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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo analisar a 

necessidade de uma renovação na metodologia do ensino jurídico, com desta-

que para as contribuições que derivam da pedagogia do oprimido, proposta por 

Paulo Freire. Nesse sentido tenta-se uma aproximação entre o Direito e a pe-

dagogia Freireana em direção a um caminho de superação dos modelos tradi-

cionais do ensino jurídico e possibilite um novo olhar sobre o Direito. Pretende-

se auxiliar o debate, instigar o diálogo entre docentes e discentes além de en-

corajar novas investigações sobre a temática.  

Palavras-chave: Ensino Jurídico, Paulo Freire, Educação, Pedagogia do 

Oprimido 
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a Freirean approach to law. 2018. Graduation Course – Law School. Federal 

University of Bahia.  

 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze the need for a renewal in the method-

ology of legal education, with emphasis on the contributions derived from the 

pedagogy of the oppressed, proposed by Paulo Freire. In this sense, an attempt 

is made to approximate Freire's law and pedagogy towards a way of overcom-

ing the traditional models of legal education and to enable a new look at the 

law. It is intended to help debate, instigate dialogue between teachers and stu-

dents and encourage further research on the subject. 

Keywords: Legal Education, Paulo Freire, Education, Pedagogy of the 

Oppressed 
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1 INTRODUÇÃO 

A crise no ensino jurídico que assola o país possui diversas causas, den-

tre elas destacam-se a proliferação descontrolada de faculdades de Direito, a 

falta de formação docente, o baixíssimo nível de ensino e a crise que assola o 

próprio Direito. Esses fatores proporcionam para a formação de bacharéis não 

capacitados para encarar a realidade social de maneira crítica e diletante, o 

que é um problema. 

Dessa maneira, se faz necessário o estudo referente às causas que le-

varam a essa crise e quais as abordagens necessárias para superação da 

mesma, tendo como ponto central o pensamento de um novo Direito que parta 

de um caminho de opressão para um caminho de emancipação através da to-

mada de consciência. 

Para tanto, inicio trazendo um breve histórico do ensino jurídico no Bra-

sil, visando uma melhor compreensão do objeto de pesquisa, compreendendo 

a origem dos cursos de Direito no país, assim como as principais característi-

cas do ensino jurídico.  Em uma primeira análise, adentro bibliograficamente no 

Brasil desde a Colônia até a República, com intuito de analisar os motivos ori-

ginários da crise educacional jurídica no país. 

A colonização portuguesa deixou um legado de opressão educacional di-

fícil de ser abandonada. Tal situação não mudou com a independência do Bra-

sil, uma vez que novas formas de colonização apareceram e ainda se encon-

tram, trazendo reflexos que podem ser vistos no interior da sociedade. 

O ensino jurídico, por seu turno, está espelhado em um Direito que não 

está em consonância com a realidade, pois, na sua estrutura encontram-se  

moldes que foram criados e pensados em desatenção à realidade social, o que 

por sua vez justifica a sua crise devida a inadequação do Direito às necessida-

des da vida concreta.  
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O atual modelo de educação jurídica brasileira tem como propriedade 

principal a metodologia muito voltada para o tecnicismo e burocracia, desvincu-

lando-se das outras ciências humanas, possuindo um enfoque apenas na me-

morização de manuais e códigos, sem se preocupar em discutir os problemas 

de ordem social.  

No que concerne à pedagogia jurídica, essa se estrutura de maneira ver-

ticalizada, com uma didática conservadora e autoritária, no qual o professor é 

visto como detentor absoluto do conhecimento e o estudante como o que nada 

sabe. Esse método pedagógico é denominado de “educação bancária” por 

Paulo Freire e acaba por moldar o educando à estrutura imposta, impossibili-

tando assim que a docência tenha um potencial transformador da realidade, no 

sentido de superar os problemas relativos a desigualdades e injustiças sociais. 

Paulo Freire em suas infinidades de obras nos concebe que o homem 

não está apenas no mundo, mas faz parte dele, sendo o único animal capaz de 

transcender, sendo então um ser de integração. Como este ser que é, não de-

ve ser domesticado, sequer aprisionado, devendo, através do amor, se eman-

cipar, devendo o Direito então, ser um instrumento de transformação. 

 Problematizando a formação jurídica questiono qual é o jurista que está 

sendo formado, a partir dos critérios de Paulo Freire para compreender a praxis 

e a teoria - em termos Freireanos, estamos formando pessoas diletantes, ativis-

tas ou pessoas equilibradas entre a teoria e a prática, capazes de ler o mundo 

a sua volta e usar seu conhecimento para a transformação de sua própria rea-

lidade aqui e agora? 

Desse modo, propõe-se a aplicação dos postulados de Paulo Freire na 

educação jurídica para a conscientização dos educadores e educando em bus-

ca de uma educação libertadora capaz de recriar o Direito.  
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2  ENSINO JURÍDICO NO BRASIL: BREVE PANORAMA HISTÓRICO 

Para entendermos como ocorreu a implantação das primeiras universi-

dades, e consequentemente do ensino jurídico, no Brasil faz-se necessário 

compreender como ocorreu o processo de emancipação política do país. 

O Brasil como colônia de exploração de Portugal, sofria com os efeitos 

que esse tipo de colonização proporcionava. Esse tipo de colonização tinha 

como objetivo a exploração das terras encontradas para proporcionar a ascen-

são econômica dos europeus. Os interesses mercantis de Portugal eram priori-

dade, sendo a Colônia subordinada a um pacto colonial onde só poderia nego-

ciar com a metrópole.  

Com o fracasso das capitanias hereditárias, os problemas de ordem jurí-

dica que surgiam no Brasil eram solucionados pelas Ordenações Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas. Essas ordenações tinham o intuito de preservar os inte-

resses de Portugal, contendo qualquer pretensão local que surgisse. 

Não era de interesse da Metrópole o crescimento e desenvolvimento do 

Brasil. Portugal preocupava-se apenas com aquilo que o país poderia oferecer: 

minerais e recursos naturais. 

A estrutura da sociedade brasileira era basicamente formada por índios, 

escravos e imigrantes portugueses. Não haviam universidades no país. A edu-

cação básica acontecia através de ensinamentos jesuíticos, educação esta que 

buscava influenciar uma atitude de submissão em relação àqueles que possuí-

am poderes econômicos e sociais maiores.  

Os padres jesuítas tinham a missão de catequisar e alfabetizar os índios. 

O propósito era a catequização dos indígenas para o catolicismo, porém, para 

isso acontecer, estes precisariam aprender a ler e escrever para que pudessem 

compreender o ensinamento religioso. Tal processo de catequização advinha 

com a necessidade de Portugal de impregnar a cultura europeia em todo o ter-

ritório.  
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A relação educador-educando, que acontecia na época jesuítica, encon-

tra vestígios até a atualidade quando analisamos a relação à qual se tem do 

educador como possuidor da verdade absoluta, conforme analisaremos no pró-

ximo capítulo. De acordo com Rauber:  

Não podemos deixar de reconhecer que os portugueses trouxeram um pa-
drão de educação próprio da Europa, o que não quer dizer que as popula-
ções que por aqui viviam já não possuíam características próprias de se fa-
zer educação [...]. Quando os jesuítas chegaram por aqui eles não trouxe-
ram somente a moral, os costumes e a religiosidade europeia; trouxeram 
também o método pedagógico. 1 

 

Cumpre salientar que não era de interesse da coroa portuguesa o aces-

so dos colonizados à educação superior, pois se achava que a implantação de 

universidades no Brasil colocaria em risco a submissão dos que aqui viviam. 

Desse modo, todo o desenvolvimento da educação no país ficara a cargo dos 

jesuítas com as Companhias de Jesus, que sabiamente possuíam um método 

de ensino paternalista. 

Em um primeiro momento, a coroa possuía como premissa impedir a 

criação de cursos superiores no Brasil Colônia uma vez que existia o temor de 

o processo de emancipação ocorrer de forma precoce. Esse cenário só mudou 

com a chegada da família real ao país. 

Qualquer brasileiro que desejasse formar em um curso de ensino supe-

rior teria que mudar-se para fora do país para estudar na Faculdade de Coim-

bra. Apenas aqueles que possuíam condições financeiras abastadas conse-

guiam imigrar para Portugal para estudar em um curso superior, ou seja, esse 

movimento de ir para o exterior estudar significava a permanência da elite bra-

sileira na seara intelectual da sociedade e classe dominante. 

Nessa época, portanto, os estudantes brasileiros que cursavam o ensino 

jurídico superior em Coimbra, eram treinados para a outorga dos anseios da 

Corte portuguesa, sendo então submetidos a um ensino acrítico e de pouca re-
                                            
1 RAUBER, P. A universidade no Brasil: origem e trajetória. In: Metodologia do Ensino 

Superior. Dourados: Unigran, 2008 
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flexão. A preocupação maior era a de preparar o estudante para o serviço real 

através do exercício da profissão, introduzindo, então, mandamentos já impos-

tos e já reputados como “imutáveis”. (OLIVO, 2000) 

Ademais, o acadêmico das ciências jurídicas era submetido a um senso 

de lealdade e obediência de grande notoriedade, sendo o maior objetivo da Fa-

culdade de Direito de Coimbra, submeter o estudante a um curso dogmático, 

tecnicista, com estudantes que jamais questionariam a ordem estatal. (BAS-

TOS, 2000) 

Durante a segunda metade do século XVIII, ocorria em Portugal a Re-

forma Pombalina, reforma essa que trazia “os ideais iluministas como marco 

para uma nova era de uma sociedade onde a fé religiosa sobrepunha a pesqui-

sa empírica” (ADORNO, 1988) 

O Marquês de Pombal tornou-se o Primeiro Ministro de Portugal, promo-

vendo inúmeras reformas políticas, econômicas e a mudança de vários pa-

drões implantados no Brasil, dentre elas a exploração jesuítica perante a colô-

nia, ocasionando a expulsão dos mesmos. (OLIVO, 2000) 

A política de Pombal tinha como base o legalismo, ou seja, todos deveriam se 
submeter ao poder do Estado, mais especificamente ao Rei. Os jesuítas, ale-
gando que só deviam obediência ao Papa, entraram em conflito com os bis-
pos, que por serem nomeados pelo rei, à este deviam obediência. Foi nesse 
quadro de disputa que a Companhia de Jesus perdeu o controle da Universi-
dade de Coimbra e foi expulsa de Portugal. No Brasil, como conseqüência, 
foram fechadas 25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários maio-
res, além de um número não determinado de seminários menores. 2 

 

 A reforma de Pombal tinha como uma de suas metas a mudança dos 

ideais feudais pelos ideais capitalistas, considerando necessário o aumento do 

poder estatal. O Marquês tinha suas ideias baseadas no Legalismo, reputando 

necessário todos sujeitar-se às ordens estatais, logo, ao rei. As transformações 

                                            
2 OLIVO, Luis Carlos Cancellier de. Origens Históricas do Ensino Jurídico Brasileiro. In: 

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico para que (m)? Florianópolis: Fundação Bio-
teux, 2000. 
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ocorridas no ensino português advindas da Reforma Pombalina influenciaram 

os brasileiros que estudavam em Coimbra. Esses estudantes foram os respon-

sáveis pela introdução de novas ideias sociais no Brasil. Nesse sentido, Ador-

no: 

Com a penetração do Iluminismo em Portugal, abriu-se uma nova era para 
o arcaico e decadente sistema de ensino coimbrense, que sobrepunha a fé 
religiosa à pesquisa empírica. Nas duas últimas décadas do oitocentismo 
português, a Universidade de Coimbra conheceu uma mentalidade cientifica 
jamais experimentada anteriormente. Nesse ambiente de modernização 
técnica e estagnação política, os estudantes brasileiros em Coimbra, origi-
nários das camadas mais ricas e privilegiadas da população, mantiveram 
contato com ideias liberais. O contato com o liberalismo econômico e políti-
co possibilitou a formação cultural e intelectual dos estudantes brasileiros, 
alguns dos quais futuros estadistas e construtores do Estado Nacional, o 
que lhes solidificou o inconformismo e a necessidade de propagar o separa-
tismo 3 

 

Impende destacar que durante um grande período, todos os estudantes 

de Direito (incluindo os brasileiros) da Faculdade de Coimbra conheciam o en-

sino jurídico de uma maneira única, sem jamais questionar. A propósito, os 

cursos de Direito foram criados de acordo com a necessidade que a Colônia 

possuía em ter membros para cumprir as suas funções burocráticas e assistir 

ao papa, bispo e rei. O Direito nesta época estava muito emparelhado à eco-

nomia e integralmente amarrado à política. (BASTOS, 2000) 

Em 1806, Portugal desrespeita o bloqueio comercial imposto à Inglaterra 

por Napoleão Bonaparte, razão à qual faz com que surja risco eminente de 

uma invasão francesa à Metrópole. Dom João VI não teve outra escolha a não 

ser fugir com a família real para a sua maior colônia, o Brasil.   

A mudança da família real para o Brasil mudou completamente o cenário 

da colônia. A mudança ocorreu desde a abertura dos portos para negociar co-

mercialmente com outros países, dando fim ao pacto colonial, até mesmo na 

implantação de cursos superiores no país.   

                                            
3 ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder: O Bacharelismo Liberal na Política Brasi-

leira. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1988. 
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2.1 CRIAÇÃO DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL 

 A criação dos primeiros cursos jurídicos do país tem ligação direta com 

a formação do Estado Nacional. Com a independência, o Brasil Império busca-

va uma autonomia política para se constituir como Estado soberano.  

Apenas a partir de 1822 (proclamação da independência) que, o Brasil 

dedicado em confirmar que conseguiria se desenvolver sem a interferência de 

Portugal, atentava-se em defender a unidade em seu território, que estava 

sendo ameaçado por dentro e por fora. De maneira gradual, fora implatado no 

país a ideologia liberal, acompanhado de diversas modificações sociais. Desse 

modo, Wolkmer: 

A doutrina global do liberalismo, em grande parte cultivada por segmentos 
da burguesia em ascensão contra o absolutismo monárquico, não só repro-
duziu as novas condições materiais de produção da riqueza e as novas re-
lações sociais direcionadas pelas necessidades do mercado, como, sobre-
tudo, tornou-se a expressão de uma liberdade integral presente em diferen-
tes níveis da realidade, desde o ético até o social, o econômico e o político. 
4 

 

Dessa maneira, apesar do discurso de amplitude, progresso e supera-

ção do colonialismo, não se deve esquecer que a implantação do liberalismo 

no país teve que ser adaptado a uma organização pratimonialista e conserva-

dora. (WOLKMER, 2000) 

Para o país deixar de vez os hábitos europeus, necessário seria estimu-

lar o desenvolvimento de intelectuais formados no Brasil de maneira a acabar 

com o movimento de nacionais indo estudar em Coimbra. A melhor maneira de 

acabar com esse movimento seria criando universidades no Brasil. 

Nessa época o Brasil ainda não possuía um regime de leis próprias, es-

tando ainda atrelado a todo o ordenamento português. Com efeito, para que a 

                                            
4 WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 

2000. 
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Colônia abandonasse de vez a Metrópole, era urgente a criação de um orde-

namento próprio que atendesse às necessidades do Brasil Império. 

A Assembleia Geral Constituinte de 14 de junho de 1823, teve uma 

grande importância para o momento, pois trouxe a proposta de criação dos 

primeiros cursos no Brasil. De acordo com Venâncio Filho: 

Entretanto, foi essa pequena elite, formada em Coimbra, que se tornou res-
ponsável pela criação dos cursos jurídicos, debatendo o problema na As-
sembleia Constituinte, e a partir de 1826, na Assembleia Legislativa. Deve-
se apontar, como o mais destacado dentre eles, José Feliciano Fernandes 
Pinheiro, futuro Visconde de São Leopoldo, que logo após a instalação da 
Assembleia Legislativa apresenta, em 14 de junho de 1823, projeto de lei 
criando uma Universidade na cidade de São Paulo.5 

 

Essa Assembleia tinha como objetivos instituir as bases políticas do Es-

tado independente e a inauguração do regime constitucional. A aprovação da 

Carta de lei em agosto de 1827, criou os cursos de Direito de São Paulo (no 

Convento de São Francisco) e Olinda (no Mosteiro de São Bento). 

A criação tinha objetivos específicos de compor ambos os cursos com 

burocratas e aristocratas para que estes ocupassem os cargos jurídicos do pa-

ís. A implantação na cidade de São Paulo ocorreu por iniciativa do Visconde de 

São Leopoldo. Os cursos jurídicos (ainda não eram intitulados como faculdades 

de Direito) foram introduzidos no país apenas em 1828 e desde logo acolheram 

os “Estatutos” do Visconde de Cachoeira, conforme dispõe o artigo10 da Carta 

de Lei.   

As primeiras faculdades eram intituladas de Academias de Direito, sendo 

o Direito honrado como curso de Letras Jurídicas. Os currículos dos cursos 

eram compostos por tradições doutrinárias europeias, ignorando totalmente a 

realidade a qual o Brasil se encontrava. O desenvolvimento intelectual estava 

voltado mais para a política do que para o desenvolvimento da criticidade.  

Nesse sentido, Venâncio Filho:  
                                            
5 VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas do Bacharelismo: 150 anos de ensino jurí-

dico no Brasil. 2 ed.1 reimp. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
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Escrevendo sobre a cultura jurídica no Brasil, Clóvis Beviláqua acentuou 
que, nos primeiros anos, os cursos jurídicos de São Paulo e Olinda eram 
“bisonhos arremendos de Coimbra”, descrevendo como a influência da cul-
tura portuguesa foi predominante, tanto no ensino e no foro como na doutri-
na, na primeira metade do séc XIX.6 

No mesmo sentido, Scoz: 

Com efeito, nessa época, não houve qualquer preocupação em incentivar a 
formação de um pensamento crítico do Direito, capaz de, no futuro, suscitar 
questionamentos acerca das condições em que se encontrava grande parte 
da população. Pelo contrário, o único propósito pelo qual houve um aparen-
te fomento à produção jurídica foi disponibilizar à elite rural burguesa – que, 
desde a Independência, vinha exercendo forte influência perante o governo 
imperial –, a instrução adequada para assumir o controle do aparato buro-
crático estatal que, aos poucos, vinha crescendo e, portanto, precisava ser 
suprido.7 

Inicialmente, a admissão de estudantes era feita por meio da exibição da 

certidão de idade, sendo a idade de 15 (quinze) completos a mínima aceitável, 

e aprovação nos exames de Língua Francesa, Retórica, Filosofia Racional e 

Moral, Gramática e Geometria. Após 5 (cinco) anos de curso, ganhavam o títu-

lo de “bacharéis formados”.  

Ademais, conclui-se que apesar de interessar ao Império a implantação 

das universidades no país, ainda permanece o entendimento de que o conhe-

cimento devia ficar atrelado às classes dominantes da sociedade, pois a exi-

gência percebida para aprovação no exame era completamente excludente. 

Para Adorno, a criação do curso jurídico em São Paulo (como em Olinda) 

teve sucesso quanto ao que desejavam os seus criadores: formar não apenas 

bacharéis em Direito, mas políticos. A criação dos cursos jurídicos no Brasil 

simbolizava a manutenção das classes dominantes no poder, pois tinham como 

principal objetivo a formação dos aristocratas para auxiliarem na administração 

pública do país. (ADORNO, 1988) 

Ademais, a criação dessa intelligentzia viabilizou a formação de uma cons-
ciência nacionalista, fundada em bases ético-jurídicas e que encontrou nas 
teses liberais seu ponto de convergência. Mais do que isso, a profissionali-

                                            
6 Idem 
7 SCOZ, Alexandra Silvia. Ensino jurídico de graduação brasileiro: ensaio sobre a pro-

dução do direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
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zação da política, principiada no interior das Academias de Direito, conferiu 
papel determinado ao bacharel. 8 

De igual maneira, Bastos: 

A criação e a formação dos cursos jurídicos no Brasil estão significativa-
mente vinculadas às exigências de consolidação do Estado Imperial e refle-
tem as contradições e as expectativas das elites brasileiras comprometidas 
com o processo de independência. Emerso das contradições entre a elite 
imperial conservadora, vinculada ao aparato político colonizador e aos insti-
tutos jurídicos metropolitanos, e a elite nacional civil, adepta dos movimen-
tos liberais e constitucionais que sucederam à Revolução Americana e à 
Revolução Francesa, o incipiente Estado Brasileiro, premido pela situação 
impositiva da Igreja, que controlava a sua infra-estrutura de funcionamento 
cartorial e eleitoral, buscou nos cursos jurídicos a solução possível para a 
formação de quadros políticos e administrativos que viabilizassem a inde-
pendência nacional. 9 

Conforme expõe Bastos, interessava ao Estado a formação de bacharéis 

nos cursos jurídicos, com o intuito de que estes trabalhassem em função da le-

gitimação do novo governo. Conforme Olivo: 

Portanto, são essas escolas superiores, principalmente as de Direito, nas 
quais estavam matriculados ao fim do império mais da metade dos jovens 
alunos oriundos das grandes famílias proprietárias de terras e de escravos, 
que desempenharam um papel central no recrutamento e na formação dos 
mandarins, isto é, da nova burocracia emergente, formada por juízes, admi-
nistradores, parlamentares e servidores públicos. Caso fosse beneficiado 
com o privilégio de algum apadrinhamento político, poderia concorrer a al-
gum cargo eletivo. Daí Joaquim Nabuco dizer que as Faculdades de Direito 
já eram ante-salas da Câmara dos Deputados.10 

 

Wolkmer traz o entendimento de que o sucesso do bacharel de direito 

legalista nessa época tem uma relação direta com o fato de esta não ser ape-

nas uma profissão, mas uma carreira política que possibilitava o exercício pú-

blico liberal (WOLMER, 2000) 

No cenário instituído por uma cultura marcada pelo individualismo político e 
pelo formalismo legalista, projeta-se a singularidade de um agente profissi-

                                            
8 ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder: O Bacharelismo Liberal na Política Brasi-

leira. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1988. 
9 BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen 

Júris, 2000. 
10 OLIVO, Luis Carlos Cancellier de. Origens Históricas do Ensino Jurídico Brasileiro. 

In: RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico para que (m)? Florianópolis: Fundação 
Bioteux, 2000. 
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onal incumbido de compor os quadros político burocráticos do Império e de 
grande parte da República. Com a criação dos primeiros cursos jurídicos, o 
aparecimento do bacharel em Direito acabou impondo-se como uma cons-
tante na vida política brasileira. 11 

Pois bem. Para que os interesses estatais de formar bacharéis em Direi-

to como novos políticos alcançassem sucesso, necessária seria a criação de 

um currículo de curso que estivesse ancorado com os seus interesses. Desse 

modo, a grade curricular dos cursos jurídicos era fortemente controlada pelo 

poder estatal e completamente imutável. Quem sabe por isso que os educan-

dos das ciências jurídicas dessa época não alçavam voos revolucionários e 

questionavam os papeis estritamente burocráticos que lhes eram impostos, su-

primindo o seu papel social enquanto agente de conhecimento singular. 

Em 1889, com a Proclamação da República, a estrutura social do país 

passava por diversas mudanças que iam desde a expansão do cultivo de café, 

até a industrialização. Essas mudanças trouxeram a crescente urbanização do 

país, fazendo com que a população protestasse por reformas, principalmente 

na educação, uma vez que mais da metade das pessoas ainda eram analfabe-

tas. 

Com o advento da República, iniciaram as discussões sobre o papel so-

cial que os cursos de Direito possuiam. Dessa maneira, promoveu-se o pen-

samento de como deveria ser a formação dos novos estudantes das ciências 

jurídicas. A partir daí que se inicia uma acepção de que deve ser desmistificada 

a perspectiva da Direito como ciência meramente teórica. Nesse sentido, 

Wolkmer: 

A obtenção de nova leitura histórica do fenômeno jurídico enquanto expres-
são cultural de ideias, pensamento e instituições implica a reinterpretação 
das fontes do passado sob o viés da interdisciplinaridade (social, econômico 
e político) e da reordenação metodológica, em que o Direito seja descrito 
sob uma perspectiva desmistificadora. 12 

 

                                            
11 WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 

2000. 
 
12Idem 
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Verifica-se que, mesmo a passos lentos, a mudança de padrão do ensi-

no jurídico deu inicio. Os cursos de Direito agora não tinham mais o enfoque 

em formar apenas políticos, mas sim profissionais conexos à atividade forense 

em geral. Os juristas agora não se formam apenas para exercer atividades es-

tritamente burocráticas, mas para atuar de maneira autônoma. (MACHADO, 

2009) 

   Com a Constituição de 1891, os governos dos estados tiveram permis-

são para criar instituições de ensino superior, descentralizando o monopólio 

existente entre as cidades de São Paulo e Recife. Dessa forma, foram criadas 

diversas faculdades de Direito no pais, inclusive a da Bahia. Nesse sentido, 

Martinez: 

Dentro da formulação da hegemonia liberal, é no alvorecer do Positivismo 
Codificador que ocorre uma primeira transformação do Ensino Jurídico Bra-
sileiro. As duas faculdades criadas em 1827 não mais supriam a necessida-
de de formação de profissionais do Direito. A recém-proclamada República 
e o sucesso da cafeicultura geravam transformações econômicas e deman-
das sociais, a chamada “industrialização tardia”.  As pressões da sociedade 
civil sobre o Estado induziram a reforma educacional do Ensino Jurídico. Os 
dois cursos de Direito existentes deixaram de ser monopólio e passou a ser 
permitida a criação de novas faculdades de Direito. A primeira dessas facul-
dades criadas foi a da Bahia, em 1891. 13 

 

 A criação de novas faculdades de Direito no país, fez com que o perfil 

do estudante das ciências jurídicas mudasse. O aumento exponencial de vagas 

nesses cursos e a falta de controle do governo fez com que a oferta crescesse, 

fazendo com que a classe média e os pequenos industriais tivessem finalmente 

acesso à universidade. 

 Com o advento da separação entre Igreja e Estado, fora retirado da 

grade curricular a disciplina Direito Eclesiástico. Significativa também fora a 

mudança que possibilitou mulheres a frequentarem os Cursos de Direito, tra-

zendo uma grande vitória contra o patriarcado. (MACHADO, 2009) 

                                            
13 A EVOLUÇÃO DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL Sérgio Rodrigo Martinez, in 

http://www.ensinojuridico.com.br/dmdocuments/Artigo-Ensino-PDF.pdf 
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 Outra mudança que ocorrera com o advento do Decreto nº 7.247 de 19 

de abril de 1879, foi a autorização do ensino livre, que deu inicio a um aumento 

considerável de instituições e Cursos de Direito no Brasil. (MACHADO, 2009) 

Essas instituições não eram públicas e sim particulares, e funcionavam 

sob supervisão Estatal. É de se considerar a importância dessas faculdades, 

pois facilitavam o acesso à educação superior para a classe média além de 

acabar com a dualidade entre as universidades de Recife e São Paulo. Porém, 

ao invés de ocorrer a melhora no ensino, o que ocorreu foi a precarização ain-

da maior do ensino jurídico.  

O curso de Direito, da forma como era lecionado, era uma atividade al-

tamente rentável por conta da procura, a medida que a fiscalização estatal era 

altamente ineficaz. Cumpre salientar que na primeira República, o ensino jurí-

dico ainda possuía muita influência dos métodos e doutrinas utilizados na Fa-

culdade de Coimbra. Nessa época, o ensino jurídico ainda não possuía um 

compromisso com a realidade social e nem o intuito de transformar a socieda-

de. Nesse sentido, Marcelo Mesquita: 

Com a proclamação da república também pouca coisa mudou, o ensino ju-
rídico no Brasil continuou extremamente conservador, tecnicista e dogmáti-
co, distante da realidade social do país e sem despertar no discente um 
olhar crítico e consciente do seu papel como agente de transformação. Pro-
va maior disso é que, no Brasil, desde 1827, quando surgiram os primeiros 
cursos jurídicos, até 1962, já na república, o currículo do curso de Direito 
era único, rígido e invariável, com pequenas modificações quando do ad-
vento da república em razão do processo de laicilização e da influência do 
positivismo, demonstrando o forte controle político-ideológico14.  

 

Com a Republica Velha, o ensino jurídico passou por momentos de con-

turbação, pois a quantidade de reformas que ocorreram nessa época proporci-

onou o sentimento de instabilidade e insegurança aos estudantes 

                                            
14 MESQUITA, Marcelo Rocha. O perfil ideal do graduando em direito: sugestões para 

a sua obtenção. In: XXIII Congresso Nacional 
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Desde o Brasil Império, até a República Velha foram diversas as tentati-

vas de regulamentação do ensino jurídico no Brasil, trazendo a confirmação do 

sentimento de insegurança. Nesse sentido, Jose Sebastião de Oliveira:  

É nessa efervescência legislativa, vivida até hoje no Brasil que os cursos de 
direito de (sic) desenvolveram, muitas vezes voltados não apenas à inten-
ção de criar a elite intelectual do país, mas satisfazer aos interesses e as 
aspirações pessoais do governo, do deputado, do jurista, daqueles que, en-
fim, detinham a possibilidade de mudança. [...] o ensino jurídico ainda sofria 
de uma séria parcialidade: era desprovido do espírito livre e exigia, ao me-
nos na letra fria, que o lente seguisse determinados compêndios e não ado-
tasse doutrinas e entendimentos considerados revolucionários à época. [...] 
O dirigismo estatal buscava – e nesse ponto foi altamente eficiente – a for-
mação da classe dominante do poder 15. 

 

 Em 1927, a República Velha aproximava-se do seu fim com o saldo de 

14 cursos de Direito e 3.200 alunos matriculados, conforme SIQUEIRA (2000, 

P.33). 

Nesse período, a educação jurídica mantinha-se ainda atrelada ao Esta-

do Liberal, sendo este a ideologia do momento. Também era notório o encami-

nhamento para regulação que a sociedade tanto almejava, com o projeto dos 

conteúdos curriculares da livre economia, era evidente a falta de uma disciplina 

aplicada a pratica processual assim como de uma metodologia para o estudo 

de outras disciplinas. 

A função social do ensino jurídico no período de centenário de fundação 

dos cursos jurídicos no Brasil demonstrou a ratificação do modelo liberal. Como 

se pode verificar no período da primeira República a educação jurídica prati-

camente manteve as mesmas peculiaridades imperiais, tendo sido alterado 

apenas após 1930, quando então apareceu uma nova estrutura pedagógica, 

que aconteceu com as reformas perpetradas por Francisco Campos e Gustavo 

Capanema entre os anos de 1930 e 1937. 

                                            
15 OLIVEIRA, José Sebastião de; TOFFOLI, Vitor. O ensino jurídico em nosso país no 

período imperial e no primeiro momento republicano, sua evolução histórico-metodológica e 
suas consequências na contemporaneidade. Sistema Jurídico e Direitos fundamentais indivi-
duais e Coletivos. 1. ed. Florianópolis: Fundação Bouitex, 2012, p. 8660, 8669 
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No período de 1930 a 1972 [...] o que ocorreu foi uma proliferação muito 
grande de faculdade de Direito por todo o país, ampliando o acesso a elas 
por parte da classe média. As reformar efetuadas buscaram novamente dar 
um caráter mais profissionalizante ao curso e mantiveram a rigidez curricu-
lar.16 

 

Portanto, os cursos jurídicos começam a deslumbrar uma postura mais 

voltada para o humanismo, com menos enfoque completamente burocrático e 

positivista. As modificações curriculares incluíram a inserção de algumas disci-

plinas como Filosofia (através da Lei 314, de 30 de outubro de 1895) e Socio-

logia (Resolução 3/72/CFE), dentre outras. (RODRIGUES, 1995) 

Importante a ressalva que, por mais que tenha ocorrido a introdução de 

disciplinas humanísticas na grade curricular do curso de Direito, este não per-

deu o seu caráter estritamente positivista. O país, apesar de todas as mudan-

ças e conquistas, ainda possuía um número insatisfatório de bacharéis forma-

dos, razão a qual o Estado se tornou mais flexível a abertura de novas Institui-

ções para formação de mais profissionais. (MACHADO, 2009) 

Desse modo, fora ocasionado uma disparada nas implantações de no-

vas instituições e novos cursos de ensino superior no país. O numero de cur-

sos de ensino jurídicos crescia da mesma maneira em que decaia a qualidade 

de ensino, pois essa não era mais uma preocupação estatal. (MACHADO, 

2009) 

Em 1930, com o aumento exponencial de bacharéis em direito, o exercí-

cio da advocacia passou a ser reconhecido como atividade autônoma e por es-

sa razão, com o Decreto nº 19.408, de 18 de novembro de 1930, é criada a Or-

dem dos Advogados do Brasil. 

Em 1980, os profissionais de Direito tiveram que encarar mais algumas 

transformações, uma vez que esses estavam sendo substituídos por profissio-

                                            
16 RODRIGUES, Horário Wanderley. Ensino jurídico: saber e poder. São Paulo: Loyola, 

1988. 
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nais de outras áreas como administradores, economistas, contadores, dentre 

outros. Dessa forma, para os bacharéis das ciências jurídicas acaba restando 

as atividades com caráter técnico, enquanto que dentro da sala de aula conti-

nua o formalismo e acriticismo. (OLIVO, 2000) 

A transformação que o Direito urgia por passar ocorria não apenas no 

Brasil, mas em diversas comunidades mundiais. Nesse sentido, Wolkmer: 

Os primórdios do movimento de crítica no Direito foram gestados no final 
dos anos 60, através da influência sobre juristas europeus de ideias provin-
das do economicismo jurídico soviético (Stucka, Pashukanis), da releitura 
gramsciana da teoria marxista feita pelo grupo de Althusser, da teoria crítica 
frankfurtiana e das teses arqueológicas de Foucault sobre o poder. [...] Tal 
movimento consolidou-se na década de setenta, na França, Itália, Espanha, 
Bélgica, Alemanha, Inglaterra e Portugal e na década de 80 na América La-
tina: Argentina, México, Chile, Colômbia e Brasil.17 

  

A década de 90 é marcada pelo trabalho da Ordem dos Advogados do 

Brasil de maneira significativa, passando a exercer o controle e fiscalização do 

conhecimento jurídico dos que ingressavam, principalmente na avaliação dos 

cursos.  

 Constituição Federal de 1934 prevê, em seu artigo 5º, inciso XIV, a 

competência do Governo Federal para designar as diretrizes da educação na-

cional. Nesse sentido, a educação, pela primeira vez, adquire um direito subje-

tivo público:  

Art. 149. A educação é um direito de todos e deve ser ministrada pela famí-
lia e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros 
e a estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fa-
tores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito bra-
sileiro a consciência da solidariedade humana. 

 

                                            
17 WOLKMER, Antonio Carlos. Direitos humanos e filosofia jurídica na América Latina. 

Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004 
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As ciências jurídicas, após isso, começam a adquirir uma proporção 

mais ampla, mais voltada para a reflexão e concepção social de maneira mais 

evidente. Os currículos dos cursos passaram a ter um caráter menos dogmáti-

co e mais preocupado em resolução de problemas sociais. Surge então o en-

tendimento do Direito como ciência inevitável para as modificações sociais, 

sendo, pra isso, necessário que os juristas tenham um senso crítico acerca da-

quilo que esta positivado. Nesse sentido, Wolkmer: 

Pode-se conceituar teoria crítica como instrumental pedagógico operante 
(teórico-prático) que permite a sujeitos inertes e mitificados uma tomada his-
tórica de consciência, desencadeando processos que conduzem à formação 
de agentes sociais, possuidores de uma concepção de mundo racionaliza-
da, antidogmática, participativa e transformadora”. 18 

 

As mudanças atingiram também o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), que estava editando diversas regulamentações por meio de portarias. 

Em 1987, o curso de Direito se torna o mais procurado no país, emergindo a 

ideologia de transformação que se passa no curso, algo inédito desde a coloni-

zação. Para Mendes e Morais: 

Com isso, tem-se em vista a defesa de uma cultura jurídica axiologicamente 
bem fundamentada, compatível com a ordem democrática vigente no país e 
coerente com o desempenho dos profissionais do Direito, em suas diversas 
funções, sem restringi-la ao domínio restrito dos pesquisadores, que, pouco 
a pouco, já vêm se conscientizando sobre a importância de discutir e de re-
solver a crise no ensino jurídico brasileira, a partir de uma abordagem con-
sentânea com a visão dos novos educadores de nosso tempo, que apresen-
tam a desafiante proposta de uma ética transdisciplinar, descrita por Rober-
to Crema, como “uma convocação ao exercício dialógico entre os grandes 
fragmentos epistemológicos da ciência, arte, filosofia e mística, buscando 
resgatar a unidade do conhecimento e uma forma mais integral de agir na 
realidade”.19 

 

 

                                            
18 WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 

2000. 
19 MENDES, Ana Stela Vieira e MORAIS, Germana de Oliveira. Da Crise do Ensino Ju-

rídico à Crisálida Da Ética Transdisciplinar: A Metamorfose em Direito do Amor e da Solidarie-
dade através da formação jurídica. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/02_457.pdf>. Acessado em feverei-
ro de 2018. 
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De uma mesma maneira, Wolkmer destaca essa nova criticidade na his-

tória do Direito ocorrida entre as décadas de 60 e 70: 

A renovação crítica na historiografia do Direito – no âmbito de suas fontes 
históricas, suas ideias e de suas instituições – começa a aparecer em fins 
dos anos 60 e ao longo da década de 70. Trata-se de substituir os modelos 
teóricos, construídos de forma abstrata e dogmatizada, por investigações 
históricas, engendradas na dialética da produção e das relações sociais 
concretas. Sendo assim, há de se apontar que tipo de influências do pen-
samento filosófico e da teoria social contribuiu para repensar, quer a com-
preensão historicista do universo jurídico, quer o desenvolvimento crítico da 
historiografia do Direito. 20 

 

Desse modo, com a promulgação da Constituição de 88, as universida-

des junto com o ensino jurídico caminham em busca de um papel de transfor-

mação social. Em 1997, já havia 270 cursos de Direito no país. Ocorre que, si-

multaneamente com o crescimento de cursos jurídicos no Brasil, a qualidade 

do ensino decai de maneira proporcional ao seu crescimento, uma vez que o 

despreparo dos profissionais perante a vida prática, à realidade ao qual está 

inserido, se torna evidente. Nesse sentido, Bastos aduz: 

As Faculdades de Direito não podem estar alheias aos desafios da socieda-
de cientifica e ao processo de formação e reflexos, jurídica, social e política 
proposta pela nova Constituição Brasileira de 1988, que introduziu novos 
institutos de garantias da cidadania individual e coletiva, assim como forta-
leceu o papel do Ministério Publico e do Poder Judiciários e abriu espaços 
para avaliação de novos e importantes âmbitos da vida jurídica, como a pro-
teção aos direitos coletivos e difusos, o problema dos índios e do uso da ter-
ra, as questões do meio ambiente, a da proteção da vida provada e da inti-
midade individual. A Faculdade de Direito precisa retomar o seu ligar de re-
flexão e não apenas de ocupação de espações institucionais, na vida da so-
ciedade brasileira moderna. As sociedades que não incentivam a forma ção 
do pensamento jur ídico e desenvolvimento das instituições politicas serão 
sempre simulação de sociedades democráticas.21 

 

Dessa maneira, com reformas atrás de reformas, o ensino jurídico, de-

pois de findar da terceira década do Século XX, não se diferenciava muito da-

                                            
20WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 

2000. 
21 BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen 

Júris, 2000. 
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quele ensinado cerca de cem anos atrás. Ou seja, os profissionais formados à 

essa época eram, em sua grande maioria, acríticos e meros repetidores de 

ideias. 

2.2 COLONIALISMO E RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA  

 A forma como ocorreu a colonização do Brasil é marcada por uma his-

tória de submissão, exploração e sujeição da Colônia perante a Metrópole. 

Com a independência, o que se observa é que com a instituição da indepen-

dência, o que ocorreu na realidade fora a mudança do Estado Imperial portu-

guês para o Brasil, organizando as elites para administrar o governo. (WOLK-

MER, 2006) 

 Logo, o que se verifica é que o Brasil além de adotar a maneira de ad-

ministração portuguesa (burocrática e centralizadora), emerge como um país 

que não possui uma identidade nacional própria, sendo divorciado dos ideais 

de sua população originária. A forma como a Metrópole conduziu a organiza-

ção estatal, com uma aliança entre a aristocracia e as elites agrárias, fora feito 

de uma maneira para sempre defender os interesses destes segmentos. 

(WOLKMER, 2006) 

 A cultura jurídica estabelecida no país tanto no período colonial quanto 

após independência descende da tradição jurídica europeia ocidental, que é 

formada pelas fontes do Direito Romano, Canônico e Germânico. Desse modo, 

a tradição jurídica estabelecida no país é fruto de uma ordem capitalista, bur-

guesa e liberal. (WOLKMER, 2006) 

Torna-se correto reconhecer a cotidianidade de uma tradição jurídica que 
convive com uma cultura política, marcada por democracia excludente, por 
sistema representativo clientelista, por formas de participação elitista e por 
experiências de pluralismo limitado (WIARDA, 1983, p. 85-86). Como lem-
bra Howarda J. Wiarda, os documentos e os textos legais elaborados na 
América Latina, em grande parte, têm sido a expressão da vontade e do in-
teresse de setores das elites dominantes, formadas e influenciadas pela cul-
tura européia ou anglo-norte-americana.22 

                                            
22 WOLKMER, Antonio Carlos. Repensando a questão da historicidade do Estado e do 

Direito na América Latina. Panóptica, Vitória, ano 1, n. 4, dez. 2006, p. 82-95. Disponível em: 
<http://www.panoptica.org>. Acesso em: 
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Diante desse cenário, Wolkmer traz uma importante observação quanto 

ao problema conservador que se observa no Direito, atribuindo a causa à ma-

neira como os cursos jurídicos foram implantados no Brasil: 

A transposição e a adequação do Direito escrito europeu para a estrutura 
colonial brasileira acabou obstruindo o reconhecimento e a incorporação de 
legais nativas consuetudinárias, resultando na imposição de um certo tipo 
de cultura jurídica que reproduziria a estranha e contraditória convivência de 
procedimentos burocráticos patrimonialistas com a retórica do formalismo li-
beral e individualista.23 

  

 Dessa maneira, se torna urgente a superação desse Direito imposto no 

Brasil, uma vez que a maneira como fora instaurada a ciência jurídica no solo 

brasileiro (de maneira excludente, burocrática, com fins especificadamente de 

segregação social) não condiz com a função social que o Direito deve ter na 

atualidade. Necessário se faz o estudo de uma pedagogia jurídica inclusiva, 

transformadora e preocupada com a realidade e transformação social. Nesse 

sentido, Paulo Freire e sua pedagogia inclusiva, tem muito a acrescentar à 

educação jurídica conforme veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 Idem 
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3 PEDAGOGIA FREIREANA 

“Não junto a minha voz à dos que, falando em paz, pedem aos 
oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua resignação. Minha voz tem 
outra semântica, tem outra música. Falo da resistência, da indignação, da 
‘justa ira’ dos traídos e dos enganados. Do seu direito e do seu dever de re-
belar-se contra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais 
sofridas.” 24 

 

 Paulo Reglus Neves Freire, nascido na cidade de Recife/PE, em 19 de 

setembro de 1921 foi um dos precursores brasileiro a contribuir para uma edu-

cação mais humanizada. Tal contribuição, não se concebeu apenas em teorias 

e considerações mas em experiências vividas por ele e por demais educadores 

através de um conciso alinhamento entre a teoria e a prática, tornando portanto 

o produto de seu conhecimento prontamente aplicável às necessidades tanto 

no ensino da sua época quanto nas vindouras, dando novos significados entre 

o que representava aprender e ensinar. 

Este significado deu-se através de seu intenso empenho pelo reconhe-

cimento das experiências vividas cuja base estava no próprio comprometimen-

to com a vida, resultando enfim no seu método de ensino singular. 

Formado em direito em 1946, Freire desistiu de exercer a profissão ten-

do sua atuação profissional como diretor de Educação e Cultura no SESI no 

ano seguinte. Já nessa primeira experiência enquanto educador começou a 

formular as bases de um novo método de ensino pautado no diálogo, cujo intui-

to era a plena prática de liberdade em aprender e em direção oposta à opres-

são. A sua chegada até este posto de diretor, deu-se por conta de sua visão 

racional quanto à necessidade em de uma formação e conscientização do po-

vo. A partir desta necessidade Paulo Freire começou a alfabetizar adultos com 

o objetivo de fazer as pessoas aprenderem a ler e escrever para poderem par-

ticipar das eleições. 

                                            
24 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
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Em 1947 formou-se em Direito pela Universidade do Recife, sendo con-

siderado atualmente um dos maiores pedagogos do mundo. No ano de 1961 

recebeu indicação para a Universidade de Recife como diretor do departamen-

to de Extensões Culturais, tornando no ano subsequente o Movimento de Cul-

tura Popular (MCP) o grupo de maior destaque no ano 1962. 

Em 1963, Paulo Freire fica conhecido pelo extraordinário feito em alfabe-

tizar 300 trabalhadores em um período de 45 dias. Por esse feito, o Ministro da 

educação na época, Paulo de Tarso, o nomeou como presidente da Comissão 

de Cultura Popular do Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

O sucesso do programa de alfabetização de Freire impressionou o go-

verno de tal forma que se resolveu ampliar o programa para todo o país e de 

forma estruturada com cursos preparatórios para professores foram ampliados 

e aplicados em quase todo território nacional. Contudo o método educacional 

de freire sofreu um grande contratempo visto que o interesse do governo em al-

fabetizar a população estava mais em angariar votos nas eleições do que na 

essência do pensamento de freire construir uma sociedade de pessoas bem 

instruídas e críticas. 

Dentro dessa visão a crítica de Freire estavam compreendidos conceitos 

que perpassavam desde a autonomia da mulher quanto responsabilidade soci-

al dos cidadãos. Assim seu método compreendia a retirada de frases e pala-

vras do contexto do alfabetizado, trazendo a quem estava aprendendo uma 

ambientação de mais rápida e fácil compreensão. O método também visava 

promover um ambiente de diálogo voltado para responsabilidade e tomada de 

decisão de quem aprendia. 

Com o golpe militar em 1964 os planos de Freire em uma educação hu-

manizada e livre de opressão sofreu um grande revés, isso se deu porque os 

militares culparam as iniciativas populares como as causas do declínio econô-

mico, tomando assim iniciativas repressivas e opressivas para reverter essa si-

tuação, sendo também na educação implantada essa ideologia que se contra-

põe totalmente ao que era proposto por freire através do fortalecimento. 
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Essa repressão começou com o fim dos movimentos populares e da 

educação popular levando também ao fim ao debate educacional. Tal circuns-

tância chegou o ponto em que Paulo Freire foi considerado traidor da pátria 

permanecendo preso por 70 dias. Ao sair da prisão, buscou exílio na Bolívia e 

foi para o Chile onde trabalhou por durante um período em movimentos de cu-

nhos sociais como o Movimento de Reforma Agrária da Democracia Cristã e 

para a Organização de Agricultura e Alimento da Organização das Nações 

Unidas. 

Durante esse tempo ele publicou seu primeiro livro intitulado Educação 

Como Prática de Liberdade em 1967, cujo destaque deu a ele indicação para 

trabalhar na universidade de Harvad. 

Durante seu exílio ele publicou a obra Pedagogia do Oprimido, de tal su-

cesso que posteriormente foi publicada em outras línguas, contudo devido as 

repressões correntes no Brasil essa obra só foi publicada durante o processo 

de liberdade cultural após o General Geisel tomar controle do país em 1974. 

Pedagogia do oprimido é uma de suas obras mais conhecidas trazendo na in-

tegra toda sua linha de raciocínio para uma educação mais crítica e centrada 

em explicar como se dá a ação anti-dialógica, que é basicamente as táticas de 

manipulação das classes desfavorecidas por meio da cultura e usando como 

canal os meios de comunicação e informação. 

Após esse período Paulo Freire foi morar em Geneva trabalhando no 

Conselho Mundial de Igrejas e atuando também em outros países até se mudar 

para São paulo, continuando o trabalho como supervisor em projetos de edu-

cação de adultos durante alguns anos até ser indicado a cargo na Secretaria 

de Educação do estado sob administração de Luiza Erundina. 

Seu primeiro casamento foi com Elza Maia Costa de Oliveira, que fale-

ceu no ano de 1986. Com passar de alguns anos casou-se com Ana Maria 

Araújo apelidada Nita, cujo trabalho empenhado com a educação perdura até 

os dias atuais disseminando e organizando a obra escrita por ele. 
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Em 2012 recebeu o honroso título de Patrono da Educação Brasileira 

pela lei 12.612/2012. 

 

3.1 PERSPECTIVA FREIREANA DE EDUCAÇÃO 

Paulo Freire em suas obras não se limitou a trazer apenas a delimitação 

do que seria pedagogia e educação. Ele traz o entendimento de como tais insti-

tutos devem ser tratados e qual a importância da prática libertadora no proces-

so de ensino. A opressão objeta o homem da condição de se assumir como 

protagonista do seu próprio mundo, sendo vitima de uma notória violência.  

Dentro dessa perspectiva, aqueles que oprimem também passam por 

uma opressão, pois a opressão em si já leva a desumanização, logo, os opres-

sores tornam-se seres incompletos, corrompidos para o processo de busca do 

“ser mais”. 

A concepção e a prática “bancárias”, “imobilistas”, “fixistas”, terminam por 
desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a problematizado-
ra parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Por 
isto mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres 
inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, sendo histórica 
também, é igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos outros 
animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens 
se sabem inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão.25 

 

O autor expõe a inserção do cidadão na sociedade bem como o seu pa-

pel, trazendo à tona a visão de uma educação conscientizadora capaz de mu-

dar a realidade daqueles que são oprimidos. Paulo Freire propõe uma educa-

ção problematizadora onde a dialogicidade, o processo de escuta, a socializa-

ção entre educadores e educandos inexistem sozinhos, sendo necessário o 

processo de transferência de saberes. 

O autor conclui que a educação sendo dominada pela elite é algo que 

impede a prática libertadora uma vez que por conta dessa situação os oprimi-
                                            
25 FREIRE. Paulo. Pedagogia do oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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dos se encontram na condição de coisa através da pratica educativa. Diante de 

tal cenário, Paulo Freire traz o que seria, segundo sua concepção, educação 

bancária e a importância da prática de uma educação problematizada. 

A educação na visão de Freire deve ter como base a liberdade.  O autor 

traz conceitos diferentes dos tradicionais (que centram o professor autoritário 

como aquilo que é adequado), comprovando que métodos em que alunos e 

professores interagem de maneira reciproca, são mais eficientes, encorajando 

uma superação da relação de opressão entre educador-educando. 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que en-
quanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educa-
do, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que 
crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já, não valem. Em 
que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo 
com as liberdades e não contra elas.26 

 

A pedagogia de Freire sugestiona uma educação feita na base da participa-

ção do conhecimento e que esteja inclinada a considerar o homem como sujei-

to de seu próprio processo de aprendizagem e não como simples objeto. Sua 

vivência e interdisciplinaridade são fundamentais na construção dessa aprendi-

zagem. 

Para que o homem atue em seu contexto social de forma emancipada, faz-

se necessário a reflexão de si mesmo, tornando-se assim um ser livre e de 

práxis.  

 

3.2 EDUCAÇÃO BANCÁRIA 

Educação bancária é aquela onde o conhecimento é transferido para o 

educando de forma imposta, alienante, alicerçada nos princípios de dominação 

e domesticação, retirando a possibilidade de transformação dos sujeitos como 

seres críticos e ativos, não domesticados. 

                                            
26FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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Segundo essa concepção, a educação “bancária” seria uma doação de 

saber dos “sábios” para os “educandos” através de uma ideologia opressora e 

alienante. Para o autor27: 

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se jul-
gam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 
manifestações instrumentais da ideologia da opressão – absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, se-
gundo a qual esta se encontra sempre no outro. O educador, que aliena a 
ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que 
sabe enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez 
destas posições nega a educação e conhecimento como processos de bus-
ca.28 

 

Esse tipo de educação acaba com o construtivismo, com o diálogo entre 

os sujeitos podando assim os possíveis questionamentos daquilo do que é 

transferido. A pedagogia de Freire é algo muito maior do que apenas “transfe-

rência” de conhecimento ou, como o mesmo enfatiza processo de domestica-

ção, sendo necessário o processo de reflexão e da pratica transformadora do 

saber. 

Na relação educador-educando, é possível perceber o quanto a domina-

ção está presente uma vez que aquele possui um papel apenas de narrador 

para este, sendo formado o arquétipo de dissertador/ouvinte. Segundo o autor: 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que 
os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 
repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única mar-
gem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem depósitos, 
guarda-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fixadores 
das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são os 
homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada concepção “bancária” 
da educação.29 

 

Ocorre que, enquanto o animal é em sua essência um ser de acomoda-

ção e de ajustamento, o homem é um ser de integração. O autor traz que esta 

                                            
27 Ibid 
28 Ibid 
29 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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é uma integração que está ligada ao contexto ao qual está inserido, resultante 

não de apenas estar nele, mas de estar com ele.  

Existir ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. É estar nele e 
com ele. E é essa capacidade ou possibilidade de ligação comunicativa do 
existente com o mundo objetivo, contida na própria etimologia da palavra, 
que incorpora ao existir o sentido de criticidade que não há no simples viver. 
Transcender, discernir, dialogar (comunicar e participar) são exclusividade 
do existir. O existir é individual, contudo só se realiza em relação com outros 
existires. Em comunicação com eles.30 

 

Para Freire, a integração é resultante da habilidade de ajustar-se à reali-

dade agregada à possibilidade de transforma-la, sendo uma opção, cujo fun-

damento é a criticidade. O homem quando integrado torna-se um homem sujei-

to. 

A partir do conceito de educação bancaria, a dialética entre opressores e 

oprimidos é evidenciada de forma que aqueles pretendem a transformação no 

modo de pensar desses e não a situação que causa a opressão. Isso ocorre 

através da forma presunçosa que é a educação bancária, que se utiliza da 

marginalização da sociedade. De tal forma, traz o pensamento de que o ho-

mem, apesar dessa realidade, torna-se um ser domesticado, o que afasta do 

processo de emancipação.  

Na verdade, o que pretendem os opressores é transformar a mentalidade 
dos oprimidos e não a situação que os oprime, e isto para que, melhor 
adaptando-os a esta situação, melhor os domine. Para isto se servem da 
concepção e da prática “bancárias” da educação, a que juntam toda uma 
ação social de caráter paternalista, em que os oprimidos recebem o nome 
simpático de “assistidos”. 31 

 

É possível perceber que a prática bancária da educação nunca coloca o 

educador em uma posição de desobediência, sendo sempre o educando aque-

le que precisa de um ensinamento para não contrariar o que se é imposto. Os 

                                            
30 Ibid 
31 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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estudantes são considerados meros reservatórios que precisam ser preenchi-

dos.  

Essa prática educativa é opressora, uma vez que não estimula o ato de 

tomar consciência de seus educandos. O que se pretende nessa prática educa-

tiva é que os estudantes não tenham consciência crítica e se sujeitem às suas 

imposições. 

O autoritarismo é a força motriz da pedagogia bancária uma vez que o 

ato de questionar é algo que coloca a estrutura dessa relação em risco, fazen-

do necessário inibir “a realização de perguntas, e consequentemente o pensa-

mento crítico do aluno, havendo a prevalência da chamada cultura do silencio, 

que é algo extremamente evidente no educador bancário” (FREIRE, 1985).  

O educador autoritário ao intimidar os questionamentos dos educandos, 

na verdade possui mais temor pela resposta que deve dar do que da própria 

pergunta. Nesse contexto o educador faz silenciar a indagação, impondo o si-

lêncio, portanto o aluno torna-se incapaz de questionar ou tentar buscar um 

pensamento crítico que seja capaz de lhe trazer uma visão controvertida à sua 

própria realidade.  

A pedagogia do oprimido (FREIRE, 1985), busca relacionar a consciên-

cia de oprimidos e opressores, sendo que a ideia medular do autor seria o pro-

cesso de humanização e desumanização do homem.  

O ser humano que se desumaniza, nega sua existência, se coloca como 

um ser impensante, reduzindo-se a um objeto. Isso pode ser facilmente relaci-

onado à educação bancária, onde o ser humano oprimido, se reclui e passa a 

não indagar, ou questionar, limitando sua participação perante a sociedade, to-

nando-se inerte. 

Por esse motivo, Freire trás a necessidade da educação que seja capaz 

de libertar o poder argumentativo do aluno e possibilitar a amplição do modo de 

visão de mundo por parte do mesmo. 
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Enquanto a violência dos opressores faz dos oprimidos homens proibidos 
de ser, a resposta destes à violência daqueles se encontra infundida do an-
seio de busca do direito de ser. Os opressores, violentando e proibindo que 
os outros sejam, não podem igualmente ser; os oprimidos, lutando por ser, 
ao retirar-lhes o poder de oprimir e de esmagar, lhes restauram a humani-
dade que haviam perdido no uso da opressão. Por isto é que somente os 
oprimidos, libertando-se, podem libertar os opressores. Estes, enquanto 
classe que oprime, nem libertam, nem se libertam. 32 

 

3.3 DIALOGICIDADE 

A dialogicidade é um dos principais eixos da perspectiva Freireana. Um 

clima dialógico é formado por um elemento essencial, a palavra.  

Os regimes autoritários são inimigos da curiosidade. Punem os cidadãos 
por ela. O poder autoritário é bisbilhoteiro e não curioso, indagador. Já a 
dialogicidade é cheia de curiosidade, de inquietação. De respeito mútuo en-
tre os sujeitos que diaologam. A dialogicidade supõe maturidade, aventura 
do espírito, segurando ao perguntar, seriedade na resposta. No clima da di-
alogicidade, o sujeito que pergunta sabe a razão por que o faz (...). A rela-
ção dialógica e o selo do processo gnosiológico: não é favor nem cortesia. A 
seriedade do diálogo, a entrega à busca crítica não se confunde com a ta-
garelice. Dialogar não é tagarelar (...). A experiência dialógica é fundamen-
tal para a construção da curiosidade epistemológica. São constitutivos des-
ta; a postura crítica que o diálogo implica; a sua preocupação em apreender 
a razão de ser do objeto que medeia os sujeitos dialógicos. 33 

 

O diálogo é a essência da liberdade através da educação, “mas, ao en-

contrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais que um meio para 

que ele se faça, se nos impõe buscar, também seus elementos constitutivos” 

(FREIRE, 2005, p.89). 

Para que ocorra uma interação dialógica, segundo Paulo Freire, é ne-

cessário que além da ação e da reflexão, outros fatores estejam presentes en-

tre os homens, como a fé, amor, humildade e a esperança. 

O autor traz que é necessária a fé para que se crie um clima de familia-

ridade entre as pessoas antes de se juntarem para expressarem verdadeira-

                                            
32 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
33 Ibid 
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mente. O amor é inevitável para a atmosfera dialógica, uma vez que a partir 

deste se torna possível à concretização de sonhos. Sem um clima de amor, o 

dialogo desfaz-se no caminho.  A humildade é imprescindível, pois se não hou-

ver humildade, as pessoas não se tornarão capazes de verificar a sua própria 

ignorância, julgando ser dono do saber e da verdade, destruindo a possibilida-

de de um clima de dialogo.  

Por fim, a esperança que se encontra na própria imperfeição dos huma-

nos, fazendo com que se viva sempre na infinita procura. Procura por melhorar 

como pessoa, por aprender, por ser. 

Deste modo, sendo o diálogo um encontro das pessoas para ser mais é 

preciso que este seja feito sempre com esperança. De acordo com Freire 

(2003), a esperança não é um cruzar de braços e esperar, mas sim um mover-

se na esperança enquanto luta, e se luta com esperança então pode esperar. 

O diálogo entre professores ou professores e alunos ou alunas não os torna 
iguais, mas marca a posição democrática entre eles ou elas (...). A diferença 
entre eles os faz ser como estão sendo. Se fossem iguais, um se converte-
ria no outro. O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dia-
lógicos não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim 
crescem um com o outro. O diálogo implica um respeito fundamental dos 
sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não permite que se 
constitua (...). Não há diálogo no espontaneísmo como no todo-poderosismo 
do professor ou da professora. A relação dialógica,porém não anula, como 
às vezes se pensa, a possibilidade do ato de ensinar. Pelo contrário, ela 
funda este ato, que se completa e se sela no outro, o de aprender (...). O di-
álogo pedagógico implica tanto o conteúdo ou objeto cognoscível em torno 
de que gira quanto a exposição sobre ele feita pelo educador ou educadora 
para os educandos.34 

Nesta perspectiva, é importante o pensamento de que o dialogo não se 

faz sozinho, sendo necessário que pessoas o façam em conjunto. Segundo 

Freire (2003), não existe diálogo se não houver um profundo amor ao mundo e 

aos homens (p. 80). 

 O educador dialógico tem na pergunta a fonte basilar para que se esta-

beleça uma comunicação horizontal entre educador e educando. Essa relação 

                                            
34 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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horizontal gerada a partir do diálogo faz surgir a problematização de questões 

para que em conjunto, ambos cheguem a um entendimento da resposta. 

 Para o autor: 

Daí que, para esta concepção como prática da liberdade, a sua dialogicida-
de comece, não quando o educador-educando se encontra com os educan-
do e educadores em uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele 
se pergunta em torno do vai dialogar com estes. Esta inquietação em torno 
do conteúdo do diálogo é a inquietação em torno do conteúdo programático 
da educação.35 

 Essa prática do diálogo, que tem como consequência o entendimento 

da resposta, faz com que a sala de aula se torne um ambiente humanizador, 

capaz de fazer com que aquilo que fora experienciado em sala de aula seja es-

tendido até ao ambiente familiar. Dessa forma, o diálogo vivenciado em sala de 

aula reflete em uma cadeia sucessiva de ambientes aos quais o educando vi-

vencia. 

 Ao entender que o diálogo é um elemento fundamental para que ocorra 

a comunicação, considera-se que esta deve acontecer de maneira a ser enten-

dida por todos para que consiga se chegar a uma mediação dos problemas lo-

cais. 

O clima da “dialogação” é o das áreas abertas, não autarcizadas. Aquele 
em que o homem desenvolve o sentido da sua participação na vida comum. 
A dialogação implica a responsabilidade social e política do homem. Implica 
um mínimo de consciência transitiva que não se desenvolve nas condições 
apresentadas ou oferecidas pelo grande domínio. Não há autogoverno sem 
dialogação, daí ter sido entre nós, desconhecido o autogoverno. Ou dele 
termos tido raras manifestações.36 

 

 No entanto, o diálogo apenas se estabelece no momento em que as 

pessoas reconhecem o direito que o outro possui de explanar suas ideias e de 

possuir opiniões. Na relação opressor e oprimido não tem como haver diálogo 

pois essa relação não é uma relação horizontal e sim verticalizada. 

                                            
35 Idem 
36 Ibid 



40 

 

 

 

Por isso mesmo que existir é um conceito dinâmico. Implica uma dialogação 
eterna do homem com o homem, do homem com a circunstância. Do ho-
mem com o seu Criador. Não há como se admitir o homem fora do diálogo. 
E não há diálogo autêntico sem o mínimo de consciência transitiva. É essa 
dialogação do homem em torno das sugestões e até com as sugestões que 
o faz histórico.37 

 

 Uma relação vertical é uma relação que não permite o diálogo, que 

possui o processo de comunicação enraizado. Constituir o diálogo, portanto, é 

a largada para qualquer educação com o povo. Portanto o dialogo define aquilo 

que pode concretizar a perspectiva humana diante do mundo e o posiciona-

mento do ser humano, que pode através do dialogo ampliar seu horizonte de 

comunicação e consequente transformação do mundo. 

 

3.4 PROBLEMATIZAÇÃO E PRÁXIS PEDAGÓGICA 

A defesa de um modelo ético e libertador de educação, a partir da meto-

dologia da problematização, são pontos claramente defendidos nas obras de 

Paulo Freire.  

Problematizar a educação seria uma forma de incentivar a busca por 

uma educação libertadora, onde não haja manipulação de pensamentos, ou 

inibição de qualquer forma de questionamento, como ocorre na educação ban-

cária.  

Dessa forma no momento em que as questões da educação são pro-

blematizadas, os alunos tendem a desenvolver um raciocínio diferente e capaz 

argumentar e questionar, transformando-se em cidadãos capazes de enxergar 

seu papel diante da sociedade e buscar meios de modificar o meio no qual está 

inserido. 

A proposta de Freire se dá em um contexto dialético, onde o educador 

deve ter a consciência de que possui papel fundamental no reconhecimento e 

                                            
37 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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na autonomia do ser humano. Ele reputa a habilidade que homens e mulheres 

têm de superar as suas circunstâncias limite, especialmente, a exploração das 

tradicionalmente impostas.  

 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não po-
der ser neutro, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de 
posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim uma escolha entre isto e aqui-
lo(...). Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da li-
berdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da 
democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda (...). Sou professor a 
favor da boniteza da minha prática, boniteza que dela some se não cuido do 
saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas con-
dições materiais necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, corre o 
risco de amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador per-
tinaz, que cansa mas não desiste. Boniteza que se esvai da minha prática 
se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso 
de admitir.38 

 

O homem só transforma a sua realidade quando ele próprio se transfor-

ma. A metodologia da problematização consente a transformação do sujeito 

que dele participa. Transformar a realidade libertando oprimidos e opressores é 

a preocupação encarregada por engendrar a Pedagogia do Oprimido, como 

pedagogia humanista e libertadora. 

A interlocução entre teoria e prática é algo que deve andar lado a lado 

para que se tenha uma fabricação de conhecimento que seja capaz de trans-

formar a realidade existente. Para Freire, teoria e prática devem andar sempre 

de maneira interligada, tornando, desse modo, uma práxis autêntica, que propi-

cia ao indivíduo uma capacidade reflexiva perante a sua ação, ocasionando a 

liberdade da educação. A práxis pedagógica se refere a uma reflexão dos ho-

mens diante do mundo e sua capacidade de transformá-lo (FREIRE, 1987, p. 

38).   

                                            
38 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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 Através da comunicação é possível estabelecer o eixo central da edu-

cação não opressora, onde quanto antes forem estabelecidas relações de diá-

logo, mais rápido haverá um transformação social significativa. O ensino e a 

aprendizagem devem andar de forma conjunta para que aconteça de maneira 

real.  

 Práxis ou "teoria do fazer", é a energia e a realização da vocação para 

o ser mais humano (vocação ontológica), seu objetivo é a transformação do 

mundo. O processo apresenta a relação entre aquilo que é dito, aquilo que é 

pensado e aquilo que é feito. Assim, o modo de agir do homem é capaz de 

transformar ele mesmo e o mundo. Nesta condição, a educação é possibilidade 

epistemológica na medida em que supera a contradição existente na educação 

bancária. 

A formação da consciência crítica é o principal objetivo da práxis peda-

gógica, dessa maneira o educando torna-se pensante, e tem um nova visão do 

meio no qual vive. Na Pedagogia do Oprimido, o desenvolvimento de ação re-

flexiva-crítica é essencial.  

Na pedagogia da práxis não há ruptura relacional, mas apenas outra forma 
de agir sobre o educando. A possibilidade de o educador se transformar 
nesse processo relacional surge da condição de ser investigador da sua 
própria prática. Como pesquisador de sua prática, tanto educador quanto o 
educando, ao flexionar sua consciência, tem condições de observar e per-
ceber os sentidos e as intensões presentes no senso comum em decorrên-
cia disso, há possibilidade de transformá-los.39 

 

O ser humano é um ser baseado na práxis, e tem capacidade de trans-

formar o seu meio através do dialogo. O ser humano a partir do momento que 

adquire pensamento crítico é capaz de modificar a realidade na qual está inse-

rido.  Portanto a pedagogia é um meio de libertar o oprimido, e isso é bem níti-

do através dos conceitos Freireanos, bem como da práxis pedagógica, e da vi-

são problematizada da educação. 

                                            
39 BENINCÁ, Elli. Práxis e investigação pedagógica. In: MÜHL, Eldon Henrique; SAR-

TORI, Jerônimo; ESQUINSANI, Valcir Antonio (Org.). Diálogo, ação comunicativa e práxis pe-
dagógica. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2011 
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É interessante notar que Freire não abandona a concepção ética e política 
moderna da explicação humana. Afirma que a modernidade não é algo 
alheio dos sujeitos, mas um projeto histórico inconcluso. Apresenta a mo-
dernidade como um projeto histórico inacabado, e propõe completá-la e cor-
rigi-la com seu propósito ético e político de educação, enfatizando a eman-
cipação como conquista da liberdade do oprimido. A ação histórica do sujei-
to no mundo atribui-se à sua emancipação histórica e cultural. É na cultura 
que o interesse de emancipação se manifesta, realizando-se nas dimensões 
técnicas e sociais. A práxis deve ser compromisso ético. O ato de ensino e 
aprendizagem, que é ação e reflexão, parte do pressuposto de formação 
ética. Não temos como separar a conscientização ética da alfabetização, 
ambas são interdependentes e o sujeito, ao mesmo tempo em que se alfa-
betiza, está sendo conscientizado para a execução de uma teoria ou prática 
libertadora.40 

 

 Fica claro, que o ser humano deve ser um ser da práxis, sendo capaz 

de delimitar sua própria história. O pensamento Freireano tem como sua ques-

tão central, como já dito, a ideia de que o ser humano deve ser condicionado a 

reflexão do próprio ser e analisar o meio no qual se insere, isso mostra que o 

centro principal das ideias de Paulo Freire são justamente o ser humano. 

A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade 
roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é 
distorção da vocação do ser mais. É distorção possível na história, mas não 
na vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é 
vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser 
adotar uma atitude cínica pela desalienação, pela afirmação dos homens 
como pessoas, como “seres pra si”, não teria significação. Esta somente é 
possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, 
não é, porém, destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera 
a violência dos opressores e esta, o ser menos 41 

 

 Desse modo, o ser menos não deve ser discernido como vocação onto-

lógica do ser humano, mas, como uma condição ontológica do ser mais. Para 

que se liberte aqueles que são oprimidos é necessário liberta-se antes. Opres-

sores e oprimidos encontram-se em posições onde a inversão de papeis ora se 

faz presente. Nos oprimidos, o medo da liberdade é o medo de assumi-la. Nos 

opressores, é o medo de perder a ‘liberdade’ de oprimir. (FREIRE, 2005) 

                                            
40 FORTUNA, Volnei. A relação teoria e prática na educação em Freire. REBES - Rev. 

Brasileira de Ensino Superior, 1(2): 64-72, out.-dez. 2015 
41FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005 
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Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisa-
mente porque não a tem. Não é também a liberdade um pontro ideal, fora 
dos homens, ao qual inclusive eles se alienam. Não é uma ideia que se faça 
mito. É condição indispensável ao movimento de busca em que estão inscri-
tos os homens como seres inconclusos (...). A libertação, por isto, é um par-
to. E um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem no-
vo que só é viável na e pela superação da contradição opressores-
oprimidos, que é a libertação para todos. A superação da contradição é o 
parto que traz ao mundo este homem novo não mais opressor; não mais 
oprimido, mas homem libertando-se.42 

  

 A partir dessas considerações, Paulo Freire ressalta a importância da 

práxis verdadeira, onde a própria práxis é determinada como a reflexão e ação 

dos homens sobre o mundo para transforma-lo. Sem ela, é inconcebível a su-

peração da contradição opressor-oprimidos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42 Ibid 
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4  PROBLEMATIZAÇÃO E LIBERTAÇÃO DO ENSINO JURÍDICO 

 Freire, em sua Pedagogia do Oprimido, trata da questão da vocação 

ontológica que os sujeitos possuem: os de serem mais. Nesse sentido, traz que 

essa vocação compreende o que seria o processo de humanização do sujeito. 

Em contrapartida, estabelece que a deturpação dessa vocação tem como con-

sequência o processo de desumanização. 

Paulo Freire, em sua obra Pedagogia do Oprimido, trata da questão da "vo-
cação" e da "desumanização". "Vocação" humanitária individual no sentido 
do "eu" que busca respostas a seus problemas, visando alcançar a cidada-
nia, a justiça, o "ser mais" e, por que não dizer, a própria felicidade, como 
realização pessoal e coletiva. "Desumanização", o "ser menos", como antí-
tese do pensamento anteriormente descrito, no sentido de opressão e de in-
justiça.43 

 

 É possível notar que a prática educativa mais utilizada pelas faculda-

des/universidades de ensino superior é a da educação bancária. Essa percep-

ção se dá desde a forma de arrumação das salas de aula (cadeiras enfileira-

das) até ao posicionamento dos estudantes (que nada sabem) e professores 

(que tudo sabem). Estes à frente, em posição superior, de tudo saber e aqueles 

sentados com canetas na mão anotando tudo acriticamente.  

Essa prática do ensino jurídico clareia perfeitamente a situação onde os 

educadores e educandos coexistem em pontos opostos. O processo de ensino 

bancário, transforma vocações e convicções em uma prática totalmente racio-

nal e disfarçada de neutralidade, dogmática e tecnicista, onde a existência é 

fundamentada para manter os privilégios e desigualdades sociais.  

 Nesse cenário, a existência de cursos de Direito nesses moldes, perpe-

tua a mercantilização do ensino jurídico que ocorre desde a sua implantação no 

solo nacional. Esse modelo existe para que os possuidores do saber jurídico 

operacionem o Direito de modo a manter os tradicionais valores liberais. O tec-

                                            
43 MARTÍNEZ, Sergio Rodrigo.  Pedagogia jurídica.  Curitiba:  Juruá,  2005. 
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nicismo em detrimento do conhecimento é amparado pela atual sociedade bur-

guês-tecnicista. 

 Álvaro de Melo Filho44 traz o que seriam os principais dualismos exis-

tentes que contribuem para a crise do ensino jurídico. Primeiramente o autor 

discorre sobre a questão da abundância de faculdades de Direito no Brasil em 

contrapartida à péssima qualidade de ensino. 

 Conforme verificamos no capítulo 2, esse movimento de expansão do 

número de faculdades no país se deu com as chamadas Faculdades Livres, na 

República Velha e acabaram por mercantilizar o ensino jurídico uma vez que o 

Estado não controlava de forma eficaz o ensino nessas faculdades.  

 A criação de faculdades de Direito de forma descontrolada acaba por 

profissionalizar o curso de uma maneira tecnicista, dogmática, pois, o sujeito 

que busca a formação em uma dessas faculdades, busca na realidade uma 

forma de ascender/manter a sua condição social. Nesse sentido, Paulo Freire 

já trazia que “quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser 

opressor” (FREIRE,1998). Inegável é o fato de que o curso de Direito possui 

um grande atrativo para aqueles que desejam se tornar opressores.  

 Em partida, MELO FILHO, aduz que outro fator que contribui para a 

crise do ensino jurídico, e que já fora citado acima, refere-se à relação entre 

educador e educando, que FREIRE (1998) conceitua como educação bancária.  

Conforme já visto, esse tipo de educação baseia na premissa de que o 

professor tudo sabe e o estudante nada sabe, ignorando todo o conhecimento 

que o educando já possui. Freire conceitua essa relação de “alienação da igno-

rância”, onde o educando é sempre ignorante, independentemente da situação. 

Desse modo, o educador, como possuidor absoluto do conhecimento, deposita 

nos educandos o saber como se depositasse algo em um recipiente vazio. 

                                            
44 MELO FILHO, Álvaro. Por uma revolução no ensino jurídico. Revista Forense. Rio de 

Janeiro: Forense,1993. v. 322, p. 9-15, abr./mai./jun, 1993. 
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Mantida a prevalência das aulas expositivas como procedimento didático-
pedagógico, muito pouco se pode fazer para alterar o atual estado das coi-
sas em matéria de ensino jurídico, pois que, tais perfis de competências e 
habilidades são referenciais inadequados à formação profissional compe-
tente para atender as demandas sociais atuais. 45 

 

Na educação jurídica essa relação é intensificada por conta do perfil do 

docente de Direito. Raro encontrar o educador jurídico que possui dedicação 

exclusiva à docência e que seja um ativista no projeto de pesquisa e extensão. 

Freire preceitua que a pesquisa é a força motriz para o ensino. 

Em seguida, MELO FILHO aponta que o ensino jurídico sendo um ensi-

no que se encontra preso a um padrão estático, torna-se não reflexivo e sem 

criticidade. Isso ocorre porque os dogmas aos quais a maioria das disciplinas 

jurídicas encontra enraizados (leis, códigos, ordenamentos) acaba por confinar 

o estudante de Direito em um lugar onde também se encontra o Direito positi-

vo. 

Impende destacar que, por mais que se encontre no mesmo lugar que o 

Direito positivo, não significa que não se deva o educador ensinar o educando 

a refletir criticamente o raciocínio jurídico. No entanto, o que se verifica é um 

ensino onde o Direito permanece sendo pensado da mesma maneira estática, 

sendo dificultado um raciocínio diferente da prática. 

Outro ponto que merece destaque, refere-se às formas de avaliações. 

Os discentes são impelidos a reproduzir os dogmas dos manuais de maneira 

acrítica, não-reflexiva, pois essas avaliações da forma que são cobradas anali-

sam apenas a capacidade de memorização e reprodução dos manuais dos es-

tudantes. Esses modelos de avaliação cerceiam a capacidade criadora dos 

educandos, sendo estes meros repetidores de doutrina e de dizeres do docen-

te. 

                                            
45 MARTÍNEZ, Sergio Rodrigo.  Pedagogia jurídica.  Curitiba:  Juruá,  2005. 
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Dessa maneira, a educação jurídica acaba por não ser raciocinada pelos 

estudantes, pois os mesmos ao se encontrarem na posição de meros repetido-

res de doutrina, não refletem sobre a opressão que existe na sociedade.  

A retórica de grande parte dos juristas de mudança da sociedade atra-

vés do Direito acaba sendo inútil, pois não há uma práxis que seja voltada para 

este fim. Não adianta bravejar pela defesa dos direitos fundamentais se a nor-

ma não possui um conteúdo que seja coerente com a realidade. Para que ocor-

ra de fato uma transformação, se faz necessário uma práxis conexa com a rea-

lidade, não apenas com a norma positiva. 

Ademais, uma realidade universitária que tenha o tripé ensino-pesquisa-

extensão por todo o seu currículo de forma separada e não unificada, acaba 

por suprimir a produção de conhecimento, conforme será explicitado abaixo. 

 A pesquisa da maneira como é feita pelos educandos, acaba sendo li-

mitada por meras repetições de manuais, não extrapolando as barreiras des-

tes. Não se pesquisa a realidade a qual os sujeitos estão inseridos, apenas a 

aplicação da norma formal naquele caso, impedindo que se ultrapasse o pró-

prio parecer existente do Direito sobre a situação. Não se trata de objetificar o 

sujeito para realizar um julgamento sobre ele, dessa maneira se tornaria uma 

prática opressora por não permitir que este sujeito participe como pesquisador. 

 Outrossim, Paulo Freire defende o uso do termo comunicação ao invés 

de extensão, pois o termo extensão possui o significado de estender conheci-

mentos, que vai de encontro com a pratica de ensino libertadora que o autor 

defende. Pois bem, essa prática, ao invés de levar os educandos a alçarem 

voos extra faculdade, acabam por prender os educandos nos muros da educa-

ção bancaria mais uma vez, pois acaba ficando limitado a palestras onde ape-

nas os palestrantes, que tudo sabem, ficam à frente depositando “conhecimen-

to” no público (estudantes), que nada sabem. 

 O instante em que abre ao público para que se ocorra debates sobre o 

que fora visto acaba por não ser proveitoso, pois os muros da educação bancá-
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ria impedem os estudantes de questionarem o palestrante com intuito de que 

seja criado um momento de produção conjunta de conhecimento, limitando a 

perguntas temerosas sobre o tema. O máximo que se verifica são outros pro-

fessores questionando o palestrante, construindo, nesse caso, uma outra ponte 

palestrante/professor. 

 Dessa maneira, acaba por criar uma outra relação de opressores e 

oprimidos, nesse caso, outro se transforma em opressor (palestrante que pos-

sui uma posição privilegiada) e os estudantes mais uma vez se encontram na 

posição de oprimidos, sendo meros espectadores do processo de formação do 

saber. 

 Outra forma de comunicação existente é o do estágio obrigatório. Essa 

prática acaba sendo uma forma de execução do exercício da profissão da ma-

neira como já se é executada sem dar margem para que se opere o Direito  de 

maneira diferente. Nesse sentido, colocam o estudante para que siga o que 

comumente já se faz, aprendendo como funciona a estrutura na pratica.  

 O estágio, da maneira como é feito, acaba sendo igualmente falho pois 

impede que o educando vá para a comunidade e veja os problemas reais fora 

das grades universitárias, levando a academia à comunidade. O estágio obriga-

tório acaba confundindo o Direito como sendo apenas mero desatador de con-

flitos.  

 O educando que perpassa por essa relação de ensino-pesquisa-

comunicação e tem que estudar para as provas da graduação acaba sendo 

mero repetidor de ideias, pois, a estrutura que se tem (seja na forma de educa-

ção bancaria nas faculdades, seja na pesquisa que não ultrapassa os manuais, 

seja nas palestras que reproduzem o modelo bancário ou nos estágios que 

moldam para que exerça a profissão como já se faz), limita o caminho que este 

educando percorre em toda graduação. 

 Importante a ressalva de que se compreende que não são todas as au-

las e palestras que possuem a prática bancária de ensino como regra. Sabe-se 
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que isso ocorre na maioria das vezes por conta da crise da educação jurídica 

que assola o pais, uma crise que não acompanhou a transformação social. 

 

4.1  DIALOGICIDADE NO ENSINO JURÍDICO  

  A pratica libertadora de ensino de Paulo Freire é baseada no diálogo. 

A partir da dialogicidade, a relação educador educando consegue levar os es-

tudantes a um processo de conscientização da realidade a qual estão inseri-

dos. 

 A partir da processo de conscientização o educando consegue sair da 

situação letárgica de opressão em que está inserido em encontro a uma práxis 

libertadora. Nesse sentido, o papel do educador (que também se encontra em 

uma posição de opressão por conta da crise do sistema educacional, é funda-

mental.  

 O educador jurídico, assim como todos os outros educadores, possui o 

importante papel de não se deixar cair em práticas dominantes, que conse-

quentemente são opressoras de igual modo. Conforme já verificamos no capí-

tulo dedicado à educação Freireana, a práxis libertadora é aquela em que é 

criada em conjunto com os educandos. 

 Somente a partir da criticidade da realidade a qual está inserido que o 

estudante consegue mover-se para uma posição de questionador do Direito 

assim como do sistema ao qual está inserido. Nesse sentido, Freire traz o que 

seriam a chamadas “situações-limite”46 que são aquelas situações desafios 

dentro da academia e que vão para fora dos seus limites. Para que isso ocorra, 

é necessário que o educando passe por um processo de conscientização para 

que atue criticamente frente às situações de injustiça, opressão, desumaniza-

ção. Dessa maneira, os educandos que se vêm como sujeitos de construção 

do mundo em que vivem através da sua práxis, começam a raciocinar o Direito 

                                            
46 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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por uma outra ótica, sendo essa outra maneira de pensar a principal formadora 

do seu perfil como profissional. 

O que quero repetir, com força, é que nada justifica a minimização dos se-
res humanos (...). Não junto a minha voz à dos que, falando em paz, pedem 
aos oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua resignação. Minha voz 
tem outra semântica, tem outra música. Falo da resistência, da indignação, 
da “justa ira” dos traídos e dos enganados. Do seu direito e do seu dever de 
rebelar-se contra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais 
sofridas.47 

 

A dialogicidade, conforme a perspectiva de Paulo freire, consiste em per-

mitir que educadores e educandos possuam uma relação horizontal na sua 

comunicação. Dessa forma a o diálogo se torna o meio pelo qual o educando 

pode expor seus questionamentos e debater o meio que está inserido sendo 

indispensável para a prática pedagógica. Nesse sentido, importante é a discus-

são sobre a “cultura do silêncio” que assola o país. 

 De acordo com Freire48, essa cultura do silêncio fora germinada na 

época da colonização, pois a dependência que é gerada pela relação colônia e 

metrópole acaba por oprimir qualquer tentativa, por menor que seja, de diálogo. 

O Brasil colônia, conforme explanado no capítulo 2, era uma sociedade que 

não possuía uma identidade própria, respirava aquilo que a Metrópole determi-

nava. A educação jesuítica fora uma das responsáveis por essa relação de de-

pendência educacional. A superação dessa cultura apenas é possível a partir 

da prática libertadora educativa, que, através do diálogo crítico, consegue fazer 

surgir um processo de conscientização e como consequência, a criação de um 

novo Direito. 

 Outro ponto importante para a construção de uma prática educativa li-

bertadora para um novo Direito, refere-se à humildade. Para os operadores das 

ciências jurídicas essa acaba sendo uma qualidade que apenas alguns possu-

em. A prática forense acaba por fazer com que os educadores jurídicos utilizem 

disso como discurso de autoridade. Salienta-se também que o próprio ambien-

                                            
47 Ibid 
48 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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te das faculdades de Direito acaba por estreitar a relação entre poder e conhe-

cimento jurídico. 

 O Direito construído através da dialogicidade, é um Direito enxergado 

além da dogmática, do formalismo e que é capaz de solucionar os conflitos re-

sultantes da existência de uma realidade marcada por controvérsias. Entender 

a necessidade de superação desse modelo de aprendizagem jurídica marcada 

por uma prática antidialógica e bancária, através da conscientização do ser dos 

educandos e dos educadores de modo a avançar para uma práxis da realidade 

concreta é o primordial para o desenvolvimento do processo de transformação. 

O objeto a ser conhecido não é de posse exclusiva de um dos sujeitos que 
fazem o conhecimento, de uma das pessoas envolvidas no diálogo. No caso 
da educação, o conhecimento do objeto a ser conhecido não é de posse 
exclusiva do professor, que concede o conhecimento aos alunos num gesto 
benevolente. Em vez dessa afetuosa dádiva de informação aos estudantes, 
o objeto a ser conhecido é colocado na mesa entre os dois sujeitos do co-
nhecimento. Eles se encontram em torno dele e através dele para fazer uma 
investigação conjunta (...). O contato prévio do educado com o objeto a ser 
conhecido não significa, no entanto, que o professor tenha esgotado todos 
os esforços e todas as dimensões no conhecimento do objeto.49 

 

 A simples reprodução do conhecimento jurídico, como uma repetição 

do saber feita de forma automática, sem um raciocínio daquilo que está sendo 

feito, cercado de dogmas, distancia o Direito da vida real. Uma educação pro-

blematizadora, que estimula a dialogicidade e o pensamento crítico dos estu-

dantes da educação jurídica é o necessário para a mudança dessa realidade. 

O diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir so-
bre sua realidade tal como a fazem e re-fazem, Outra coisa: na medida em 
que somos seres comunicativos, que nos comunicamos uns com os outros 
enquanto nos tornamos mais capazes de transformar nossa realidade, so-
mos capazes de saber que sabemos, que é algo mais do que só saber (...) 
através do diálogo, refletindo juntos sobre o que sabemos e não sabemos, 
podemos, a seguir, atuar criticamente para transformar a realidade (...) O 
diálogo sela o relacionamento entre os sujeitos cognitivos (...) O diálogo va-
lida ou invalida as relações sociais das pessoas envolvidas nessa comuni-
cação (...) A comunicação afirma ou contesta as relações entre as pessoas 
que se comunicam, o objeto em torno do qual se relacionam, a sociedade 
na qual estão. O diálogo libertador é uma comunicação democrática que in-

                                            
49 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
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valida a dominação e reduz a obscuridade, ao afirmar a liberdade dos parti-
cipantes de refazer sua cultura.50 

 

 Desse modo, o ensino jurídico deve ser pensado a partir dos educan-

dos (oprimidos pela relação tradicional de educação) e dos oprimidos de ma-

neira geral, pois tanto o Direito quanto a educação podem ser deslumbrados 

como ferramentas para transformação social. Em um modelo de ensino pro-

blematizado, no instante em que o estudante das ciências jurídicas tem uma li-

berdade maior de criatividade, abandonando a repetição de conhecimentos, se 

torna um agente essencial no processo de transformação do Direito.  

 A função social do jurista, segundo Comparato51, consiste em apenas 

fazer cumprir as leis e não criar o Direito, pois, essa atribuição ficou restrita aos 

legisladores. Segundo o autor, a positivação do Direito pelo Estado foi o que 

limitou o jurista ao papel de simples operador do Direito, ignorando o seu papel 

de transformador social. Konder Comparato entende ainda não ser prioridade 

para o jurista brasileiro a reforma do Direito positivo ou a sustentação da estru-

tura normativa vigente por conta da realidade brasileira. 

 Posto isso, para que se tenha o Direito como dispositivo de transforma-

ção da sociedade, é necessário compreender as diversas realidades existentes 

no cenário brasileiro e a partir disso desempenhar a práxis.  

 Diante disso, entender que a educação libertadora é necessária para 

transformação social, significa entender que a educação possui uma natureza 

política. 

(...) toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, ensi-
nando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho gnosioló-
gico; a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos; 
envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; implica, em função de 
seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, 

                                            
50 Ibid 
51 COMPARATO, Fábio Konder. Função social do jurista no Brasil contemporâneo. Em: 

Revista dos Tribunais, v. 670, ano 80, ago. 1991, p. 7-13. 
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qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não poder ser neu-
tra.52 

 

 O educador que se encontra empenhado com a sua práxis libertadora, 

é o educador que entende que é necessário um processo de renovação, substi-

tuir o velho, dar lugar ao novo. O saber é construído a partir de um processo de 

constantes renovações. Nesse sentido, faz-se necessário a máxima de que o 

homem é um ser que se encontra em um constante processo de conscientiza-

ção e par que isso ocorra é preciso que se aja com humildade. Humildade para 

compreender que somos seres inacabados, não absolutos, e reconhecer que 

além de podermos ensinar o outro também pode ensinar, tornando um elo 

completo. 

 Desse modo, a reinvenção do Direito torna-se possível a partir da liber-

tação do educando para uma práxis que seja capaz de torna-lo crítico e incon-

formado, levando a questionamentos capazes de superar os bloqueios coloca-

dos pelos Códigos para além dos muros da academia. O educando que seja 

capaz de enxergar as formas diversificadas do Direito e que, a partir da sua li-

berdade racional crítica consiga ver além das meras interpretações de normas 

jurídicas. 

Diante disso o professor que se dispõe a seguir o roteiro da dialogicidade 

é capaz de acompanhar o ponto de vista do estudante, mesmo que este não 

seja capaz de modificar, a estrutura já imposta, garantindo ao aluno o máximo 

de acesso a informação e ao mesmo tempo explorando o ponto de vista critico. 

De acordo com Morin: 

Seria preciso ensinar princípios de estratégia que permitiriam enfrentar os 
imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar seu desenvolvimento, 
em virtude das informações adquiridas ao longo do tempo. É preciso apren-

                                            
52 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
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der a navegar em um oceano de incertezas em meio a arquipélagos de cer-
teza.53 

 

 A ação dialógica organizada ocorre antes do estabelecimento de uma re-

lação entre professor e aluno, dependendo também do conteúdo programático 

a ser seguido e ao processo avaliativo, que pela visão de Paulo freire possui 

uma diversidade de significados quanto ao que é verificado na educação ban-

caria dos cursos de direito. “Aqui, a avaliação é diagnóstica e somativa, seus 

intuitos são de possibilitar ao professor medir o rendimento dos alunos com vis-

tas na análise de seu próprio rendimento como educador”. (MARTÍNEZ,2005). 

Dessa forma a avaliação não seria vista como algo punitivo e sim como uma 

verificação da aprendizagem. 

Nesse sentido, a problematização ainda surge como essencial no ensino 

juridico, visto que trazer situações que sejam capazes de instigar o poder de 

questionamento. Ainda de acordo com Paulo freire, a mudança deve respeitar 

inicialmente a estrutura tradicional, “desse modo, qualquer modificação para 

melhor, na busca do "ser mais", consiste em garantir a todos a liberdade de 

posicionamento, de expressão e de manutenção de sua práxis educacio-

nal”.(MARTÍNEZ,2005). 

Daí o entendimento de Paulo Freire de que só há liberdade e libertação in-
dividual, quando se entende a posição do outro e não lhe repete os atos na 
mesma oportunidade (exemplo do aluno crítico ao processo pedagógico, 
que depois assume a idêntica postura de professor tradicional). Evoluir é 
antes de tudo aprender a respeitar diferenças e agir com intencionalidade.54 

 

Portanto é essencial o incremento do dialogo, entre educadores e edu-

candos, gerando uma maior eficácia no processo de ensino-aprendizagem, 

possibilitando uma maior interação e desenvolvimento de habilidades criticas. 

                                            
53 Morin, Edgar, 1921- Os sete saberes necessários à educação do futuro / Edgar Morin 

; tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya ; revisão técnica de Edgard de 
Assis Carvalho. – 2. ed. – São Paulo : Cortez ; Brasília, DF : UNESCO, 2000. 

54 MARTINEZ, Sérgio Rodrigo. A evolução do ensino jurídico no brasil, in 
http://www.ensinojuridico.com.br/dmdocuments/Artigo-Ensino-PDF.pdf 
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Tendo como vista os pontos críticos do ensino jurídico, vale demostrar a 

necessidade de mudanças, fazendo com que esse conhecimento vá além da 

sala de aula, e além da automaticidade da estrutura jurídica, estimulando o de-

senvolvimento da capacidade do aluno de argumentar.  

Dessa maneira, a proposta de Paulo Freire defende um novo olhar dos 

papeis representados pelas instituições de ensino e dos docentes e discentes. 

Dessa forma, a autonomia destes atores é de importante relevância. Para Frei-

re, a autonomia é o princípio básico da educação. 

Pela concepção da autonomia Freireana, a verdadeira aprendizagem é 

aquela capaz de modificar o ser humano, tornando-o um ser emancipado, ca-

paz de estabelecer questionamentos, reconhecendo-se diante do meio no qual 

está inserido.  

“Favorecer a autonomia e desenvolver competências pressupõe criar um 

ambiente desafiador e aberto ao questionamento, um ambiente que instiga a 

curiosidade dos alunos, que mobiliza seus conhecimentos, desnuda suas lacu-

nas e estimula-os a eliminá-las” (PERRENOUD, 2000 apud MAGDALENA; 

COSTA, 2003, p. 66). 

Dessa forma seria de grande valia mudanças na maneira como os edu-

cadores transferem seus conhecimentos, gerando duvidas, questionamentos, 

debates, incentivando um pensamento critico, e salientando a necessidade de 

respeito mutuo, rompendo barreiras que impossibilitam o desenvolvimento do 

poder argumentador dos alunos. 

 A partir do momento em que o estudante é capaz de tomar decisões 

nas quais não é regulado por nenhum determinismo, ele pode se tornar um ci-

dadão inserido na sociedade, pensante e capaz de modificar sua realidade. Di-

ante dessa premissa, a reinvenção do ensino jurídico se torna necessária para 

que os educandos desenvolvam a autonomia. O desenvolvimento do educando 

pelo educador que se baseia apenas em aulas expositivas, provas e peças 

processuais é totalmente insatisfatória, pois a autonomia necessária para o de-
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senvolvimento do educando se torna atrofiada através da pedagogia bancária 

de educação. 

 Nesse sentido, pondera perfeitamente Silva: 

[...] as diretrizes metodológicas e curriculares do curso jurídico teriam maior 
endosso público se fossem levados em consideração o contexto sociológico 
e o ambiente comunitário-econômico nos quais a instituição de ensino supe-
rior e seus alunos estão inseridos [...]. [Por exemplo], diversas seriam as ên-
fases de um curso de Direito de uma instituição de ensino contextualizada 
numa grande metrópole, frequentada por alunos pertencentes a grupos so-
ciais historicamente rivais (empresários e trabalhadores assalariados, servi-
dores públicos e cidadãos usuários dos serviços públicos, comerciantes es-
tabelecidos e comerciantes informais, autoridades estatais e integrantes de 
movimentos sociais, etc.). Nesta o estudo não poderia deixar de abrir a dis-
cussão acerca das condições de justiça da legislação (trabalhista, previden-
ciária, administrativa, etc.), da legitimação da autoridade num Estado De-
mocrático de Direito, do Estado interventor e regulador da economia, etc., 
trazendo para a sala de aula o contexto material das desigualdades sociais, 
levando em conta as motivações e experiências dos alunos, nas suas res-
pectivas áreas de atuação.55 

  

 Um novo modelo de educação jurídica deve ser pensado de modo a 

provocar a libertação dos estudantes de Direito das opressões históricas às 

quais foram impostos. Levando em consideração que esses estudantes tam-

bém por diversas vezes se encontram em um papel de opressores na socieda-

de, pelo fato de cursarem um curso de ensino superior em um país marcado 

por desigualdades, uma nova forma de educação jurídica tem o condão de 

transformar esse cenário ao modificar a forma dogmática, formal e tecnicista 

das ciências jurídicas. 

 Ao imergir em um estado de consciência critica voltada para uma prá-

xis libertadora e humanizada, a educação jurídica transforma-se em um impor-

tante meio capacitador de futuro juristas críticos e reflexivos, comprometidos 

em uma mudança do Direito. Para isto, é necessário a superação de dogmas 

dentro da academia, pois esse deve ser o lugar de construção do saber. Deve-

                                            
55 SILVA, H. J. Por um ensino jurídico inclusivo: em diálogo com o pluralismo das reali-

dades sociais. Argumenta, Jacarezinho, n. 15, p. 303-314, 2012. Disponível em: 
http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/download/225/224. Acesso em: 20 de feve-
reiro de 2018 
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se recriar o Direito desde a realidade concreta, dos sujeitos a quem se nega a 

vida humana, “critério-fonte” do próprio Direito56 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante de tudo o que fora exposto nessa pesquisa bibliográfica, a con-

clusão verificada é a de que um modelo de educação baseada muito mais no 

ser mais do educando, na qualidade de ensino e muito menos na formação ba-

seada na individualidade, competitividade e exclusão, é necessária para a 

transformação do ensino jurídico. 

 A educação proposta por Paulo Freire tem como premissa as interrela-

ções e os vínculos afetivos que vivenciam em conjunto para a construção de 

uma práxis capaz de mudar a realidade. O ser humano, como ser de práxis, 

tem a capacidade de conhecer e transformar através da realização do seu tra-

balho e através de uma relação dialógica crítica reflexiva. 

Toda a pedagogia deve ser hoje pedagogia do oprimido. Nenhum pedagogo 
que queira levar a sério sua tarefa educativa pode se eximir desta  tomada 
de partido pela libertação dos oprimidos. Desde sempre o “problema central 
dos homens” é a humanização e as relações humanas; “toda a atividade po-
lítica e pedagógica dos homens para com os homens tem um compromisso 
fundamental com este objetivo”. 57 

  

 A relação entre educador e educandos deve ser uma relação pautada 

na abertura para uma construção conjunta de saberes no intuito de a educação 

jurídica como uma educação libertadora, capaz de atuar diretamente nas rela-

ções entre os sujeitos. Freire, em sua Pedagogia do Oprimido, traz que somen-

te com o amor se é capaz de resgatar a confiança no povo. Apenas com a fé 

nos homens e criação de um mundo que seja menos difícil de amar. (FREIRE, 

                                            
56 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
57 KOWARZIK, Wolfdietrich Schimed. Pedagogia Dialética: de Aristóteles a Paulo Frei-

re. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
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2005). Dessa maneira, através da inspiração Freireana, concebe-se o entendi-

mento que somente o sujeito que é livre consegue amar. Só ama quem possui 

a liberdade. 

 Assim sendo, por meio desse trabalho, fora buscado a reformulação do 

pensamento de Freire, indicando um olhar epistemiológico, ético e crítico do edu-

cando de Direito enquanto ser mais, inserido na sociedade.   
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