um conhecimento dogmático e suas 
referências de verdade são ideológicas e não metodológicas), explica por 
que a pesquisa jurídica nasfaculdades de Direito,nagraduaçãoe na pós- 
graduação é exclusivamente bibliográfica e legalista, tal como é a 
jurisprudência  de nossos Tribunais.(p.64). 

O Direito é um fato social, portanto poderá ser estudado nas esferas da 
filosofia do Direito, da sociologia jurídica e da dogmática jurídica (estudo científico 
das normas e regras já postas ou vigentes), pois o discente tem que compreender o 
fenômeno jurídico, ser capaz de interpretá-lo e associá-lo a fatos, valores e normas. 
Assim, o estudo não pode ser pautado apenas nas normas jurídicas sem que o 
discente seja capaz de entendê-las como serão aplicadas em suas relações 
sociais. 

Alguns alunos dos cursos de Direito possuem uma concepção equivocada 
em relação aos seus professores, visto que valorizam apenas professores que 
exercem uma carreira jurídica, vindo a não valorizar aqueles que possuem uma 
dedicação exclusiva na área da docência do ensino superior em Direito. 

Na atual conjuntura econômica em que se encontra o país, alguns 
profissionais do Direito buscam a docência como uma segunda fonte de renda, 
apesar de esses profissionais possuírem certa bagagem de conhecimentos, na 
maioria das vezes não consegue exercer a função de professor com eficiência e 
eficácia, pois não são providos de saberes didáticos. 

O educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam 
docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados. (FREIRE, 
2005, p. 68). 

Em alguns casos, podemos observar características ainda de uma educação 
bancária onde o professor de Direito ainda é visto como uma autoridade (único 
detentor do saber) em sala de aula, suas aulas parecem mais palestras e os 
processos avaliativos são aplicados de maneira que o aluno seja capaz apenas de 
decorar códigos, doutrinas e jurisprudências. 
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Nas palavras de Pagani (2012): 

A descrença em relação ao saber pedagógico, talvez por 
desconhecimento do que realmente signifique, é tão marcante que cria 
uma barreira difícil de ser ultrapassada. Argumentos relacionados ao 
distanciamento entre o que propõe a pedagogia e dois dos grandes 
objetivos finais do curso de Direito, quais sejam, a prova da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e os concursos públicos, são constantes. 
Ora, para que repensar a metodologia de ensino, a avaliação, o papel do 
aluno e do professor, se no final o que vale é ser capaz de memorizar 
códigos e manuais que são cobrados nas referidas provas? Assim 
costumam indagar, os professores. (p. 02, on-line) 

Observamos, nos cursos de Direito que os docentes quem ocupam os mais 
elevados cargos públicos do poder judiciário, possuem certo status profissional e 
este é capaz de legitimar sua superioridade intelectual e acadêmica em relação à 
docência. 

O objetivo da maioria das instituições de ensino que ministram cursos de 
Direito hoje, são pautadas em aprovar seus discentes no exame da ordem dos 
advogados do Brasil (OAB) e nos mais diversos concursos públicos.  

Assim nota-se que não há uma preocupação em formar o profissional do 
Direito para o exercício da advocacia, então a faculdade de Direito não nos ensina a 
advogar? 

No entendimento de Pinto (2012) 

A maioria dos cursos de pós-graduação stricto sensu em direito dispõem de 
apenas uma disciplina de 45 horas ligada à didática e metodologia do 
ensino superior, que na maioria das vezes é optativa e ministrada por 
professores sem qualquer tipo de formação na área de educação. (p.02, on- 
line). 

Sugerimos que fosse adotada uma disciplina ligada à didática e metodologia 
do ensino superior, talvez se esta fosse de caráter obrigatório e com umaquantidade 
superior a 45 horas. Assim, possivelmente poderíamos ter profissionais mais 
qualificados e capazes de suprir a demanda do mercado deeducação. 

Podemos perceber que nos cursos de mestrado e doutorado da área jurídica, 
apesar de possuírem um foco no ensino, pesquisa e extensão. Observamos que o 
objetivo desses cursos não são preparar o discente para situações em sala de aula, 
mas para atividades de pesquisa por meios de produções de artigos científicos. 

Nas lições de Pinto (2012): 

No Brasil sempre houve a tradição de avaliar a qualidade dos docentes 
em Direito e selecioná-los com base no seu desempenho em outras 
atividades ligadas à área jurídica. Pressupõe-se que advogados de 
renome, juízes e promotores, por exemplo, pelo simples fato de gozarem 
de sucesso profissional em seus respectivos ramos de atividade, estejam 
habilitados a lecionar. Ademais, as instituições de ensino que contam 
com esses profissionais em seu corpo docente gozam de mais prestígio e 
são capazes de captar mais alunos. (p.02, on-line). 

A busca do aluno do curso de Direito pelo concurso público, a fim de garantir 
a tão sonhada estabilidade no serviço público, dá origem a uma concepção por parte 
dos discentes deterem como professor de Direito um servidor público de cargo 

https://www.bonde.com.br/blogs/seu-direito/a-faculdade-de-direito-nao-nos-ensina-a-advogar-430852.html
https://www.bonde.com.br/blogs/seu-direito/a-faculdade-de-direito-nao-nos-ensina-a-advogar-430852.html
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relevante, fazendo com que este venha a agregar valor em suas aprovações. Em 
contra partida surge um menosprezo pelos profissionais professores que exercem a 
docência como única atividade. 

No entendimento de Carlini (2007): 

O ingresso na docência nos cursos de direito em instituições privadas quase 
sempre é resultado de um convite formulado pelo coordenador ou diretor do 
curso. 

 Nas instituições públicas o ingresso se faz por concurso público, com 
exigências de titulação e de pesquisa entre outras a serem cumpridas. 
(p.329) 

Às vezes, o docente de instituição particular de ensino superior é um operador 
do Direito e tem que se dedicar a carreira jurídica, contudo não dedicando tempo 
necessário para a preparação de suas aulas e avaliações, até mesmo não buscando 
propostas metodológicas a serem utilizadas em sala de aula. Diferindo-se de alguns 
casos de professores de universidades públicas que prestam concursos públicos em 
caráter de dedicação exclusiva da atividade docente. 

Preceitua Nalini (2007): 

É função inerente dos educadores formaros seres educandos. Formar 
para a vida cidadã e para a vida profissional. Mas formar integralmente 
para a curta aventura da existência humana e não apenas informar, 
adicionar conhecimentos e descuidar-se do uso que deles farão os 
egressos do sistema educacional. (p. 285) 

A qualidade do ensino jurídico não pode ser entendida somente como o 
estudo de leis e códigos, tão logo deve haver um olhar para a formação humana e 
que o discente do curso de Direito seja capaz de compreender o fenômeno jurídico 
em seu meio social. 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua 
própria produção ou a sua construção. (FREIRE, 2003, p. 47) 

Assim, o professor do curso de Direito não é aquele capaz de transmitir 
conhecimento contido em codificações, mas aquele que possui capacidade de 
formar profissionais que sejam cidadãos qualificados, críticos econtestadores. 

O professor de Direito tem que ser aquele profissional que independente de 
ser um operador do Direito, busque uma dedicação para pratica docente. Logo é 
necessário está sempre buscando um processo de educação permanente. 
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Hoje, o atual contexto do ensino superior brasileiro é voltado para os campos 

da pesquisa, ensino e extensão, contudo evidencia-se uma carência no campo 
voltado para docência do ensino superior, tão logo podemos observar que os 
profissionais que possuem um objetivo de lecionar no ensino superior, acabam 
entrando no mercado de trabalho pelo fato de possuírem títulos, todavia tentam 
aprender na prática metodologias de como ministrar aulas. 

Diante deste contexto, evidencia-se que o ensino jurídico carece de melhor 
qualidade e preparo em relação aos professores. Professores estes que por serem 
na grande maioria das vezes operadores do Direito, não enfatizam uma qualificação 
em docência e metodologia do ensino superior, por acreditarem que com apenas os 
conhecimentos da prática jurídica consigam exercer sua função social como 
professor de Direito. 

Observamos que parte dos professores de Direito vêem a docência do ensino 
superior como uma segunda fonte de renda e raros são os docentes que buscam 
uma qualificação na área da educação. Também podemos constatar que existe uma 
carência por oferta de cursos de pós-graduação lato sensu voltada à docência e 
metodologia do ensino do Direito. 

Acreditamos que, o ideal é que possa existir uma maior oferta de cursos 
voltados para qualificação do docente de Direito e que haja investimentos em se 
tratando de formação didática e metodológica, assim havendo uma maior ênfase em 
disciplinas pedagógicas e que possa haver um estágio supervisionado de prática 
docente sendo de caráter obrigatório para a conclusão do curso, Já que para 
lecionar na educação Básica é obrigatório um estágio supervisionado de 300 
(trezentas) horas, por que não o ser para lecionar no ensino Superior? Pois no atual 
contexto da educação brasileira as disciplinas voltadas para a docência do ensino 
superior e estágio ocorrem em carga horária insuficiente e de caráteroptativa. 

Possivelmente, a má qualidade do ensino jurídico brasileiro no ensino 
superior possa ter relação com profissionais que exercem atividade de professor, 
mas não primam por uma formação docente.  

Assim, consideramosde fundamental importância a formação em docência e 
metodologia do ensino superior, pois essas corroboram para ampliar competências, 
habilidades e metodologias de ensino. 
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