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“Docendo disco, scribendo cogito. 

(Ensinando aprendo, escrevendo penso.) 

(Citação latina, autoria desconhecida.) 



 

 

RESUMO 

Este estudo, desenvolvido de março de 2006 a novembro de 2008, teve como objetivo 

investigar que saberes pedagógicos norteiam a docência de bacharéis docentes do curso 

de Direito de uma instituição de educação superior privada de Brasília. A pesquisa 

pautou-se em três eixos: educação superior e instituições de educação superior privadas; 

saberes pedagógicos e construção pedagógica e práticas pedagógicas. A metodologia 

privilegiou a abordagem qualitativa e o estudo de caso e, para a obtenção das 

informações, foram utilizados análises de documentos, entrevistas com professores e 

questionários com alunos. Com o apoio teórico de Abramovich (1985), Anastasiou (2005), 

Giolo (2006), Pimenta (2005), Sousa (2003), Tardif (2002), Tardif e Lessard (2005), 

Vásquez (1968), Venâncio Filho (2004), Vieira (2005), e Zabalza (2004) dentre tantos 

outros, foi possível analisar os achados e compreender parte da complexidade que 

permeia a educação superior. O estudo identificou que os saberes pedagógicos dos 

docentes pesquisados se pautam nos saberes disciplinares, confirmando o grande peso 

da tradição positivista no curso de Direito e nos saberes da experiência. Nos saberes da 

experiência, destacam-se três vertentes fundantes. A primeira delas são as experiências 

adquiridas no contato com a docência, ou seja, as experiências pedagógicas 

propriamente ditas. A segunda delas são as experiências adquiridas no exercício da 

prática jurídica, como operadores do Direito, seja na magistratura, seja na prática 

advocatícia. E a terceira vertente que compõe esses saberes da experiência são os 

saberes adquiridos em suas experiências como alunos, delineando modelos de 

professores que são copiados, negados ou adaptados. Foram identificadas algumas 

dificuldades que impactam a construção dos saberes pedagógicos, dentre elas podemos 

destacar: a pouca importância e até uma certa resistência ao pedagógico no curso de 

Direito em que é comum a percepção de docência como dom, como habilidade inata; 

pouca interlocução pedagógica entre os professores devido ao número grande de 

docentes e ao número reduzido de encontros intermediados pela instituição; 

desconhecimento por parte de vários docentes interlocutores da proposta pedagógica da 

instituição e do curso que norteia a atuação do docente , a percepção do curso de Direito 

como curso preparatório para concursos públicos por parte de alguns alunos e problemas 

curriculares específicos como falta de concomitância entre algumas disciplinas de direito 

material e as suas correspondentes de processos e densidade de alguns conteúdos e 

carga horária insuficiente, seguindo uma tendência geral de aligeiramento na educação 

superior. Grande parte dos alunos interlocutores verbalizou a questão da deficiência, no 



 

 

curso de Direito analisado, da prática da oralidade, tão importante para o desempenho do 

profissional da área jurídica. Tais dados nos permitem confirmar que a construção dos 

saberes e práticas pedagógicas dos bacharéis docentes na educação superior ainda é 

fruto de um trabalho solitário e fragmentado.  

Palavras chave: educação superior, saberes pedagógicos, práticas pedagógicas, 

bacharéis docentes e docência jurídica. 



 

 

ABSTRACT 

This study was carried out between March, 2006 and November, 2008 and had as its 

main objective to investigate which pedagogical knowledge guides the teaching practice 

of professors of a Law School in a private institution of higher education in Brasília. The 

research was based on the following concepts: higher education; private instituions of 

higher education; pedagogical knowledge; teaching practice and pedagogical 

construction. The method chosen was qualitative research, a case study, and data was 

collected through analysis of documents, interviews with professors and questionnaires 

for students. Abramovich (1985), Anastasiou (2005), Giolo (2006), Pimenta (2005), Sousa 

(2003), Tardif (2002), Tardif and Lessard (2005), Vásquez (1968), Venâncio Filho (2004), 

Vieira (2005) and Zabalza (2004) among others gave the theoretical support for this study, 

essential to analyse data collected and understand the complexity involved in higher 

education. This study identified that the interlocutors of this research build their 

pedagogical knowledge based mainly on their discipline knowledge, confirming the great 

influence of the positivist tradition in Law schools and also on their experiential 

knowledge. Three components were identified within the concept of experiential 

knowledge. The first are the experiences acquired in the teaching practice that is, the 

pedagogical experience. The second are the experiences acquired either as lawyers or as 

magistrates and the third are the experiences acquired as students, outlining models of 

professors/teachers that are copied, adapted or denied. Some difficulties that cause an 

impact on the construction of the pedagogical knowledge were identified. Among them we 

could emphasize: some resistance and little importance given to the pedagogic aspects of 

teaching by professors; perception of teaching as a natural skill which results from some 

natural, inborn characteristics of personality; little pedagogical interlocution among 

professors mainly due to the great number of them and the few pedagogical meetings run 

by the institution; lack of information about the pedagogical project of the institution and of 

the course which outline guides to the teaching practice ; perception of the course, by 

some students, as a preparatory course for public exams and some specific problems 

related to the school curriculum such as dense content, not enough number of hours for 

some disciplines and the fact that there is no concomitance between some theoretical 

disciplines and their corresponding practice ones. The majority of the students interviewed 

voiced their feeling of lack of preparation for public speaking, a very important ability 

required from lawyers. Such findings allow us to say that the construction of the 



 

 

pedagogical knowledge and of the teaching practice by these professors is still the result 

of a lonely and fragmented work. 

Key words: higher education, pedagogical knowledge, teaching practice and 

graduate of a school of law or bachelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 13 

O passado explicando o presente e modelando o futuro ..................................................... 16 

 

CAPÍTULO 1: METODOLOGIA ...................................................................................... 22 

1.1 – A abordagem da pesquisa ....................................................................................... 22 

1.2 – O tipo de pesquisa ................................................................................................... 25 

1.3 – O campo da pesquisa .............................................................................................. 26 

1.4 – Os interlocutores da pesquisa ................................................................................. 28 

1.5 – Os procedimentos e instrumentos de pesquisa ....................................................... 30 

 

CAPÍTULO 2: O CENÁRIO ............................................................................................. 35 

2.1 – Origens e evolução histórica da educação superior no Brasil .................................. 35 

2.2 – As origens e evolução histórica da educação superior privada no Brasil ................. 43 

2.3 – A educação superior privada no Distrito Federal ..................................................... 51 

2.4 – A docência em instituições de educação superior pública e privada no Brasil ......... 62 

 

CAPÍTULO 3: FORMAÇÃO DOCENTE E CONCEPÇÕES DE DOCÊNCIA ............ 73 

3.1 – O que nos conta a história ....................................................................................... 73 

3.2 – A docência no ensino jurídico .................................................................................. 80 

3.3 – As concepções de docência encontradas: entre a transmissão e a reflexão ........... 82 

 

CAPÍTULO 4: SABERES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS .......................................... 97 

4.1 – Saberes pedagógicos: entre a experiência e conhecimentos disciplinares .............. 97 

4.2 – Entre a prática reiterativa espontânea e a criadora reflexiva ................................. 106 

4.3 – As práticas docentes sob o olhar do professor ...................................................... 107 



 

 

4.4 – Percepções de avanços e dificuldades sob a ótica do professor ........................... 117 

4.5 – E o que pensam os alunos? .................................................................................. 120 

A guiza de conclusões ............................................................................................. 127 

 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 131 

 

APÊNDICES .................................................................................................................... 136 

APÊNDICE 1 – Roteiro de entrevista semi-estruturada da assistente pedagógica ......... 137 

APÊNDICE 2 – Roteiro de entrevista semi-estruturada para professores ...................... 139 

APÊNDICE 3 – Questionário para alunos....................................................................... 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

INTRODUÇÃO 

“Quando eu descobri todas as respostas da vida, mudaram-se as perguntas.” 

                                                                                               Sócrates 

O objeto de investigação desta pesquisa se refere à construção dos saberes 

pedagógicos que norteiam o trabalho docente de bacharéis que atuam no ensino jurídico 

em uma instituição de educação superior privada do Distrito Federal.  

Não é o ineditismo do tema que justificou minha escolha, mas sim a preocupação 

em ampliar a discussão para se compreender um fato bastante comum nesse segmento 

da educação: o bacharel em função docente. Trata-se de uma situação que surgiu com a 

própria educação universitária, no entanto, o aumento da demanda por esses cursos a 

partir da década de 80 fez com que esse setor atraísse grupos econômicos que viram na 

atividade boas oportunidades de negócio, desencadeando a ampliação do número de 

universidades, centros universitários e, principalmente, faculdades isoladas.  

O cenário das instituições de educação superior privadas já vem sendo objeto de 

estudo de vários pesquisadores. Na realidade brasiliense, cabe destacar os estudos 

realizados por Sousa (2003)1, referência obrigatória para analisar a constituição do 

ensino superior privado no Distrito Federal no período de 1995 a 2001. Nele foram 

contempladas todas as instituições de ensino superior locais criadas até o ano de 2001- 

trinta e nove mantenedoras, duas das quais de natureza pública, totalizando sessenta e 

cinco instituições. 

A expansão se configurou seguindo a tendência geral. No “Resumo” de sua tese 

de doutorado, Sousa (2003) afirma:  

Em geral, a política educacional adotada pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso em seus dois mandatos (1995-1998 e 1999-2002) foi 

compreendida pelas instituições investigadas como adequada, por ter 

estimulado a atuação da esfera privada no ensino superior. Nessa lógica, 

a tendência histórica de incentivo à ampliação de vagas na educação 

superior por meio do segmento privado não foi revertida, mas, ao 

contrário, reforçada. 

Conseqüentemente, a ampliação do número de tais instituições gerou também o 

aumento do número de profissionais de diversos campos científicos atuando como 

docentes. Tal ampliação, todavia, não se deu associada ao entendimento de que o 

espaço da sala de aula não se restringe somente a um repasse de conteúdo, mas a um 

                                                           
1
 SOUSA, J. V. de. O Ensino Superior Privado no Distrito Federal: uma análise de sua recente 

expansão (1995-2001). Brasília, SOL/UnB, 2003. Tese de doutorado em Sociologia. 
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conhecimento que demanda saberes pedagógicos que compõem a docência. O que se 

constata, porém, é que os bacharéis não possuem, em sua formação inicial, preparação 

para a atividade pedagógica. O conhecimento específico em diferentes áreas do saber é 

o que caracteriza a sua formação inicial. Esse conhecimento, entretanto, não garante 

necessariamente a boa qualidade dos trabalhos realizados por esse profissional no 

âmbito da sala de aula. Pimenta e Anastasiou (2005: p. 104) a esse respeito escrevem: 

[...] e os profissionais das várias áreas (médicos, dentistas, engenheiros, 

advogados, economistas, etc.) adentram o campo da docência no ensino 

superior como decorrência natural dessas suas atividades e por razões e 

interesses variados. Se trazem consigo imensa bagagem de conhecimento 

nas suas respectivas áreas de pesquisa e atuação profissional, na maioria 

das vezes nunca se questionaram sobre o que significa ser professor. Do 

mesmo modo, as instituições que os recebem já dão por suposto que o 

são, desobrigando-se, pois, de contribuir para torná-los. Assim, sua 

passagem para a docência ocorre “naturalmente”; dormem profissionais e 

pesquisadores e acordam professores.  

E, no terreno do senso comum, quantas vezes já se afirmou que o bom professor 

é reconhecido não somente pelo conteúdo de sua área de conhecimento mas também 

por sua “didática”. Utilizado dessa maneira o conceito de didática é identificado como um 

saber fazer que é exigido do professor além do referido conhecimento disciplinar. Quem 

ensina ensina algo a alguém e o ensino se caracteriza por ação associada, articulada à 

aprendizagem. É impossível falar em ensinar sem falar em aprender. Ensinar é professar 

um saber, mas é também fazer outros se apropriarem desse saber. A esse respeito 

Roldão (2007:101) escreve:  

O professor profissional – como o médico ou o engenheiro nos seus 

campos específicos - é aquele que ensina não apenas porque sabe, mas 

porque sabe ensinar. E saber ensinar é ser especialista dessa complexa 

atividade de mediar e transformar o saber conteudinal curricular (isto é, 

que se pretende ver adquirido, nas suas múltiplas variantes)- seja qual for 

a sua natureza ou nível- pela incorporação dos processos de aceder a, e 

usar o conhecimento, pelo ajuste ao conhecimento do sujeito e do seu 

contexto, para adequar-lhe os procedimentos, de modo que a alquimia da 

apropriação ocorra no aprendente. 
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Considero essas reflexões bastante pertinentes para os cursos de Direito, uma 

vez que a própria história do Direito trata a questão do ensino jurídico com detrimento. 

Essa visão, originada do positivismo jurídico, supervaloriza o Direito e suas 

especificidades e relega a um segundo plano suas interlocuções contextuais. Via de 

regra, os docentes atuando nas faculdades e cursos de Direito são contratados por 

apresentarem bastante formação específica na área, sucesso nas atividades profissionais 

e domínio de conteúdo específico desconsiderando os aspectos pedagógicos que 

constituem a profissão docente. 

Partindo-se do pressuposto de ser a profissão docente temporal, historicamente 

situada, e de ser regulamentada por leis historicamente constituídas, podemos ver que a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – nº 9.394 de 20 de dezembro de 

1996 legitima o exercício da docência na educação superior por profissionais de 

diferentes áreas sem a exigência de formação pedagógica. Não obstante a LDB 9.394, 

em seu Título VI, “Dos Profissionais da Educação” determinar as exigências quanto à 

formação de docentes para atuar na educação básica (artigo 62), trata de maneira 

diversa a preparação para o exercício do magistério superior: 

Art.62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 

quatro primeiras séries do ensino fundamental. 

No artigo 65, isenta-se da prática de ensino a formação docente para a educação 

superior:  

Art.65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá 

prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

            O artigo 66 estabelece: 

Art.66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 

nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado. 

            E mais, o decreto número 5.773 de 9 de maio de 2006 dispõe: 
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Art.69. O exercício da atividade docente na educação superior não se 

sujeita à inscrição do professor em órgão de regulamentação profissional. 

Como se percebe o artigo 66 da LDB legitima a graduação e a pós-graduação, 

tanto stricto como lato senso realizada em qualquer área de especialidade como 

exigência legal para o exercício da docência universitária. É a primazia do conhecimento 

disciplinar sobre a docência, tão comum na educação superior. Porém, quem de nós 

pode afirmar que nunca ouviu comentário recorrente entre alunos quando, avaliando 

determinado professor, dizem: O professor X sabe muito conteúdo, porém não aprendi 

nada com ele. A aula dele é horrível. Não tem a menor didática. 

Sou filha, irmã e esposa de bacharéis em Direito, Economia e Medicina, que 

exerceram ou ainda exercem atividade docente na educação superior. Consigo ver hoje 

que as palavras universidade, faculdade, aula, professor, educação, há muitos anos, 

fazem parte de meu repertório. Nesse sentido, o meu ingresso no mestrado, em fevereiro 

de 2007, pode ser comparado a uma viagem introspectiva e retrospectiva, pois também 

eu, por alguns anos e considerando somente minha formação inicial, fui uma bacharela 

em História que ministrava aulas. 

Concordo com Bello (2002) quando diz suspeitar que não escolhemos os temas 

de nossas pesquisas mas, sim, somos escolhidos por eles. Assim, a reflexão sobre o que 

desejo investigar no mestrado é também minha busca pessoal por respostas para 

inquietações e para a eterna reconstrução de minha identidade profissional iniciada há 

mais de vinte anos. Sei que, provavelmente, encontrarei respostas para algumas de 

minhas perguntas e inquietações que motivaram essa reflexão, contudo também sei que, 

como Sócrates tão bem colocou um dia, esses achados possivelmente gerarão, dentro 

do processo dialético de construção do conhecimento e da minha identidade profissional, 

inquietações novas que se transformarão em inéditas perguntas para mim. 

O passado explicando o presente e modelando o futuro 

Rever nossa história de vida, trajetória pessoal e profissional nos ajuda a 

compreender melhor o indivíduo que somos hoje.  A identidade não é um dado adquirido, 

não é uma propriedade, nem um produto. Identidade é um processo de construção 

dinâmico, dialético, conflitual e nunca acabado, no qual simultaneamente moldo e sou 

moldada, condicionada pelo tempo histórico e espaços físico, social e afetivo. Quanto 

mais me conheço, mais percebo as razões de por que sou única na minha individualidade 

mas, ao mesmo tempo, universal e temporal na minha historicidade. 
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A opção por uma carreira docente foi sendo destilada ao longo de minha vida. 

Não foi uma opção que se delineou logo cedo na minha infância ou adolescência.  Pelo 

contrário, foi uma decisão pensada e sofrida. Única filha dos seis filhos de um bacharel 

em Direito que por alguns anos assumiu função docente em uma universidade privada, 

tive sempre um tratamento “especial” dado por meus pais, por ser a única garota da 

família. Especial no sentido de menos cobranças e menos rigor, com exceção na área de 

desempenho escolar: nesse quesito a exigência de bom desempenho era a mesma para 

todos os filhos, não importando o sexo. Boa aluna na escola jesuíta, onde estudei e 

concluí o então segundo grau, vi chegar o vestibular e a necessidade de fazer minha 

opção profissional com muitas dúvidas. Era ótima aluna em Português, Inglês, História, 

adorava Biologia e era boa aluna em Física. Como conciliar tantos interesses diferentes 

em uma só escolha profissional? Conversando com meu pai sobre minhas dúvidas 

quanto à escolha de uma profissão, mencionei que pretendia fazer a inscrição para o 

vestibular de História e ouvi dele o comentário que hoje, como mestranda, resgato: 

“Minha filha, você sempre foi uma ótima aluna. O curso de História é um curso 

maravilhoso, mas a profissão de professor é muito desvalorizada. Você é inteligente, não 

desperdice seu talento em uma profissão tão desprestigiada e difícil como a de professor. 

Faça Direito.” 

A despeito do comentário, fiz bacharelado em História e também licenciatura em 

Língua Inglesa, começando minha atividade docente como professora de inglês em 1985, 

em uma escola de língua inglesa de Brasília/DF. Felizmente, posso dizer que, mesmo 

após tantos anos, ainda concordo com Rios (2006: p.17) quando diz: 

Uma das coisas que realizo com maior alegria é ensinar, fazer aulas. 

Gosto das aulas tanto quanto gosto daquilo que ensino. Fui escolhendo 

devagar o meu ofício e hoje tenho certeza de que não poderia fazer 

melhor escolha. Pode soar romântico este testemunho, quando se 

considera a situação em que vivem os professores no Brasil. Não penso 

que sou uma exceção, um caso raro. Não deixo de enfrentar limites, de 

querer de vez em quando “largar tudo“, de ver às vezes a esperança se 

afastar. Entretanto, é no próprio espaço do trabalho que “esperanço “de 

novo, que retomo com vigor a luta, que encontro possibilidades e 

alternativas. 

Trabalhei como professora em cursos de nível básico, intermediário e avançado e 

também com crianças, adolescentes e adultos. Após alguns anos atuando somente em 
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sala de aula, fui convidada a desempenhar novas funções. No trabalho docente, assumi 

os cargos de Coordenadora da Cultura Inglesa de Brasília e, posteriormente, Diretora da 

Cultura Inglesa e do Independent British Institute (IBI) no processo de fusão dessas duas 

escolas. Nessas funções envolvi-me, diretamente, no processo de formação de 

professores e essa vivência profissional me fez lidar, no dia a dia, com a questão da 

construção de saberes pedagógicos de profissionais com grande competência lingüística, 

mas sem formação docente.  

É bem comum, na área de ensino de idiomas, encontrarmos bacharéis dos mais 

diferentes campos de saber com altíssima competência lingüística em uma segunda 

língua por terem tido a oportunidade de viver e estudar fora do país, às vezes, por muitos 

anos. E é também comum que esses mesmos profissionais, logo que regressem ao 

Brasil, busquem manter a competência lingüística exercendo uma atividade docente que 

lhes assegure o contato essencial com a língua para manter a proficiência adquirida. 

Embora tenham o conhecimento específico da área, falta-lhes a formação docente. Por 

outro lado, a situação inversa também é freqüente. Tem-se a formação docente, mas 

falta o domínio específico da língua que se vai ensinar. É angustiante constatar que 

muitos profissionais com licenciatura em língua inglesa não possuem o saber de 

especialista necessário para lidar com alunos altamente proficientes nessa segunda 

língua. Assim, dois problemas podem ser identificados: a falta de formação pedagógica e 

a insuficiência de conhecimento específico. 

Mas é possível um profissional não docente, sem formação pedagógica, ser um 

professor competente? O que é um professor competente? Como é feita essa construção 

pedagógica? Rios (2001: p. 88) afirma: 

A competência guarda o sentido de fazer bem o dever. Na verdade, ela se 

refere sempre a um fazer que requer um conjunto de saberes e implica 

posicionamento diante daquilo que se apresenta como desejável e 

necessário. É importante considerar-se o saber, o fazer e o dever como 

elementos historicamente situados, construídos pelo sujeito em sua práxis. 

Competência se revela na ação– é, na prática do profissional, que se 

mostram suas capacidades, que se exercitam suas possibilidades, que se 

atualizam suas potencialidades. É no fazer que se revela o domínio dos 

saberes e o compromisso com o que é necessário, concretamente, e que 

se qualifica como bom -por que e para quem . Assim, a dimensão técnica 

é suporte da ação competente. 
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Trabalho desde 2006 como professora da Escola de Línguas da Universidade de 

Brasília/UnB. A Escola de Línguas é ligada ao curso de Letras e Tradução da UnB e 

oferece cursos em vários idiomas (Inglês, Francês, Alemão, Espanhol e Mandarim entre 

outros) à comunidade e, também, ao segmento corporativo, atendendo autarquias, 

ministérios e empresas estatais. No momento, estou ministrando aulas de “inglês para 

negócios” no programa de captação em línguas estrangeiras para funcionários do Banco 

Central do Brasil (BACEN), tenho uma turma de inglês geral avançado para alunos da 

universidade no pavilhão João Calmon e coordeno um curso de inglês jurídico na OAB. 

Recentemente, em uma de minhas aulas, o tópico que se colocou para discussão dos 

alunos, ao final de uma unidade, foi o de projetos pessoais para depois da aposentadoria. 

Entre os sonhos de tornar-se fazendeiro, fazer artesanato, viajar, abrir restaurante e ser 

comentarista de futebol, ouvi de um especialista em tecnologia: “Vou dar aulas. Vou ser 

professor universitário.” 

Mas se a docência é reconhecida como campo de conhecimentos específicos, ou 

seja, se ela constitui um campo específico de intervenção profissional na prática social, 

não é qualquer um que poderia ser professor na educação superior. Em teoria, sim, 

porém, não é o que acontece no mercado profissional. Há um certo consenso de que a 

docência neste nível não requer formação no campo pedagógico. Para exercê-la, seria 

suficiente o domínio de conhecimentos específicos, pois o que a identifica é a pesquisa 

e/ou o exercício profissional no campo. Segundo Pimenta & Anastasiou (2002: p.37): 

Na maioria das instituições de ensino superior, incluindo as universidades, 

embora seus professores possuam experiências significativas e mesmo 

anos de estudos em suas áreas específicas, predomina o despreparo e 

até um desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e de 

aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do momento 

em que ingressam na sala de aula. 

É correto supor que, provavelmente, esse desejo manifesto do meu aluno se 

concretizará, pois a LDB lhe garante as condições legais para o exercício dessa nova 

profissão e as próprias instituições de educação superior o considerarão capaz de 

assumir a docência em um curso na área de Ciência da Tecnologia. 

Após reflexões e questionamentos, marchas e contra marchas, identificou-se o 

problema a ser investigado em minha pesquisa: 
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Que saberes pedagógicos norteiam o trabalho de bacharéis em Direito que atuam como 

docentes em uma instituição de educação superior privada do Distrito Federal? 

Tendo delimitado o objeto e o problema da pesquisa, outros quatro 

questionamentos de apoio foram investigados:  

1-Como o cenário da IES privada interfere no trabalho de bacharéis docentes? 

2-Os bacharéis interlocutores da pesquisa possuem alguma formação pedagógica na 

qual pautam a docência? 

3-Que saberes e práticas pedagógicas adotam no desenvolvimento da docência? 

4-Os interlocutores identificam, no seu trabalho pedagógico, necessidades, obstáculos 

e/ou avanços pedagógicos? 

A partir do quadro problematizador, definiram-se os objetivos que nortearam a 

presente investigação em consonância com tais questões. O objetivo geral a ser 

alcançado foi: 

Compreender que saberes pedagógicos norteiam o trabalho de bacharéis em Direito que 

atuam como docentes em uma instituição de educação superior do Distrito Federal. 

Para atingir tal objetivo, delinearam-se os seguintes objetivos específicos: 

1-Interpretar como o cenário da IES privada interfere no trabalho de bacharéis docentes. 

2-Analisar se os professores interlocutores da pesquisa possuem alguma formação 

pedagógica na qual pautam a docência. 

3-Analisar saberes e interpretar as práticas pedagógicas que adotam no desenvolvimento 

da docência. 

4-Analisar que percepções os interlocutores possuem sobre seu trabalho pedagógico no 

que se refere a necessidades, obstáculos e/ou avanços pedagógicos. 

Na busca desses objetivos, três eixos teóricos foram desenvolvidos: 

1-Educação Superior Privada e docência; 

2-Pedagogia, Didática e Formação docente e  
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3-Saberes pedagógicos e práticas docentes. 

No Capítulo 1, trato da abordagem metodológica da pesquisa, apresentando o 

campo da pesquisa, os interlocutores, os procedimentos adotados e o relato dos 

principais desafios encontrados ao longo deste caminho. 

No Capítulo 2, faço a abordagem do primeiro eixo teórico, com uma breve 

retrospectiva histórica da educação superior pública e privada no Brasil e no Distrito 

Federal, delineando as principais tendências que se configuram nesse cenário. Analiso 

também as especificidades da docência na educação superior privada, ao mesmo tempo 

em que coloco os achados da pesquisa relativos a esse bloco teórico. 

No terceiro capítulo, reflito sobre a institucionalização da formação docente, sobre 

o conceito de Didática e os grandes desafios que se impõem à formação docente na 

educação superior atualmente e, simultaneamente, apresento os achados da pesquisa 

quanto à formação dos nove professores interlocutores que dela participaram, suas 

percepções sobre pedagogia, didática e docência como profissão. 

No Capitulo 4, trato dos saberes profissionais, dos saberes disciplinares e 

curriculares, e os da experiência como fundantes da identidade profissional e da prática 

docente. Também reflito sobre os diferentes tipos de práxis, ao mesmo tempo em que 

apresento os resultados referentes à constituição dos saberes pedagógicos do grupo, 

suas práticas pedagógicas e percepções das maiores dificuldades e avanços 

pedagógicos. Finalizando, apresento as reflexões finais do trabalho. 

O tema é amplo, rico e atual. Acredito ser esta mais uma contribuição para a 

reflexão que, sem dúvida alguma, pode ajudar na análise mais ampla da docência 

superior, abrangendo também os aspectos pedagógicos, pois será a partir da discussão 

da natureza da função específica do professor universitário que se poderá contribuir para 

o avanço e desenvolvimento contínuo de sua formação profissional.  
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CAPÍTULO 1: METODOLOGIA  

[...] a intencionalidade do pesquisador entra na definição do tema, na seleção 

dos documentos, mas principalmente na escolha do método, responsável pela 

cientificidade do seu trabalho. 

(VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY; 2003: p.16) 

Nesta parte do trabalho, divido com o leitor minha trajetória pelo campo rico, fértil, 

algumas vezes imprevisível, mas sempre fascinante da pesquisa. É o convite para uma 

travessia. Travessia que tem saída e chegada, mas também a caminhada. E, folheando o 

meu diário de campo no qual anotei todo o meu percurso de investigação nestes dois 

anos, percebo que ele cumpriu função idêntica à do caderno de notas do grande mestre, 

quando saía nas suas viagens com tropeiros pelos sertões das gerais: ele o enchia de 

anotações, falas e reflexões solitárias que, a princípio, eram somente anotações, falas e 

reflexões solitárias, mas que, posteriormente, quando por ele trabalhadas e alinhavadas, 

se transformavam em textos magníficos. Na verdade, Guimarães Rosa foi além de um 

genial escritor um pesquisador da mesma grandeza. E, sem ter a pretensão de me 

comparar a ele, faço minhas as suas palavras em “Grande Sertão: Veredas ”(1974:52):“ 

Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da 

travessia.” 

Espero que o real tenha se disposto para mim e que minhas anotações, meus 

momentos de reflexão, algumas vezes solitários e outras tantas vezes compartilhados 

com os meus companheiros de jornada, tenham se transformado em contribuição à 

infindável obra de construção do conhecimento.  

1.1 A abordagem da pesquisa 

A produção de idéias e de conhecimentos constitui-se historicamente. Tem um 

caráter coletivo e é a transmissão de idéias, oralmente ou por meio da linguagem escrita, 

que permite acumular conhecimento contribuindo para a justificativa e manutenção da 

própria sociedade ou para sua modificação. 

Segundo Moroz e Gianfaldoni (2006), o conhecimento científico é um tipo de 

conhecimento e a pesquisa científica tem suas características próprias. Embora não haja 

consenso entre os autores sobre as características do conhecimento científico, em 

termos abrangentes, podemos dizer que ele é fruto do questionamento a uma área do 

saber; que é fruto de procedimentos passíveis de repetição por outra pessoa e que tem 
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por objetivo elaborar explicações sobre a realidade, seja preenchendo lacunas num 

determinado sistema explicativo vigente, ou colocando em xeque um dado sistema. 

A pesquisa científica divide-se em dois grandes campos: a pesquisa empírica e a 

pesquisa teórica, sendo o tipo de dado utilizado o fator determinante do tipo de pesquisa. 

Entre os diferentes tipos de pesquisa empírica, encontramos as chamadas pesquisas 

descritivas, nas quais se pode utilizar metodologia tanto qualitativa como quantitativa.  

Para Moroz e Gianfaldoni (2006), a pesquisa descritiva abrange diversos tipos de 

pesquisa, a saber: as pesquisas correlacionais, de desenvolvimento, de estudos de caso, 

de pesquisas de opinião, de levantamentos, de estudos históricos e etnográficos. 

Este trabalho é uma pesquisa empírica, descritiva, de abordagem qualitativa, do 

tipo estudo de caso. Utilizei a abordagem qualitativa, cuja principal característica é a sua 

natureza “compreensiva” ou interpretativa. Assim, parti do pressuposto de que as 

pessoas agem em função de suas crenças e percepções, sentimentos e valores e que 

seus comportamentos têm sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer 

de modo imediato, precisando ser desvelado. Essa opção metodológica, decorrente do 

problema que me propus investigar, dirigiu todas as minhas ações, pois foi o problema 

que dirigiu todo o meu trabalho de pesquisadora. Não é adequado ou mesmo coerente, 

por exemplo, utilizar-se da abordagem fenomenológica como base teórica para uma 

investigação e propor a realização de testes estatísticos para comprovações de suas 

hipóteses.  

Mazzoti e Gwandsznajder (2004) afirmam que os estudos qualitativos têm três 

características essenciais: a visão holística, a abordagem indutiva e a investigação 

naturalística. Por visão holística, entende-se o princípio de que a compreensão das inter-

relações que emergem de um dado contexto é que permite a compreensão do significado 

de um comportamento ou evento. É sob a ótica dessa visão holística que analisei como o 

cenário da instituição de educação superior (IES) interfere no trabalho dos bacharéis 

docentes interlocutores dessa pesquisa. Por abordagem, indutiva entende-se aquela na 

qual o pesquisador parte de observações mais livres, deixando que emerjam, durante os 

processos de coleta e análise de dados, as dimensões e categorias de interesse. E, por 

investigação naturalística, entende-se a investigação na qual a intervenção do 

pesquisador no contexto observado é reduzida ao mínimo. Como pesquisadora, também 

balizei meu comportamento por essas duas características marcantes da pesquisa 

qualitativa. Procurei fazer com que as entrevistas decorressem sempre em ambiente 
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cordial e informal, deixando os interlocutores bastante à vontade para falar, tentando 

intervir o mínimo possível mas procurando estar sempre muito atenta às falas, pois delas 

emergiram dados e fatos novos não antecipados por mim como pesquisadora. Devo 

acrescentar que, talvez por questão de empatia e possivelmente por ser uma 

característica desse grupo de interlocutores ou por tudo isso, eles se mostraram 

participativos e empenhados em contribuir com a investigação.  

Bogdan e Biklen (1994) entendem como pesquisa qualitativa aquela que envolve 

a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, e que enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em 

retratar a perspectiva dos participantes. Em outras palavras, a pesquisa qualitativa 

possibilita a investigação, considerando os diferentes pontos de vista dos interlocutores, 

sem a preocupação em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas antes do 

início dos estudos. Ela possibilita verificar como determinado problema se manifesta nas 

atividades e interações cotidianas de determinados atores sociais, em determinado 

momento e contexto. 

Por ter essas características, Lüdke e André (1986) apontam que o material obtido 

nessas pesquisas necessita ser rico em descrições de pessoas, situações e 

acontecimentos, incluindo a transcrição de entrevistas e extratos de vários tipos de 

documentos para permitir uma amplitude analítica. Autores como Alves-Mazzoti e 

Gewandsznajder (2004) afirmam que a natureza predominante dos dados qualitativos 

são as descrições de situações, eventos, pessoas, interações e comportamentos 

observados o mais detalhados possível. A utilização de citações literais do que as 

pessoas falam sobre suas experiências, atitudes, crenças e pensamentos; de trechos ou 

íntegras de documentos, de correspondências, atas ou relatórios de casos é o 

procedimentos típico de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. E foi dessa 

maneira que procurei verificar os saberes pedagógicos em que os interlocutores da 

pesquisa pautam sua docência, que analisei saberes e interpretei as práticas 

pedagógicas que adotam e que procurei captar as percepções dos interlocutores sobre 

seu trabalho pedagógico no que se refere a necessidades, obstáculos profissionais e/ou 

avanços pedagógicos. É importante ressaltar que, na pesquisa qualitativa, cabe ao 

pesquisador, como sujeito ativo e criativo, construir as experiências com que se depara 

no processo de pesquisa, integrando-as com os referenciais teóricos eleitos para a 

construção da produção teórica. O pesquisador é considerado o principal instrumento de 
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investigação, porém a sua intervenção no contexto pesquisado se reduz ao mínimo 

possível. 

O que pretendi é que o conhecimento gerado fosse ricamente descritivo, que me 

permitisse compreender e interpretar a IES campo da pesquisa, alguns de seus 

professores e alunos gerando não só um conhecimento com valor em si mesmo, mas que 

também fosse gerador de questões para estudos e análises futuras.  

1.2-O tipo de pesquisa 

Utilizei o estudo de caso por ser o tipo de pesquisa descritiva que melhor se 

adequava ao problema que me propus investigar. 

Gil (2007, p.72,73) afirma que o estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um objeto de maneira a permitir seu conhecimento amplo e 

detalhado. Ele é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro de um 

contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidas, e no qual são utilizadas várias fontes de evidência. 

Para André (2005), o estudo de caso é o estudo da particularidade e da 

complexidade de um caso singular, levando a entender sua atividade dentro de 

importantes circunstâncias. Quatro características são essenciais em um estudo de caso 

qualitativo: particularidade, descrição, heurística e indução: 

▪particularidade: significa dizer que o estudo de caso foca uma situação, um programa, 

um fenômeno particular.  

▪descrição: significa dizer que o produto final é uma descrição densa do fenômeno em 

estudo entendendo-se por descrição densa uma descrição completa e literal da situação 

investigada utilizando palavras, imagens, citações literais, figuras literárias. 

▪heurística: significa que os estudos de caso iluminam a compreensão do leitor sobre o 

fenômeno estudado. 

▪indução: isto quer dizer que os estudos de caso, em grande parte, se baseiam na lógica 

indutiva. Em vez de verificação ou hipótese pré-definida, eles permitem a descoberta de 

novas relações, conceitos, compreensão. 
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Gil (2007) observa ainda que o estudo de caso tem sido utilizado com freqüência 

cada vez maior pelos pesquisadores sociais, haja vista servir a pesquisas com diferentes 

propósitos. 

Como esse trabalho tem o foco direcionado para a investigação a respeito da 

formação, da atuação, da construção pedagógica e das percepções dos bacharéis 

docentes de uma IES privada de Brasília sobre o seu trabalho docente, parti do estudo de 

caso. Esta opção baseia-se na possibilidade investigativa para desvendar como se dá 

principalmente esse processo de construção pedagógica desses profissionais no 

cotidiano do contexto universitário de um curso de Direito de uma IES privada de Brasília.  

1.3- O campo da pesquisa  

Existem inúmeras instituições de educação superior em Brasília que apresentam, 

em seus quadros de professores, bacharéis em função docente. A opção por analisar 

uma instituição de educação superior privada no DF associa-se à minha experiência 

profissional, que tem sido, predominantemente, no setor privado, destacando a realidade 

e a lógica de funcionamento desses estabelecimentos. Pesou também na minha escolha 

a constatação da grande heterogeneidade existente na morfologia das instituições que 

compõem esse grupo. Tal fato reforça a necessidade de estudos mais aprofundados 

desses atores que compõem o cenário da educação superior local.  

A instituição que escolhi para ser pesquisada é um centro universitário de 

Brasília2. A opção por esse centro universitário e pelo curso de Direito, dentre tantos 

cursos oferecidos em Brasília, deveu-se a dois fatores. O primeiro deles é o 

reconhecimento pela comunidade local de que a referida instituição é uma instituição 

consolidada e bem estruturada e que, juntamente com a Universidade Católica de 

Brasília, são as duas IES privadas que atendem a um maior contingente de alunos. O 

segundo motivo foi a facilidade pessoal de acesso à instituição. 

O curso de Direito é o curso de maior prestígio social dentre os cursos inúmeros 

oferecidos pela instituição. Ele concentra o maior número proporcional de alunos se 

comparado aos demais e, em especial, o curso de Direito matutino, o que faz com que 

esse curso receba maior atenção por parte da mantenedora. Tal fato torna os achados 

dessa pesquisa significativos no contexto da instituição e do cenário das IES privadas de 

Brasília. 

                                                           
2
 A instituição não será identificada para fins de pesquisa. 
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A instituição escolhida foi inaugurada em 1968 e oferecia naquela época cursos 

de educação superior no período noturno para atender a uma demanda reprimida de 

mercado que não era atendida pela Universidade de Brasília a qual em 1968 somente 

oferecia aulas no período diurno. Na década de 90, o MEC autorizou a faculdade a 

tornar-se o primeiro centro universitário de Brasília. Após 40 anos de sua fundação, 

oferece 26 cursos nas áreas de ciências jurídicas, ciências exatas, ciências sociais, 

ciências da saúde, ciências da educação e tecnologia. 

Possui cerca de 15.000 alunos, sendo que 40% deste total de alunos se concentra 

no curso de Direito. Oferece mestrado em Direito em duas áreas de concentração: 

Relações Internacionais e Políticas Públicas. Conta atualmente com cerca de 80 

mestrandos. Existe um projeto para a oferta de doutorado em Direito, mesmo não 

havendo a intenção por parte da mantenedora, até o momento, de transformar o centro 

universitário em universidade.  

Meus primeiros contatos com a instituição foram feitos em dezembro de 2007, 

com o então Diretor da FAJS (Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais). No início do 

primeiro semestre de 2008, o referido diretor se afastou do cargo que até então ocupava 

e, até o presente momento, ainda não foi escolhido um novo diretor. Por alguns meses, 

embora já tivesse entrevistas agendadas com vários professores interlocutores, por 

sugestão da assistência pedagógica do curso de Direito, aguardei que fosse definido o 

nome do novo diretor para prosseguir meu trabalho. Confesso que foram momentos de 

certa apreensão. O atual diretor acadêmico do centro universitário pesquisado acumula o 

cargo de diretor do curso de Direito. A mudança de direção, no entanto, não alterou em 

nada o meu acesso à instituição. 

Desde o meu primeiro contato, fui extremamente bem recebida pela faculdade de 

Direito, que abriu suas portas a essa pesquisa e que, em momento algum desse nosso 

longo convívio, criou qualquer tipo de dificuldade ao meu trabalho. Pelo contrário, 

procurou sempre colaborar, facilitar ao máximo o meu trabalho de contato com o quadro 

docente e disponibilizar o material solicitado para a pesquisa documental (Plano 

Pedagógico do curso de Direito, planos de aulas e provas).  

Com relação ao contato com os alunos, devo confessar que foi o calcanhar de 

Aquiles no que se refere aos interlocutores. O processo de aproximação foi bastante 

lento, pelos motivos que explico a seguir. A faculdade se compromete, no momento da 

matrícula do aluno, a não repassar seus dados cadastrais a quem quer que seja sem o 
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seu consentimento expresso. Esse compromisso é assumido pela faculdade na forma de 

um contrato assinado pelas partes. Foi então exigido pelo diretor em exercício que eu 

selecionasse os alunos que me interessava por entrevistar. A faculdade os contataria e 

lhes pediria autorização para me repassar seus números de telefone e e-mail, explicando 

superficialmente do que se tratava. Só depois do seu consentimento, é que eu os 

contatava, explicava os detalhes da pesquisa e enviava-lhes o questionário, o que tornou 

o processo extremamente longo e demorado. Inúmeras vezes, eu selecionava os alunos 

e a escola conseguia contatá-los. Às vezes após várias tentativas e no final do processo, 

o aluno não autorizava a divulgação de seus dados cadastrais pois não estava 

interessado em participar da pesquisa. A escola entrava em contato comigo novamente, 

eu fazia novas escolhas e o processo recomeçava mais uma vez. Inúmeras vezes os 

telefones e e-mails haviam mudado mas o aluno não tinha feito a comunicação dos novos 

dados à escola. Vale ressaltar que não faltaram casos de números programados para 

não receber chamadas. 

1.4- Os interlocutores da pesquisa  

O corpo docente do curso de Direito do centro universitário pesquisado é formado 

por cerca de 250 professores. Fez-se necessário estabelecer critérios para a seleção dos 

interlocutores da pesquisa. Assim, para a realização da investigação proposta, os 

interlocutores selecionados foram os seguintes: 

1- Uma assistente pedagógica: o curso de Direito possui duas assistentes pedagógicas, 

que assessoram a direção quanto a assuntos referentes ao ensino jurídico. A escolha de 

quem seria a interlocutora foi feita pela faculdade. Acredito que dois fatores pesaram na 

escolha de uma em detrimento da outra: maior número de anos na instituição e titulação 

acadêmica. Essa assistente pedagógica é a fala institucional do curso no tocante a 

assuntos pedagógicos.  

2- Nove professores do curso diurno, escolhidos segundo os seguintes critérios: 

•Representar os três diferentes tipos de contrato existentes na instituição: 40 horas; 20 

horas e professores horistas.  

•Enquadrar-se em tempos de serviço na instituição assim definidos: 1-5 anos; 6-15 anos 

e mais de 15 anos.  
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Acredito que os critérios “tipo de contrato e anos de serviço na instituição” 

interferem diretamente na prática pedagógica dos interlocutores, na relação que eles 

estabelecem com seus alunos e com a instituição. Por essa razão, constituíram-se 

critérios de escolha para o estudo. O quadro a seguir ajuda a visualizar melhor os 

critérios para a escolha dos interlocutores: 

Distribuição dos Docentes: Tipo de Contrato X Tempo de Serviço 

 

3-Vinte e sete discentes, sendo três de cada professor interlocutor da pesquisa e que 

tivessem cursado pelo menos um semestre letivo com o referido professor. O critério para 

a escolha dos três alunos de cada professor interlocutor foi a menção final, pois acredito 

haver uma relação bastante direta entre a percepção do evento aula, do desempenho do 

professor e o próprio desempenho do aluno. Assim, estabeleci, como critério na escolha 

dos interlocutores discentes, a sua menção final com o professor participante da 

pesquisa: um aluno com menção final SS, um com menção final MS e um aluno 

reprovado. 3 

                                                           
3
 Os professores e alunos selecionados serão identificados com nomes fictícios para preservar 

suas identidades. 

Interlocutores 

 Contrato 40 horas  Contrato 20 horas  Contrato Horista 

0-5 

anos 

5-15 

anos 

+ 15 

anos 

0-5 

anos 

5-15 

anos 

+ 15 

anos 

0-5 

anos 

5-15 

anos 

+ 15 

anos 

Professor 1 x                 

Professor 2   x               

Professor 3     x             

Professor 4       x           

Professor 5         x         

Professor 6           x       

Professor 7             x     

Professor 8               x   

Professor 9                 x 
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Concordo com Tardiff (2005:31) quando diz que:“[...] ensinar é trabalhar com 

seres humanos, sobre seres humanos e para seres humanos.” É inegável a importância 

dos envolvidos no processo educativo. Baseando-me nas falas dos discentes, busquei 

relacionar discursos e práticas pedagógicas e checar as visões das duas partes 

envolvidas – professores e alunos- em um mesmo evento, ou seja, as versões que os 

alunos e os professores tinham a respeito das aulas. 

Deparei-me com dois novos fatos que eu não havia antecipado no meu projeto de 

pesquisa: em algumas turmas não havia alunos reprovados, em algumas turmas não 

havia alunos SS e em algumas turmas havia somente alunos MS e MM. Das nove turmas 

das quais foram retirados os nomes dos alunos interlocutores, somente quatro 

apresentavam os três tipos de alunos: SS, MM e MI. Esse fato em si já é interessante de 

se analisar, mas o que também aconteceu é que às vezes havia somente um aluno SS e 

um aluno MI e esses alunos não aceitavam participar da pesquisa, o que fez com que eu 

repensasse o critério para a escolha dos alunos participantes da pesquisa. O novo critério 

passou a envolver aqueles professores interlocutores da pesquisa e um representante de 

cada tipo de menção final que existisse na turma quando não houvesse os três tipos 

ideais primeiramente definidos. 

1.5-Os procedimentos e instrumentos de pesquisa  

A utilização de procedimentos diferentes é desejável na pesquisa qualitativa pois 

permite um aprofundamento do estudo. Utilizei instrumentos tanto orais quanto escritos, 

um complementando o outro, envolvendo os sujeitos em uma reflexão crítica sobre suas 

próprias experiências, buscando criar espaços de aprofundamento em suas próprias 

subjetividades.  

A análise de documentos foi utilizada visando complementar questões que 

foram focalizadas nas entrevistas. Considerei os registros escritos que puderam ser 

utilizados como fontes de informação, como o projeto político pedagógico da instituição, o 

projeto pedagógico do curso de Direito, planos de aula e provas de alguns professores 

interlocutores da pesquisa. Como esses últimos eram de documentos de 2007, alguns 

deles não estavam mais em posse nem dos professores e nem da faculdade. A análise 

permitiu além do entendimento de fatos que ocorreram a reconstrução de todo um 

contexto social gerador daquele documento. Ir além do que o documento explicita, ler nas 

entrelinhas, foi tarefa do pesquisador.  
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Realizei entrevistas semi-estruturadas com uma das assessoras pedagógicas 

(apêndice 1) e nove professores interlocutores (apêndice 2). A entrevista com a 

assessora pedagógica objetivou captar a fala institucional quanto ao planejamento, 

desenvolvimento e avaliação do projeto político pedagógico da instituição, o do curso de 

Direito, bem como a relação com professores e alunos, contratação e demissão de 

professores, perfil do staff e dos alunos, atribuições do cargo. Foi percebido que, em 

algumas questões, havia divergência de opiniões. A professora Carla verbalizou, por 

exemplo, que, com relação ao perfil de professor desejável para o curso de Direito, as 

opiniões dela, da direção do curso e da direção da instituição nem sempre são 

convergentes. 

O uso da entrevista semi-estruturada com nove professores interlocutores da 

pesquisa justificou-se pelo objetivo de aprofundar a análise das percepções desses 

interlocutores sobre seus saberes pedagógicos e sua prática docente. Foram flexíveis, 

com tom informal, tanto quanto possível, para facilitar a expressão do sujeito em toda a 

sua complexidade e realizadas em local reservado. A entrevista teve a vantagem de 

envolver uma relação pessoal entre pesquisador e interlocutor, o que facilitou maior 

esclarecimento de pontos nebulosos. Como salientam Rosa e Arnoldi (2006), a 

naturalidade leva sempre a uma relação de confiabilidade e, conseqüentemente, a bons 

resultados nas respostas dos questionamentos propostos aos entrevistados. A entrevista 

é, portanto, muito complexa, dependendo sempre de fatores internos e externos, do 

conhecimento do entrevistado a respeito do tema, da inter-relação entrevistador ↔ 

entrevistado, para que seja viabilizada com facilidade. O registro ocorreu tanto por meio 

de gravação, quanto de anotações feitas durante a realização da entrevista e as 

transcrições desses eventos foram validadas pelos interlocutores. O anonimato dos 

interlocutores foi garantido e preservado por meio de nomes fictícios no relatório de 

pesquisa, embora alguns interlocutores houvessem dito que poderia usar seus próprios 

nomes. 

Após a seleção dos professores interlocutores da pesquisa segundo os critérios 

estabelecidos, iniciei o processo de marcação das entrevistas. Foi uma etapa que me 

consumiu muito tempo, pois não consegui falar com nenhum dos nove interlocutores 

escolhidos na minha primeira ligação. Deixei recados, aguardei retornos que a maioria 

deu e tive que mudar um interlocutor que se mostrou realmente inacessível. Por se tratar 

de uma delegada, seus números de contato são mantidos em sigilo, mudam 
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freqüentemente e não há possibilidade de se deixarem mensagens para retorno em caixa 

de entrada ou secretária eletrônica, por motivos de segurança. 

Esse primeiro contato telefônico foi, porém, muito importante. Todos os 

interlocutores escolhidos são, coincidentemente, pessoas de bastante sucesso 

profissional e, conseqüentemente, muito ocupadas, ou seja, dispõem de pouquíssimo 

tempo. Assim, para convencê-los a me disponibilizar parte do seu tempo, tive que, em 

primeiro lugar, explicar o projeto e convencê-los de sua importância como trabalho 

acadêmico que ajudará a entender melhor a aula universitária. Colocava também para 

eles a importância da entrevista para o sucesso da pesquisa que eu pretendia fazer. Só 

depois dessa fase que eu chamaria de conhecimento do projeto/convencimento dos 

interlocutores, é que eles se dispuseram, todos, a dispor parte de seu tempo. Devo 

confessar que comecei os telefonemas bastante apreensiva. Todos os nove 

interlocutores se mostraram a princípio intrigados e curiosos. Queriam saber quais eram 

os meus objetivos e o porquê de haverem sido escolhidos dentro de um universo de 250 

professores. Feitos os devidos esclarecimentos, foi possível contar com todos eles. 

Agendadas as entrevistas, destaco que fui extremamente bem recebida por todos 

e que foram momentos de reflexão e de aprendizado tanto para a entrevistadora como 

para os entrevistados, conforme relataram. Mesmo não sendo tarefa do pesquisador 

ensinar e/ou convencer , pude perceber que aprendi muito e que, para alguns desses 

interlocutores, as entrevistas acabaram levantando a dúvida de que talvez o 

conhecimento pedagógico possa ser importante para uma boa prática de sala de aula 

embora esse não tenha sido o meu objetivo ao realizá-las. 

A própria assistente pedagógica do curso de Direito envolvida na pesquisa disse 

que a minha presença e as entrevistas tiveram um efeito inesperado nos interlocutores, 

pois os mesmos lhe disseram que as entrevistas estavam sendo muito interessantes e 

que queriam agradecer por haverem sido incluídos no projeto.  

O preparo para as entrevistas foi essencial. Ter claro o problema de pesquisa, 

colocar as questões de maneira objetiva, nunca perdendo de vista a problemática da 

investigação e conhecer o perfil dos interlocutores foram condições essenciais para lidar 

com um grupo falante, articulado, bem informado, de raciocínio rápido, e alguns 

resistentes às questões pedagógicas. A superação de algumas resistências em relação à 

entrevistadora fez com que houvesse respeito, atenção à fala e disposição para 

contribuir.  
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Notei, em todas as entrevistas, que eles começavam a me ouvir sempre muito 

educadamente, mas ainda de portas abertas, recebendo telefonemas e atendendo 

secretárias. Em um dado momento, eu os “capturava”. Alguma fala que vinha muito da 

minha intuição de momento fazia com que chamassem as secretárias, pedissem para 

fechar a porta, momento em que lhes pediam para não serem interrompidos até o final da 

entrevista. Somente em um interlocutor, notei preocupação com o horário. Levei quatro 

meses para finalizar o processo de coleta das dez entrevistas previstas. Nesses quatro 

meses, incluo também as transcrições e o mapeamento dos dados. 

As transcrições das entrevistas foram, no geral, longas. Os textos transcritos 

apresentaram grande variação de tamanho com um mínimo de 40 páginas e um máximo 

de 83 páginas. Depois de feitas as transcrições, deixei uma cópia com cada entrevistado 

para que a validassem e autorizassem o uso de suas falas no texto e análises da 

dissertação. 

Após essa etapa e de posse dos achados da pesquisa, foi desencadeado um 

mapeamento que seguiu algumas etapas básicas: 

1-Identificação das categorias e eixos teóricos com destaques feitos no texto. 

2-Elaboração de um quadro cruzando interlocutores (eixo vertical) e os objetivos do 

estudo (eixo horizontal). 

3-Sistematização global por meio de análise e estabelecimento de inter-relações. 

Com relação aos alunos, utilizei questionários (apêndice 3) que visaram 

detectar-lhes a percepção sobre a prática pedagógica dos nove professores 

interlocutores. Esse instrumento teve a vantagem de poder ser utilizado com um maior 

número de pessoas e, ao mesmo tempo, poder ser enviado por e-mail. No entanto, o 

retorno das informações mostrou-se um processo bastante lento na sua concretização. 

Tanto as entrevistas semi- estruturadas como os questionários foram organizados 

a partir dos objetivos que nortearam a pesquisa, seguindo os eixos temáticos 

previamente estabelecidos. 

A seguir, passo a tecer considerações sobre o primeiro eixo “Educação Superior 

Privada e Docência” buscando articular as contribuições teóricas aos achados empíricos, 



34 

 

 

e proceder à análise dos dados que imprimiram de maneira mais efetiva a ótica da 

pesquisadora. 
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CAPÍTULO 2: O CENÁRIO  

Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática 

social de que tomamos parte. 

          Paulo Freire. 

Analisar a construção dos saberes pedagógicos que norteiam o trabalho de 

bacharéis do ensino jurídico implica primeiro breve análise do cenário no qual os mesmos 

atuam. Para tanto, inicio esse capítulo fazendo uma rápida retrospectiva histórica da 

criação das primeiras instituições de educação superior em nosso país e, em especial, 

dos cursos de ciências jurídicas, analisando os fatos mais marcantes na história da 

educação superior do país até os dias atuais. Avanço minhas análises refletindo sobre a 

educação superior privada no país e mais especificamente no espaço onde ocorreu essa 

investigação- a instituição de educação superior privada de Brasília – Distrito Federal. 

Além de considerar a historicidade, as origens, a evolução da institucionalização e 

as transformações mais recentes das instituições privadas, analiso as percepções dos 

professores interlocutores dessa pesquisa sobre os aspectos desse cenário, que 

consideram interferir no seu trabalho e influenciá-lo. 

Finalizo esse capítulo, refletindo sobre algumas características da docência 

universitária quanto aos contextos e as condições de trabalho dos professores nas IES 

públicas e privadas e em especial na instituição pesquisada apontando também as 

tendências de qualificação desse bacharel docente em âmbito geral e na IES privada 

focada nesse estudo. 

2.1-Origens e evolução histórica da educação superior no Brasil 

A universidade, instituição que remonta à Idade Média, teve nascimento tardio em 

nosso país, diferentemente da América Espanhola, que já criava em 1538 a Universidade 

de São Domingos. Outros institutos de educação superior nascem ainda no século XVI. 

Segundo Venâncio Filho (2004), a Universidade de São Marcos, em Lima, é fundada em 

1551 e também em 1551 é fundada a da cidade do México, que inaugura seus cursos em 

1553. Assim, ao encerrar-se o período colonial espanhol, vinte e três universidades 

haviam sido instaladas nas diversas possessões de Castela.  
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O panorama foi inteiramente diferente na América Portuguesa. Quando em Minas 

Gerais as Câmaras Municipais se propuseram a criar um centro de formação de médicos 

e o Conselho Ultramarino foi contra. Segundo a visão da coroa portuguesa, um dos 

vínculos mais fortes que sustentava a dependência das colônias era a necessidade de ir 

estudar em Portugal. Com a expansão da Colônia, aumenta o número de brasileiros que 

recorrem à Universidade de Coimbra. Segundo Venâncio Filho (2004) no século XVIII, 

um mil, setecentos e cinqüenta e dois brasileiros estudaram na referida universidade. E, 

assim, o Brasil chega ao final de seu período colonial sem o aparecimento da instituição 

de educação superior. 

Os primeiros ensaios de educação superior foram criados a partir da transferência 

da corte portuguesa para o Brasil em 1808 e contemplaram a formação de quadros para 

a burocracia estatal, a exemplo dos cursos para a formação de militares e médicos. 

Posteriormente foram criados os cursos de Direito (1827), depois os de Engenharia e 

outros mais. Villela (2000) afirma que a inesperada transferência da Família Real e sua 

Corte colaboraram para acelerar um processo já em andamento, sobretudo em relação a 

educação superior, visando formar quadros que poderiam dar suporte ao aparelho 

administrativo que aqui se implantava. Vieira (2005: p.16) afirma:  

Do período inicial de sua trajetória, o ensino superior recebeu três 

influências marcantes: o legado fortemente utilitário de determinados 

cursos como os militares; modalidades de formação orientadas para a 

ilustração; o saber desinteressado e a ausência de compromisso com o 

desenvolvimento econômico e social do país, como os primeiros cursos de 

Direito; e o caráter isolado das instituições nascentes. Nenhuma das 

organizações do século XIX foi criada como parte integrante de um 

conjunto de escolas. 

A instalação dos cursos jurídicos representaria, entretanto, tarefa hercúlea num 

país carente de quadros humanos e de equipamento material. Mas, em 11 de agosto de 

1827, D. Pedro I sancionou a Carta de lei criando em seu artigo 1º, dois cursos de 

ciências jurídicas e sociais, um na cidade de São Paulo e o outro na de Olinda, logo 

depois transferido para o Recife. Esses dois centros de estudo de Direito se converteram 

nos dois pólos em torno dos quais durante várias décadas a intelectualidade brasileira 

traçou a elipse de nossa cultura.  
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Em São Paulo a inauguração de nosso primeiro curso de Direito realizou-se a 1º 

de março de 1828, no convento de São Francisco. O curso jurídico de Olinda foi instalado 

em 15 de maio de 1828, no mosteiro de São Bento. É importante observar que, não era 

apenas a localização física na sede dos conventos que ligava os cursos jurídicos e o 

poder eclesiástico, mas também a origem dos professores. Ainda segundo Venâncio 

Filho (2004), dos dez primeiros lentes catedráticos de São Paulo, cinco eram clérigos.  

Uma das características desse ensino jurídico era ser excessivamente literário e 

retórico e nos seus primeiros anos os cursos de Direito de São Paulo e Olinda eram 

fortemente influenciados pela Universidade de Coimbra, que sofreu, por sua vez, forte 

influência da Companhia de Jesus chegando os jesuítas, inclusive, a dirigir o Colégio das 

Artes da Universidade de Coimbra. Essa influência se manteve até o século XVIII 

encerrando-se com a expulsão dos jesuítas de Portugal e colônias pelo Marquês de 

Pombal em 1759 e com a reforma pombalina dos Estatutos da universidade de Coimbra 

em 1772. Assumiu o controle da Universidade a Ordem do Oratório, que possuía uma 

visão moderna, com base no Iluminismo. Muitos brasileiros concluíram seus estudos 

nessa universidade e trouxeram para o Brasil idéias emancipatórias contrárias ao Pacto 

Colonial. 

E assim, em 1831, segundo Venâncio Filho (2004), colaram grau solenemente em 

São Paulo os seis primeiros bacharéis formados no Brasil, todos eles, porém, alunos 

transferidos de Coimbra, onde haviam iniciado seus estudos. 

Este momento de gênese das instituições de educação superior no Brasil é 

significativo para a história do ensino superior, não apenas pela criação dos primeiros 

cursos profissionais aqui referidos, mas também pelo Ato Adicional de 1834, que 

desobriga o poder central dos encargos com a educação elementar e secundária, 

remetendo esse dever às províncias, que passam a ser responsáveis pela organização 

de seus sistemas de ensino primário e secundário e de formação de professores (Escolas 

Normais). Villela (2000), analisando o momento, observa que esse instrumento legal se 

baseava no princípio da descentralização administrativa, embora mantivesse uma forte 

centralização do poder político. Por outro lado, a criação das universidades públicas veio 

a ter forte cunha do governo central, pois o Ato Adicional de 1834 colocava como 

responsabilidade do poder central o ensino universitário, ainda mantendo sob sua 

responsabilidade o colégio D. Pedro II. 
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Por meio de iniciativas oriundas de cursos isolados que começam a se organizar 

em torno de instalações físicas comuns ou próximas, pouco a pouco vai surgindo um 

conjunto de escolas de educação superior. A convivência de um modelo arcaico de 

organização com novas demandas de formação advindas do processo de industrialização 

e urbanização do país vai criar as condições para um novo momento histórico dessas 

instituições. 

Segundo Vieira (2005), embora no decorrer da nossa história existissem 

modalidades diversas de educação superior, talvez seja mais próprio falar da presença 

da universidade no Brasil apenas no século XX. É, na efervescência dos anos vinte e 

trinta, que se assiste ao nascimento do que se pode chamar de uma universidade 

brasileira. Em sete de setembro de 1927, é fundada a Universidade de Minas Gerais. As 

experiências da Universidade de São Paulo (USP) e de Porto Alegre, fundadas em 1934 

e da Universidade do Distrito Federal (UDF) do Rio de Janeiro, fundada em 1935 e de 

existência efêmera, são ilustrativas desse momento.  

Cabe ressaltar aqui a criação da Universidade de São Paulo (USP), uma das mais 

importantes instituições brasileiras de educação superior e também a maior universidade 

pública do país. A USP surgiu em 1934 da união da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras (FFCL) com as já existentes Escola Politécnica de São Paulo, Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queirós”, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito e Faculdade 

de Farmácia e Odontologia. A FFCL surgiu como o elemento de integração das diversas 

áreas de conhecimento da nova universidade. Ao longo da história recente do Brasil a 

USP tem assumindo, sistematicamente, papel de destaque na criação de infra-estrutura 

científica e tecnológica e na formação da elite intelectual do país. Armando de Salles 

Oliveira e o jornalista Júlio de Mesquita Filho foram homens de grande importância na 

sua fundação.  

Romanelli (1978) chama a atenção para a questão da Universidade do Paraná, 

criada em 1912 e oficializada pela Lei Estadual nº 1.284. Segundo a autora, dela faziam 

parte as Faculdades de Direito, Engenharia, Odontologia, Farmácia e Comércio. Porém 

ela só foi reconhecida em 1946, pois, na época de sua criação, o Decreto Lei de nº 

11.530 de março de 1915 determinava a abertura de escolas superiores somente em 

cidades com mais de 100.000 habitantes e Curitiba não atingia essa população em 1912. 

Vivíamos nesse período grande efervescência cultural que teve como marcos 

culturais a Semana de Arte de 1922 e o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932. 
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Na esfera política vivíamos a Revolução de 30, que deixou marcas indeléveis em nossa 

história.  

Foi criado, ainda no Governo Provisório, o Ministério de Educação e Saúde e 

assumiu o cargo de Ministro do Estado dos Negócios da Educação e Saúde Pública o Sr. 

Francisco Campos. A primeira reforma que empreendeu foi a da educação superior que 

organizou em novas bases através de dois diplomas legais: o decreto 19.851, de 11 de 

abril de 1931 ou Reforma Francisco Campos, o chamado Estatuto das Universidades 

Brasileiras, e o 19.852, que dispunha sobre a reorganização da Universidade do Rio de 

Janeiro, ambos de 11 de abril.  

Permanecia em vigor o espírito das escolas isoladas que, ao serem agregadas, 

recebiam a denominação de Universidade. Segundo Venâncio Filho (2004), o projeto 

exigia, para a existência da estrutura universitária, a incorporação de pelo menos três 

institutos de ensino superior, entre os mesmos incluídos os de Direito, Engenharia e 

Medicina, ou, em vez de um deles, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras. 

Venâncio Filho (2004) observa que o projeto colocava ênfase na função da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras como instituto de educação para a formação do 

professorado de nível médio e superior.  

Analisando a criação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras na década de 

30, Teixeira (1966) afirma que inicialmente havia o propósito de alargar o campo dos 

estudos universitários além das áreas restritas da formação do profissional liberal. Ela 

deveria ministrar a cultura básica para os cursos profissionais, formar os professores de 

tipo acadêmico e preparar os “scholars” (professores universitários) das suas respectivas 

disciplinas. 

Tratando da organização do ensino de Direito, a Reforma Francisco Campos traz 

algumas mudanças importantes. Venâncio (2004: p. 305-306) aponta que a primeira 

delas é que o curso é desdobrado em dois, um de bacharelado e outro de doutorado. 

Assim, [...] “o curso de bacharelado foi organizado atendendo-se a que ele se destina a 

finalidade de ordem puramente profissional, isto é, o seu objetivo é a formação dos 

práticos do Direito. Por sua vez, o curso de doutorado [...]” se destina especialmente à 

formação de futuros professores de Direito, no qual é imprescindível abrir lugar aos 

estudos de alta cultura, dispensáveis àqueles que se destinam apenas à prática de 

Direito”. É o mesmo raciocínio que hoje se aplica às licenciaturas e aos bacharelados das 

faculdades de Educação, Ciências e Letras. 
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Duas iniciativas tentaram enquadrar o ensino jurídico dentro de uma verdadeira 

estrutura universitária. A da Universidade de São Paulo, criada em 25 de Janeiro de 1934 

e a da Universidade do Distrito Federal, criada na gestão de Pedro Ernesto por Anísio 

Spínola Teixeira. 

Com relação à Universidade de São Paulo, pode-se dizer que foi uma integração 

de âmbito puramente formal. O projeto de criação da universidade, preparado pelo 

professor Fernando de Azevedo e com a colaboração de Júlio Mesquita Filho, concedia 

um grande papel à Faculdade de Filosofia, Ciências, e Letras e à Faculdade de 

Educação. Tal concepção encontrou sempre a resistência das faculdades tradicionais, na 

qual se destacava a faculdade de Direito. Fernando de Azevedo em “Histórias de Minha 

Vida“ (1971: p.121) assim se expressa:  

Mas apesar de todas as cautelas tomadas para amortecer ou reduzir a 

resistência das antigas escolas superiores de formação profissional 

(Direito, Engenharia, Medicina, Agricultura), escolas cuja autonomia teria 

de sofrer limitações com a criação da universidade, procuravam por todos 

os meios solapar o sistema de que passavam a fazer parte. E como eram 

mais antigas e instaladas nas rotinas de suas estruturas e de suas 

técnicas de ensino, tudo faziam por meio de votos, subterfúgios e 

escaramuças para se oporem ao prestígio e ao envolvimento do novo 

sistema instituído pela criação da universidade, e preponderância nela da 

faculdade de filosofia, ciências e letras, que passaria a ser, como lógico, o 

núcleo fundamental pelas suas raízes e ramificações no sistema 

universitário. 

A Universidade de São Paulo desenvolveu-se desde então, embora houvesse a 

resistência da faculdade de Direito à integração que se patenteia hoje, inclusive, com a 

recusa em mudar-se para a Cidade Universitária. 

A Universidade do Rio de Janeiro representou um passo ainda mais renovador 

porque não se vinculava às faculdades tradicionais. Era constituída do Instituto de 

Educação, da Escola de Ciências, da Escola de Economia e Direito, da Escola de 

Filosofia e do Instituto de Artes. Com o movimento político de 1935 e as demissões dos 

professores Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto e o Reitor da Universidade, Hermes Lima, a 

universidade sofreu um sério baque e o Decreto- Lei 1063 de 20 de janeiro de 1939 

extinguiu a então Universidade do Distrito Federal, incorporando-se alguns de seus 

cursos à faculdade nacional de filosofia da Universidade do Brasil, hoje Universidade 
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Federal do Rio de Janeiro. Sepultava-se aí a iniciativa de se transformar a escola de 

Direito do Distrito Federal (RJ) em um grande núcleo de estudos sociais com bases 

modernas no Brasil. 

Segundo Venâncio Filho (2004), examinando os 15 anos de evolução do ensino 

jurídico (1930-1945), pode-se ver que os resultados apresentados foram modestos e se 

mantiveram na mesma linha estacionária. 

Até a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

4.024/61, a educação superior permaneceria sem novas orientações. A LDB de 1961 

manteve a justaposição de escolas isoladas, o sistema de cátedras e o vestibular por 

curso. Ela representou uma fórmula de compromisso, guardando com reservas a 

autonomia estadual, transigindo no auxílio às escolas particulares e criando como órgão 

normativo de cúpula da administração educacional o Conselho Federal de Educação, que 

vai passar a desempenhar um papel decisivo na formulação de uma política educacional, 

sobretudo no campo do ensino superior. A criação do Conselho Federal de Educação 

pela lei de diretrizes e bases de 1961 coincidiu com a fase de grande expansão do ensino 

superior no Brasil e, especialmente, do ensino jurídico. 

Uma outra concepção inovadora de universidade viria a se concretizar somente 

com a criação da Universidade de Brasília (UnB), instituída pela Lei 3.998, de 15 de 

dezembrode1961, sob a inspiração de Darcy Ribeiro. Buscava-se uma universidade que 

fosse a matriz de todo movimento da renovação nacional. Segundo Vieira (2005: p.17) 

“Buscava-se então uma estrutura capaz de oferecer não apenas a formação profissional, 

mas também a capacitação técnico-científica, de modo a inserir o país em um novo 

patamar de desenvolvimento”. 

Segundo Venâncio Filho (2004) as preocupações do desenvolvimento tecnológico 

e da formação de quadros de níveis superiores adequados as novas realidades 

econômicas da década de 60 levaram também a reformulações no ensino jurídico que 

apontam duas idéias forças. A primeira é que a faculdade de Direito tem um objetivo 

imediatista quando gradua, no bacharelado, um profissional. A segunda é que esse 

graduado não pode ser um prático, mas tem que ser um técnico que sabe as regras de 

seu ofício e conhece as razões de sua aplicação. As observações específicas se referem 

ao currículo universitário do curso de Direito.  
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Com o golpe de 1964 e a instauração do regime militar, é promulgada em 28 de 

novembro de 1968 a Lei nº 5.540, que, em texto de 52 artigos, promulga a reforma 

universitária, institui a estrutura departamental, o sistema de créditos e matrículas por 

disciplinas, a carreira do magistério superior e impulsiona a criação da pós-graduação. 

Seguiram-se anos difíceis para a educação superior brasileira com a instalação do 

Ato Institucional Número 5 (AI 5). Redigido pelo presidente Artur da Costa e Silva em 13 

de dezembro de 1968, o AI 5 deu ao regime militar poderes absolutos e teve como 

primeira conseqüência o fechamento do Congresso Nacional por um ano, a perda da 

liberdade política e de direitos individuais bem como o recrudescimento da censura. A 

educação superior brasileira teve seus quadros docentes afetados por aposentadorias 

compulsórias, exílios, censura e desmantelamento de grupos de pesquisa formados há 

anos. A UnB tem seu campus invadido pela polícia em agosto de 1968. Mas, após a 

turbulência desse período compreendido entre 1968 - 1974 e conhecido como “Anos de 

Chumbo”, se inicia o processo de liberalização do país a partir de 1974 e terminando em 

1985. 

Os tempos de transição democrática trouxeram não somente uma nova 

Constituição para o país em 1988, mas também novas contribuições para a educação 

superior, pois em 20 de dezembro de 1996 é aprovada a nova LDB nº 9.394/96. Vale 

ressaltar alguns destaques com relação a essa LDB apontados por Vieira (2005: p. 

22,23). Primeiramente, a idéia de universalidade de campo como condição para a criação 

de universidades é substituída pela idéia de pluridisciplinaridade, facultando-se assim a 

criação de universidades especializadas por campo de saber (Art. 52). A universidade é 

definida como uma instituição que se caracteriza por produção intelectual 

institucionalizada, com um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica 

de mestrado e um terço do corpo docente em regime de tempo integral (Art. 52, I, II e III). 

Introduz os cursos seqüenciais por campos de saber, permitindo a ocupação de vagas 

ociosas por alunos não regulares (Art. 44 e 50). Introduz a gestão democrática nas IES 

públicas, garantindo a consulta à comunidade acadêmica através da lista tríplice de 

candidatos a reitor a ser apresentada ao presidente para a escolha final bem como a 

representatividade dos estudantes. Outro ponto relevante da lei é a idéia de avaliação 

periódica das IES, que passa a ter prazos limitados de credenciamento sendo renovados, 

periodicamente, após processo regular de avaliação. (Art. 46). 
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Porém, se ao longo da construção de uma estrutura educacional para o País o 

governo federal por muito tempo dispensou atenção prioritária à educação superior, entre 

os anos oitenta e noventa, há uma mudança nessa perspectiva. No nível do discurso, o 

foco das políticas educacionais passa a direcionar-se a outras áreas, incorporando 

preocupações com a educação fundamental, crianças fora da escola e outros temas mais 

afetos à educação básica. Entretanto, faltaram medidas concretas e pouco investimento 

foi feito. Constitui-se mais como uma aspiração e não um fato. 

Vieira (2005) observa que na América Latina os países enfrentavam nesse 

período um quadro de endividamento severo, vindo a suscitar o surgimento da defesa de 

um Estado mínimo e, conseqüentemente, de políticas de ajuste estrutural e redução do 

aparato governamental. Nesse contexto, embora as instituições federais de educação 

superior concentrassem o maior contingente de recursos financeiros da União, a 

universidade passa a conviver com um discurso em torno de seus altos custos e 

improdutividade. Na década de noventa, esse panorama não sofre grandes alterações.  

Considerando esse quadro, as condições de trabalho e de sobrevivência das 

universidades públicas foram sendo fortemente comprometidas. Ao lado de tais 

problemas, a partir do início da década de noventa, as instituições de ensino superior 

públicas passam a conviver com aposentadorias em massa de funcionários e docentes. 

Os motivos dessa diáspora estiveram associados a questões salariais e, principalmente, 

a leis de reforma da previdência. Na segunda metade da década de noventa, começa 

também o processo de migração de docentes das instituições federais para as 

instituições da rede privada, desmontando grupos de pesquisa armados ao longo de 

décadas e tirando lideranças importantes das instituições públicas. 

2.2- As origens e evolução histórica da educação superior privada no Brasil 

Segundo Sousa (2003: p.14), a educação superior privada no Brasil tem origem 

na última década do século XIX, quando a Constituição da República, promulgada em 

1891, estabeleceu a descentralização desse nível de educação, até então mantido com 

exclusividade pelo poder central. Essa Constituição fixou para os governos estaduais a 

responsabilidade em relação à educação superior, permitindo a instalação de instituições 

privadas para que se pudesse ministrar cursos nesse nível. Dessa maneira, segmentos 

confessionais católicos e grupos econômicos puderam instalar escolas de educação 

superior em seus devidos estados. 



44 

 

 

Segundo o mesmo autor, a consolidação do setor privado na educação superior 

brasileira ocorre principalmente no período compreendido entre 1933 e 1960 e se 

caracterizou pela estabilidade no crescimento de sua participação no número de 

matrículas. No final de década de 60 e início dos anos 80, assistimos a um processo 

expansionista da educação superior privada. Sousa (2003: p.16) afirma: 

Se no período de 1960 a 1980 as matrículas no sistema de ensino 

superior brasileiro como um todo aumentaram em proporções bastante 

acentuadas (480,3%), este percentual praticamente dobra na rede privada, 

chegando a 843,7%. A considerável expansão do segmento privado fez 

com que, no final da década de 70, ele já respondesse por 63,0% do total 

de matrículas na educação superior do país. 

E a região centro-oeste do Brasil seguiu a tendência geral do país e é nesse 

período, mais precisamente em 1968, que o centro universitário objeto dessa 

investigação foi inaugurado e que a Faculdade de Direito deu início às suas atividades. A 

iniciativa de oferecer um curso de Direito visava o atendimento a uma demanda reprimida 

do mercado local por um curso de Direito noturno, não atendida pela Universidade de 

Brasília, que em 1968 só oferecia aulas no período diurno. A oferta desse curso de 

maneira a atender as necessidades do mercado local poderia significar boas 

oportunidades de negócio, o que realmente se concretizou.  

E na década de 90, após sucessivas boas avaliações pelo MEC, a faculdade 

torna-se o primeiro centro universitário de Brasília e, segundo informação da própria 

instituição contida no documento “Proposta Pedagógica do Curso de Direito”, p.6, 

“atraindo para o Curso de Direito adolescentes e jovens adultos localizados 

economicamente nas denominadas classe média e classe média alta”.  

Ainda nos anos 90, vemos a reforma do Estado patrocinada pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), visando mudança no perfil para um Estado neoliberal 

4dentro de um processo globalizante. 

No âmbito das políticas educacionais, a interpenetração das esferas pública e 

privada assume novos contornos, sobretudo no tocante às reformas de regulação e 

                                                           
4
 O termo neoliberalismo é usado para descrever principalmente as políticas econômicas liberais 

de Ronald Regan e Margaret Thatcher. Como um corpo de pensamento político defende entre 
outras idéias, o desmantelamento das medidas de apoio social patrocinadas pelo Estado visando 
a sua desoneração financeira. 
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gestão da educação superior. Variados são os artifícios do processo de progressiva 

privatização do público, incluindo, nesse processo, a terceirização de serviços, 

implantação de fundações municipais, comodatos, bolsas, parcerias e outras 

modalidades. Porém, o processo de expansão das oportunidades educacionais, neste 

nível de ensino, tem se dado majoritariamente, sob a égide da esfera privada. Segundo 

Cunha (2003: p. 1): 

[...] mesmo se nos detivermos na dimensão quantitativa, veremos que os 

números são eloqüentes. De cerca de 20 mil estudantes matriculados nos 

cursos de engenharia, medicina e direito, no ano de 1931, em três 

universidades e em um número indeterminado de faculdades isoladas, 

chegamos, sete décadas depois, a cifras enormes. Os três milhões e meio de 

estudantes de graduação e os 120 mil de mestrado e doutorado se distribuíam 

em 2002, por: 165 universidades, 77 centros universitários e 1.400 faculdades 

integradas, faculdades isoladas e centros de educação tecnológica. 

A política de expansão privatista na gestão do ministro da educação Paulo Renato 

foi pródiga nos anos noventa. No ano seguinte ao da promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases para a Educação de 1996, o Decreto 2.306/97 atribuiu um formato peculiar ao 

sistema de educação superior quanto à organização acadêmica das IES. Elas poderiam 

então adotar cinco formas diferentes, de acordo com o artigo 8º, a saber: Universidades, 

Centros Universitários, Faculdades Integradas, Faculdades e Institutos Superiores ou 

Escolas Superiores. 

A grande novidade foi o aparecimento dos centros universitários, definidos pelo 

artigo 12, parágrafos 1º e 2º do Decreto nº 2.306/97:  

Art. 12.  São centros universitários as instituições de ensino superior 

pluricurriculares, abrangendo uma ou mais área de conhecimento, que se 

caracterizam pela excelência do ensino oferecido, comprovada pela 

qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico 

oferecidas à comunidade escolar, nos termos das normas estabelecidas pelo 

Ministro de Estado da Educação e do Desporto para o seu credenciamento. 

§ 1º - Fica estendida aos centros universitários credenciados autonomia para 

criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 

superior, assim como remanejar ou ampliar vagas nos cursos existentes. 
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§ 2º - Os centros universitários poderão usufruir de outras atribuições da 

autonomia universitária, além da a que se refere o parágrafo anterior, 

devidamente definidas no ato de seu credenciamento, nos termos do § 2º- do 

artigo 54 da Lei no- 9.394, de 1996. 

O Decreto no- 5.773, de nove de maio de 2006, extingue, no artigo 12, as formas 

de faculdades integradas e institutos superiores ou escolas superiores assim dispondo: 

Art.12 – As instituições de educação superior, de acordo com sua organização 

e respectivas prerrogativas acadêmicas, serão credenciadas como: I– 

faculdades; II – centros universitários; e III- universidades. 

Segundo Cunha (2003), no octênio Fernando Henrique Cardoso (FHC), a 

privatização da educação superior foi acelerada, em especial nas categorias 

universidades e centros universitários, o que resultou na ampliação do alunado abrangido 

pelo setor.  

Podemos concluir que as políticas do governo FHC voltadas para as esferas 

públicas e privadas da educação superior são distintas, mas compatíveis e convergentes. 

Convergentes porque, se de um lado as IES federais padeceram de recursos para 

continuarem a operar nos termos como faziam antes faziam, de outro, as IES privadas 

recebiam benefícios, como o financiamento das mensalidades cobradas aos estudantes e 

linha de crédito exclusiva para investimento, a juros subsidiados. É possível afirmar-se 

que, em geral, as políticas adotadas para a educação superior no Brasil neste período 

traduzem um processo cuja orientação é a restrição histórica da esfera pública e a 

expansão da esfera privada. 

Segundo Giolo (2006)5, os dados do Inep/MEC/2006, nos quadros a seguir, 

mostram o processo de crescimento das instituições de educação superior privadas no 

Brasil no período 1970-2003: 

 

 

 

                                                           
5
 Para acompanhar com mais detalhes a evolução dos números da educação superior brasileira, 

ver os novos números do censo de 2006 disponíveis. 
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Quadro 1: Matrículas da educação superior, segundo a categoria 

administrativa(Brasil, 1970-2003) 

Ano Total    ∆% Públicas       ∆% Privadas       ∆% 

1970 425.470  210.613  214.865  

1980 1.377.286 223,7 492.232 133,7 885.054 311,9 

1990 1.540.080 11,8 578.625 17,6 961.455 8,6 

2000 2.694.245 74,9 887.026 53,3 1.807.219 88,0 

2003 3.887.022 44,3 1.136.370 28,1 2.750.652 52,2 

 

Quadro 2: Instituições de educação superior, segundo a categoria 

administrativa(Brasil, 1970-2003) 

Ano Total     ∆% Públicas     ∆% Privadas     ∆% 

1970 582  147  435  

1980 882 51,5 200 36,1 682 56,8 

1990 918 4,1 222 11,0 696 2,1 

2000 1.180 26,5 176 -26,1 1.004 44,3 

2003 1.859 57,5 207 17,6 1.652 64,5 

Fonte: Inep/MEC/2006 

Os quadros apresentados evidenciam um período de expansão acelerada na 

década de 1970 (223,7% e 51,5% para matrículas e instituições, respectivamente), um 

período de quase estagnação na década de 1980 (11,8% e 4,1%) e uma franca retomada 

da expansão na década de 1990 (74,9% e 26,5%). Esse impulso adentra o novo milênio 

mostrando números espetaculares. 

Apesar da desenvoltura manifestada pela rede privada nos últimos anos, sobre a 

qual se assentou o principal da expansão da educação superior brasileira, é temeroso 



48 

 

 

afirmar que ela manterá, em futuro próximo, os mesmos percentuais de crescimento 

manifestados até aqui. Há sinais evidentes de que a fase de ouro da expansão privada 

está se esgotando. Giolo (2006) aponta algumas razões para tal situação tais como: a 

constatação de que a expansão da educação superior se operou, incorporando os 

setores médios e significativo contingente das classes populares que ainda não tinham 

acesso à educação superior. Essa incorporação implicou a abertura de muitas vagas (em 

cursos distintos, segundo os segmentos sociais que se queria incorporar) e, ao mesmo 

tempo e de modo especial, uma ampliação geográfica da malha institucional. Desse 

modo, a iniciativa privada não só disputou, palmo a palmo, os espaços dos grandes 

centros populacionais, mas também o vasto território interiorano, fazendo surgir, da noite 

para o dia, uma malha institucional complexa e diversificada, tanto do ponto de vista do 

perfil institucional, como da perspectiva do tamanho do empreendimento ou qualidade 

dos serviços prestados e gerando uma concorrência extremamente acirrada. 

Mais vagas, até aqui, significaram, principalmente, mais matrículas; de ora em 

diante, mais vagas significarão, primordialmente, maior ociosidade. Essa ociosidade está 

sendo gerada tanto pela reduzida demanda diante da generosa oferta, quanto pelo 

elevado índice de evasão. Tal evasão é em grande parte para a rede privada, resultado 

do acesso aos bancos escolar superiores de alunos sem condições econômicas para 

aderir à educação superior privada. O quadro a seguir mostra um percentual de evasão 

ascendente nos últimos anos, na rede privada. 

Quadro 3:Índice de evasão na graduação presencial (Brasil, 1997-2003) 

Ano  Evasão (%)  

1999 36,8 

2000 38,6 

2001 39,2 

2002 40,8 

2003 41,2 

Fonte: Inep/MEC/2006. 
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É importante observar que, ainda segundo Giolo ( 2006), as notícias que nos vêm 

de universidades particulares trazem as preocupações dos administradores com os altos 

índices de inadimplência ( fala-se de índices que vão de 20% a 40% ) fazendo com que 

algumas instituições, para contornar essa situação, criem seus próprios programas de 

crédito educativo. 

Também a relação candidato/vaga tem diminuído nos últimos anos para a rede 

privada, imprimindo um ritmo decrescente à performance geral, como se pode observar 

no quadro a seguir : 

Quadro 4: Relação candidato/vaga (Brasil, 1993-2003) 

Ano  Pública Privada  Total 

1995 7,9 2,9 4,3 

1996 7,5 2,6 4,0 

1997 7,4 2,6 3,9 

1998 7,5 2,2 3,6 

1999 8,0 2,2 3,5 

2000 8,9 1,9 3,3 

2001 8,7 1,8 3,0 

2002 8,9 1,6 2,8 

2003 8,4 1,5 2,4 

Fonte: Inep/MEC/2006. 

Outro motivo que nos leva a supor que a fase de ouro da expansão privada está 

se encerrando é a tendência a uma concentração de renda que a realidade econômica 

brasileira apresentou durante muitos anos apesar dos méritos das políticas sociais dos 

governos mais recentes. Giolo (2006: p.33) afirma que jovens desempregados não são 

candidatos às vagas das instituições de educação superior, sobretudo, se essas vagas 

estiverem na rede privada.  
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Giolo (2006) também aponta que grande parte da expansão da educação superior 

privada foi ancorada em poucos cursos, o que causou um desequilíbrio enorme no 

panorama das “vocações” profissionais dos jovens brasileiros. Do total de matrículas na 

educação superior em 2003, mais da metade (52,7%) se concentrava em apenas seis 

áreas, como se pode ver: 

Quadro 5: Matrículas nos seis cursos preferidos (Brasil, 2003) 

Cursos  Matrículas  (% ) 

Total Brasil  3.887.771 100,0 

Total do quadro 2.049.918 52,7 

Administração 565.540 14,5 

Direito 508.378 13,1 

Pedagogia 375.142 9,6 

Engenharia 236.786 6,1 

Letras  189.240 4,9 

Comunicação 174.832 4,5 

Fonte: Inep/MEC/2006.  

Como se pode ver no quadro 5 o curso de Direito é um dos chamados cursos 

âncora do crescimento das IES privadas.  

É importante observar que seguindo a tendência nacional apontada por Giolo 

(2006) também no Distrito Federal esse crescimento das IES privadas se ancorou em 

alguns poucos cursos considerados de montagem e manutenção mais baratos entre 

quais se incluiu o curso de Direito. As falas de alguns interlocutores dessa pesquisa 

ilustram tal fato:  

[...] ainda mais se a gente pensar que aqui no Distrito Federal, há quatro 

anos atrás tínhamos três universidades de Direito e agora temos vinte, 

praticamente, algumas que ainda nem formaram a primeira turma. Então 

como é que pode ter aluno suficiente para essas vinte e como é que pode 
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ter professores capacitados para essas vinte universidades?(Professora 

Angélica)  

[...] por isso eu acho que o MEC peca muito quanto a autorização de 

cursos assim de forma absolutamente sem critério, tem que ter um critério 

eu acho de necessidade da população. Por exemplo, faculdade de Direito, 

nossa, é enorme o número de faculdade de Direito e não tem a mínima 

necessidade de ter tanto curso de Direito Por que autorizar esse tanto de 

curso, não é? Então por exemplo olha, se você quiser abrir, aqui em 

Brasília uma faculdade de Engenharia eu acho que seria ótimo, se tiver 

todas as condições. Agora ah, eu quero uma de Direito. Mais uma? Não 

tem a menor necessidade, nenhuma. (Professor Artur) 

E esse boom de cursos jurídicos eu acho também que dificultou um 

bocado, não é? Por que eu lembro há quinze anos atrás a gente tinha três 

cursos de Direito aqui em Brasília, hoje eu acho que tem vinte ou mais.( 

Professora Ana) 

[...] nós temos também hoje dificuldade de muitas faculdades criadas sem 

uma orientação. Isso precisa de uma fiscalização melhor (Professora Nair) 

Essa opção por um modelo assentado em alguns poucos cursos gerou 

dificuldades por parte de muitas instituições em manter o nível de investimento anterior 

porque as matrículas nos cursos de sustentação vêm se reduzindo. Fechamento de 

cursos, falências e formação de conglomerados institucionais no setor privado de 

educação acabam por delinear o quadro atual - as IES com saúde financeira mais estável 

tenderão a incorporar as mais frágeis. 

2.3-A educação superior privada no Distrito Federal 

O Distrito Federal acompanhou as linhas gerais de evolução das IES privadas do 

país. Podemos destacar três momentos distintos no processo de constituição da rede 

privada superior no Distrito Federal. Segundo Sousa (2003: p.35) temos no período 

compreendido entre (1968- 1993) o momento de instalação e consolidação das IES 

privadas no DF.  

O segundo momento se dá entre (1995-2001) e se caracteriza pela acentuada 

expansão do setor. Nos dias atuais, podemos verificar que várias IES privadas passam 

por uma crise devido à diminuição do número de matrículas e à competição acirrada 

entre o grande número de instituições de educação superior privadas no mercado do DF 
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caracterizando um terceiro momento que o autor está chamando de momento de 

exaustão da rede privada local com falências, encampamentos e vendas.  

O momento de instalação e consolidação das IES privadas no Distrito Federal em 

1968 coincide com o auge do fechamento político do país e com a reforma universitária 

de 1968, introduzida pela Lei Nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. 

Martins (1997) aponta três principais motivos para a instalação da rede de 

educação superior privada local no período de 1973-1993. O primeiro deles refere-se ao 

significativo crescimento populacional verificado no referido período. Em 1970 a 

população do DF era de 537.146 habitantes e, em 1992, esse total chegou a 1.596.274 

habitantes. O fato de Brasília estar voltada para o setor terciário, no qual 85% da 

população economicamente ativa estava concentrada, em 1989, contribuiu também para 

a instalação das primeiras instituições de educação superior. O terceiro motivo diz 

respeito ao lento ritmo de crescimento da universidade pública existente na época (UnB) 

que, apesar dos esforços empreendidos, não estava conseguindo responder 

satisfatoriamente às demandas sociais apresentadas, principalmente em nível de 

graduação. É importante reforçar que a introdução do ensino noturno na Universidade de 

Brasília se deu somente no final da década de 80. Como já foi apontado anteriormente, 

essa foi a razão que levou o grupo que controla a IES privada analisada nessa pesquisa 

a iniciar suas atividades na área do ensino superior em 1968. 

Segundo Sousa (2003) até 1993, o DF contava com quatorze instituições voltadas 

para o ensino superior: uma pública (Universidade de Brasília) e treze vinculadas à esfera 

privada (três faculdades integradas e dez estabelecimentos isolados) conforme mostra a 

lista abaixo:  

Universidade de Brasília 

Instituto de Ciências Sociais 

Centro de Ensino Unificado de Brasília 

Faculdades Integradas da UPIS 

Faculdades Integradas da Católica de Brasília 

Faculdades Dom Bosco de Educação Física 
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Faculdade de Artes Dulcina de Moraes 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

Faculdade de Odontologia do Planalto Central 

Faculdade Alvorada de Informática e Processamento de Dados 

Instituto de Ciências Exatas  

Faculdade de Reabilitação do Planalto Central 

Faculdade de Ciências Humanas de Brasília 

Faculdade Alvorada de Educação Física e Desportos  

Em geral, o ritmo de crescimento do número de estabelecimentos que compõem a 

rede superior privada local no período em questão (1968-1993) foi lento. Sousa (2003) 

afirma que o estudo de Martins (1997) chegou às seguintes conclusões ao investigar o 

ensino superior do Distrito Federal entre 1968-1993. Primeiramente que a função 

principal da educação privada no DF no período investigado foi o atendimento à demanda 

crescente dos diplomas de nível superior e que os estabelecimentos particulares não 

buscaram a atividade de pesquisa como elemento definidor de sua vocação institucional. 

Constatou também que a clientela recrutada pelas instituições se mostrava preocupada 

prioritariamente em buscar (re) inserir-se no mercado de trabalho por meio da posse de 

títulos escolares. E, ainda, que as duas instituições privadas primeiramente criadas no 

Distrito Federal, sendo uma delas o centro universitário analisado nesse estudo, tiveram 

sua constituição assegurada por atores que mantinham certa proximidade com o campo 

do poder político então vigente. Uma terceira instituição – Universidade Católica de 

Brasília –, contrariando a lógica empresarial, procurava elaborar um discurso e uma 

prática visando credenciar-se como uma instituição de ensino superior privada 

preocupada com a elaboração de um projeto acadêmico-pedagógico. 

As alterações verificadas nos últimos trinta anos na morfologia da educação 

superior brasileira fizeram-se presentes também em âmbito local. Em Brasília, 

particularmente, no período entre 1995 e 2001, o segmento das IES privadas passou por 

um processo considerável de expansão, de forma que a universidade federal e as treze 

instituições privadas existentes passaram a conviver com novos estabelecimentos que 

foram sendo criados em várias áreas e/ou regiões do Distrito Federal.  
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Esse segmento das IES privadas mostrou índices bem mais elevados do que os 

verificados no plano nacional. No período estudado por Sousa (1995-2001), foi criado um 

total de 52 (cinqüenta e dois) estabelecimentos de educação superior no DF, sendo 

apenas um de natureza pública, ligado a uma secretaria de governo. Como se pode 

verificar, houve um aumento da ordem de 292,0% no âmbito da esfera privada, se 

comparada com o número de IES privadas instaladas entre 1968-1993. 

Esse crescimento do número de instituições privadas fez com que as matrículas 

no setor aumentassem significativamente no período entre 1995 e 2001 no Distrito 

Federal. De acordo com os dados do censo de 2001 do Ministério da Educação, houve 

um amento de 138,4% no número de matrículas no segmento privado, enquanto o 

percentual correspondente ao segmento público foi de 37,5%.  

Esse aumento no número de IES privadas, ancoradas em alguns cursos dos quais 

faz parte o curso de Direito, aumentou também a disputa por esses alunos no mercado. 

Uma primeira conseqüência desse aumento de cursos jurídico fez-se sentir nas provas 

de acesso (exame vestibular). O vestibular, em muitos casos e já há alguns anos, tornou-

se um processo unicamente classificatório, pois em algumas IES privadas, o número de 

candidatos é inferior ao número de vagas disponibilizadas pela instituição. E, se não há 

alunos para eliminar, as provas de acesso passaram a ser facilitadas. Surgiram os 

vestibulares agendados.  

Sobre esse fato o professor Artur diz:  

[...], na minha época você passar no vestibular era uma alegria, família 

comemorava e era uma festa. Hoje em dia eu acho que ingressar numa 

faculdade qualquer um entra e qualquer um se forma. Aí a dificuldade vem 

depois. 

O professor Pedro vai mais além ilustrando sua fala com um caso absurdo acontecido no 

início de 2008 quando uma criança, de oito anos, passou no vestibular para o curso de 

Direito. 

Entretanto, contrariando essa tendência, a instituição que foi pesquisada nesse 

estudo é apontada por alguns interlocutores como uma das poucas no DF que ainda 

realiza um vestibular eliminatório para o curso de Direito. A professora Carla, assistente 

pedagógica da IES estudada, assim retrata tal situação:  
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Só que aqui nós temos mais candidatos do que vagas, ainda se festeja 

passar no vestibular aqui. 

O professor Ricardo confirma a colocação anterior dizendo:  

É, nós estamos segurando aqui, me parece-me que somos a única que 

não tem o agendado. Quer dizer, ainda há uma seleção mesmo. 

E completa sua colocação dizendo: 

E o ingresso na universidade sem o preparo é caótico. 

Simultaneamente, a seleção dos alunos para as IES públicas caminhou em uma 

direção oposta. Constata-se que a oferta de vagas da Universidade de Brasília se 

manteve praticamente inalterada por vários anos enquanto o número de aspirantes às 

vagas da instituição aumentou, gerando vestibulares concorridíssimos, que precisam 

eliminar a maioria dos candidatos inscritos.  

A ampliação da oferta de vagas através da construção de três novos campi da 

Universidade de Brasília nas cidades satélites do Gama, de Planaltina e da Ceilândia foi 

fato que marcou o cenário das IES de Brasília. 

A autorização para contratação de 10.992 professores para as universidades 

federais anunciada pelo Ministro Fernando Haddad em setembro de 2008 e destinando 

84 vagas para a contratação de professores para a UnB sinaliza, talvez, uma 

sensibilização para as dramáticas necessidades de quadro docente da Universidade de 

Brasília e de outras tantas universidades federais. A autorização para essas novas 

contratações decorre do Decreto Nº 6.096 de 24 de Abril de 2007, o qual criou “O 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais- 

REUNI”, com o objetivo de expandir, de forma significativa, as vagas para estudantes de 

graduação no sistema federal de ensino superior. O REUNI visa dotar as universidades 

das condições necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação 

superior em razão da insuficiência da oferta de vagas, em termos quantitativos, pelo 

sistema federal de ensino superior. Para ampliar-se o número de vagas, faz-se 

necessário o aumento dos quadros docente. Estarão tempos melhores por vir para as 

universidades públicas?  

A forma de acesso das universidades públicas interfere diretamente na docência. 

Os nove interlocutores da pesquisa afirmam que os melhores alunos de Brasília, sendo 
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“melhores” aqui entendido como as notas mais altas no concorridíssimo vestibular da 

Universidade de Brasília, ficam na UnB. 

Além do bom desempenho acadêmico, apontam como características desse aluno 

da IES pública maior criticidade, maior envolvimento, mais politização, menor apatia e 

passividade, maior predisposição para o estudo pois geralmente não trabalham, bons 

hábitos de estudo e uma atitude positiva com relação a leituras prévias e preparação para 

seminários diferentemente dos alunos da maioria de outras IES privadas. Cumpre 

observar que essa é uma percepção não totalmente corroborada pelos professores das 

universidades públicas.  

Segundo o professor Pedro, a qualidade do aluno motiva mais o professor e, 

segundo a professora Ana, a resistência de alguns alunos de algumas IES privadas em 

fazer leituras prévias para discussão e/ou preparação para seminários demonstra que o 

que esse aluno quer é “ficar sentado recebendo a informação e saber que matéria que 

cai na prova”. 

Todos os professores interlocutores ressaltam que esse problema não é muito 

sentido na instituição pesquisada por algumas razões. A primeira é que o curso de Direito 

da instituição é um curso de prestígio dentro da comunidade e, como o número de vagas 

oferecido pela Universidade de Brasília é pequeno (60 vagas por ano), alunos muito bons 

se dirigem para a instituição considerada como a segunda melhor opção em Brasília. 

Soma-se a esse fato o vestibular eliminatório do curso de Direito, que elimina os 

candidatos sem preparação adequada. Porém, professores que lecionam ou já 

lecionaram em outras IES privadas afirmam que esse é um grande problema em outros 

cursos de Direito da iniciativa privada. 

São falas de alguns professores que melhor ilustram tal opinião:  

[...] assim a diferença entre a instituição privada e a pública ela realmente 

existe e também em relação aos alunos e professores. Na UnB, por 

exemplo, tem-se um corpo docente com uma titulação mais exigida de 

doutores e mestres, temos um alunado com aquela classificação do MEC 

que seria “A” com um processo seletivo muito rigoroso; enquanto que na 

instituição privada não há esse rigor de seleção nem de professores e nem 

de alunos, embora tenham doutores e mestres, têm muitos especialistas, 

um grande número de especialistas e um alunado diferenciado pela maior 
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exigência também de uma concorrência, nas chamadas federais ou 

públicas. Isso realmente traz uma certa diferença.( Professor Adélio) 

[...] mas se a gente for pensar que a realidade da universidade pública é 

uma e que a realidade da universidade particular é outra, então a gente 

encontra várias diferenças. Por exemplo: O aluno que vai para a 

universidade pública, não quer dizer que ele não tenha como pagar a 

faculdade, pelo contrário, no Brasil a gente vê o sentido inverso; então o 

aluno que está lá na universidade pública é aquele que estudou nas 

melhores escolas privadas, que teve uma melhor educação, que teria a 

possibilidade de pagar uma universidade, ou seja, aquele aluno que teve 

mais rendimento escolar e que é o bom aluno é que está na universidade 

pública. O aluno da faculdade privada é aquele que não conseguiu passar 

na universidade pública, às vezes, teve também uma formação boa, mas 

hoje, com essa proliferação imensa de faculdades, o que a gente vê é que 

a maioria dos alunos das escolas, das faculdades privadas não teve uma 

boa formação. (Professora Angélica)  

Na instituição pública no ensino superior, o que eu verifico, é que o nível 

dos alunos é muito bom, então os alunos eles conseguem aprender até 

quando o professor não é bom (Professor Artur) 

Nós aqui em Brasília, por exemplo, do que tem de melhor a UnB pega 

quanto? Pega 60 e o resto nós pegamos, os melhores que tem. Por 

questões pessoais do aluno não poder conciliar os seus interesses com os 

da UnB, às vezes, eles podem vir para cá, os melhores vêm para cá, 

quase necessariamente. Mas, do filé, utilizando aí essa expressão, eles 

pegariam os top. (Professor Ricardo) 

Os mesmos professores Pedro e Ana apontam para uma mudança no perfil dos 

alunos do curso de Direito, mudança que provavelmente é mais notada em Brasília pelas 

próprias características da cidade. Assim, teríamos, nos cursos jurídicos das IES 

privadas, dois tipos de aluno, diametralmente opostos: o concurseiro e o vocacionado. 

Tal mudança de perfil impacta diretamente na docência. 

Brasília, cidade construída para ser a capital do país, tem no governo seu maior 

empregador. Como atividades econômicas predominantes, encontramos em primeiro 

lugar atividades de comércio, lazer e turismo. Em segundo lugar, pequena atividade 

industrial ligada a determinadas áreas como móveis, vestiário e tecnologia e, em terceiro 



58 

 

 

lugar, prestação de serviços por profissionais liberais, área na qual se enquadram os 

advogados. 

A alta competitividade do mercado de trabalho, o número reduzido de empregos 

na esfera privada, a instabilidade inerente aos empregos da esfera privada e, no caso de 

bacharéis e advogados, o grande número de profissionais lançados anualmente no 

mercado pelas IES pública e privadas da cidade fizeram com que a alternativa de tornar-

se um funcionário público atraísse um contingente cada vez maior de aspirantes a uma 

vaga no serviço público. Some-se a isso o grande número de concursos que têm sido 

realizados.  

Conforme já destacado, como em quase todos os concursos para as mais 

diferentes áreas há provas de Direito Administrativo, Direito Constitucional afora os ramos 

específicos do Direito para cada posto, um número considerável de pessoas que 

procuram um emprego seguro e bem remunerado e com o acesso aos cursos de Direito 

facilitado pela competição acirrada entre os inúmeros cursos passou a ver nos cursos de 

Direito uma função de espaço preparatório para concursos públicos. A professora Ana 

relata o fato com muita clareza. Conta que a finalidade do curso de Direito mudou nos 

últimos anos. Quando ela se graduou em Direito, há 15 anos atrás, o aluno de Direito 

pensava em três possibilidade após a graduação: Ministério Público, Magistratura ou 

advocacia, ou seja, você entrava no curso de Direito sonhando ser advogado, promotor, 

juiz. Segundo ela, hoje eles entram no curso de Direito querendo fazer qualquer concurso 

e completa sua reflexão dizendo:  

Você pode fazer concurso para analista judiciário que exige o diploma de 

bacharel em Direito, mas que não é uma carreira assim, não é? Quando 

eu fiz a graduação, eu não lembro de colegas que tinham por objetivo de 

vida fazer um concurso de analista judiciário. Hoje existe. 

O professor Pedro completa: 

E tem isso, gente frustrada no curso de Direito. Fazem um curso de Direito 

para ter a possibilidade de um bom emprego, entendeu? Um emprego 

estável, é isso. Em qualquer área do serviço público. É o mais comum. 

Isso influi demais na aula. Há uma falta de interesse muito grande. São 

poucos, numa turma de sessenta, você tem ali no máximo cinco alunos 

que realmente fazem Direito porque gostam e têm afinidade com Direito. A 

maioria quer passar em um concurso. E os pais estimulam isso, não é? 
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Todo mundo hoje é formado em Direito, quase todo mundo é formado em 

Direito, é impressionante. Acham que o Direito é a porta para a felicidade. 

A professora e assistente pedagógica do curso de Direito Carla confirma também 

essa constatação explicitada pelos dois docentes.  

A proliferação dos cursos de Direito teve impacto também sobre o mercado de 

trabalho desses profissionais e suas carreiras pois a qualidade dos cursos oferecidos 

sofre grandes variações e, conseqüentemente, a qualidade dos profissionais por eles 

formados também.  

Um fato recente que comprova a baixa qualidade do ensino jurídico de várias 

instituições de educação superior no país foi a determinação do MEC, na gestão do 

Ministro da Educação Fernando Haddad, de restringir o número de vagas oferecidas por 

instituições de ensino jurídico que obtiveram maus resultados sucessivos nas avaliações 

do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). A partir de 2009, os 

vestibulandos de direito terão 24.380 vagas a menos para concorrer nos processos 

seletivos de 19 Estados, incluindo o DF. Esse é o total de vagas reduzidas pelo MEC 

depois de uma supervisão que avaliou 81 cursos com baixo desempenho no Enade. Tais 

números correspondem a uma redução percentual de 54% das vagas dos cursos de 

Direito do Brasil. Alguns cursos de Direito de IES privadas de Brasília foram atingidos por 

tal decisão. O baixo índice de aprovação no exame da ordem (prova da Ordem dos 

Advogados do Brasil) também, infelizmente, confirma a baixa qualidade de muitos cursos. 

O grande número de bacharéis de Direito lançados anualmente no mercado de 

trabalho de Brasília por todas essas IES teve também um impacto negativo sobre a 

profissão. A professora Ana constata a perda do glamour e do status do advogado, bem 

como a proletarização de suas condições de trabalho em função do excesso e da má 

qualidade da formação de muitos desses profissionais em sua fala transcrita abaixo:  

É uma coisa impressionante, até o salário base de um advogado, há 

quinze anos, era R$ 1.500,00, hoje é R$ 500,00. Então, tem menino 

recém-formado que trabalha para ganhar R$ 500,00. Há quinze anos, eu 

me formei ganhando R$ 1.500,00. 

O glamour da profissão ficou restrito aos cargos da área pública de delegados, 

juízes, procuradores, promotores, desembargadores e ministros. 
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A relação estabelecida entre aluno-instituição privada também foi afetada por esse 

cenário descrito de expansão das IES privadas. Essa relação é diferente do tipo de 

relação que o aluno da instituição pública estabelece com a IES pública pois é uma 

relação, na sua essência, entre consumidor e prestador de serviço.Vários interlocutores 

apontam esse fato como interferindo no seu trabalho docente. O professor Artur vê essa 

possibilidade maior de intervenção do aluno na IES privada como positiva: 

[...] eu verifico que numa IES privada eu acho que os alunos eles cobram 

muito mais do professor do que numa instituição pública. Numa instituição 

pública a coisa é uma dificuldade enorme. Por exemplo, tenho colegas que 

já estudaram, estagiários aqui no escritório, advogados que passaram por 

essas instituições públicas e que as vezes reclamam que realmente tem 

professores muito ruins mas que realmente não pode fazer nada, tem que 

aceitar aquilo. 

A professora Marta também acha esse tipo de relação existente nos cursos 

privados bastante positiva: 

[...] uma instituição privada ela tem essa característica de um tratamento 

dado ao aluno com uma idéia de consumidor – eu não coloco como 

consumidor porque o aluno não tem a palavra final na universidade, mas 

eu digo isso: é um tratamento com muita urbanidade, com muita gentileza 

E que eu entendo que também na instituição pública deveria ser. 

Já a professora Ana diz que o conceito de relação de consumo que o aluno tem 

na universidade privada faz com que o ensino seja muito mais mercantil e diz:  

Como o aluno se percebe um consumidor, ele acredita que ele pode exigir 

determinadas condutas do professor, ele pode ter benesses porque ele 

está pagando. Eu costumo dizer que muitas vezes o aluno ele tem a 

sensação de que ele está comprando um diploma a prestação. O que na 

universidade pública a gente já não tem essa percepção. Eu nunca 

lecionei numa universidade pública mas como aluna isso era perceptível 

muito embora também na minha época de graduação, eu me formei em 

Agosto de 94, essa relação mercantil do ensino não era forte como é hoje. 

A relação professor-aluno não era tão diferente na universidade privada na 

minha experiência como aluna e na universidade federal. Mas hoje, eu 

acho que é. 
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A professora e assistente pedagógica Carla coloca inclusive que se nota uma 

postura de consumidor não satisfeito com relação a reprovações. Assim como um cliente 

não satisfeito com o atendimento de um advogado procura outro profissional, o aluno 

reprovado pede transferência para outro curso que o aceite pois o número de IES 

privadas é grande, a competição predatória e o que ele busca é, muitas vezes, somente 

um diploma. 

Embora não haja uma política formal da instituição de desencorajar reprovações 

para evitar perda de alunos talvez haja o medo inconsciente que isso aconteça por parte 

dos professores. Em nove turmas analisadas, somente quatro turmas tinham alguns 

casos de reprovação sendo que as turmas contam em geral com 40-50 alunos. 

Todos os professores apontam que a instituição analisada conseguiu atingir um 

equilíbrio justo nessa relação aluno/professor/instituição e os nove interlocutores dessa 

pesquisa disseram que se sentem respeitados e valorizados pela faculdade.  

O professor Bernardo aponta a perda do status do professor em conseqüência de 

uma visão gerencial do ensino que se observa nas IES privadas:  

[...] Eu acho que o professor ali é visto como um empregado a mais; hoje, 

se saiu José, amanhã entra Antônio e está tudo certo. A visão que eu vejo 

é essa. E não é bem assim; não dá para substituir, por exemplo, um 

professor que tenha uma tradição dentro da faculdade, eu acho que 

ninguém fica, e eu digo no meu caso específico como tem outros lá, 

entendeu? Quinze, vinte anos em uma instituição dessa sem ter tido 

nenhum problema relevante se não tivesse as suas qualidades.  

Três professores participantes da pesquisa colocaram que como há um controle 

maior, um acompanhamento mais próximo sobre as aulas e os professores das IES 

privadas, talvez por isso eles se “dediquem“ mais porque há uma vulnerabilidade maior 

do professor. Não há tanta liberdade. A figura do monitor das IES públicas é colocada 

pelo professor Artur, ilustrando essa maior liberdade, esse menor controle sobre o 

professor da IES pública. Fazendo referência à UnB o professor assim se referiu:  

[...] muitos professores lá tem a figura do monitor. Então muitos 

professores que são pessoas famosas, não têm realmente tempo de dar 

aula mais querem manter o título de professor, o status de professor e 

normalmente dão pouquíssimas aulas e deixam um monitor, que é um 

aluno, cumprindo o resto do programa. Mais o aluno da instituição pública 
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superior já é um aluno muito bom então ele acaba sendo autodidata 

buscando e mantendo ali o seu nível bom com relação aos alunos da 

instituição privada apesar da aula muitas vezes não ser tão boa quanto as 

das instituições privadas. É uma vantagem que o aluno é bom. 

Também a respeito dos monitores a professora Marta diz:  

[...] Porque eu tenho muito contato com instituição pública e eu vejo isso; o 

professor da instituição pública muitas vezes coloca monitores para dar 

aula por um semestre inteiro o que na instituição privada não é permitido, 

não é?Eu freqüento muitas instituições públicas em que muitos monitores 

atuam no lugar dos professores e sinto um certo assim desprezo pelo 

aluno em alguns casos.Porque não adianta ter os medalhões como 

titulares, o que importa é que os medalhões titulares estejam ali, na sala 

de aula ... 

Talvez, uma crítica indireta desses discursos seja a de que há um desrespeito ao 

aluno na IES pública, pois um monitor, por mais brilhante que ele seja, e esses mesmos 

interlocutores já levantaram a questão de que os alunos das IES públicas o são, nunca 

poderá substituir com a mesma qualidade um professor experiente. Além do mais, há que 

se considerar que o aluno, quando se matricula naquela disciplina, espera ter como 

professor não um colega de curso, mas sim o professor titular da disciplina. 

Finalizando, podemos afirmar que os dados apresentados pelos estudos de 

Sousa (2003) mostram que existiu uma reconfiguração considerável no sistema de 

educação superior do Distrito Federal. Essa reconfiguração privilegiou o aumento dos 

cursos de ensino jurídico em instituições privadas seguindo uma tendência nacional já 

apontada por Giolo (2006) gerando um aumento no número de alunos nesses cursos e, 

conseqüentemente, no número de docentes atuando no ensino jurídico. 

Tal fato permite supor que a preparação para a docência universitária, suas 

características e principais tendências quanto à formação desses docentes são questões 

importantes de serem investigadas, o que farei a seguir. 

2.4- A docência em instituições de educação superior pública e privada no 

Brasil 

O contexto e as condições de trabalho dos professores nas IES são diferentes 

quanto às formas de ingresso, aos vínculos, à jornada de trabalho e aos compromissos 
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delas derivados. Nas IES públicas, verifica-se que o ingresso se dá por concurso público. 

Até mesmo para a contratação de professor substituto, cujo número tem aumentado em 

decorrência dos poucos concursos autorizados, processa-se uma seleção, com comissão 

examinadora e edital de convocação. No concurso para efetivos, o professor passa por 

um período de estágio probatório de três anos, ao final do qual sua efetivação será 

confirmada ou não, mediante um processo de avaliação, que envolve seus pares. 

Nas IES privadas, o ingresso se dá por seleção ou convite e o contrato pauta-se 

no ensino, mesmo que o interesse institucional para decidir-se sobre uma eventual 

contratação incida sobre a titulação e experiência de pesquisa do candidato quando a 

preocupação se associa-se a processos de avaliação de cursos pelo MEC.  

É mencionado pelos professores interlocutores desse estudo como um entre os 

vários pontos positivos que percebem na instituição na qual trabalham: haver um 

processo de seleção docente, com etapas e critérios bem definidos e permitindo a 

formação de um bom quadro de professores. O processo abrange três fases. A primeira 

delas é uma análise de currículos, em que é feita uma primeira seleção dos candidatos. É 

exigida a especialização na área em que o candidato vai atuar como requisito mínimo. É 

importante observar que a instituição valoriza a titulação dos candidatos.  

Segundo a professora Carla até o momento a postura da faculdade de Direito é de 

“quanto mais titulação, melhor”. Nesse aspecto, a instituição pesquisada difere de muitas 

IES privadas que procuraram diminuir seus custos com o corpo docente mantendo o 

número mínimo de mestres e doutores exigidos pelo MEC para o credenciamento da 

instituição. Os professores interessados nos cursos de pós graduação oferecidos pela 

instituição têm bolsas de estudo integral. Procura-se facilitar o aprimoramento desses 

profissionais dando-lhes uma composição de carga horária que lhes seja mais 

conveniente e compatível com as exigências de um curso de pós graduação e até 

mesmo diminuindo a carga de trabalho, mas mantendo-se o mesmo salário, quando se 

trata de cursos de pós graduação fora da instituição. São acertos informais, entre o 

professor e a instituição. 

A segunda fase desse processo é uma sabatina oral. Uma banca, composta por 

três professores avaliadores, vai questionar o candidato sobre o conteúdo da disciplina. A 

terceira fase é uma avaliação do professor em sala de aula. O mínimo de uma aula e o 

máximo de três aulas (na verdade parte dessa/s aula/s) são assistidas e se procura 
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avaliar domínio do conteúdo, capacidade de exposição, interação com alunos e a prática 

de sala de aula do candidato. 

A assistente pedagógica Carla colocou também que há divergências entre as 

visões da administração do curso, da administração da instituição e a dela sobre o fator 

de maior peso na escolha para contratação de profissionais. Entretanto, para ela a 

preocupação com a formação pedagógica e com saberes curriculares são os fatores de 

menor peso para escolha de novos professores como mostra extrato de sua fala que 

abaixo transcrevo: 

Mas, enfim, a preocupação com a formação pedagógica e a preocupação 

com as estruturas curriculares e com aquilo que se estabelece como 

procedimento dentro dos cursos de Direito, eu acho que são coisas que 

ficam relegadas a um segundo, terceiro plano, em minha opinião. 

O que tem maior peso para ela, nas tomadas de decisões sobre contratação, é 

que esse profissional acrescente e some à instituição, que segundo ela, precisa de 

profissionais com perfis diferentes tais como profissionais que tenham perfil acadêmico 

pois é importante que a instituição apresente trabalhos em eventos acadêmicos; 

profissionais que tenham muita experiência prática, pois existe um espaço enorme para 

eles no Núcleo de Práticas Jurídicas e nas disciplinas de Processos; profissionais com 

profundidade teórica para as disciplinas propedêuticas; profissionais com perfil de 

pesquisadores para integrarem o Núcleo de Pesquisa e Monografia e, por último, mas 

não menos importante, profissionais que tenham o perfil de trabalho em projetos 

comunitários e de extensão importantes segundo ela inclusive como visibilidade para a 

própria instituição. Conforme ela mesma coloca: 

Eu preciso de parcerias, eu preciso de pessoas que me ajudem a levar o 

projeto adiante; então, eu quero saber se essa pessoa está disposta a 

entrar, se inserir, se qualificar, se for o caso, inteirar-se dos projetos, dos 

processos, o que é que ela tem pra contribuir... 

Conforme legislação em vigor, a carga de trabalho na instituição pode ser de 

vínculo integral, parcial e horista. Pimenta & Anastasiou (2005: p.123) afirmam que:  

[...] do total geral dos docentes percebe-se que 44,37% estão atuando em 

tempo integral nas instituições de ensino superior, sejam elas 

universidades ou não, embora a maior incidência esteja nas universidades 
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públicas (35,14%), pois nas particulares, atuando em tempo integral, estão 

apenas 5,31% do total nacional dos docentes. 

O tempo integral normalmente pressupõe as três funções características da 

universidade: ensino, pesquisa e extensão. Pode-se facilmente constatar que, nessas 

condições de trabalho, o tempo integral torna mais viável a articulação dessas três 

funções. 

Segundo Pimenta e Anastasiou (2005), o docente de tempo parcial representa, 

percentualmente, minoria tanto nas universidades públicas (8,01%) como nas privadas 

(6,76%). Assim também ocorre nas não-universidades públicas (1,46%) e nas não 

universidades privadas (5,72%). 

Já o grupo de horistas fica distribuído de forma oposta ao grupo de tempo integral: 

há um predomínio numérico nas instituições privadas, ocorrendo visível concentração 

dessa relação trabalhista (55,26% do total de docentes) em IES privadas. (Pimenta & 

Anastasiou, 2005). Essa porcentagem amplia-se sensivelmente se considerarmos 

apenas as não-universidades. 

A grande maioria dos professores horistas é contratada para executar ações em 

períodos específicos, ou seja, determinado número de horas/aula, sem tempo 

remunerado para outras funções e preparação de aulas, por exemplo. Ainda ocorre a 

contratação por blocos de aulas, reunidas em períodos específicos dos cursos, ficando o 

professor vinculado à instituição apenas por aquele período, não havendo compromissos 

institucionais nem direitos trabalhistas outros senão os contratuais temporários.  

Nesses casos, o papel docente centra-se na hora-aula, pois é esse o tempo para 

o qual é pago. Como o valor obtido por esse trabalho costuma ser insuficiente para a 

sobrevivência, o professor obriga-se a ampliar os turnos e trabalhar em mais de uma 

instituição. O quadro a seguir mostra os números existentes sobre tal fato: 
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Quadro 6: Vinculação institucional dos docentes e funções docentes- Brasil-2005.1 

Vínculos  Docentes  Funções Docentes 

Com apenas 

1IES 

199.270 199.270 

Com 2 IES 26.674 53.348 

Com 3 IES 4.110 12.330 

Com 4 IES 630 2.520 

Com 5 IES 84 420 

Com 6 IES 15 90 

Com 8 IES 1 8 

Total  230.784 267.986 

Fonte: MEC/Inep/Deaes/2006. 

Como observa Giolo (2006: p.27), em relação à tabela acima: 

Dos docentes que atuam na educação superior brasileira, 199.270(86,3%) 

estão vinculados em apenas uma instituição. Os demais 31.514(13,7%) têm 

dois ou mais vínculos institucionais. Esses desempenham, portanto, mais de 

uma função docente. 

É possível perceber também que existe um número significativo de profissionais 

liberais como médicos, advogados etc. que vêem na docência universitária uma maneira 

de ampliar e complementar a renda conseguida por meio da prática privada. Em alguns 

casos, pode até representar o referendo de profissional competente, dar visibilidade ou 

até mesmo satisfazer a vaidade pessoal de alguns desses profissionais. 

A instituição pesquisada conta com um quadro de cerca de 250 professores para 

atender a um alunado em torno de 7.000 estudantes. Foram interlocutores dessa 

pesquisa, nove professores. Deste número total de nove, duas professoras são somente 

professoras de ensino jurídico, ou seja, não desempenham nenhuma outra função além 

de dar aulas. Entre os sete restantes temos: 
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  Três juízes 

 Um Procurador Regional da República e 

 Três advogados  

Tal situação mostra que a docência não é percebida como profissão, demandando 

conhecimento epistemológico, tempo integral e garantia de sobrevivência por meio dos 

ganhos oriundos do exercício dessa atividade.  

Para alguns a opção foi puramente acidental, para outros é fonte de prazer, é uma 

forma de manter-se atualizado, de realizar-se; de “ser” no sentido filosófico e é também 

um sacerdócio como mostram algumas falas a seguir:  

[...] como eu fiz quase todos os meus estudos em escola pública, 

universidade pública, eu me sinto na obrigação de tentar retribuir de 

alguma forma isso, é uma obrigação ética minha – se a instituição me 

disser que não tem como me pagar, eu dou aula, de graça, eu não preciso 

que me pague, eu não estou aqui pelo salário, mesmo porque são duas 

fontes eu acabo pagando tudo para o Imposto de Renda, o que eu recebo 

aqui fica no Imposto de Renda; é uma satisfação pessoal, eu preciso; e eu 

ensino isso para o meu filho.(Professor Adélio) 

[...] eu brinco com meus alunos de inocente: eu gosto tanto disso aqui que 

eu vou pedir ao diretor, em caso de falecimento, que eu seja sepultado de 

frente para o bloco III. (Professor Adélio) 

Eu tenho o magistério como uma das formas não de operar o Direito, mas 

de preparação para essa formação. (Professor Ricardo) 

Isso, se me perguntar.porque que eu dou aula, é por dinheiro? Não é por 

dinheiro, eu falo que é para não morrer de tédio – a aula me preenche 

muito, eu me sinto muito bem dando aula. Depois que eu passei no 

concurso, passei a ser Procurador da República eu senti um vazio muito 

grande, eu senti que aquilo não era suficiente e eu só me senti realmente 

completo quando eu comecei a dar aula. Realmente é a coisa que eu mais 

gosto de fazer é dar aula. Escrever, palestrar, dar aula, mais até do que 

ser Procurador. (Professor Pedro) 
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Mas, o que fica claro é que eles se percebem como advogados, juízes e 

procuradores que “estão” professores, ou seja, que no momento também dão aula como 

sintetiza a fala do professor Artur:  

[...] eu acho que a docência especificamente do curso de Direito ela é 

diferenciada como você falou ninguém preenche lá a ficha que é 

professor. Que eu conheço mesmo, só uns 3 ou 4 são só professores, só 

dão aula. A maioria não. É advogado, é juiz, é promotor, procurador e dá 

aula também. Eu estou dando aula aqui, eu não sou professor.  

Segundo Pimenta & Anastasiou (2005), o trabalho individualizado e solitário é o 

que caracteriza o trabalho dos bacharéis docentes das mais diversas áreas de saber 

tanto nas IES públicas como nas privadas, embora no espaço estudado ocorram um 

mínimo de duas reuniões pedagógicas por ano e sejam oferecidos cursos/workshops 

sobre temas específicos ao seu quadro docente. 

Observa-se que vem ocorrendo, por parte dos professores das IES, uma corrida 

por cursos de especialização, mestrado e doutorado. Essa corrida é em parte decorrente 

da competição por uma vaga no mercado de trabalho dentro de um segmento altamente 

competitivo que é o da educação superior privada. O “não emprego” é uma das 

características e uma ameaça constante das sociedades globalizadas. 

Porém observa-se também, simultaneamente, um fenômeno contrário a essa 

tendência de corrida por maiores qualificações. Professores são demitidos de IES 

privadas por terem se tornado qualificados demais, o que significa um custo maior por 

parte da instituição para contratá-los e mantê-los em seus quadros docentes. Até o 

momento, essa não tem sido uma prática na faculdade de Direito estudada. Pelo 

contrário, a posição até o momento tem sido a de quanto mais qualificação, melhor. 

A professora Carla e outros interlocutores verbalizaram que o número de mestres 

e doutores da instituição já ultrapassou em muito os números mínimos exigidos pelo 

MEC. 

Giolo (2006: p.43-44) afirma que, segundo os dados do censo da Educação 

Superior de 2001 e 2003 e os do Cadastro Nacional dos Docentes de 2005, pode-se 

observar crescimento lento, mas constante, do percentual das funções docentes 

exercidas por doutores, conforme o mapa 1: 
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De forma bem mais evidente, também se pode observar o crescimento constante 

das funções docentes exercidas por mestres. 

 

Em relação às funções docentes exercidas por especialistas, a situação é inversa, 

como mostra o mapa 3 : 
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Esses índices sinalizam claramente que o sistema está se qualificando em um 

ritmo perceptível, talvez não tanto quanto seria desejável, mas, de qualquer forma, 

importante. Cabe ressaltar que, com relação aos docentes de IES, esse aprimoramento é 

buscado principalmente na área de atuação, ficando, em geral, a preocupação com o 

saber docente restrita à disciplina Metodologia de Ensino Superior, que vem sendo 

implementada nos cursos e programas de pós-graduação com carga horária de 60 

horas/aula, quando é o caso. 

Com relação aos dez professores interlocutores6, discrimino abaixo suas 

qualificações: 

- Professor Artur: pós graduação em Processo Civil, mestre e doutor em Direito 

Civil pela PUC de São Paulo. Professor de Direito Processual Civil IV 

- Professora Angélica: pós graduação latu senso em Direito Processual Civil pelo 

Instituto Brasileiro de Direito Processual e mestrado, em fase de conclusão, em Direito 

das Relações Internacionais, na instituição. Professora de Direito Arbitral. 

- Professor Adélio: pós graduação latu senso em Direito Penal pela Universidade 

Católica de Brasíla. Professor de Direito Penal IV 

- Professor Ricardo: pós graduação em Metodologia do Ensino Superior. 

Professor de Filosofia 

                                                           
6
 Este número contempla além dos noves tipos de professor escolhidos de acordo com os critérios 

explicados anteriorrmente a assistente pedagógica que cumpre também jornada em sala de aula, 
com uma turma na graduação e outra na pós-graduação.  
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- Professora Ana: pós graduação em Processo Civil pela PUC de Porto Alegre e 

mestrado, em fase de conclusão, em Direito das Relações Internacionais, na instituição. 

Professora de Direito Civil VI 

- Professor Pedro: mestre e doutor pela PUC de São Paulo, em Direito Penal. Pós 

graduação pela Universidade de Salamanca, Espanha. Professor de Direito Penal- Teoria 

do Crime 

- Professora Nair: bacharela em Direito, licenciatura plena em Inglês e Latim e 

curso de Administração de Empresa. Professora de Direito Civil V 

- Professor Bernardo: especialização em Direito Processual de Trabalho. 

Professor de Direito de Trabalho II 

- Professora Carla: mestra pela Universidade Federal de Santa Catarina em 

Direito Público e doutora pela UnB em Políticas Comparadas. 

- Professora Marta: pós graduação em Metodologia do Ensino Jurídico pelo 

UniCEUB, mestra pela Universidade Federal de Pernambuco em Direito Privado e 

doutorado, em fase de conclusão, pela Universidade de Extremadura, Espanha, em 

Direito Público. Professora de Direito do Trabalho II 

Fica evidente a preocupação com a qualificação pela instituição demonstrada 

pelos históricos dos participantes, bem como o predomínio das qualificações nas áreas 

de atuação, seguindo assim a tendência geral apontada por Giolo (2006). No grupo de 

nove professores, somente um professor tem pós graduação em Metodologia do Ensino 

Superior. 

Finalizo aqui minhas observações e reflexões sobre o cenário das instituições de 

educação superior públicas e privadas no Brasil e no DF, sua historicidade, suas 

tendências de desenvolvimento bem como minhas análises sobre os aspectos 

decorrentes desse cenário que interferem na prática docente dos interlocutores dessa 

pesquisa.  

Convido-os agora a acompanhar-me no próximo capítulo nas reflexões sobre a 

institucionalização da formação docente, sobre o conceito de Didática e sobre os desafios 

que se impõem à docência universitária, sobre as especificidades da docência no ensino 
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jurídico e, simultaneamente, apresento os achados da pesquisa quanto às percepções 

dos interlocutores sobre docência como profissão, sobre pedagogia e didática. 
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CAPÍTULO 3: FORMAÇÃO DOCENTE E CONCEPÇÕES DE 

DOCÊNCIA  

     “Mestre não é só quem ensina, mas quem de repente aprende.” 

                 João Guimarães Rosa 

3.1- O que nos conta a história... 

Segundo Veiga, Araujo e Kapuziania (2005) a formação docente somente foi 

institucionalizada na Europa a partir do século XVII. Alguns exemplos em defesa de sua 

formação podem ser lembrados. O primeiro é de Lutero, que em 1524 já defendia que, 

para ensinar bem às crianças, é necessário gente especializada. Erasmo de Roterdã 

(1460-1536) na obra De pueris publicada em 1529, em referência à formação do 

professor, sustentava a necessidade de marcar o perfil do educador, pois, para ele, seria 

bem mais cômodo delinear o perfil do educador do que apontar indivíduos que o 

personificassem. 

Os mesmos autores, porém, destacam que a primeira experiência de formação 

docente de que se tem notícia é de responsabilidade de Charles Démia (1637-1689), um 

abade francês. Em 1672, funda em Lyon, França, um centro de formação que prefigura 

as escolas normais. No final do século XVII, o francês Jean Baptiste de La Salle, criador 

da Congregação dos Lassalistas funda, em 1688, uma escola de formação de 

professores. Em 1794, J. Lakanal (1762-1846) propõe o estabelecimento de escolas 

normais na França. Essas escolas normais são configuradas com uma especificidade, a 

de ensinar a arte de ensinar. 

Porém, a figura tida como um dos maiores educadores do século XVII é 

Comenius, considerado por muitos o iniciador da didática moderna. Autor de “Didática 

Magna”, editada pela primeira vez em 1657, em Amsterdã, é o primeiro educador no 

mundo ocidental a interessar-se pela relação ensino-aprendizado, levando-se em conta a 

diferença entre o ensinar e o aprender. Defendia a escola como o lócus fundamental da 

educação do homem, sintetizando seus ideais educativos na máxima “Ensinar tudo a 

todos”. Profundamente religioso, o objetivo central da educação comeniana era formar o 

bom cristão. Para ele, didática é processo e é tratado. É tanto o ato de ensinar como a 

arte de ensinar. 
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Em termos históricos, poderíamos afirmar que a prática profissional ligada ao 

campo da educação tem seus contornos construídos a partir do século XV na Europa e o 

que se tem é o exercício de uma prática educacional infantil ligada, primeiramente, à 

Igreja e, posteriormente, ao Estado. 

No caso brasileiro, apesar de um processo mais tardio de construção da prática 

profissional ligada à educação, também se tem, inicialmente, a influência da Igreja e 

posteriormente do Estado, configurando uma homogeneização dos profissionais da 

educação no país.  

Segundo Villela (2000), se analisarmos a educação das Minas Gerais republicana 

nos fins do século XIX, veremos que ela já está sob a responsabilidade do Estado, mas 

observaremos também que ela foi se constituindo com base na figura do mestre leigo, 

vinculado à organização paroquial, financiado pela comunidade e que tinha o magistério 

como uma de suas atividades cotidianas, nem sempre a principal. 

Segundo Christo (1994), essas escolas isoladas eram marcadas pela autonomia 

dos mestres, pois funcionavam nas casas dos próprios professores, em horários, ritmos, 

disciplina, métodos, livros e programas por esses professores estipulados. Como a 

Constituição republicana de 1891 estabelece, coube ao Estado e ao município a 

responsabilidade pelo ensino primário. O Estado aproveita-se do trabalho desse mestre-

escola e o transforma em funcionário público em troca de salário, tirando-lhe a antiga 

autonomia e normatizando o trabalho de ensinar.  

Em 1931, Fernando de Azevedo cria os “Institutos de Educação”. Porém, segundo 

Pimenta e Anastasiou (2005), os cursos de licenciatura, lócus da formação docente, 

foram instituídos no Brasil somente em 1934, na Universidade de São Paulo, com a 

finalidade explícita de oferecer aos bacharéis das mais diversas áreas os conhecimentos 

pedagógicos necessários às atividades de ensinar. 

A Didática, enquanto área da Pedagogia, foi introduzida como uma disciplina nos 

cursos de formação de professores tendo como objeto de investigação o ensino. Essa 

disciplina foi identificada em sua origem com uma perspectiva normativa e prescritiva de 

métodos e técnicas de ensino, assim permanecendo arraigada no imaginário dos 

professores e alunos ainda hoje. 

Mas qual é a finalidade de ensinar? Ensinar para que? Ensinar para quem? 

Ensinar o quê? Ensinar como? Essas questões nos permitem ver a complexidade do 
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ensino como prática social realizada por seres humanos, com seres humanos, sobre 

seres humanos e para seres humanos.  

E, se a educação é inerente à sociedade humana, pode-se afirmar que a 

educação é um processo natural que ocorre na sociedade por meio de seus agentes 

sociais como um todo, configurando uma sociedade pedagógica. Pimenta e Anastasiou 

(2005: p.64) afirmam: 

Algumas instituições se incumbiram da tarefa de desnaturalizar a educação, 

assumindo a responsabilidade de desenvolvê-la sistematicamente e 

intencionalmente para determinadas finalidades. São os sistemas educativos 

que envolvem as escolas e seus desdobramentos em órgãos dos sistemas de 

ensino, de pesquisa, de desenvolvimento das tecnologias, e todo o arcabouço 

do pensamento e das idéias. 

Porém, há o reconhecimento de que ações pedagógicas extrapolam o âmbito 

escolar formal e não formal, ocorrendo na sociedade em geral. O pedagógico faz parte de 

nossa vida. Assim, por exemplo, nas mídias, há intervenção pedagógica disseminando 

saberes e modos de agir e de sentir. Nas empresas, há atividades de supervisão e 

orientação de funcionários e estagiários. Nos serviços públicos estatais, disseminam-se 

as atividades pedagógicas de assistência social, sanitárias e de promoção social. Nas 

universidades, escolas e empresas, desenvolvem-se programas de formação inicial e 

continuada.  

Na condição de campo teórico da prática educacional, que não se restringe à 

didática da sala de aula nos espaços escolares, mas está presente nas ações educativas 

da sociedade em geral, a Pedagogia possibilita que as instituições e os profissionais cuja 

atividade está permeada de ações pedagógicas se apropriem criticamente da cultura 

pedagógica para compreender e alargar a sua visão das situações concretas nas quais 

realizam seu trabalho. O campo do didático é o ensino, atividade de transformar a 

educação difusa, que ocorre na sociedade, em conteúdos formativos. 

Refletindo sobre o conceito de Didática, Pimenta e Anastasiou (2005) dizem que, 

sendo a didática uma ação historicamente situada, ela vai se construindo como teoria do 

ensino. Não para criar regras e métodos válidos para qualquer tempo e lugar, mas para 

ampliar nossa compreensão das demandas que a atividade de ensinar produz, com base 

nos saberes acumulados sobre essa questão. E, possivelmente, com eles aprender, 
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encontrar respostas, criar novos entendimentos de como proceder à educação nos 

espaços escolares, campo mais freqüente do trabalho profissional dos professores.  

A Didática permite que os professores das áreas específicas “pedagogizem” as 

ciências, as artes, a filosofia. Isto é, convertem-na em matérias de ensino, instituindo os 

parâmetros pedagógicos (da teoria da educação) e didáticos (da teoria do ensino) na 

docência das disciplinas e articulando-os aos elementos lógico-científicos dos 

conhecimentos próprios de cada área.  

Por fim, a Didática não se esgota em uma única ciência- a Pedagogia – mas 

busca o apoio de outras áreas como Sociologia, Psicologia, Filosofia, História e 

Antropologia entre outras, que também se debruçam sobre a educação.  

E é em virtude mesmo desse apoio que a educação busca em outras áreas que 

surge um questionamento: podemos considerar a Educação uma ciência se ela não tem 

um campo epistemológico próprio?  

A discussão é antiga e o próprio Comenius, iniciador da didática moderna para 

muitos, considera ensinar um processo, mas também uma arte. E, nessa linha de 

pensamento, - ensinar é dom, é arte, não é ciência - diz Highet( 1989) no prefácio de sua 

obra intitulada “ The Art of Teaching”:  

[...] I believe that teching is an art, not a science. It seems to me very dangerous to 

apply the aims and methods of science to human beings as individuals, although a 

stastistical principle can often be used to explain their behaviour in very large 

groups and a scientific diagnoses of their physical structure is always available. But 

a “scientific relationship” between human beings is bound to be inadequate and 

perhaps distorted. Of course it is necessary for any teacher to be orderly in 

planning his work and precise in his dealing with facts. But that does not make his 

teaching “scientific”. Teaching involves emotions, which cannot be systematically 

appraised and employed, and human values, which are quite outside the grasp of 

science.
7
 

                                                           
7
 Tradução da mestranda: ... eu acredito que ensinar é uma arte, e não ciência. Parece-me muito 

perigoso aplicar os objetivos e métodos da ciência às pessoas enquanto indivíduos, embora 
princípios estatísticos possam ser freqüentemente usados para explicar comportamentos de 
grandes grupos e um diagnóstico científico de suas estruturas físicas seja sempre possível. Mas, 
uma “relação científica “entre seres humanos é certamente inadequada e talvez,desvirtuada. É 
claro que é necessário para todo professor ser organizado no planejamento de seu trabalho e 
preciso ao lidar com fatos. Mas isso não torna o seu ensinar “científico”. Ensinar envolve emoções 
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Como se percebe, a idéia central da citação é que, embora se possa usar 

métodos da ciência para explicar comportamentos de grandes grupos e fazer 

diagnósticos sobre eles, considerar as relações entre pessoas como relações 

cientificamente explicáveis tende a ser inadequado e pode gerar distorções porque 

ensinar envolve aspectos emocionais,afetivos e valores, que estão fora do alcance da 

ciência. 

O próprio Anísio Teixeira falava em educação como ciência e arte. E, embora 

esse trabalho reconheça a educação como ciência, é importante também reconhecer que 

há controvérsia sobre essa questão e que essa discussão tem permeado as discussões 

sobre educação há bastante tempo com defensores veementes das duas vertentes de 

opinião. 

Mas qual o sentido de ensinar Didática? Por que ensinar Didática? Essa não é 

uma questão simples de se responder. Penso, porém, que um dos principais motivos é 

que a Didática é um elemento importante na construção da identidade do professor.  

A identidade não é um dado imutável e nem externo. É um processo de 

construção do sujeito historicamente situado. Emerge em dado contexto e momento 

histórico, como resposta a necessidades apresentadas pelas sociedades, adquirindo 

estatuto de legalidade. Assim, algumas profissões deixam de existir enquanto outras 

surgem. Outras tantas não desaparecem, mas transformam-se para responderem a 

novas demandas da sociedade.  

Podemos ver que uma identidade profissional se constrói com base na 

significação social da profissão e também com base na reafirmação de práticas 

consagradas culturalmente que permanecem significativas. Identidade se constrói com 

base no confronto entre as teorias e as práticas, na análise sistemática das práticas à luz 

das teorias existentes, na construção de novas teorias. Por isso, a construção da 

identidade do professor constitui-se também um processo epistemológico que reconhece 

a docência como campo de conhecimentos específicos e que só é possível à luz da 

Pedagogia e da Didática, sendo permanentemente reinventadas. 

Porém, tomando o contexto da educação superior, ser professor supõe o domínio 

de seu campo específico de conhecimento, mas ensinar extrapola o conhecimento 

                                                                                                                                                                                
e valores humanos os quais não podem ser sistematicamente avaliados,  apreciados ,pois estão 
fora do alcance da ciência.  
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enciclopédico de especialista em uma área específica de saber. Os especialistas, para o 

serem, precisam se indagar sobre o significado que esses conhecimentos têm para si 

próprios, o significado desses conhecimentos na sociedade contemporânea, a diferença 

entre conhecimentos e informações, conhecimento e poder, qual o papel do 

conhecimento no mundo do trabalho, qual a relação entre ciência e produção existencial, 

entre ciência e sociedade informática; como se inserem aí os conhecimentos históricos, 

matemáticos, biológicos, das artes cênicas, plásticas, musicais, das ciências sociais e 

geográficas, da educação física. Qual a relação entre esses conhecimentos?  

Todavia, o que se observou nesse estudo é que, como os interlocutores não se 

consideram professores mas se vêem como advogados, juízes e procuradores que dão 

aula, tendem, em sua maioria, a não considerar relevante o papel da Pedagogia e da 

Didática e a super valorizar o domínio do conhecimento disciplinar associado a uma 

concepção eminentemente transmissiva de aula. É realmente uma questão de identidade 

e, para os interlocutores, o bom professor é aquele que tem “notório saber “de área e que 

sabe “passar” seu conhecimento para os alunos. A concepção de aula como arte permeia 

essa concepção, pois o professor que consegue “passar” seu conhecimento o faz não 

porque tem um conhecimento específico mas sim devido ao “dom” que possui de 

transmitir. Analisando a evolução semântica da palavra dom, vemos que ela se origina do 

latim donu e significa dote ou qualidade natural, inata. Some-se a essa concepção 

transmissiva de aula o peso da academia, da tradição no ensino jurídico. 

Entretanto, educar na educação superior significa preparar os alunos para a 

civilização atual para que, como cidadãos, aí atuem. Isso requer preparação científica, 

técnica e social. Por isso, a finalidade dessa educação na sociedade tecnológica, 

multimídia e globalizada é possibilitar aos alunos trabalhar os conhecimentos científicos e 

tecnológicos, desenvolver habilidades para operá-los, revê-los e reconstruí-los, o que 

significa analisá-los, confrontá-los, contextualizá-los. Implica discutir a questão dos 

conhecimentos nos quais são especialistas no contexto da contemporaneidade. Tarefa 

complexa, pois, a da universidade e de seus professores. Trata-se de enorme desafio 

para o qual se impõe a formação docente. 

Zabalza (2004: p. 169) tratando da docência no ensino superior afirma:  

Antes do compromisso com sua disciplina, está o compromisso do 

docente com seus alunos, motivo pelo qual ele deve servir como 

facilitador, fazendo com que os alunos tenham acesso intelectual aos 
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conteúdos e as práticas da disciplina. Por isso, fala-se tanto atualmente 

sobre a “dupla competência” dos bons professores: a competência 

científica, como conhecedores fidedignos do âmbito científico ensinado, e 

a competência pedagógica, como pessoas comprometidas com a 

formação e com a aprendizagem dos seus estudantes. 

Mas o que significa, concretamente, essa competência pedagógica na educação 

superior? Ainda segundo Zabalza (2004: p. 170), os seguintes aspectos poderiam servir 

como pontos de referência e de reflexão para a formação dos professores universitários: 

Transformar o “aprender” (o sentido, as estratégias adequadas para atingi-

lo, etc.), sobretudo o “aprender continuamente” em conteúdo e em 

propósito do ensino e da contribuição formativa que nós, professores 

representamos. Não adianta nada insistir na tese de que somos a 

“sociedade da aprendizagem” se conduzirmos esse processo no sentido 

de reprodução de idéias alheias, centrando-nos em uns poucos 

documentos ou incentivando os alunos a passarem nas provas para, em 

seguida, esquecerem o que aprenderam  

[...] Refletir sobre nossa disciplina não a partir dela mesma (como se o 

objetivo fosse traduzir um manual do programa), mas a partir da 

perspectiva dos estudantes :como poderiam abordá-la melhor, com que 

tipo de dificuldade podem se deparar, que esclarecimentos ou apoios 

complementares poderiam lhes ser úteis, etc. Levar em conta nossa 

experiência em cursos anteriores é muito útil nesse sentido. 

[...] Ampliar os conhecimentos que nós, professores, temos sobre a 

aprendizagem e sobre o modo como os alunos aprendem. É lugar comum 

que quanto mais aprofundarmos nossos conhecimentos sobre a 

aprendizagem, melhores serão as condições para facilitá-la. Além disso, 

na falta de conhecimentos suficientes sobre isso, tendemos a conceber a 

aprendizagem alheia em função dos parâmetros pelos quais nós mesmos 

funcionamos: nosso estilo de aprender é o que atribuímos aos outros. 

Em boa parte das instituições de educação superior, incluindo as universidades, 

embora um grande número de seus professores bacharéis tenha experiência significativa 

e anos de estudo em suas áreas específicas, predomina um desconhecimento do que 

seja o processo ensino aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do 

momento em que ingressam nas salas de aula. 
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Recebem ementas, planejam individualmente e é na solidão que se 

responsabilizam pela docência exercida. Com alguma freqüência, não recebem qualquer 

orientação sobre processos de planejamento, metodológicos ou de avaliação. Alguns 

desconhecem o projeto pedagógico do curso no qual atuam. No tocante à formação do 

professor, os estudos têm mostrado que:  

[...] o professor universitário aprende a sê-lo mediante um processo de 

socialização em parte intuitiva, autodidata ou (...) seguindo a rotina dos 

“outros”. Isso se explica, sem dúvida, devido a inexistência de uma 

formação específica como professor universitário. Nesse processo, joga 

um papel mais ou menos importante sua própria experiência como aluno, 

o modelo de ensino que predomina no sistema universitário e as reações 

de seus alunos, embora não há que se descartar a capacidade autodidata 

do professor. Mas ela é insuficiente. (BENEDITO, 1995, p.131) 

Segundo Pimenta (2005), os professores universitários ,quando indagados acerca 

do conceito de Didática,são unânimes em afirmar de que se trata de técnicas de ensinar- 

mesmo porque, de uma forma ou de outra, aprenderam a ensinar com sua experiência e 

mirando-se em seus próprios professores.  

Contudo, as demandas impostas pelas transformações da sociedade e da 

própria instituição de educação superior requerem, para o exercício da docência 

universitária, a compreensão das relações contextuais e suas implicações para a 

formação dos futuros profissionais que atuarão em cenários cada vez complexos do 

ponto de vista da compreensão e da interpretação das relações sociais estabelecidas. 

Isto requer profissionais mais autônomos, mais criativos, mais críticos e, 

conseqüentemente, a formação desses profissionais deverá se resignificar para 

conseguir formar o profissional almejado. 

Estará a educação superior brasileira atingindo esse objetivo? 

3.2-A docência no ensino jurídico 

As nossas tradicionais Faculdades de Direito de São Paulo e de Recife, que foram 

os pólos irradiadores dos cursos de ensino jurídico em nosso país, como já tratado no 

capítulo anterior, filiaram-se diretamente à Faculdade de Coimbra, que, por sua vez, 

modelou-se pela de Bolonha.  
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Assim se constituindo, o ensino jurídico brasileiro segue então, segundo Ribeiro 

Junior (2001), o paradigma positivista da ciência do Direito e de seu método lógico-

formal, que serve para aprender o dever-ser, produzindo dessa forma, uma visão 

unidimensional do real e transformando o ensino do Direito em descrição e exegese do 

Direito Positivo em vigor. 

Ainda segundo o mesmo autor, na evolução desse ensino, não se burilou o 

modelo didático-pedagógico. Ao contrário, procurou-se adaptar às conveniências atuais 

os velhos padrões, que vêm sendo obedecidos desde a Universidade de Bolonha.  

Não distante desse caráter histórico, os docentes atuantes em boa parte de 

nossas faculdades e cursos de Direito são contratados, na maioria das vezes, por 

apresentarem características condizentes às exigências positivistas, bastante informação 

específica na área, sucesso nas atividades profissionais e domínio de conhecimentos 

específicos, desconsiderando os aspectos pedagógicos que constituem a profissão 

docente. 

O professor é visto como o transmissor de conteúdos aos alunos e esses são 

seres passivos, que devem assimilar esses conteúdos. Essa visão pedagógica tradicional 

tem sido tão forte que as contribuições modernas da Pedagogia não têm sido 

consideradas nas Faculdades de Direito. 

Ontem, como hoje, o ensino do Direito acumula informações. Caracteriza-se pela 

transmissão da cultura jurídica positiva, cujo tradicional processo didático-pedagógico é 

extremamente simples e consiste na arte da exposição, que é uma forma de oratória, na 

qual a metodologia de ensino predominante é a aula expositiva e o código comentado. 

Diz Ribeiro Júnior (2001: p. 23) a esse respeito:  

O método de abordagem é, principalmente, o dedutivo, aparecendo, em 

alguns momentos, o indutivo. A argumentação jurídica dedutiva, em que a 

premissa maior é a norma jurídica, a premissa menor é o fato e a 

conclusão é a solução de direito para o caso concreto, é um dos principais 

métodos utilizados. Contudo, não se pode reduzir todo raciocínio jurídico à 

dedução, uma vez que a própria escolha das premissas do raciocínio 

dedutivo implica valoração e outras considerações relativas às 

circunstâncias concretas de cada caso. Quanto ao método indutivo, a 

complexidade dos fatos sociais constitui uma primeira dificuldade à sua 

utilização, que exige presença, ausência ou variação de um único fator, na 

constância ou na diversidade de todos os demais. 
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As Diretrizes Curriculares do Curso de Direito, transcritas abaixo, delineam o perfil 

que se busca para o bacharel egresso do curso de Direito: 

[...] sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de 

análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 

argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e 

sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a 

capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 

indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e 

do desenvolvimento da cidadania. (CNE, CES nº 9, de 29 de SETEMBRO 

DE 2004). 

Estarão os nossos cursos de Direito formando o profissional que se busca? 

3.3-As concepções de docência encontradas: entre a transmissão e a 

reflexão 

Para analisar as concepções de docência expressas pelos professores 

participantes desta pesquisa, parti do conceito formulado por Tardif (2005, p.31), para 

quem a docência ou o ensinar “[...] é trabalhar com seres humanos, sobre seres 

humanos, para seres humanos, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu 

„objeto‟ de trabalho, que é justamente um outro ser humano, no modo fundamental da 

interação.” (2005, p.8).  

Nessa perspectiva a docência pressupõe um trabalho de interação com 

características distintas de outras formas de trabalho. A docência se concretiza a partir de 

uma relação fundamental, a relação que ocorre entre professor e alunos em contextos 

complexos e diferenciados, no caso desta pesquisa, salas de aulas do Curso de Direito. 

O fato de as práticas docentes analisadas ocorrerem em uma instituição de 

educação superior nos leva a corroborar a compreensão de docência universitária de 

pesquisadores como: Veiga et al. (2000); Morosini (2001); Zabalza (2004) e Pimenta e 

Anastasiou( 2005) de que a docência na universidade deve ser pautada no domínio pelo 

professor de conhecimentos científicos de sua área de atuação e conhecimentos 

didático-pedagógicos. 

As demandas impostas pelas transformações da sociedade e da própria 

instituição de educação superior requerem para o exercício da docência universitária a 

compreensão das relações contextuais e suas implicações para a formação dos futuros 

profissionais. 
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Esse perfil de profissional a ser formado requer um professor que supere a 

perspectiva conservadora de docência focada em aspectos técnico-instrumentais, que 

não dá conta da complexidade da função de advogado na sociedade atual. A seguir 

ouviremos os docentes para compreendermos como pensam a docência. 

Para o professor Ricardo a “docência é um meio, primeiro de levar alguém a 

pensar, a substituição de quadros do pensamento. Eu faço uma análise crítica 

ordinariamente à formação jurídica que ela é eminentemente de cunho dogmático”.  

A posição do professor em relação à docência supõe uma ruptura com um modelo 

predominantemente dogmático e positivista, acena com a possibilidade de a docência 

constituir-se como uma atividade reflexiva e transformadora. O exercício da docência 

implicaria “desafiar o educando com quem se comunica e a quem se comunica, produzir 

sua compreensão do que vem sendo comunicado”, (Freire, 1998, p. 42). Essa 

perspectiva vai ao encontro do que apontam as Diretrizes Curriculares em relação ao 

perfil de profissional a ser formado no Curso de Direito, a qual delineia, como perfil ideal 

para o futuro bacharel, capacidade de análise, de argumentação e interpretação, postura 

reflexiva e aptidão para a aprendizagem autônoma. Mas que preparo existe para o 

desenvolvimento desta postura na maioria dos cursos de Direito? 

Confirmando sua prática docente menos dogmática, menos positivista, temos que 

o tipo de aula mais freqüente em sua disciplina não é a expositiva, mesmo considerando-

se que este tipo de aula não implica necessariamente um processo empobrecido e pouco 

criativo. Sobre essa questão ele afirma: 

Eu costumo dizer que a filosofia não pode ser ministrada na forma 

tradicional do Curso de Direito que é um professor falando e os alunos 

ouvindo. Então eu divido a turma em grupos de oito e estabeleço, distribuo 

temas logo no início do curso, faço a distribuição dos grupos com os 

temas, dou a leitura, a bibliografia específica e a complementar e eles são 

obrigados todos os dias, aquele grupo, a dissertarem sobre um tema e na 

proporção em que eles vão expondo eu vou complementando. Tem que 

existir essa interação. Esta observação, levando o aluno, através de todos 

os fenômenos que envolvem a condição humana a essa reflexão, eu tenho 

tido resultados positivos. Porque qual é o objetivo da Filosofia Pura no 

Curso de Direito? É levá-los a pensar o fenômeno jurídico que eles estão 

prestes a operar. 
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[...] as minhas aulas são colocadas assim: há uma participação interativa 

do alunado com o tema. A minha expectativa é que ele seja despertado 

para o pensamento, para o pensar, que ele se constate. Costumo dizer, 

como um ser do mundo, como um ser ativo. Perceba-se no seu histórico e 

atue segundo esse momento; que ele seja ator do seu momento histórico; 

que não seja um mero expectador. Essa é a minha posição e eu tenho 

tido, a gratificação é de que uma parte significativa dos meus alunos me 

mantém contato após a formação, após a graduação; e muitos são 

estimulados pelas aulas a cursarem Filosofia. 

Embora o professor Ricardo reconheça a docência como uma atividade 

fundamental na sua vida pessoal e profissional, ele não a considera como uma atividade 

fim, “eu tenho a docência como minha atividade fundamental, essencial; embora 

saibamos todos que do ponto de vista econômico o magistério não apresenta essa...”. O 

professor Ricardo não conclui seu pensamento, mas sua fala sinaliza que a docência não 

é uma atividade compensatória do ponto de vista econômico, embora ressalte que “tenho 

certeza, e aí como pensador, como estudioso de Filosofia, que a vida não se resume à 

questão material, à questão econômica, tem outros fatores; e coloco prioritariamente o 

magistério.” 

Para ele o professor “nasce professor, é claro que há características básicas, ou 

seja, não adianta um sujeito que seja carismático, mas não sabe falar como é que vai 

falar de um assunto aí, que de fato desperte a atenção assim de um público em geral, 

grande animador de auditório, que às vezes nos cursinhos se utilizam muito desse tipo, 

não é? É um comunicador. O professor não se esgota nisso. Que ele tenha toda aquela 

formação que deve ter, que é essencial, que é fundamental, e também ser um grande 

comunicador.”  

Esse extrato de sua fala nos mostra a sua percepção de docência como dom, 

como arte na medida em que diz que ”nasce-se professor” e que enfatiza “habilidades” 

exigidas de um professor como articulação e oralidade.  

Porém, essa visão de docência como habilidade nata apresentada pelo professor 

Ricardo, como dom inerente ao indivíduo que já nasce professor, não poderia se aplicar a 

toda e qualquer profissão? Habilidades individuais obviamente são importantes para o 

bom desempenho de todas as profissões que nos dispomos a abraçar, no entanto, não 

se nasce advogado pelo simples fato de ser “articulado”, de ter uma facilidade grande 

para se expressar oralmente ou até mesmo porque tem grande capacidade de 
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convencimento ao expor idéias. As profissões são construções que, sem dúvida alguma, 

pressupõem certas habilidades inatas mas não se esgotam aí. Habilidades podem e 

devem ser desenvolvidas e aprimoradas e o domínio de um campo específico de saber 

aliado ao desenvolvimento dessas habilidades é que caracterizam o profissional.  

Para a professora Angélica, a docência caracteriza-se pelo saber disciplinar e pelo 

saber pedagógico, que no seu entendimento é saber fazer a transposição do conteúdo 

com a utilização de recursos de ensino e com uma boa relação pedagógica, embora 

reforce a sobreposição dos conhecimentos disciplinares em relação aos pedagógicos:“eu 

acho que primeiro é o conhecimento do professor, em segundo lugar é a didática do 

professor e Didática é percebida como “saber expor aquilo que ele está querendo 

transmitir para o aluno”. Dentro da sua perspectiva, a boa aula é aquela preparada pelo 

professor, atualizada, que desperta o interesse e a concentração do aluno. O que pode 

implicar projeto de docência transmissiva que não corrobora práticas colaborativas no 

contexto de aula como ilustra a fala a seguir “[...] eu acho que transmitir é muito difícil, 

não é? A gente, às vezes, tem essa ânsia e a gente tem que cuidar disso para que a 

gente consiga ensinar, consiga transmitir conhecimento, isso é muito importante.”  

Para Ortega e Mata,  

[...] o processo de assimilação consiste em uma reconstrução ou 

reelaboração do saber historicamente construído e culturalmente 

organizado [...]. Este processo de construção de novos significados, que 

substitui a concepção transmissiva e acumulativa da aprendizagem, requer 

ajuda específica.” (2002, p. 133) 

O processo de construção de novos significados defendidos pelos autores 

requer que o professor compreenda que uma organização de conteúdos curriculares de 

forma integrada e globalizada deve ocorrer a partir da sistematização, ordenação e 

organização da intervenção educativa e didática, sempre a serviço da aprendizagem do 

aluno (Veiga, 2008), a mera transmissão de conhecimentos não garante que a 

aprendizagem de fato ocorra. 

Na história da formação dos professores, os saberes pedagógicos e didáticos têm 

sido trabalhados como blocos distintos e desarticulados na prática docente. Às vezes, um 

sobrepõe-se aos outros, em decorrência do status e poder que adquirem na academia.  

Reconstruindo a trajetória da pesquisa sobre formação e profissão docente no 

Brasil, Nunes (2001) aponta, na década de 1960, uma valorização quase exclusiva dos 



86 

 

 

saberes específicos que o professor tinha da sua disciplina. Na década de 1970, passa-

se à valorização dos aspectos didáticos metodológicos relacionados às tecnologias de 

ensino, passando o domínio dos conteúdos para um segundo plano. E, na década de 

1980, a dimensão sócio-política e ideológica da prática pedagógica passa a dominar o 

discurso educacional. Já os anos 1990 foram marcados pela busca de novos enfoques, 

novos paradigmas. A concepção da construção da identidade da profissão e do professor 

em um processo de auto formação, de re-elaboração dos saberes iniciais em confronto 

com sua prática vivenciada e se constituindo a partir de uma reflexão na e sobre a prática 

configura a tendência denominada reflexiva. 

Retomando uma fala já apresentada destaco que a docência para o professor 

Adélio é encarada como sacerdócio, conforme explicita na fala a seguir: “[...] eu fiz quase 

todos os meus estudos em escola pública, universidade pública, eu me sinto na 

obrigação de tentar retribuir de alguma forma isso, é uma obrigação ética minha”. 

É perceptível um conflito de concepções sobre a docência nas falas do professor 

Adélio, porque ao mesmo tempo em que afirma ser a docência equivalente ao 

sacerdócio, reforça a importância da profissão docente e de seu campo epistemológico 

colocando: “[...] não é dom, eu posso ter o dom como artesão, mas não sou um docente; 

eu posso ser um bom artesão e ensinar a fazer uma sandália e não ter a docência. Eu 

não concordo, eu acho que a Pedagogia é fundamental; e a docência exige uma 

Pedagogia, [...]” 

Assim, para o professor Adélio o bom professor “é aquele que tem método e 

método é entendido como conseguir transmitir a informação, o conhecimento para o 

aluno.” Ao se posicionar dessa forma, apresenta uma concepção reducionista de método, 

mas por outro lado, ao continuar a fala do que seria um bom professor, ele amplia a sua 

percepção de trabalho docente ao definir o bom professor como “aquele que consegue 

agregar, convergir fatores positivos no processo ensino-aprendizado: motivação, método, 

pontualidade, assiduidade, a interação com o aluno, o respeito recíproco, a ética, o 

domínio, que sabe avaliar e sobretudo o que ajuda o aluno na sua escala de valores”. 

Assim, para o professor Adélio, mesmo que de forma intuitiva, ensinar 

pressupõe conteúdo, método, maneira, instrumento, pesquisa e atitude organizada, o que 

o aproxima muito da concepção de Becker: 

Ensinar pressupõe conteúdo e método. Não é a passagem simbólica de um 

conhecimento elaborado e produzido. Ensinar implica buscar processos, 
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questionar, transformar o conhecimento transformado, significa negar a razão 

pura e ingênua do conhecimento, enfim, ensinar pressupõe pesquisar. 

Pesquisar, neste caso, significa construir metodologicamente o conhecimento 

para o desenvolvimento do ensino. Aquele que ensina e aprende tem que 

buscar subsídios do próprio conhecimento, pois é a história que constrói o 

saber no tempo e espaço e isso exige pesquisa, método, maneira, 

instrumento, atitude organizada. (1998, p. 3). 

Para Cunha (1995), o conceito de “bom professor” deve ser situado em um tempo 

e um espaço, por ser um conceito ideológico e representar a idéia construída sobre o 

professor no imaginário da sociedade. Talvez seja por isso que o professor Adélio, 

mesmo expressando uma contradição em relação às suas concepções, defina o bom 

professor da forma como o fez. 

Perguntado sobre o tipo de aula mais freqüente em sua disciplina, o professor 

Adélio responde confirmando a tendência já apontada por modelos tradicionais de 

docência no ensino jurídico: 

Não é que eu prefiro, é que a instituição ela é voltada mais para essa aula 

expositiva. Mas, eu faço a expositiva com estudo de caso, não é? E como 

instrumento, como uma ferramenta, o Código, não é? Então, o aluno 

consulta, ele já sabe, já é, já faz parte do nosso contrato, se ele não 

trouxer o Código, a aula gira em torno dele, as perguntas são direcionadas 

para ele; aí, ele tem que sentar ao lado do colega para consultar o Código 

do colega. Então, eu uso uma ferramenta que é o Código, aula expositiva. 

A aula expositiva e o estudo de caso. E o resultado tem sido sempre 

positivo. Porque, na verdade, a instituição ela tem assim uma vocação 

mais pra aula expositiva Agora, no Núcleo já não é aula expositiva, não é? 

A professora Ana afirma que hoje praticamente não advoga mais e que se 

apaixonou pela docência, assim se define profissionalmente: 

[...] eu me coloco hoje, eu coloco a minha atividade profissional 

professora, eu não coloco mais advogada. Porque esse envolvimento 

todo, não é? Se a gente não tiver tempo, você não consegue se envolver 

com a instituição, você não consegue se envolver com os alunos. Não 

consegue preparar boas aulas, essa necessidade de estar sempre se 

atualizando. 
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A sua iniciação na carreira docente, porém foi acidental. “Nunca quis dar aula” e, 

conseqüentemente, não se preparou para essa atividade. Recebeu um convite de uma 

amiga professora e assim ela relata sua iniciação na profissão:  

[...] e uma semana antes de começar as aulas ela precisava de um 

professor de Direito de Família que era uma área que eu atuava muito 

como advogada, tinha uma experiência muito grande e ela disse: olha, eu 

acho que tem que ser você; e eu disse: não, mas eu, professora? Ela 

disse: porque que você não tenta? Eu disse: bom, então, tá. Era uma 

faculdade pequena, com turmas pequenas e tal. [...] E comecei a dar aula 

muito preocupada: como que eu ia passar para os alunos o conhecimento, 

esses aspectos teóricos muitas vezes tão enfadonhos, não é? e no final de 

uma primeira aula que eu dei, uma aluna virou para mim e disse assim: 

nossa professora, mas você tem uma didática ótima, você é professora? 

Você fez o magistério? E eu disse: não. E isso me estimulou 

profundamente. 

Refletindo sobre o tipo de aula mais freqüente em sua disciplina diz serem “as 

aulas expositivas, mescladas quando possível com estudo de caso; mas que não deixa 

de ser uma aula expositiva, porque, normalmente quem faz essa explanação sou eu” o 

que pode implicar projeto de docência transmissiva que não corrobora práticas 

colaborativas no contexto de aula. É importante, novamente, destacar que nem toda aula 

expositiva é necessariamente apenas transmissiva. Ressalta, porém, que a opção pela 

aula expositiva não é somente uma decisão decorrente de uma preferência do professor 

mas é o que é viável fazer em função dos tamanhos das turmas e da densidade dos 

programas de certas disciplinas, como é o caso da que leciona. Sobre essa questão, ela 

afirma: 

[...] a necessidade de cumprimento de conteúdo, do programa, da 

disciplina e o número excessivo de aluno. Para eu trabalhar com 

seminários e painéis e tudo mais eu precisaria ter uma mobilidade maior e 

eu não tenho; eu precisaria poder proporcionar isso a todos e eu não 

consigo e eu não fecharia o conteúdo em várias disciplinas.  

O conhecimento sólido disciplinar aliado a uma grande experiência prática e a 

uma constante atualização caracteriza o bom professor para a interlocutora, confirmando 

um segundo plano para os conhecimentos pedagógicos. 
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Refletindo sobre a docência, conclui, considerando sua própria trajetória, que 

docência é técnica e ciência mas é também dom como mostra o extrato de sua fala a 

seguir: 

Olha, eu acho que tem um pouco de cada coisa, mas eu acho que é um 

dom também. Eu acho que quem não tem o dom de ensinar, ele realmente 

não consegue transmitir. Há uma parte, há uma técnica? Há, mas eu não 

fui preparada para ser professora e eu costumo ter um feedback bem 

positivo dos meus alunos, nesse aspecto de atingi-los com o 

conhecimento, de instigar, transmitir, passar o conhecimento, não é? e eu 

não fui preparada para isso. Então, eu acho que, pela a minha 

experiência, acima de tudo é um dom que vai sendo aprimorado depois.  

O professor Arthur abraça integralmente a concepção de docência como dom e 

decorrente de habilidades e características de personalidade, somadas a um domínio 

sólido de conteúdo disciplinar.  

Como conseqüência dessa sua percepção, o interlocutor manifesta uma certa 

resistência ao pedagógico na medida em que se questiona se, sendo a docência uma 

habilidade nata, até que ponto os cursos poderão melhorar o desempenho de um 

professor “Eu acho que é mais arte então não sei até que ponto os professores aí que 

não têm essa arte com a técnica vão suprir. Teria que verificar isso.” 

O bom professor para ele é aquele que consegue fazer a transposição do 

conteúdo devido ao seu profundo conhecimento e a características de personalidade tais 

como segurança, desinibição, capacidade de falar em público, capacidade de perceber 

as dificuldades do aluno, de contextualizar de exemplificar e também de transformar a 

linguagem jurídica em uma linguagem compreensível para os alunos. 

O tipo de aula mais freqüente é a aula expositiva mostrando sua percepção 

transmissiva de aula embora ressalte que não é aquela aula tipo “preleção” com o 

professor falando e os alunos ouvindo passivos e calados mas aquela socrática, com o 

diálogo entre o professor e aluno que ele chama de “expositiva - participativa.” 

A docência não é via de regra a profissão desse docente do curso de Direito. Ele 

é um bacharel, um advogado ou um magistrado que leciona e os motivos para o fazê-lo 

são os mais diversos como o professor Artur explica: “Atividade principal não é, a 

docência é atividade acessória, na realidade alguns por status, outros por hobbie, outros 
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porque gostam, por vaidade sei lá, não é porque quer ser professor não. A profissão dele 

não é aquela. Ele é juiz e dá aula também. Ele é advogado e dá aula também.” 

A professora Marta, talvez por ter feito o curso Normal e ter atuado como 

professora por vários anos [...] fiz o curso Normal e eu já dei aula do Jardim de Infância 

até o Segundo Grau,diz que o magistério é para ela essencial e que já fazia parte de sua 

vida antes de vir para Brasília, onde então começou a lecionar no ensino jurídico. Em 

Brasília fez uma especialização em Metodologia do Ensino Jurídico. A docência é para 

ela fonte de prazer e coloca [...] e se optei por dar aula e é o que eu gosto, eu tenho que 

fazer isso com prazer; então eu tenho que proporcionar ao meu aluno o mesmo prazer 

que eu tenho.  

Quando indagada sobre a sua concepção de bom professor, coloca um sólido 

conhecimento disciplinar teórico e prático da disciplina que vai ministrar, atualização 

constante e preparação de aula que ela inclusive coloca, talvez relembrando seus tempos 

de professora do ensino básico e fundamental, [...] e preparar aula de verdade, eu acho 

que a preparação tem que ser mesmo como antigamente , sabe? Não é mais um caderno 

como eu usava antigamente, mas até pra mostrar para o aluno que ele tem importância. 

Complementam essa sua concepção de bom professor as habilidades interpessoais [...] 

respeito, atenção, educação, humildade e paciência e o exercício da sua autoridade de 

professor para conseguir ter o controle da turma. Segundo seu depoimento [...] sendo 

respeitoso ele consegue controlar. Porque aquela pessoa que quer de alguma forma 

desestabilizar o ambiente, se o professor agir com respeito e com firmeza ele não tem 

adesões, porque ele fica sozinho e aquilo acaba. 

Com relação ao tipo mais comum de aula em sua disciplina, diz ser a expositiva 

mas que sempre disponibiliza ao final de uma aula o tema que será tratado na aula 

seguinte para que “eles se preparem e venham com indagações”. Observa-se assim, na 

fala da professora Marta que transcrevo abaixo, uma tentativa de construção pedagógica 

menos transmissiva e favorecendo práticas colaborativas na medida em que incita seus 

alunos a se inserirem na própria preparação da aula: 

Eu digo: se eu disser alguma coisa diferente do autor que vocês leram, 

viram, me falem; Marta, oh, o autor tal diz isso; por quê? Para eu poder ali 

naquele momento... Então, eles auxiliam muito a enriquecer a aula, não é? 

Então, eu digo que eu aprendo com eles todos os dias, inclusive na pós-

graduação mais ainda, que eu tenho alunos na pós-graduação que são 
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assessores de ministros do TST que é o grau maior. Então, às vezes, eles 

trazem umas colocações assim que eu falo: nossa! Então, eu aprendo a 

cada aula. É, porque a questão é essa: como professora – ensinar é 

aprender. Então eu digo para os meus alunos isso, as indagações deles 

me auxiliam tanto, porque eles trazem casos que eu nunca imaginei e eu 

digo a eles: olha, nunca imaginei, mas se acontecer, o caminho será esse, 

esse, esse e esse; então, eles me chamam a atenção para muitas coisas; 

então, eu durante um ano eu gravei minhas aulas todas porque eu tenho 

livros publicados e aí o que é que eu faço? Eu aproveito exatamente o que 

eles provocam em sala de aula para elaborar, refletir. Então, eles auxiliam 

muito. 

A professora Nair além de advogada tem licenciatura em Letras, com 

concentração em Inglês e Latim sendo, portanto, a única interlocutora com formação 

docente no grupo dos nove professores que participaram dessa pesquisa. Sua formação 

inicial , no entanto, não a faz perceber a docência como profissão. Tal fato pode estar 

associado à percepção de que a formação docente nas licenciaturas com freqüência é 

feita como um “apêndice” do curso e com muitas fragilidades. A interlocutora se percebe 

como uma advogada que dá aula, percepção essa já expressa anteriormente pelo 

professor Artur. 

Classifica o seu trabalho docente como trabalho voluntário, quase na mesma linha 

de percepção da docência como sacerdócio, pois a sua opção pela docência deriva de 

uma necessidade interna de disponibilizar, de contribuir com a sociedade como corrobora 

sua fala transcrita abaixo:  

E uma das razões pelas quais eu aceitei dar aula é porque eu sinto que eu 

estudei tanto na minha vida, eu fiz três cursos superiores, fiz uma 

especialização, trabalhei tanto, e eu agora eu sinto uma necessidade de 

disponibilizar, de contribuir com a sociedade; eu sinto hoje, o meu trabalho 

de sala de aula como um trabalho voluntário, porque o que eu ganho seria, 

em relação ao que eu ganho aqui é tão pouco, entende?  

Respondendo à pergunta sobre o tipo de aula mais freqüente em sua disciplina, 

diz ser a aula expositiva-participativa e o estudo de caso: 

O forte é a aula expositiva, porque o aluno, se você não expuser, ele acha 

que você não sabe. Começo a aula com uma exposição e eu sempre digo 

que eles podem interromper, fazer as perguntas que acharem necessárias 
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– às vezes, quando eu estou no meio de um assunto e o aluno me 

interfere, eu digo: você aguarda só um instantinho para eu terminar o 

pensamento; e estudo de caso, eu faço muito estudo de caso porque eu 

extraio da jurisprudência e principalmente para exercitá-los a fazer a 

prova, porque a minha prova, até as questões objetivas, eu dou um 

enunciado e faço as perguntas objetivas em cima daquilo. 

Completa dizendo que além dos dois tipos mais comuns citados acima organiza 

seminários e júris simulados porque acha que precisa despertar o aluno para o fato de 

que o Direito tem que ser adequado à realidade social, e o mais importante de tudo é 

desenvolver o espírito crítico no aluno para que ele consiga fundamentar suas posições. 

Percebe-se aqui uma tentativa de romper com uma prática pedagógica totalmente 

transmissiva e acena com a possibilidade de fomentar uma atitude mais reflexiva e crítica 

no aluno. 

O bom professor para a interlocutora deve ter além da boa formação acadêmica, 

postura ética, deve buscar constantemente o saber e a competência no sentido mais 

amplo do termo “se sentir competente para desenvolver o trabalho e incentivar a 

competência”, deve ser organizado, saber transmitir e ser freqüente. O sentido de saber 

transmitir é, mais uma vez, o de ser capaz de fazer a transposição de conteúdo. Ele 

prepara a aula, pesquisa, estuda, contextualiza e exemplifica para facilitar a 

compreensão pelo aluno. 

A princípio não compreendi a questão da freqüência colocada para o professor. 

Foi-me então explicado que é relativamente comum no curso de Direito um professor 

faltar ou chegar atrasado porque, como ele é normalmente advogado ou ocupa um cargo 

na magistratura, ele pode estar numa sessão de tribunal que dure mais do que o 

esperado causando o não comparecimento à aula, que deve ser reposta por ele. Tal 

situação leva a certo descontentamento por parte dos alunos já que a aula tem que ser 

reposta fora do horário regular ou do calendário da disciplina. Isto demonstra mais uma 

vez a veracidade da constatação de que em sua maioria são advogados ou magistrados 

que dão aula.  

O professor Bernardo percebe ensinar como “passar o que se sabe, por para fora 

no sentido de transmitir, de colocar à disposição do aluno “e acredita que “o passar para 

o aluno, o conseguir colocar isso aqui para fora e o aluno captar aquilo” é uma questão 

de dom natural. Empatia e transmissão são as palavras por ele utilizadas para 
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caracterizar o professor que tem uma boa didática e a docência é percebida não como 

ciência mas como resultante de habilidades inatas do indivíduo. O professor é visto como 

depositário de informações que tem habilidades transmissivas inatas, as quais permitem 

que ele faça essa transposição de conhecimentos para os alunos de uma forma eficaz.  

O bom professor então se caracteriza por possuir esse dom natural para transmitir 

conhecimento, pelo tratamento cordial e respeitoso, por exigir do aluno na proporção do 

que foi dado, por preparar a aula e se preparar para a aula.  

O tipo de aula mais freqüente é também a expositiva-participativa e ele completa 

dizendo “eu também gosto de aprender e eles sabem muito também”. Disponibiliza para 

os alunos com antecedência o roteiro da aula para que o aluno se preparar para aquela 

aula, fomentar a participação e o questionamento.  

Busca instigar o aluno que apresenta uma opinião diferente sobre algo dito pelo 

professor em sala de aula pedindo a ele que aprofunde aquela idéia e apresente para a 

turma. Seu objetivo é incentivar o aluno a pesquisar porque “é pequena essa coisa na 

universidade privada.” E completa sua fala “principalmente porque o Direito é uma coisa 

tão mutável, ele é muito dinâmico, olha eu prefiro ensinar onde buscar a ensinar o 

conceito . Você  precisa saber onde encontrar as respostas.” 

Procura desenvolver a habilidade oral dos alunos por meio da utilização de 

estudos de caso e seminários, oportunidade em que ele traz para a aula casos concretos, 

os alunos “julgam” esses casos e depois têm que apresentar suas sentenças, 

justificativas e posições. 

Embora sua prática seja toda intuitiva e não perceba a docência como ciência, 

percebe-se uma mescla de práticas tradicionais transmissivas com tentativas de fomentar 

maior criticidade e incentivar a experimentação e a pesquisa.  

O professor Pedro também vê sua atividade docente não como uma opção pela 

profissão mas sim pela atividade que lhe dá mais prazer, mais até do que ser Procurador. 

Diz não ter tido nenhuma preparação para a docência, que sua construção foi puramente 

intuitiva, por sua experiência como aluno, pela vontade de ensinar e pela reflexão sobre a 

sua própria aula e observação da reação dos alunos: [...] me dei conta que, embora sério, 

as pessoas me acham engraçado. Aí passei a explorar isso também. 
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Ensinar é um pouco de arte “é como estar em um teatro”. É também dom pois 

reconhece que “há pessoas que não tem o menor jeito para a coisa” e é também ciência “ 

se você não tiver conhecimento, as pessoas vão ver que você é uma fraude” mas o 

conhecimento a que ele se refere aqui é o conhecimento disciplinar, não o pedagógico. 

O ato de ensinar é mais uma vez associado a saber “passar” conhecimento e 

associado também a pessoa ter “jeito” e não a conhecimentos de um campo 

epistemológico. Tem e verbaliza a percepção de que um excelente juiz, um excelente 

procurador podem ser péssimos professores porque “são atribuições diferentes e que 

exigem habilidades diferentes. Não tem o menor jeito para aquilo, entendeu? Então, são 

funções diferentes, não adianta. As habilidades são diferentes”. Cita inclusive o caso de 

um Ministro do STJ, considerado um dos mais competentes, que foi dar aula na 

instituição e que os alunos pediram para que saísse porque, segundo os alunos, não 

tinha a menor condição de ser professor.  

O bom professor tem saber disciplinar sólido, é capaz de contextualizar e 

exemplificar fatos, facilitando a compreensão do aluno. Também tem um bom 

relacionamento com o aluno, ”uma relação de aproximação e não de distância do aluno, 

tem que haver diálogo e a boa aula tem que ser prazerosa para ambas as partes.” 

O tipo de aula mais comum em sua disciplina é a expositiva, por motivos práticos. 

Alega que a dificuldade de cumprir um programa muito extenso impede de lançar mão de 

outros tipos de aula. Aponta também um certo desinteresse dos alunos dificultando 

outras dinâmicas de sala de aula:  

É muito comum por exemplo, eu entregar textos para leitura e a gente 

discutir na próxima aula. E quem leu aquilo? Dois, três leram, a maioria 

não leu. Texto que eu dei, tirei xerox e entreguei em mãos.” 

Mas, termina sua reflexão de uma forma inesperada, dizendo:  

Mas é que nós estamos tão acostumados com a aula expositiva que fica 

difícil de mudar. Tem esse aspecto também. Falta de costume é nossa e 

do aluno, dos dois.” 

Será que não se poderia adicionar à falta de costume também a falta de 

conhecimento de outras práticas pedagógicas, dificultando práticas de sala de aula mais 

inovadoras? 
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Aponta como tendência do ensino atual a baixa criatividade e a valorização da 

memorização. Mas, para se inovar, há de se ter conhecimento para refutar o que existe e 

propor algo diferente. Práticas criativas de sala de aula desenvolvem a criatividade dos 

alunos e do professor e levam à solução de problemas. Contrariamente, práticas 

tradicionais e autoritárias favorecem tão somente a memorização. 

Acha que sua maior responsabilidade como professor é “contribuir com a 

formação do pensamento crítico; fazer as pessoas pensarem; não formar alunos 

alienados, alunos que são pensantes por conta própria”. 

E termina sua reflexão de uma maneira totalmente inesperada aceitando que o 

conhecimento pedagógico é importante para o bacharel em Direito em função docente: 

É importante realmente que o bacharel tenha essa formação acadêmica, 

não é? A docência. Porque o título de bacharel não confere a ele isso, 

esse poder de dar aula. Coisa diferente, não é?” 

Concluindo essas reflexões diria que a preparação para a docência do grupo de 

interlocutores, excetuando-se o caso das duas professoras que fizeram o curso Normal e 

da professora que tem uma licenciatura em Letras, é autodidata, intuitiva e solitária. 

Percebe-se uma certa resistência ao pedagógico por parte de alguns professores, 

mas observou-se também um despertar para a necessidade de domínio de conhecimento 

da área talvez mesmo decorrente das dificuldades encontradas em sala de aula. Há que 

se acrescentar que a instituição estudada tem nos últimos anos investido na formação 

pedagógica dos docentes de todos os seus cursos. Cabe ainda considerar que o discurso 

pode traduzir desejos ou mesmo afirmações desejáveis sem, contudo, revelar o contexto 

no qual é aplicado. 

No caso do curso de Direito especificamente existe um cargo de assistência 

pedagógica que, embora ocupado por um profissional sem formação específica para a 

área, vem trabalhando na direção de tornar a prática docente menos autodidata e 

solitária. A esse respeito, diz o professor Ricardo:  

A faculdade de Direito hoje, exatamente pela constante presença do MEC 

no processo de avaliação que nós temos e podemos ver que foi acoplado 

à direção da faculdade uma Direção Pedagógica que acompanha tudo. 

Nós temos aqui a Professora Carla que é a nossa Assistente Pedagógica, 

ela tem conduzido tem, digamos, atuado de forma singular na integração 
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da Pedagogia à Faculdade de Direito. Também a nossa pró-reitoria para 

assuntos pedagógicos, o nosso Diretor Pedagógico é muito preocupado 

com isso, é muito atuante. E ele realmente custou muito a vencer essa 

barreira de penetração no Curso de Direito„ 

Nas práticas pedagógicas em sala de aula, confirma-se ainda o grande peso da 

academia e observa-se uma certa ausência de formação pedagógica que permita 

práticas mais inovadoras. A esse respeito, diz a professora Angélica: 

[...] a gente não é uma faculdade dinâmica, não é uma faculdade de 

Comunicação, até a Medicina acaba sendo mais dinâmica porque tem 

estudos de casos concretos, muita tecnologia, então aqui é o livro, é o 

Código não é? 

Os professores tendem a reproduzir os modelos de professores que tiveram no 

curso de Direito como alunos, até mesmo quando negam esse modelo. Há 

predominância da aula expositiva, que pode apresentar algumas variações tendendo 

para práticas menos ou mais colaborativas e ensinar é sempre percebido como passar 

informação para o aluno dentro de um conceito totalmente transmissivo de aula. 

A grande maioria não se percebe professor mas sim um advogado, um juiz ou um 

procurador que também dá aula. Entre os nove interlocutores, somente duas professores 

optaram pela docência como profissão, abandonando a prática jurídica. A docência é a 

atividade integral e de onde provem seus rendimentos. Coincidentemente, trata-se de 

duas professoras confirmando a tendência de feminização da docência. É forte a 

percepção da docência como dom, talento ou habilidade inata pois é a maneira 

encontrada para se explicarem eventuais sucessos e fracassos de professores. 

Convido-os agora a continuar comigo analisando no capítulo 4 a construção dos 

saberes pedagógicos desses mesmos interlocutores, e suas práticas pedagógicas, 

voltando um olhar especial para as suas práticas avaliativas, uma das práticas mais 

complexas da relação educativa. Veremos também as percepções dos interlocutores 

sobre avanços e dificuldades que encontram no seu trabalho bem como os achados da 

pesquisa sobre o que pensam os alunos. 
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CAPÍTULO 4: SABERES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

[...] formar pessoas é muito mais do que passar um conhecimento específico, 

embora isto esteja implícito... e que deve ser feito o melhor possível, sempre! pois 

é responsabilidade intrínseca do ofício, que não pede nenhum discurso laudatório. 

Fanny Abramovich 

4.1- Saberes pedagógicos: entre a experiência e conhecimentos 

disciplinares 

Os saberes pedagógicos são construídos pelo professor ao longo da sua trajetória 

pessoal e profissional e, se esse professor é considerado mobilizador desses saberes 

docentes, adquiridos ao longo da vida, a compreensão de como se dá a sua construção é 

importante para entendermos o que realiza como prática pedagógica. Como afirma 

Nunes (2001), o professor constrói e reconstrói seus conhecimentos conforme a 

necessidade de sua utilização, suas experiências, seus percursos formativos e 

profissionais.  

Tardif & Lessard (2005) e Tardif (2002), embora investigando o trabalho docente 

na educação básica do Canadá, fazem considerações interessantes e que podem ser 

associadas às reflexões que permeiam o contexto do docente da educação superior.  

O professor mobiliza uma diversidade de saberes no exercício de sua prática 

docente. Mas quais são os conhecimentos, o saber fazer, as competências, as 

capacidades que mobilizam diariamente em suas salas de aula e no contexto onde atuam 

a fim de realizar concretamente as suas diversas tarefas?  

O saber docente é um saber plural, compósito e heterogêneo na confluência de 

vários saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores 

educacionais, das universidades etc. Tardif (2002: p. 36, 37, 38) ressalta os saberes da 

formação profissional, os saberes específicos da disciplina na qual atuam, os saberes 

curriculares e os saberes experienciais. Aprofundar e valorizar esses saberes devem ser 

as prioridades dos programas de educação continuada.  

Tardif (idem) identifica os saberes profissionais como o conjunto de saberes 

transmitidos pelas instituições de formação de professores (escolas normais ou 

faculdades de educação). A articulação desses saberes com a prática é estabelecida por 
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meio da formação inicial e/ou continuada. Esse tipo de saber os bacharéis não possuem 

em sua formação inicial. 

Já os saberes disciplinares são os saberes que correspondem aos diversos 

campos do conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se 

encontram hoje integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas, no interior de 

faculdades e de cursos distintos como, por exemplo, matemática, história, literatura, 

medicina, direito etc. Os saberes mencionados são transmitidos nos cursos e 

departamentos universitários independentemente das faculdades de educação e dos 

cursos de formação de professores e emergem da tradição cultural e dos grupos sociais 

produtores de saberes. 

Os saberes curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais 

por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a 

cultura erudita. Apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares que 

os professores devem aprender e aplicar. Esse, também, é um outro tipo de saber 

docente não contemplado na formação inicial de bacharéis, visto que os saberes 

curriculares dos bacharéis possuem focos diferentes. 

Por fim, os saberes experienciais ou práticos são desenvolvidos baseados no 

trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Brotam da experiência e são por ela 

validados. Eles se incorporam à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus8 

no curso de Direito e de habilidades, de saber- fazer. 

Assim, ao pensar a formação docente, esses vários saberes encontram-se 

imbricados e de maneira variada vão compondo e constituindo o profissional que atua na 

educação. Tardif (2002: p.39) chega a referir-se ao professor ideal como:  

 [...] alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, 

além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à 

pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência 

cotidiana com seus alunos. 

                                                           
8
 Para Pierre Bourdieu, habitus é um sistema de disposições, duráveis e transponíveis que integra 

todas as experiências passadas e que funciona como uma matriz de percepções, de apreciações 
e de ações, constituindo uma espécie de ethos de classe. Para o sociólogo, habitus + champ = 
practique. Há um processo de interiorização de normas, usos e obrigações. Ethos é entendido 
como aquilo que é característico e predominante nas atitudes e sentimentos dos indivíduos, de um 
povo, grupo ou comunidade, e que marca suas realizações ou manifestações culturais.  



99 

 

 

Os saberes docentes são também temporais, pois se formam e transformam-se 

ao longo da vida profissional e pessoal. São saberes que se entrelaçam em tempos 

sociais distintos: a experiência como discente, como futuro profissional, como iniciante na 

carreira entre outros. 

Contudo, parece não existir uma relação homogênea entre esses saberes. Tardif 

(ibid) considera os saberes existenciais como núcleo vital do saber docente. Núcleo a 

partir do qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os 

saberes em relações de interioridade com sua prática docente. Tardif (2002: p.54) afirma:  

Neste sentido, os saberes experienciais não são saberes como os demais, 

são, ao contrário, formados de todos os demais, mas traduzidos, “polidos” 

e submetidos às certezas construídas na prática e na experiência. 

As experiências dos docentes como alunos também são percebidas como 

importantes na construção desses saberes experienciais. Modelos são copiados ou 

negados a partir dessas experiências discentes no posterior processo de construção dos 

saberes docentes. 

Paulo Freire, na obra de Abramovich (1985: p. 102, 103, 104, 105), quando 

indagado sobre os mestres que o marcaram, diz que, além dos pais, que foram seus 

primeiros grandes mestres, quatro professoras o haviam marcado indelevelmente: 

Eunice, Áurea, Ermínia e Cecília.  

Eunice, com quem aprendeu a formar sentenças, pois já havia sido alfabetizado 

pelos pais, despertou em Freire o gosto e a curiosidade pelos estudos de linguagem. E 

acrescenta: “Acima da programação oficial, com ela, eu tive meus primeiros ensaios em 

termos de verbos: sem memorização, iam fluindo os modos, os tempos verbais.” 

Sobre Áurea, ele diz: 

Áurea me marcou com o uso exemplar da autoridade: nem era autoritária 

nem era espontaneísta. Nem amedrontava, nem manipulava, tinha uma 

relação correta, formadora, um rigor bem comportado que guardo até 

hoje... Do seu discurso, já não lembro mais... Mas a relação respeitadora, 

séria, segura, de autoridade que se nutre de liberdade, isto é inolvidável.” 

Ermínia era exatamente o oposto de Áurea segundo o educador: 
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“Espontaneísta, deixava as coisas acontecerem, correrem. Era com se 

pedisse desculpas por ser autoridade... Conduzia a classe com sua 

ausência-presente. Não me deixou raiva ou malquerença. Certamente 

com ela aprendi que para acertar eu deveria ser oposto dela.  

E completa sua fala dizendo: “As duas se tornaram pontos de reflexão e de escolha”.  

Finaliza com Cecília, que o ensinou particularmente dos 14 aos 15 anos, pois 

havia ganho uma bolsa de estudos e precisava complementar seus conhecimentos para 

conseguir acompanhar as aulas na nova escola. “Fez uma espécie de recauchutagem da 

minha escolaridade primária, fez a radiografia dos ocos e vazios e obturou tudo.” E 

sintetiza assim, de modo tão claro, essas etapas marcantes: “Acho que com Ermínia, não 

era competente, estou certo da competência da Áurea e me fiz competente com Cecília.” 

Também alguns professores participantes desse estudo conseguiram identificar 

suas Ermínias, Àureas, Cecílias e Eunices, modelos de professores que os marcaram 

como alunos e, anos mais tarde, marcaram suas construções docentes como mostram os 

excertos das falas que transcrevo a seguir. 

O professor Pedro, da disciplina Direito Penal II, diz: 

Na faculdade eu tive um excelente professor de Penal que me influenciou 

muito para eu gostar de Penal. Ele era muito competente, mas muito 

autoritário, assim dificilmente alguém podia fazer uma pergunta. Então eu 

tirava o que ele tinha de bom que era o conhecimento. Então eu quis ser 

um professor melhor do que ele. 

O professor Bernardo diz que assim como Paulo Freire foi marcado por três 

professores: um negativamente e dois positivamente. Sobre o professor que o marcou 

negativamente ele disse que possuía um enorme saber disciplinar, mas era muito 

vaidoso, dava um tratamento diferenciado aos alunos que o reverenciavam e que, 

segundo o professor Bernardo, formavam uma casta. E, apesar de ter sido a disciplina 

que mais estudou na universidade, foi reprovado. O professor Bernardo assim encerra o 

seu relato: “Eu disse: se algum dia eu der aula, eu serei a antítese desse cidadão. Esse é 

o modelo que eu não quero ser”. O professor Franco Montoro foi o segundo professor 

que o marcou profundamente. Além do profundo conhecimento que tinha da disciplina 

(Filosofia do Direito) tinha uma postura de “extrema democracia em sala de aula, mas 

com autoridade”. E sobre o terceiro professor que ele chama carinhosamente de 
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Macedinho ele diz: [...] me marcou pela disciplina no sentido de a gente perceber que era 

importante a disciplina no estudo. Se disciplinar a estudar, a fazer um propósito de uma 

coisa, porque ele revelava isso na sua aula. 

A professora Angélica, que hoje se dedica unicamente ao ensino jurídico, 

relembra um professor que a marcou pelo prazer que ele demonstrava em estar ali, em 

sala de aula. “Eu acho que ele gostava de estar ali dando aula, eu acho que isso era 

importante.” Talvez essa dimensão do prazer que a docência pode proporcionar tenha 

sido percebida pela aluna naquele professor e tenha talvez influenciado sua decisão 

futura de lecionar. 

A professora Ana, que embora como a professora Angélica tenha hoje a docência 

como a sua profissão, diz que recusou os primeiros convites para dar aula no ensino 

jurídico em função de professoras que a marcaram muito negativamente como aluna no 

curso de Direito. A esse respeito ela diz: 

[...] e eu tinha um modelo de mulher-professora muito negativo; quando eu 

fiz a graduação eu tive poucas professoras mulheres e a maioria delas era 

muito arbitrária, então, eu dizia: eu nunca quero passar essa imagem para 

alguém, então, eu nunca quero ser professora.  

Porém, foi um outro modelo extremamente positivo de professor que a convenceu 

a adentrar a docência: 

[...] ele foi para mim um grande professor, por causa dele eu fiz a 

especialização em Processo Civil. Ele tinha um conhecimento muito 

grande da disciplina que ele ministrava, ele preparava a aula, ele estava 

constantemente se atualizando, ele transmitia segurança, ele nos exigia 

muito, exigia muito na prova também, provas inteligentes, ele era 

dedicado, era um professor que se a gente pedia para dar uma aula extra, 

ele vinha e dava aula extra, mesmo sem receber. 

Ela conclui seu raciocínio dizendo que em geral a prática de sala de aula na 

docência jurídica é a cópia de modelos que você, professor, teve como aluno dizendo:  

É assim que eu dou aula, porque é assim que eu tive aula e é assim que o 

meu professor teve aula. Então, você não tem como refletir um mecanismo 

diferente. 
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O professor Artur, professor de Processo Civil, cita a professora Maria Helena 

Diniz, professora de Direito Civil da PUC de São Paulo de quem foi aluno como modelo 

de bom professor, destacando como qualidades admiráveis seu profundo saber 

disciplinar e segurança como demonstra sua fala:  

[...] o pessoal até brincava lá na PUC, inventava umas coisas para 

perguntar pra ela porque sabiam que ele ia responder: “Professora, eu tô 

trabalhando numa questão de Direito Ferroviário”. Direito Ferroviário? 

Quem vai saber isso??????? Aí ela: “procura o livro tal, esse livro é muito 

bom”, indicava até capítulo. Conhecimento e segurança para responder os 

questionamentos.  

E a professora Marta, Juíza do Trabalho, diz terem sido as suas referências os 

seus professores de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho. Alguns, negando 

“[...] e quando você traz ali como aquela pessoa é, e como você pretende ser negando 

aquela figura. Eu tive professores que eu dizia que não seria como eles, com toda 

certeza. E outros foram modelos de inspiração. 

Ao analisar o processo de construção pedagógica dos docentes participantes da 

pesquisa, percebi que há predominância dos saberes disciplinares e dos saberes da 

experiência. 

O professor Adélio afirma que o saber que se sobrepõe em sua constituição 

docente é o saber experiencial, como ilustra o excerto a seguir: “[...] eu aprendo com os 

erros e acertos das outras pessoas; como é pela experiência, eu sou muito observador”. 

Nessa fala o professor assume que seu aprendizado pedagógico ocorre a partir da 

observação de práticas, erros e acertos, o que pode sinalizar uma reflexão do professor 

em relação as suas práticas pedagógicas, a partir do momento em que ele percebe os 

erros e acertos e retoma aspectos concernentes a sua atuação docente em sala de aula. 

Esse posicionamento pressupõe uma reflexão sobre o trabalho pedagógico, de forma que 

possa tornar possível a construção de novas práticas, propondo outra forma de cognição 

que pode levar a uma superação de modelos tradicionais. Ele diz: 

Quer dizer, a minha experiência me habilita também a procurar dar uma aula 

melhor. E faço uma coisa que não sei se os professores fazem, não é? Toda aula 

que eu ministro eu faço uma autocrítica: eu vou me redimir na aula seguinte se eu 

esqueci alguma coisa; então, eu chego em casa pensando: o que eu falei, o que 

eu não falei. E eu dou aula assim: eu dou aula para a turma A e para a turma B; 
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eu dou aula para a turma A, o mesmo assunto para a turma B e não dou a mesma 

aula. 

Também a troca informal com colegas tentando buscar a solução para 

problemas observados, ilustrada pela fala a seguir, sugere esse trabalho de reflexão:  

Descobri que os três primeiros semestres do curso de Direito são enfadonhos para 

o aluno – ele acha muito abstrato, ele não acha nada interessante e ele pensa em 

desistir, então, nós estamos agora motivando com palestras, um professor convida 

outro para levar uma experiência para a sala, aí o aluno desperta para a coisa. 

Os saberes experienciais, entendido mais como sua experiência na prática 

jurídica pois, embora não advogue mais, a professora trabalha na Câmara de Mediação 

que oferece atendimento jurídico gratuito à comunidade pela faculdade, são também os 

indicados pela professora Angélica como os que norteiam suas práticas: 

[...] como eu trabalho muito com a prática também, na faculdade eu tenho os dois 

lados, não tenho só o lado teórico, eu tenho o lado prático que a gente desenvolve 

aqui da matéria aqui na Câmara de Mediação; não que eu não tenha alguma coisa 

do saber profissional e do saber disciplinar, mas eu acho que eu acabo 

desenvolvendo mais o saber da experiência. 

O professor Ricardo entende o professor como “alguém que tem uma 

segmentação segura, concisa e precisa e tem conhecimento multi e interdisciplinar”. A 

ênfase atribuída pelo professor parece recair sobre os saberes disciplinares, embora os 

considere insuficientes para o exercício da docência ao acrescentar que: “o professor 

precisa de cultura, precisa de visão humanística de mundo, segura. Como eu costumo 

dizer: imagine um professor dando uma matéria que ensina Medicina se ele não tem 

visão de mundo. Não tem visão de mundo, e aí, o que difere de um grande mecânico, 

falando sobre motor? Está falando sobre uma cirurgia. E abrir um motor é a mesma 

coisa, enquanto técnica, não é? É da mesma forma ali.” Essa fala demonstra sua 

percepção de que os saberes da experiência se somam aos saberes disciplinares na 

construção de sua prática pedagógica. Porém, quando perguntado sobre qual o tipo de 

saber que mais norteava sua prática profissional, ele diz “é uma conjugação de todos 

esses. A Filosofia, sem essa conjugação não é possível”. Essa resposta bem ilustra o 

peso da sua experiência como professor da disciplina Filosofia e sua ampla formação 

humanística na sua prática docente sendo justamente ela que talvez lhe dê esse olhar 

mais abrangente e reflexivo. É também importante lembrar que o professor Ricardo tem 

um curso de especialização em Metodologia do Ensino Superior o que possivelmente lhe 
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confira talvez essa maior sensibilidade para o pedagógico e promova uma aproximação 

maior entre a sua concepção de docência e a concepção que permeia as Diretrizes 

Curriculares do Curso de Direito (CNE, CES nº 9, de 29 de SETEMBRO DE 2004), citada 

no capítulo anterior. 

O professor Artur coloca que os saberes que norteiam sua construção pedagógica 

são os saberes disciplinares e os saberes da experiência, entendendo-se aqui saberes 

da experiência como principalmente os saberes da prática advocatícia. Ele faz um 

contraponto entre o saber disciplinar, que para ele é a teoria e a prática jurídica, já que 

ele é professor de uma disciplina eminentemente prática que é Processo Civil. A partir 

dessa colocação, percebe-se uma interpretação que não corresponde inteiramente à 

proposta de Tardif pois para o autor os saberes da experiência são marcados obviamente 

pela construção da nossa identidade mas, em relação à construção pedagógica, se 

referem também às experiências docentes. Quando retomo com ele a questão e vou 

parafraseando o que ele disse, insisto em saber se a sua reflexão sobre sua experiência 

de sala de aula seria então também norteadora da sua construção pedagógica ele diz 

“Até essa experiência de sala de aula é importante mas como um somatório e não como 

um tentar me espelhar”. 

A professora Ana também coloca que os saberes disciplinares e os saberes da 

experiência são os saberes que mais norteiam a sua docência. Insisto se haveria a 

predominância de um tipo de saber sobre o outro e ela afirma que eles se equivaleriam. 

Ressalta que como suas disciplinas são muito dogmáticas, ou seja, sendo professora de 

Direito Civil Geral, Processual e de Família, os saberes da própria ciência jurídica e da 

experiência percebido como a reflexão sobre a sua atividade docente, do errar e acertar e 

da troca com os colegas seriam os saberes norteadores de sua construção pedagógica. 

Cabe aqui lembrar que a professora Ana hoje não advoga mais, dedicando-se somente à 

atividade docente.  

O professor Bernardo coloca que o seu saber profissional é praticamente nenhum: 

[...] o saber profissional mesmo eu não tenho praticamente nenhum, não é? Eu não tenho 

nenhuma formação de ordem pedagógica. E, como tem uma percepção basicamente 

transmissiva de docência, coloca ser o saber disciplinar o que mais norteia sua 

construção pedagógica seguido pelos saberes da experiência. Também para ele o saber 

da experiência é entendido basicamente como o da sua experiência como magistrado.  
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A professora Marta, também juíza do trabalho, coloca que o saber que mais 

norteia a sua construção pedagógica é o da experiência seguido pelos saberes 

disciplinares. Como o professor Artur, tem uma concepção de saber disciplinar associado 

a parte teórica da sua disciplina e os saberes da experiência são por ela entendidos 

como principalmente os da sua experiência na magistratura, estabelecendo segundo ela, 

o diálogo entre a teoria e a prática jurídica como se percebe pela fala transcrita a seguir: 

Então é a minha experiência, eu estou na magistratura há vinte anos. 

Então é o meu dia a dia. E casos que surgem nas minhas mãos e é 

engraçado como coincide, às vezes eu estou dando aquele tópico da 

matéria e surge um processo nas minhas mãos em que aquilo é discutido. 

Os saberes da experiência, como Tardif (2002) os coloca, são marcados pela 

vivência do professor mas são construídos por todos os outros saberes e polidos e 

submetidos às certezas construídas na prática e na experiência docente sob a forma de 

habitus ( isto é , certas disposições adquiridas na e pela prática social), como habilidade 

de saber fazer, que lhe darão a possibilidade de enfrentar os condicionamentos e os 

imponderáveis da profissão. Segundo Tardif (2002: p. 181):  

Os habitus podem se transformar num estilo de ensino, em “truques do 

ramo” ou mesmo em traços da“ personalidade profissional”: eles se 

expressam, então, através de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais 

e profissionais validados pelo trabalho cotidiano. 

A professora Nair na verdade não respondeu realmente à pergunta colocada 

sobre qual o tipo de saber que mais norteia sua prática pedagógica, divagando sobre a 

questão e colocando, ao final, que “todos se aplicam”. 

O professor Pedro tem uma percepção um pouco diferente dos seus pares pois 

coloca que, embora considere todos os saberes importantes para a construção 

pedagógica, acha também que o saber profissional e o saber disciplinares são os 

saberes mais importantes como norteadores da prática docente, apesar de não ter 

formação pedagógica. Coloca os saberes curriculares como os menos importantes. 

Finalizando essa questão da construção pedagógica dos nove bacharéis 

docentes, fiz essa mesma pergunta à professora Carla, assistente pedagógica do curso 

de Direito, sobre o tipo de saber que ela considera que mais norteia a construção 

pedagógica do seu staff e ela diz: [...] ele aprende a ser professor em geral reproduzindo 



106 

 

 

aquilo que os professores deles faziam quando eles eram alunos.Com seus traumas 

inclusive. 

E, completa dizendo:  

Agora o que eu escuto falar de um profissional desejável para a área 

jurídica é um profissional que tem domínio técnico do campo jurídico e que 

tem, note bem, um saber prático que não é o saber prático 

necessariamente da docência, ele é o saber prático do campo jurídico, ou 

seja, ele precisa ser bem informado na área e ele precisa ter uma 

experiência prática na área. Esse profissional é um profissional desejável 

no campo jurídico. 

Confirma-se então a colocação feita por Ribeiro Junior (2001) de que os nossos 

docentes atuantes nos cursos de Direito são muitas vezes contratados por apresentarem 

características condizentes às exigências positivistas: bastante informação específica 

(saber disciplinar) e desconhecimento dos aspectos pedagógicos que constituem a 

profissão docente (saberes profissionais). 

4.2- Entre a prática reiterativa espontânea e a criadora reflexiva  

Aliada aos saberes surge a prática pedagógica, que se encontra muito além da 

mera aplicação de métodos em sala de aula. Ela tem objetivos, finalidades, 

conhecimentos e está inserida no contexto da prática social e para aprofundar sua 

compreensão é necessário analisar o conceito de práxis. 

Vázquez (1977: p.245) relaciona a práxis à atividade humana consciente, dotada 

de finalidade que modifica uma matéria prima real visando a um resultado que, de ideal, 

passará a real. 

Se a práxis é ação do homem sobre a matéria e criação- através dela- de uma 

nova realidade humanizada, podemos falar de níveis diferentes da práxis, de 

acordo com o grau de penetração da consciência do sujeito ativo no processo 

prático e com o grau de criação ou humanização da matéria transformada 

evidenciado no produto de sua atividade prática. 

A partir desses dois critérios Vázquez, (1977: p.246) distingue a práxis criadora e 

a reiterativa (ou imitativa /repetitiva) e, por outro lado, a práxis reflexiva e a espontânea. 
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A práxis reiterativa (ou repetitiva ou imitativa) se apresenta em conformidade com 

uma lei previamente traçada, e sua execução se reproduz em múltiplos produtos que 

mostram características análogas.  

A práxis inovadora ou criadora se apresenta como aquela cuja criação não se 

adapta plenamente a uma lei previamente traçada e culmina num produto novo e único. 

Exige uma elevada atividade da consciência. Por outro lado, Vázquez (1968) caracteriza 

a prática espontânea como aquela em que existe baixa ou ínfima consciência da práxis.  

A idéia de práxis reflexiva é aquela em que o grau de consciência que se tem da 

atividade prática que se está desenvolvendo é bem alto. 

Considerando-se a prática pedagógica uma prática social, a prática pedagógica 

repetitiva não permite uma análise crítica pelo professor do seu trabalho. Ela passa a ser 

sinônimo de prática mecanizada e acrítica. A realidade da rotina do professor na 

resolução dos problemas do cotidiano escolar favorece a adoção de regras e prescrições 

previamente traçadas, a busca por resultados semelhantes aos anteriormente obtidos. O 

professor corre o risco de passar a ser um mero executor de idéias propostas por alguém 

externo ao seu contexto, abdicando do seu papel criativo e de sua autonomia como ser 

reflexivo e pensante que é. 

As características que distinguem a prática reiterativa da criadora são marcantes e 

opostas por natureza. Contudo, isso não significa que sejam necessariamente positivas 

ou negativas as instâncias de qualquer uma das práticas. Algo reiterativo pode ter efeitos 

previsíveis, mas desejáveis em um dado momento ou contexto. Porém é a atividade 

criadora que permite a análise e a crítica da situação seguida por propostas de ação.  

Ao analisar as práticas pedagógicas dos docentes participantes da pesquisa 

percebi que há a predominância de uma práxis reiterativa espontânea embora se perceba 

na fala de alguns interlocutores uma tentativa de busca intuitiva por uma práxis criativa 

reflexiva como mostrarei a seguir. 

4.3- As práticas docentes sob o olhar do professor  

Um dos momentos mais significativos desta pesquisa foi a verbalização que os 

docentes fizeram sobre como desenvolvem a sua prática pedagógica. A prática 

pedagógica é aqui compreendida como: 
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[...] um processo de aprendizagem através do qual os professores e 

professoras retraduzem sua formação anterior e a adaptam à profissão, 

eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a 

realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes, de uma maneira ou 

de outra, para resolver os problemas da prática educativa. (Tardif, 2002, p. 

181) 

Quando perguntei à professora Carla quais seriam as maiores dificuldades ou 

reclamações dos alunos, ela disse que a avaliação estaria entre elas. Sem dúvida a 

avaliação é uma das práticas mais complexas do processo de ensino e de aprendizagem 

na instituição de educação superior porque envolve uma série de aspectos que interferem 

diretamente na forma de se avaliar, razão pela qual será privilegiada neste texto.  

Historicamente a avaliação na universidade tem se constituído como uma prática 

avaliativa tradicional, classificatória e de certa forma excludente. Além das dificuldades 

inerentes ao próprio processo educativo, a avaliação nas instituições de educação 

superior privadas tem uma dificuldade extra: a reprovação pode repercutir em 

fechamento de cursos, diminuição do quadro docente em decorrência da evasão de 

alunos para cursos aligeirados e facilitados. Enfim, reside na avaliação um dos grandes 

“nós” desse tipo de instituição, o “calcanhar de Aquiles” das IES privadas. 

Há uma exigência institucional de aplicação de duas provas escritas por semestre, 

porém o professor tem autonomia na definição de: formato da prova (objetiva, subjetiva, 

mista) e se ele considerará outros momentos de avaliação durante o semestre. A única 

exigência da IES é que haja ciência do processo adotado pelo professor por parte da 

coordenação do curso e por parte de todos os alunos. Para tanto, o docente deve 

entregar na primeira semana de aula, por escrito, a todos os alunos e ao aluno 

representante da turma um documento no qual é formalizado como se dará a avaliação 

da disciplina.  

Em relação aos professores participantes da pesquisa, foi possível observar que 

há uma grande variação de práticas avaliativas. O professor Adélio, em cumprimento às 

exigências institucionais, aplica duas provas escritas, contudo assume uma postura de 

valorização do acerto em detrimento do erro e considera a avaliação um desafio para o 

professor “eu procuro também avaliar o aluno como um todo, não é? [...]. Dentro do meu 

método, eu costumo premiar o aluno de surpresa e os meus prêmios são assim as coisas 

mais lúdicas que possam existir, sem voltar para o jardim de infância. Veja bem: quando 
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o aluno tira nota máxima comigo e ele atendeu aquela expectativa minha, eu dou a nota 

máxima com uma estrela”. 

A participação é também um critério considerado na avaliação do professor. Para 

instigar e motivar a turma ele distribui créditos e presentes, sempre livros, em decorrência 

das contribuições dos alunos para a construção de uma aula mais colaborativa. Os 

créditos, segundo o professor, podem ser agregados à menção final. 

Suas provas são compostas de cinco questões subjetivas e com consulta ao 

Código Penal. As cinco questões são classificadas como uma facílima que todos devem 

saber, conhecida como TDS (Todos Devem Saber), que será respondida conforme suas 

palavras até pelo “aluno mais medíocre”. Assim, não terá que atribuir nota zero a nenhum 

aluno e justifica sua prática: “é o mínimo porque eu não dou zero, eu nunca dei zero para 

o aluno então, ele vai tirar uma nota mínima-minimorum”. Três questões apresentam 

nível de dificuldade média e uma dificílima, “não no sentido de ser difícil, é no sentido de 

merecer uma crítica, uma análise mais aprofundada.” Dessa falas podemos perceber 

uma tentativa de valorizar mais o acerto do que o erro e o desenvolvimento de raciocínio 

crítico. Entre outras práticas verbalizadas pelo professor Adélio, citaria:  

1-Tenta contextualizar sempre, pois é professor de Direito Penal e o nosso Código Penal 

foi escrito em 1940; 

2-Busca elementos de outras áreas de conhecimento como a Sociologia e a Psicologia 

para que o aluno possa ter uma compreensão mais ampla (Multidisciplinaridade e 

Interdisciplinaridade) do conceito de crime. 

3- Planeja atividades extraclasse, como levar os alunos para assistirem a um julgamento. 

Na aula seguinte, traz cópias do julgamento e pede aos alunos que façam uma crítica 

sobre a atuação do juiz, do promotor e do defensor e que também critiquem a sentença 

proferida pelo juiz. Essa prática objetiva o exercício do pensamento crítico, essencial para 

a formação do aluno do ensino superior não só para a sua prática profissional futura 

como também pelo fato de que caberá a ele a continuação do processo de construção do 

conhecimento. Leva também os alunos para visitar uma delegacia onde o delegado dá 

uma “aula” sobre inquérito e os alunos vêm/sentem o que é uma cela. 

4- Promove encenação de um julgamento: alunos se caracterizam e encenam um 

julgamento, cada um desempenhando um papel. Há nessa atividade o objetivo do 
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exercício da oralidade, habilidade muito exigida do advogado, independentemente de sua 

área de atuação, pois o convencimento é uma das grandes armas desse profissional. 

Na avaliação a professora Angélica corrobora sua concepção de ensino como 

transmissão de conhecimentos e informações e de aprendizagem como um processo de 

elaboração desses conhecimentos e informações transmitidas pelo professor. A primeira 

avaliação consiste em uma prova subjetiva dissertativa com duas questões em que são 

apresentadas situações-problema para avaliar se houve entendimento do conteúdo 

transmitido. Embora considerada pela professora como uma prova mais difícil de ser 

corrigida, adota essa sistemática em função de achar “que só quando o aluno escreve é 

que a gente é capaz de ver se houve aprendizagem. Agora, é mais difícil corrigir esse 

tipo de prova, a gente, às vezes, não tem tempo, está fazendo outras coisas, mas eu 

prefiro trabalhar dessa forma”. Tal fala nos permite também perceber que a intensificação 

do trabalho do professor da educação superior interfere na sua organização didática. 

Outra prática avaliativa considerada pela professora são os seminários, prática 

que permite o desenvolvimento da oralidade, habilidade muito exigida do advogado: 

“divido a turma em grupos e dou uma bibliografia mínima para os alunos trabalharem e 

daí eles têm um tempo de exposição na aula, depois eu complemento a aula e a gente 

faz os debates sobre aquilo que foi falado”. A professora justifica sua prática pela 

preocupação em não oportunizar só a formação acadêmica, “a gente tem que trabalhar o 

aluno como um todo, ele tem que saber falar, tem que saber se expressar”. Procura 

utilizar diferentes tipos de aulas, tentando assim contextualizar e problematizar os 

conteúdos estudados. Para isso utiliza textos atuais, retirados de jornais e revistas, e 

também cenas de filmes de exibição comercial. 

O professor Ricardo entende a avaliação como um processo contínuo, amplo 

e que implica a própria reflexão do docente sobre si mesmo e não um processo de 

eliminação, conforme excerto a seguir:  

A avaliação ocorre em sala de aula, para que o aluno seja ou não promovido de 

um semestre para outro, implica em que o professor perceba a questão da 

continuidade na condição de discente. Não é um concurso. Aí vêm as escolas 

pedagógicas às vezes arcaicas, e no Direito tem, afora esses “bonzinhos”, entre 

aspas, que a gente encontra na docência, encontramos também os rigorosos, os 

carrascos, que entendem que avaliar significa fazer uma inquisição sobre um 

tema. É diferente quando eu estou examinando em um concurso. Eu costumo 

dizer que a minha prova na faculdade não é um concurso.  
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Conforme exigido pela instituição, existem dois momentos formais de avaliação 

que se constituem em duas provas, normalmente dissertativas, com conhecimento prévio 

dos alunos dos temas que serão abordados nas provas para que eles efetuem as leituras 

previamente. Além das notas de provas, o professor Ricardo também considera a 

assiduidade do aluno e a participação em sala de aula pois procura realizar uma 

avaliação contínua : 

Eu tenho quatro avaliações: as duas porque eu não posso fugir, são 

obrigatórias, e tenho a presencial – a presença integral é SS, até quatro, 

MS, por quê? Por que a Filosofia eu costumo dizer como se fora um 

ambiente de reflexão, o aluno tem que estar participando, filosofando; e 

esses debates que têm prevalência à nota, sob as notas, inclusive, das 

avaliações.  

Essa avaliação de participação é feita através de seminários. A turma é dividida 

em grupos de oito, os temas são distribuídos logo no início do curso dos grupos, com os 

temas, é dada a leitura, a bibliografia específica e a complementar e eles são obrigados 

todos os dias, aquele grupo, a dissertarem sobre um tema e, na proporção em que eles 

vão expondo, ele, o professor, interfere corrigindo ou complementando. Estabelece 

também sempre um grupo de debatedores porque assim, segundo o professor Ricardo, a 

aula envolve todo mundo. E, sobre a prática pedagógica na aula de Filosofia, ele diz:  

Eu costumo dizer que a Filosofia não pode ser ministrada de forma 

tradicional do Curso de Direito que é um professor falando e os alunos 

ouvindo. Porque qual é o objetivo da Filosofia Pura no Curso de Direito? É 

levá-los a pensar o fenômeno jurídico que eles estão prestes a operar.  

Por isso o professor Ricardo diz que procura em suas aulas fazer com que haja 

uma participação interativa do alunado com o tema e que essa participação prepondera 

na sua avaliação que é feita diariamente. 

Pelo exposto, fica claro o esforço do professor Ricardo em avaliar seus alunos de 

uma maneira abrangente, buscando levá-los à prática reflexiva, à construção do 

pensamento crítico que permita a substituição de quadros do pensamento que os levem a 

pensar o fenômeno jurídico antes de operá-lo. Essa postura frente à questão da 

avaliação demonstra que o professor Ricardo tem no exercício da docência uma 

preocupação de “formar” seus alunos e não somente de “informar” seus alunos, explicar 

os conteúdos da disciplina que leciona e que serão cobrados em provas que testarão 
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basicamente a capacidade de memorização de conteúdo dos alunos. Coloca-se contrário 

à forma tradicional de aula expositiva, não a do tipo socrática9, mas a do tipo preleção, 

tão arraigada no ensino jurídico. 

O professor Artur tem uma visão pontual e somativa de avaliação que se restringe 

na sua disciplina aos dois momentos formais de avaliação escrita exigidos pela 

instituição. Outras atividades como seminários ou debates não são considerados para a 

nota. Procura em suas provas cobrar o que considera essencial que seus alunos saibam 

e não as filigranas do Direito, mostrando corroborar a concepção de que prova não é 

concurso. Diz também procurar valorizar na correção das suas provas o raciocínio e o 

conhecimento do aluno em detrimento do erro. Segundo ele, se o aluno fundamentou 

bem sua resposta embora tenha respondido à questão erradamente, ele a considera para 

efeito de nota. Ressalta que resultados inesperados de bons alunos são revistos através, 

em geral, uma prova oral que ele chama de uma segunda chance. Entre as práticas 

pedagógicas mais freqüentes, cita a contextualização e a problematização. Levanta uma 

questão bastante pertinente no ensino jurídico que é a questão do jargão de área, 

comumente conhecido como “juridiquez”, que assume uma dimensão de problema em 

sala de aula. Diz ele: “Você, professor, tem que decifrar para o aluno essa linguagem 

jurídica formal diz ele, mostrar o que aquela linguagem jurídica formal significa em uma 

linguagem informal” assim como torná-lo competente no uso desse linguajar jurídico. 

A professora Ana também coloca claramente como a intensificação do trabalho do 

professor, bem como a densidade dos conteúdos programáticos, interferem diretamente 

na prática docente. Ela tem cinco turmas na instituição pesquisada e essas turmas 

apresentam entre 40-50 alunos. Ela trabalha em outra instituição se dedicando hoje 

exclusivamente à docência jurídica. Quando perguntei a ela como era feita a avaliação 

dos seus alunos, ela colocou que, normalmente, só utiliza as duas provas exigidas pela 

instituição em virtude do número de alunos e do excesso de conteúdo programático e diz:  

Eu não consigo saber o nome de todos os alunos, eu não consigo muitas 

vezes, nem saber o rosto de todos eles. Eu acho que não seria justa se eu 

                                                           
9
 A aula socrática é aquela em que o professor apresenta um tema/idéia e o/a desenvolve sempre 

através de perguntas, levantando questionamentos aos alunos. Há um diálogo constante entre 
professor/aluno, propiciando o pensamento crítico. Opõe-se à aula tipo preleção, em que o 
professor fala e o aluno escuta, de maneira semelhante a um padre fazendo uma preleção, um 
sermão, em uma igreja. A primeira concretiza uma prática colaborativa de aula e a segunda uma 
prática transmissiva de aula reforçando uma atitude passiva e acrítica no aluno. 
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fosse fazer uma avaliação subjetiva Não consigo trabalhar outras formas 

avaliativas. 

Essas duas provas geralmente têm duas questões abertas e outras questões 

objetivas de múltipla escolha. Como se constata é uma avaliação tradicional, pontual e 

somativa e é a que é possível de ser feita, de acordo com a professora. Entre outras 

práticas pedagógicas, recorre também a estudos de caso e relata que teve uma péssima 

experiência quando levou um filme para servir como disparador de um tema a ser tratado 

na aula pois disse ter tido a nítida sensação que os alunos acharam que ela estava 

“enrolando”: “o aluno do Direito é um aluno tradicional”, diz ela. O que pode se pensar a 

respeito desse comentário é que talvez o aluno do Direito seja realmente um aluno que 

espere do professor um notório saber disciplinar e uma aula do tipo preleção, sem 

questionamentos, que o torne um confortável ouvinte, mas também se poderia questionar 

se a professora soube usar corretamente esse filme como um recurso pedagógico que 

contextualizaria o tema a ser estudado, que tornaria esse tema mais relevante, mais 

atraente e acessível aos seus alunos. 

O professor Bernardo coloca que, para avaliar seus alunos, aplica as duas provas 

previstas mas como há, no regimento interno da instituição pesquisada, um dispositivo 

que diz que a menção final não será necessariamente a média das duas avaliações, ele 

leva em consideração também a freqüência e a participação dos alunos em estudos de 

caso e seminários. Ressalta ainda que tais práticas visam desenvolver a habilidade oral 

dos alunos.  

Suas provas são subjetivas, dissertativas e procura valorizar muito mais aquilo 

que o aluno aprendeu do que o que ele/ela não aprendeu. Observa-se nessa fala uma 

tentativa de avaliação mais formativa, menos tradicional, e valorizando mais o acerto do 

que o erro e, portanto, menos classificatória e excludente. Diz que procura instigar o 

aluno que apresenta uma opinião diferente sobre algo dito pelo professor em sala de aula 

pedindo a esse aluno que aprofunde/ pesquise sobre o tema e apresente seus achados 

para a turma porque em sua opinião o instigar, incentivar o aluno a pesquisar “é pequena 

essa coisa na universidade particular”. Essa preocupação de incutir no aluno a postura de 

pesquisar e a formação do raciocínio jurídico é conseqüência de uma concepção de 

docência. Para esse professor mais importante do que dar as respostas é ensinar aos 

alunos como e onde procurar as respostas para as questões com as quais esses alunos 

vão se deparar na vida profissional: [...] olha eu prefiro ensinar o princípio do que ensinar 
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concretamente o conceito disso é isso, mais na frente essa coisa é mutável, o Direito, 

ainda mais na área social, é muito dinâmico.E conclui: “a gente acha outras coisas e 

acaba aprendendo mais”. 

A professora Marta, com relação à avaliação, considera somente as duas provas 

exigidas pela faculdade. A primeira prova é sempre discursiva, baseada em hipóteses, 

em que os alunos têm de raciocinar de forma sistemática para solucionar questões 

jurídicas. Este tipo de testagem favorece o desenvolvimento da habilidade de resolução 

de problemas no aluno, habilidade que será cobrada do futuro profissional seja qual for a 

área na qual ele optar por atuar. O advogado ou o magistrado lida basicamente com a 

resolução de conflitos, com o litígio, com a contenda, seja ela na área privada ou na área 

pública. A segunda prova é uma prova objetiva, de múltipla escolha, mas com dez 

hipóteses de problemas. E ela sintetiza dizendo: Então, todas as minhas provas são 

problemas para eles acharem a solução dentro de uma interpretação sistemática, de leis, 

no caso, súmulas. 10 

Coloca também que procura individualizar bastante a sua avaliação e que, 

dependendo de resultados inesperados, por exemplo, um bom aluno que não se saiu 

bem na prova, elabora uma segunda prova para aquele aluno, semelhantemente ao 

professor Artur. 

A professora Nair diz ser a avaliação “o calcanhar de Aquiles “do trabalho docente 

sendo a sua avaliação composta pelas duas avaliações formais e também pela avaliação 

da participação do aluno. Uma prova objetiva para “o aluno treinar para os concursos” e 

uma subjetiva “para desenvolver o espírito crítico e habilidades discursivas, da escrita”. 

Além dessas provas formais, considera a participação através de seminários, pesquisas 

facultativas e exercícios realizados em sala de aula para avaliação final. Percebe-se aí 

um conflito nesse processo de avaliação.  

A prova objetiva entendida como de múltipla escolha visa, segundo a docente, 

“treinar o aluno para os concursos”. É sabido que provas para concursos jurídicos são 

provas que objetivam a exclusão do maior número de candidatos possível e o 

ranqueamento desses mesmos candidatos. Se primam por serem testes que medem a 

                                                           
10

 Súmula é o que de modo abreviadíssimo explica o teor de uma sentença ou acórdão. A súmula 
de uma sentença é o resumo ou a própria ementa da sentença ou do acórdão. A ementa é a 
correção ou retificação de uma falta ou um erro cometido na elaboração de uma escritura ou de 
um documento, podendo ser uma palavra ou mesmo de uma frase. O acórdão quer dizer a 
decisão tomada coletivamente pelos tribunais. 
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capacidade de memorização de conteúdo, ou seja, os primeiros classificados são em 

geral os candidatos que conseguiram armazenar o maior volume de informação possível. 

Porém, tal fato explicita de maneira clara a influência do cenário no qual a IES 

pesquisada atua, na própria prática pedagógica de sala de aula. A proposta pedagógica 

do curso de Direito da instituição em momento algum coloca como objetivo preparar os 

alunos para os concursos da área jurídica. Assume-se que tal proposta é a proposta de 

cursos preparatórios para concursos disseminados por Brasília.  

Pelo contrário, a Proposta Pedagógica do Curso de Direito (2/2006: p.5) diz:  

Entre os objetivos gerais, destacam-se os seguintes: formar bacharéis em 

Direito aptos ao exercício ético das diversas profissões jurídicas, atuantes 

na construção da cidadania, implementação da democracia e proteção do 

Estado Democrático de Direito.  

No que se refere aos objetivos específicos, distinguem-se os seguinte: 

incentivar a postura crítica e a autonomia no processo ensino 

aprendizagem; integrar responsabilidade social e profissional; exercitar 

formas de prevenção e solução de conflitos; estimular a criatividade, a 

leitura e a pesquisa; desenvolver formas de assistência jurídica à 

comunidade. 

No entanto, como já foi colocado anteriormente, o curso de Direito está atraindo 

alunos que não escolheram o curso porque querem ser advogados ou magistrados, mas 

simplesmente porque querem passar em um concurso que lhes dê o almejado emprego 

de funcionário público, com estabilidade e salário compensador . A professora Carla, 

assistente pedagógica do curso de Direito, diz que questionamentos ao curso são feitos 

por alunos que não se saem bem em provas de concursos, havendo assim um 

questionamento dos próprios objetivos da educação universitária em decorrência de uma 

não aprovação nos concursos públicos. 

Finalizo a minha reflexão sobre as práticas avaliativas do grupo de docentes com 

a fala do professor Pedro sobre como avalia seus alunos. Considera somente as duas 

provas exigidas pela faculdade, ambas contendo uma parte objetiva e uma parte 

subjetiva. Tem uma posição única dentro do grupo de interlocutores: é favorável a 

abolição da avaliação porque acha que sem provas talvez os alunos sentissem a 

responsabilidade que é ser estudante e passassem a estudar não mais para passar mas 

para aprender. Percebe o nosso ensino como autoritário, conseqüência talvez, segundo o 
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professor Pedro, de nossa herança cultural judaico-cristã, que valoriza a obediência, a 

não contestação e que dentro dessa concepção a principal função da avaliação é coagir 

o aluno a estudar sendo a reprovação um “castigo” para aqueles que não se 

comportaram da maneira esperada, ou seja, não estudaram. É a posição mais 

contestatória do grupo.  

Fechando essas reflexões, diria que é sem dúvida a prática pedagógica mais 

complexa e que dentro da faculdade de Direito estudada é uma prática sobre a qual 

existem previsões regimentais internas claramente definidas, muito específicas do ensino 

jurídico, mostrando o seu peso dentro do curso. Na Proposta Pedagógica do Curso de 

Direito em vigor (2/2006), são detalhadas, nas páginas 19 e 20, as regras a que está 

sujeita a avaliação.  

É assegurado ao aluno inconformado com o seu resultado a possibilidade entrar 

com um recurso aos órgãos colegiados, que decidirão sobre questão. E o professor 

Ricardo vê nessa prática uma função importante:  

Aqui é importante porque o aluno do Direito ele treina já advogando em 

causa própria. Por quê? Porque há prazos, existe um prazo no regimento 

da Faculdade que o aluno toma ciência a partir da publicação. Então ele 

tem o prazo de oito dias para recorrer. Aí ele interpõe recurso para o 

próprio professor. O próprio professor tem o prazo de oito dias para 

devolver o recurso com o seu posicionamento. Essa decisão é publicada e 

o aluno tem um prazo para recorrer para a chamada Turma Recursal que 

é uma equipe de três professores especializados na disciplina que vão 

recorrer. Repare que dessa decisão o aluno ainda pode recorrer para a 

Câmara Especial, a exemplo do STJ – do Supremo, que só apreciam 

matérias legais. 

Percebe-se que existem variações sobre as práticas pedagógicas e sobre a 

prática avaliativa, especialmente focada aqui. Alguns professores fazem uma avaliação 

mais global da performance dos alunos, com vários momentos de avaliação durante o 

curso ao passo que outros se restringem aos momentos formais definidos pela faculdade. 

Percebe-se, em geral, nas falas sobre provas, uma preocupação em valorizar a formação 

do raciocínio jurídico e da postura crítica do aluno em detrimento da simples 

memorização de conteúdos, o que leva a supor que, provavelmente, somente “decorar a 

matéria” não é suficiente para se garantirem bons resultados.  
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Finalizando, é importante ressaltar que os saberes e as práticas docentes do 

professor universitário do século XXI vão exigir um perfil profissional que incorpore às 

atribuições já tradicionais - ensino e pesquisa, outras novas, como domínio das 

tecnologias da informação e Internet; habilidades no desenvolvimento do trabalho em 

equipe e na direção de projetos; familiaridade com um amplo campo de métodos 

pedagógicos; habilidades de assessoramento; capacidade de manter relações de 

trabalho em um contexto de transnacionalidade (habilidades lingüísticas) e grande 

habilidade de relacionamento interpessoal entre outras.  

Segundo Sacristán (2007), é preciso elaborar uma nova narrativa, voltar a 

escrever o discurso acerca da educação; em suma, à luz de novas condições na 

sociedade em que nos cabe viver que é marcada pela imprevisibilidade, pela 

desigualdade e pela super valorização da racionalidade científico-tecnológica.  

Definitivamente, deve ter-se sempre em mente que a prática docente é complexa 

e multidimensional; que ela comporta tensões e dilemas importantes, que ela é 

determinada por fatores ambientais e que, por todas essas razões, ela suscita, nos 

professores, sentimentos ambivalentes, como fonte de gratificação e alegrias por um lado 

e dificuldades dos mais variados tipos, por outro. E, por essas razões, a formação 

docente deve ser a mais abrangente possível permitindo que ele mobilize os diferentes 

tipos de saber para conseguir bem desempenhar o que dele se espera. 

E é por todos esses motivos, por toda a complexidade que reveste a prática 

docente na educação superior contemporânea, que a formação desse professor deve 

buscar levá-lo à prática reflexiva e crítica que o ajude a lidar com novos paradigmas e a 

atingir os objetivos mais abrangentes da educação de nossos dias. 

4.4- Percepções de avanços e dificuldades sob a ótica do professor  

As entrevistas com os nove professores interlocutores dessa pesquisa e a 

assistente pedagógica do curso se revelaram experiências muito ricas que oportunizaram 

momentos de reflexão para entrevistados e entrevistadora. Permitiram focar questões 

bem específicas como, por exemplo, a avaliação, mas também permitiram que os 

interlocutores delineassem um quadro geral de percepções de avanços/pontos positivos, 

desafios/dificuldades/necessidades em relação às suas práticas docentes. Elencarei, a 

seguir, as percepções verbalizadas. Entre os avanços/ pontos positivos, percebidos se 

destacam:  
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- as IES privadas em geral, em virtude da grande competição e das inspeções do 

MEC, que acena com a possibilidade de penalização das instituições mal avaliadas 

sucessivamente, se empenharam em melhorar, principalmente, suas instalações físicas; 

- a bela biblioteca da instituição com cerca de 200 mil volumes e um excelente 

banco de dados, considerada uma das melhores bibliotecas jurídicas de Brasília se não a 

melhor, por alguns interlocutores;  

- a existência de um processo, com regras e etapas claras e definida, para a 

seleção e contratação de professores;  

- respaldo e respeito ao professor: todos os interlocutores, sem exceção, dizem se 

sentirem valorizados e gostarem imensamente de trabalhar na instituição. Expressões 

como “eu visto a camisa; eu tenho orgulho de pertencer ao quadro; eu me sinto 

respeitado; já deu pra perceber que eu sou puxa-saco da minha instituição” foram 

ouvidas repetidamente; nas entrevistas; 

- o fato de ainda se ter um vestibular eliminatório e de se estar resistindo ao 

famoso vestibular agendado: “ainda se comemora passar no vestibular aqui e estamos 

resistindo à entrada de alunos completamente sem preparo.” 

- incentivo à qualificação do staff seja através de bolsa integral nos cursos de 

mestrado e especialização da instituição, seja na composição de horários mais 

compatíveis para o professor ou até por negociações de manutenção de salário com 

diminuição de horas em sala de aula;  

- existência de uma assistência pedagógica atuante no curso de Direito; 

- facilidade de recursos e agilidade de decisões sobre liberação desses recursos 

quando solicitados, por exemplo, para projetos, eventos e compra de livros para a 

biblioteca; 

- existência hoje, de um grupo de pesquisa;  

- maior controle sobre os professores do que nas IES públicas, fato considerado 

positivo;  

Entre as dificuldades/desafios/necessidades percebidas pelos professores 

entrevistados, listei a seguir os itens mencionados:  
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- imaturidade do aluno, muito jovens em geral (alunos até com 16 anos) e formação do 

ensino médio que não contempla disciplinas com as quais eles se deparam logo no início 

do curso como Sociologia e Filosofia; 

- grupos numerosos e heterogêneos; 

- grade fechada dos semestres dificultando a multi e a interdisciplinaridade e a formação 

mais completa/abrangente do aluno, que é facilitada nas IES públicas pela maior oferta 

de disciplinas optativas; 

- conteúdos densos de algumas disciplinas e tendência de aligeiramento dos cursos 

universitários em geral; 

- a não concomitância entre o ensino do aspecto material do Direito com o seu aspecto 

processual;  

- uma certa passividade do aluno; 

- a falta de conhecimentos pedagógicos; e ao mesmo tempo, uma resistência dos 

professores a espaços e tempos pedagógicos;  

- o fato de a grande maioria dos professores não considerarem a docência como 

profissão, o que gera muitas vezes um baixo comprometimento com a docência, com o 

aluno e com a instituição;  

- a linguagem jurídica: necessidade de decifrar o “juridiquez” para os alunos;  

- a carga horária do professor que não contempla uma porcentagem dessas horas, por 

exemplo, para a pesquisa, para discussões com colegas: ela se restringe à sala de aula;  

- o baixo salário dos professores, embora a educação universitária seja percebida como 

uma atividade extremamente lucrativa.  

Como se nota, existem questões bastante gerais e que extrapolam o âmbito da 

instituição como a questão da imaturidade dos alunos, a descontinuidade entre o ensino 

básico e a universidade no tocante a conteúdos e currículo e algumas decorrências do 

cenário das IES privadas como, por exemplo, a questão dos exames de acesso 

(vestibulares). Essas questões, por sua própria natureza, fogem do campo de ação da 

instituição pesquisada. 
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Outras são questões intimamente ligadas à instituição focada e a esse grupo de 

professores participantes desse estudo como recursos e apoio, processo de seleção de 

professores, incentivo à qualificação, reuniões pedagógicas e avaliação entre outras. O 

que se observa é que algumas questões podem vir a ser discutidas e resolvidas pela 

própria instituição desde que se tenha consciência da sua existência e que se tenha 

vontade de resolvê-las tais como a falta concomitância entre algumas disciplinas 

materiais e suas complementares de processo, número de alunos por turma e a 

densidade do conteúdo programático de algumas disciplinas. Porém, antes de passarmos 

às conclusões finais, ouçamos os alunos.  

4.5- E o que pensam os alunos? 

O contato com os alunos foi realmente a parte mais difícil deste trabalho, pois o 

acesso a eles é bastante restrito e regulamentado por procedimentos rígidos. Foi-me 

colocado, pelo próprio diretor acadêmico da instituição que hoje responde pela direção da 

faculdade de Direito, que os alunos selecionados deveriam ser chamados à direção para 

se posicionarem quanto à participação na pesquisa e dando, eventualmente, a 

autorização para a instituição repassar seus dados pessoais a mim. A faculdade justificou 

tal procedimento explicando que, por ocasião da matrícula, a instituição assina um 

contrato com o aluno no qual, entre outras obrigações de responsabilidade da faculdade, 

está o compromisso de não repassar os dados cadastrais dos alunos a terceiros.  

De posse das listagens das turmas, fiz a seleção de 79 nomes, procurando, na 

medida do possível, selecionar alunos com diferentes menções finais (SS/MM/MI) nas 

disciplinas dos professores escolhidos para interlocutores da pesquisa. Essas listas foram 

entregues a uma secretária da direção que fazia o primeiro contato com os alunos, 

explicando que estava sendo feita uma pesquisa acadêmica sobre o curso de Direito e 

que a pesquisadora precisava conversar com alguns alunos. Isto posto, perguntava se 

eles gostariam de participar da pesquisa e, em caso afirmativo, se eles  autorizavam o 

repasse para a pesquisadora de seus números de telefone e e-mail para futuro contato. 

O processo foi extremamente longo e difícil. Um número grande de telefones e e-

mails havia mudado e os alunos não os haviam atualizado na secretaria da faculdade. A 

cada número/e-mail que não mais correspondia ao aluno escolhido, eu fazia uma nova 

escolha de aluno, atendendo aos critérios previamente definidos, para repor o antigo 

nome cujas informações cadastrais estavam desatualizadas. A secretária da direção 

iniciava novamente o processo de abordagem e nos casos em que os alunos 
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concordavam em ser interlocutores da pesquisa ela me liberava os dados cadastrais 

deles.  

Esse processo durou exatamente quatro meses. Um número grande não se 

interessou em participar da pesquisa. De um total de 79 contatos feitos, 32 alunos se 

mostraram interessados em participar da pesquisa. Conversei com esses 32 alunos, 

expus o meu projeto, esclareci dúvidas e, só após essa etapa, eu enviei o questionário 

para que fosse respondido. Deste total de 32 questionários enviados, recebi 21 

respondidos e que foram então utilizados nesse estudo de caso. Afirmo, sem hesitação, 

que o processo de contato com os alunos foi o inverso do processo de contato com os 

professores. O primeiro se revelou lento, difícil e muitas vezes frustrante, tendo sido o 

último bastante aberto, rico e ágil. É importante ressaltar também que todos os docentes 

escolhidos concordaram em participar da pesquisa imediatamente. 

Com relação aos dados dos questionários, concentrei a análise nas concepções 

dos discentes sobre o bom professor e a boa aula bem como averigüei se esses 

interlocutores achavam que essas disciplinas, da maneira como foram ministradas, os 

haviam ajudado a desenvolver a oralidade e a análise crítica.  

As minhas escolhas se deveram a dois motivos. A análise das concepções de boa 

aula e de bom professor complementa a análise das concepções dos professores sobre 

esses mesmos dois itens, que foram igualmente perguntados aos professores; permitiu 

um olhar mais abrangente sobre a questão bem como sinalizou uma convergência ou 

divergência de concepções, sugerindo manutenção ou mudanças/adaptações nas 

práticas pedagógicas para levar a um melhor aprendizado.  

Quanto à verificação das questões da oralidade e da análise crítica, observa-

se que o curso de Direito requer a habilidade de interpretação e crítica dos fundamentos 

jurídicos, tendo em vista a necessidade de transpor o pensamento gerador de uma lei, 

por exemplo, de 1940, como é o caso do código penal brasileiro, para a atualidade. 

Assim, não se justifica a mera reprodução de leis ou procedimentos processuais diante 

da complexidade das questões que se apresentarão ao profissional no decorrer de sua 

trajetória, questões essas que emergem de uma sociedade em constante processo de 

mudança.  

É também tida, como essencial na prática de um bom advogado ou 

magistrado, a habilidade de convencimento. Boas sustentações, sejam elas orais ou 
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escritas, levam a um exercício profissional de sucesso. Estarão nossos alunos do ensino 

jurídicos sendo preparados para enfrentar calorosos embates/sustentações orais?  

Embora esse estudo de caso tenha sido realizado utilizando somente 

instrumentos da pesquisa qualitativa, algumas representações numéricas podem nos 

ajudar a melhor compreender as questões propostas. 

Dos 21 questionários respondidos, cinco alunos, quando perguntados se a 

disciplina analisada o havia auxiliado a desenvolver a oralidade, responderam SIM à 

questão (Questão nº 14- Apêndice 3) e dezesseis responderam NÃO. Pode-se ver que o 

número de alunos que respondeu SIM é um número menor e que equivale a cerca de 

23,80% do total de alunos ouvidos na pesquisa.  

Tal constatação parece indicar que, embora alguns professores interlocutores 

tenham dito que o tipo de aula mais comum em suas disciplinas seja a expositiva 

participativa, sendo que alguns verbalizaram o uso de práticas que favorecem o 

desenvolvimento da oralidade tais como seminários, debates e simulações de júris, talvez 

ainda predomine uma aula expositiva transmissiva, pouco colaborativa, em que o aluno 

mais ouve do que fala.  

Talvez exista uma relação direta entre o número de alunos nas turmas, a 

densidade dos programas das disciplinas com a carga horária e a dificuldade em 

desenvolver esse preparo para falar em público pelos professores. Alguns alunos 

informalmente mencionaram que a defesa da monografia, obrigatória no final do curso, é 

para eles uma perspectiva aterrorizante porque ouviram muito mais que falaram durante 

o curso.  

Ou pode-se ainda pensar que, embora alguns professores conheçam e 

lancem mão em suas aulas dessas práticas mais democráticas e menos tradicionais, 

talvez haja um número de docentes que as desconheçam, o que gera a situação de aluno 

ouvinte durante grande parte do curso. 

É importante lembrar também que foi verbalizado pelos professores o não-

comprometimento com o curso e até uma resistência em fazer leituras prévias ou 

preparar seminários por parte de alguns alunos. Assim, a postura do aluno e a sua 

responsabilidade com seu aprendizado poderiam também ser objeto de reflexão. 

Oferecer simplesmente a possibilidade de desenvolvimento da oralidade, sem que o 

aluno perceba a sua importância e assuma o ônus dessa decisão, não gerará melhores 

resultados. 
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Com relação ao desenvolvimento da capacidade crítica, do total de vinte e um 

alunos interlocutores que responderam a essa questão (Questão nº 15- Apêndice 3), 

treze alunos responderam afirmativamente contra oito que responderam negativamente. 

Percebe-se um número bem maior de SIM do que na questão da oralidade, 

correspondendo a 61,90% dos interlocutores.  

Esse é um dos objetivos da educação universitária e é aceito que a 

capacidade crítica leva a uma prática profissional de qualidade, que o desenvolvimento 

da capacidade crítica é essencial para a perpetuação da construção do próprio 

conhecimento e que leva a formação de melhores cidadãos.  

Nesse aspecto, as evidências colhidas mostram que os alunos interlocutores 

dessa pesquisa estão pensando mais do que falando. Porém, existe sempre espaço para 

melhoras e não podemos esquecer que há um número considerável de alunos que pode 

estar se formando sem desenvolver nenhuma dessas duas habilidades, fato que é 

preocupante tendo-se em vista que a instituição pesquisada é considerada, após a 

faculdade de Direito da UnB, a segunda melhor opção no cenário das IES de Brasília. 

Com relação ao conceito de bom professor e boa aula, percebe-se tratar-se de 

um grupo de alunos de perfil mais tradicional e conservador decorrente, possivelmente, 

do processo já em curso de interiorização de normas, usos e obrigações específicas do 

curso de Direito. Esse aluno não está sendo somente informado mas, também, moldado. 

Talvez, o que já se coloca aqui para os nossos futuros advogados, seja o processo de 

formação do habitus e ethos desses profissionais. 

Quando se fala de “bom professor”, as características e/ou atributos que 

compõem a idéia de bom são frutos do julgamento individual do avaliador, nesse caso os 

alunos interlocutores dessa pesquisa, e é importante lembrar que valores e questões 

valorativas são construções sociais. A esse respeito, diz Cunha (1995: p. 64): 

O aluno faz a sua construção própria de bom professor mas, sem dúvida, essa 

construção está localizada num contexto histórico-social. Nela, de maneira 

difusa ou pouco consciente, estão retratados os papéis que a sociedade 

projeta para o BOM PROFESSOR. Por isso ele não é fixo, mas se modifica 

conforme as necessidades dos seres humanos situados no tempo e no 

espaço. 
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Os predicados citados do bom professor tenderam a valorizar os saberes 

disciplinares e os saberes profissionais ao lado de características de personalidade e de 

relacionamento.  

Com relação aos saberes disciplinares, foi citado como característica de um 

bom professor: ser qualificado; ter domínio da matéria, ter conhecimento; ter grande 

conhecimento teórico e profissional; ter domínio de conteúdo e ter notável saber jurídico. 

É também observado que a experiência na prática jurídica é também muito valorizada 

pelos alunos.  

Analisando a questão dos saberes profissionais, percebe-se uma valorização 

da didática que eles identificam como “a capacidade de saber passar, de saber transmitir 

o conhecimento” e de saber avaliar. A fala do aluno André sobre o bom professor é bem 

representativa da opinião do grupo:  

Professor que tem o interesse em fazer o aluno aprender algo. Que fica satisfeito 

com um bom rendimento da turma, sinal de que passou bem a matéria, e não 

aquele que fica satisfeito em reprovar o maior número possível de alunos. 

Os predicados citados para descrever as características pessoais e de 

relacionamento do bom professor para esse grupo de alunos foram: ser organizado; ser 

assíduo e pontual; não ser rude; ter prazer em dar aula; ser paciente; ser exigente no 

sentido de cobrar dos alunos; ser acessível; ter boa dicção; ser simpático; ser 

descontraído; ser flexível, gentil, ter humor, ser interessante e ético. 

Assim, diria que, para os alunos ouvidos nessa pesquisa, o “bom professor” é 

aquele que domina o conteúdo, escolhe formas adequadas de apresentar a matéria e 

tem bom relacionamento com o grupo. Outro aspecto a se considerar na fala dos 

entrevistados é o valor que dão ao prazer de dar aula, algo que se poderia traduzir como 

um clima positivo em sala de aula. O senso de humor do professor, a educação, o gosto 

por ensinar, o tornar a aula agradável e interessante são aspectos apontados também 

como fundamentais. 

As colocações dos alunos interlocutores se aproximam das reflexões de Highet 

(1989) no capítulo II de seu livro “The Art of Teaching” e intitulado“ The Teacher”. Nele o 

autor lista os predicados essenciais de um bom professor e onde também coloca as duas 

funções especiais da profissão que, segundo ele, tornam a docência uma profissão 
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diferente de todas as outras. Assim, segundo Highet(1989), o bom professor deve First, 

[...] must know his subject”11 ,ou seja, ter saber disciplinar. 

Second, [...] is that he must like it”12. Não só saber ,mas gostar do que ensina é, 

segundo o autor , essencial para que o professor continue estudando e se atualizando 

sempre. 

“Third, is to like the pupils and know his/her pupils13”, ou seja, que o professor 

deve gostar de seus alunos e conhecê-los e acrescenta que, se você não gostar de lidar 

com crianças e/ou jovens, o melhor é [...] give up teaching”14, ou seja, abandone a 

docência. O docente deve conhecer seus alunos para conhecer suas habilidades, 

dificuldades e traços mais marcantes de sua personalidade para melhor desempenhar 

sua função docente.  

Highet (1989) também defende que o professor deva ter um conhecimento geral 

abrangente e uma vívida curiosidade intelectual, ou seja, é mais uma vez a valorização 

dos saberes disciplinares. 

Termina dizendo que o humor é uma das mais importantes qualidades do bom 

professor porque tem uma função importante na sala de aula que é manter os alunos 

atentos pois o humor torna a aula menos previsível, como mostram suas palavras 

transcritas a seguir:  

One of the most important qualities of a good teacher is humor. Many are the 

purposes it serves. The most obvious one is that it keeps pupils alive and attentive 

because they are never quite sure what is coming next. Another is that it helps to 

give a true picture of many important subjects. (1989: p. 53) 
15

 

As duas funções que Highet (1989) menciona e que, segundo ele, tornam o 

professor um profissional diferente dos outros profissionais é, em primeiro lugar, que é o 

professor que faz a ponte entre a escola/ faculdade e o mundo, e que essa construção é 

feita quando o professor se faz relevante para seus alunos, e que a disciplina que leciona 

também se torna relevante para esses alunos. E a segunda função apontada é que é 

também o professor que faz a ponte entre a juventude e a maturidade intelectual. Conclui 

                                                           
11

 Tradução feita pela mestranda: Primeiro, ele tem que saber sua disciplina. 
12

 Segundo, ele deve gostar do que ensina. 
13

 Terceiro, ele deve gostar dos alunos e conhecê-los. 
14

 Abandone a docência. 
15

 Uma das qualidades mais importantes de um bom professor é o humor. Muitos são os 
propósitos a que o humor serve. O mais óbvio é que ele mantém os alunos vivos e atentos porque 
eles nunca estão completamente certos sobre o que vem a seguir. Um outro propósito é que o 
humor ajuda a criar uma imagem verdadeira de muitas questões importantes. 



126 

 

 

dizendo que muitos professores acham isso extremamente difícil, porém o autor 

considera possível e, mais do possível, necessário. Finaliza dizendo que os bons 

professores conseguem fazer essa passagem com seus alunos.  

E, à luz dessas reflexões do autor, eu concluiria dizendo que dessa maturidade 

intelectual surge uma releitura do mundo, à luz dos novos conhecimentos adquiridos, 

propiciada pelo auxilio de alguém, mais sábio e mais maduro.  

Quanto às características da boa aula, o que se observa é que muitas dessas 

características se confundem com as características do bom professor. Assim a boa aula 

é percebida como aquela em que o professor tem conhecimento sobre o tema; que foi 

preparada; que possibilita ao aluno entender o conteúdo; que é interessante; na qual há 

utilização de vários recursos; que é participativa; que respeita o ritmo dos alunos; que 

traz exemplos práticos; que leva o aluno a pensar; que é dinâmica; divertida; 

contextualizada. 

O que se pode ler nessas entrelinhas é que os alunos consideram presentes na 

boa aula os saberes disciplinares quando insistem no domínio do conteúdo; no 

conhecimento do tema; os saberes profissionais ou pedagógicos quando colocam a 

importância de se preparar a aula; de utilizar vários recursos; de respeitar o ritmo dos 

alunos; de possibilitar ao aluno entender (saber passar); de contextualizar; de levar a 

pensar sem se esquecer dos atributos que estão ligados à personalidade do professor 

como dinâmica e divertida.  

Como se pode observar, as expectativas discentes abrangem um domínio de 

vários tipos de saber, sendo os mais apontados os saberes disciplinares, os saberes 

profissionais ou pedagógicos e os saberes relacionais por parte do docente.  

Passemos agora às considerações finais, quando procuro dar um desfecho nas 

análises desenvolvidas ao alongo dessa investigação. Algumas colocações, na verdade, 

poderão servir de ponto de partida para novos estudos e investigações de outros 

pesquisadores que se aventurarem pelo mesmo tema. 



127 

 

 

A guisa de conclusões ... 

O senhor... Mire e veja que o mais importante e bonito do mundo é isto, que as 

pessoas não estão sempre iguais, não foram terminadas, mas que elas vão 

sempre mudando. Afinam ou desafinam - verdade maior. É o que a vida me 

ensinou. Isto me alegra, montão. 

      João Guimarães Rosa. 

A investigação da construção dos saberes pedagógicos que norteiam o trabalho 

docente de bacharéis que atuam em uma instituição de educação superior privada do 

Distrito Federal, objeto dessa pesquisa, além das análises e reflexões em torno dos 

objetivos estabelecidos em seu início, oportunizou-me recuperar aspectos da minha 

trajetória pessoal e profissional. Alguns, devo confessar, já quase esquecidos, ou talvez, 

pouco valorizados.  

Na Introdução desse trabalho, afirmei concordar com Rios (2006) quando disse 

que após tantos anos uma das coisas que realizava com maior prazer era ensinar e 

reafirmo essa posição, ao término desse estudo. Porém, no processo de mudança pelo 

qual passei nesses dois anos, em que afinei e desafinei tantas vezes, revivi o prazer que 

fazer pesquisa também me proporciona, prazer esse que, como coloquei acima, estava 

um pouco esquecido. Na verdade, a minha primeira opção como aluna do curso de 

Historia foi o bacharelado influenciada por uma professora que, hoje vejo, foi um dos 

meus modelos pelo seu enorme conhecimento disciplinar, pelo senso de humor, pelo 

prazer que demonstrava em dar aula e principalmente pela seriedade com que encarava 

a profissão. Por ela fui despertada para a pesquisa chegando a trabalhar, por algum 

tempo, como pesquisadora. 

Mas a vida toma seus rumos, novas possibilidades surgem diante de nós e 

apaixonei-me pela docência após minha licenciatura em Letras- Inglês. Hoje, 

diferentemente do que disse quando iniciei esse trabalho, afirmo que três coisas que 

realizo com maior prazer são pesquisar, aprender e ensinar. 

Na tentativa de dar um fechamento às inúmeras idéias desenvolvidas ao longo 

dessa investigação, senti que esse ato final me pareceu, a princípio, incompatível com a 

característica de incompletude que permeia sempre o ato de pesquisar. Porém, o que 

logo me ocorreu é que outro pesquisador avançará essa linha de pesquisa, dentro do 

infindável processo de construção do conhecimento. 
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O presente estudo se pautou em três eixos principais: educação superior e IES 

privadas, saberes pedagógicos e construção pedagógica e práticas pedagógicas de 

bacharéis docentes. O entrelaçamento desses três eixos promoveu contribuições que 

foram identificadas, mapeadas e interpretadas, no campo da pesquisa, e que permitiram 

compreender em que saberes pedagógicos bacharéis docentes do curso de Direito de 

um centro universitário privado de Brasília alicerçam sua docência.  

A análise do cenário extremamente competitivo no qual esses professores atuam 

mostrou que a identidade e as práticas pedagógicas desses interlocutores são 

condicionadas pelo meio no qual se inserem, ou seja, uma instituição de educação 

superior privada de Brasília, pelas suas experiências profissionais como operadores do 

Direito e também pelas suas experiências como alunos. Vários professores afirmaram 

que seus comportamentos como docentes têm relação com a prática pedagógica 

vivenciada como alunos com alguns de seus mestres. 

Com relação à construção dos saberes pedagógicos, observou-se que os saberes 

que mais norteiam as construções pedagógicas desses bacharéis docentes do ensino 

jurídico são os saberes disciplinares seguidos pelos saberes da experiência.  

O que foi também constatado é que a instituição pesquisada vem se movendo no 

sentido de dar maior importância ao conhecimento pedagógico. A formação inicial para 

uma profissão, em área que não a da educação, revela que a formação para a docência 

está associada ao lócus de exercício dos professores, dessa forma trata-se de uma 

circunstância que precisa estar atrelada a políticas institucionais e ao desenvolvimento de 

projetos consistentes voltados para essa formação permitindo um diálogo desses 

profissionais com aspectos pedagógicos. Essa possibilidade pode contribuir para 

minimizar momentos tensivos frente a possíveis limitações formativas.  

O centro universitário pesquisado possui há alguns anos um profissional da área 

da pedagogia ocupando o cargo de assessor pedagógico da instituição e o curso de 

Direito analisado aqui possui duas assistentes pedagógicas. É um início, mas não se 

pode dizer que é suficiente a começar pela constatação do número de professores na 

docência jurídica, atualmente cerca de 250 professores. Como a própria professora Carla 

colocou, é impossível um acompanhamento de perto do staff e reuniões pedagógicas 

mais freqüentes para atender às necessidades sentidas. Atenção aos novos docentes 

contratados e àqueles que apresentam problemas/dificuldades que chegam à assistência 

pedagógica é o que é possível ser feito dentro dessas horas de trabalho na função.  
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É importante observar que a professora Carla cumpre também uma jornada em 

sala de aula, ministrando duas disciplinas, uma na graduação e uma no mestrado. 

Apesar da pouca disponibilidade, levando-se em conta o tamanho do corpo docente, o 

professor Ricardo, um professor interlocutor da pesquisa mais antigo na instituição, nota 

mudanças positivas no aspecto pedagógico após a criação desse cargo. Some-se a 

essas dificuldades a rotatividade de staff que a professora menciona pois são muitas 

vezes profissionais da carreira jurídica e há a questão da transferência de cidades, 

gerando com freqüência a chegada de novos contratados. 

Penso, porém, que algumas dificuldades colocadas pelos próprios professores 

como: heterogeneidade dos grupos, imaturidade, descontinuidade entre ensino médio e 

universidade e a tendência de facilitar o acesso de alunos não preparados dentro de um 

cenário altamente competitivo das IES privadas fortalecem a posição de que o 

conhecimento pedagógico é mais do que nunca necessário. O conhecimento pedagógico 

pode facilitar o trabalho docente, diminuir as tensões e conflitos e pode se tornar um 

diferencial a mais para a instituição.  

E, confirmando-se a possibilidade de desdobramentos econômicos negativos em 

face da nova crise capitalista globalizada que vivemos nesse início do século XXI, a 

competição por alunos se acirrará tendo-se em vista que jovens desempregados terão 

que adiar o projeto de educação superior em instituições privadas.  

Instalações são importantes, mas pudemos constatar nesse estudo que antigos 

professores deixaram marcas indeléveis em vários professores interlocutores que por sua 

vez continuam a deixar marcas indeléveis, positivas ou negativas, em seus alunos. 

Alunos brilhantes aprendem independentemente do professor mas esses são em número 

reduzido e não a maioria nas salas de aula das IES. Para a grande maioria dos alunos, o 

professor será sempre peça essencial no seu processo de formação profissional.  

Oportunizar mais momentos para reflexão coletiva sobre tópicos considerados por 

eles relevantes para as suas práticas poderia ser, inclusive, uma forma de se tentar 

quebrar a resistência desses profissionais a questões pedagógicas apontadas nesse 

estudo. Foi aplaudida, por exemplo, a iniciativa de se oferecer durante esse semestre 

workshops sobre técnicas diferentes de se trabalhar monografias para professores 

orientadores. 

Foi feita uma reavaliação do currículo do curso de Direito recente, com 

implantação de mudanças que foram aplaudidas por alguns docentes, mas ainda é 
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apontada como problemática a falta de concomitância entre disciplinas de direito material 

e as de processo bem como melhor adequação entre conteúdos e carga horária de 

algumas disciplinas.  

A estrutura curricular atrelada ao modelo linear disciplinar e compreendida como 

conjunto de disciplinas sobrepostas, na maioria das vezes, de forma bastante arbitrária 

ainda é predominante em nossas IES e a instituição pesquisada segue essa tendência 

geral. Uma concepção mais integrada de currículo, que se aproxime mais de uma visão 

interdisciplinar, seria também uma sugestão que deixaria para futuros estudos pela 

instituição. Para formar profissionais que terão que operar dentro de um mundo 

globalizado e altamente complexo a docência universitária não pode ser confundida ou 

reduzida ao ensino como ato transmissor de conhecimentos e o currículo não pode 

também se reduzir a reservas de territórios e áreas do conhecimento A integração 

pressupõe o princípio do trabalho coletivo, leva ao rompimento com o isolacionismo e 

individualismo docente e oportuniza relações com outros professores e entre alunos. 

Temos aqui um enorme desafio docente e institucional. 

Pensar-se a questão do desenvolvimento da oralidade de nossos futuros 

advogados e magistrados é tarefa que requer urgência. Foi uma fragilidade apontada 

pelos alunos de maneira abrangente. Posso afirmar, como professora de língua 

estrangeira que sou, que não se aprende a falar somente ouvindo. Ouvir é atitude 

passiva e falar exige capacidade de produzir.  

Finalizando colocaria que o intuito dessas considerações e sugestões é contribuir 

para se pensarem algumas questões que se mostraram no desenvolvimento dessa 

pesquisa. A instituição pesquisada tem um grande trunfo em suas mãos: os nove 

professores interlocutores verbalizaram que se sentem muito bem trabalhando nela, 

sentem-se valorizados, respeitados. Esse não é um sentimento tão facilmente encontrado 

nas IES privadas nos dias atuais.  

Aceitando-se que a capacitação também pedagógica dos bacharéis docentes 

aparece como condição importante para a elevação da qualidade da educação superior, 

fazem-se necessários projetos, propostas e ações que tenham sentido para o grupo de 

docentes e que respondam às suas realidades e necessidades. 

Finalizando diria que acordar professor na educação superior requer um ritual de 

passagem, e que penso que o pedagógico se “revelará” para esses bacharéis docentes 

nessa travessia que se chama educação contínua. 
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APÊNDICE 1 

Roteiro de entrevista semi-estruturada 

Assistente pedagógica do curso de Direito  

Identificação do Interlocutor 

Código: 

Data: Início:                        Término: 

 

1-Professora, primeiro eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse sobre a sua 

formação, há quantos anos a senhora trabalha nessa instituição e há quanto tempo a 

senhora está nesse cargo. 

2-O centro universitário em questão é uma instituição de educação superior privada. As 

IES privadas se estruturam e funcionam de maneira diferente da Universidade pública. 

Esse fato interfere no curso de Direito? Como? 

3-Eu gostaria que a senhora falasse sobre as suas principais atribuições e me dissesse 

quais as maiores dificuldades e possibilidades que você encontra no seu trabalho no 

contexto de uma IES privada? 

4-Qual o fator que você elegeria como sendo o de maior dificuldade no seu trabalho de 

assistência pedagógica com relação ao curso de Direito? 

5-Qual é a proposta/projeto pedagógico do curso de Direito? Como foi elaborada e que 

tipo de acompanhamento possui? Há divergência entre os professores? 

6-A docência se forma com base em diferentes saberes como o saber da experiência, o 

saber específico de área de conhecimento, o saber pedagógico ou profissional e o saber 

curricular. No caso dos bacharéis docentes do curso de Direito, você consegue identificar 

em que conhecimentos os professores mais norteiam sua docência? 

7-Você considera que a fragilidade de conhecimentos pedagógicos interfira na docência? 

Por quê? Como? 

8-Existe uma preocupação da instituição em procurar preencher essa lacuna na formação 

desses profissionais? Como a instituição lida com essa situação? Há resistência? 
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9-Quais aspectos são mais considerados na contratação e na manutenção dos 

professores? 

10-Ensinar não se desvincula do aprender. Você concorda que a prática pedagógica de 

alguns docentes favorece mais a aprendizagem do que a de outros colegas? Em sua 

opinião, quais são os fatores que mais contribuem para esse melhor aprendizado? 

11-Você acredita que o mesmo professor que trabalha em uma instituição privada e em 

uma instituição pública tem a mesma prática pedagógica nas duas instituições? Por quê?  

12-Alunos têm expectativas e reivindicações quanto ao curso. Você consegue identificar 

o que os alunos apresentam em termos de proposições/reivindicações? E os 

professores? 

13- Como é feita a avaliação dos alunos? 

14- Existe um acompanhamento das aulas? Como?  

15- Quantas reuniões pedagógicas são feitas por ano? Que assuntos são tratados? 

Como é o comparecimento dos professores?  

16- Existe um curso de especialização em Metodologia do Ensino Jurídico. Qual é o 

objetivo e o conteúdo desse curso? 

17-Com é o processo de seleção de professores?  

18- Com relação aos exames vestibulares para acesso ao curso de Direito as provas são 

somente classificatórias ou são também eliminatórias? Existe o vestibular agendado? Por 

quê?  

19- Quantas vagas são oferecidas e quantos alunos entram?  

20- Quantos alunos tem o curso de Direito, quantos no turno da manhã e quantos na 

instituição como um todo? 
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APÊNDICE 2 

Roteiro de entrevista semi-estruturada para professores 

Nome do professor:  

Código: 

Semestre letivo: 

Disciplina: 

Dia: 

Horário 

Data: Início:                                     Término: 

 

1- A instituição na qual o senhor/senhora trabalha é uma é uma instituição de educação 

superior privada. As IES privadas se estruturam e funcionam de maneira diferente da 

universidade pública. Em quais aspectos esse fato interfere na sua atuação docente? 

2- Que dificuldades e possibilidades você encontra no seu trabalho? 

3- Quais fatores apontaria como sendo os de maior dificuldade no seu trabalho com 

relação ao curso de Direito desse centro universitário? 

4-Você acha que existe diferença no trabalho docente do professor de uma IES pública e 

privada? Qual? E no que se refere aos alunos? 

5-A docência é construída por diferentes tipos de saber como o saber da experiência, o 

saber do conhecimento de área, o saber pedagógico e os saberes curriculares. Qual o 

tipo de conhecimento que mais norteia sua docência? 

6- Em sua opinião, qual é o fator de maior peso para a contratação de um professor do 

curso de Direito nessa instituição? 

7-Você tem conhecimento do projeto pedagógico do curso de Direito? Houve algum 

trabalho no sentido de esclarecê-lo aos professores? 
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8-No curso de Direito temos um grande número de bacharéis que, em sua formação 

inicial, não possuem preparo para a docência. Você se preparou para a docência? 

Como? Quais as suas principais referências? 

9-O ensinar não se desvincula do aprender. Você concorda que a prática pedagógica de 

alguns docentes favorece mais a aprendizagem do que a de outros. Em sua opinião, 

quais os fatores que contribuem mais para esse melhor aprendizado? 

10-Para você quais seriam as características essenciais de um bom professor? E de uma 

boa aula? Lembre-se de sua experiência tanto de professor como de aluno. 

11-Como você avalia seus alunos? Para você, qual a principal função da avaliação? 

12-Qual o tipo de aula mais freqüente em suas disciplinas? (expositivas, seminários, 

painéis e discussões, simulações e estudos de casos, resolução de casos etc.). Por quê? 

13-Qual a sua maior responsabilidade como professor?  

14- Qual a sua maior dificuldade como professor do curso de Direito dessa instituição? 

15-Qual a sua expectativa em relação ao aluno que cursa sua disciplina? 

16- Quais seriam as características essenciais de um bom aluno? 

17- Que expectativas você acha que o seu aluno tem em relação ao seu trabalho 

docente? 

18- Você tem respaldo da instituição para o seu trabalho docente? Qual? Haveria outras 

necessidades? 

19-O que você acha da possibilidade da instituição oferecer espaços e tempos para 

trabalhar com questões pedagógicas voltadas para a docência na educação superior? 

(cursos, seminários, palestras etc.) 

20- Você teria algo mais que gostaria de falar? 
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APÊNDICE 3 

 

Prezado aluno (a), 

Sou pesquisadora do curso de mestrado da Faculdade de Educação da Universidade de 

Brasília (UnB). O meu objeto de pesquisa são os saberes pedagógicos do bacharel 

docente.  

A pesquisa não tem cunho avaliativo. Trata-se de um estudo de caso para fins 

acadêmicos e o anonimato de todos os interlocutores será mantido. A identificação inicial 

será apenas para organização da pesquisa. Será fundamental que suas respostas sejam 

condizentes ao que você realmente pensa. 

Desde já, agradeço a sua participação e contribuição, pois muito ajudará a entender 

melhor a questão que me proponho investigar. 

                                               Júnia Guimarães 
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Questionário para alunos 

Nome do aluno: 

Nome que prefere usar para fins da pesquisa: 

Número do questionário: 

Disciplina: 

Nome do professor: 

Código do professor: 

Semestre letivo: 

Dia: 

Horário 

Data entrega: 

Data devolução: 

 

1-Assinale com um X apenas a alternativa que você acha que melhor caracteriza (a) 

professor(a) em questão: 

(   ) saber jurídico: ele(a) sabe tudo sobre a sua matéria 

(   ) saber pedagógico: ele(a) sabe transmitir muito bem o seu conhecimento para a gente 

(   ) ele(a) concilia saber jurídico, saber pedagógico e experiência 

(   ) não tem domínio de nenhum desses saberes 

(   ) outra. Qual? _________________________________________________________ 

2- Assinale qual é a afirmativa que, em sua opinião, o(a) definiria melhor: 

(   ) ele(a) é um excelente professor(a), pois concilia o conhecimento na área de Direito 

com aulas que levam ao aprendizado da matéria 
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(   ) ele(a) é um(a) excelente teórico(a) na área jurídica, mas a sua aula não me leva ao 

aprendizado da matéria 

(   ) a aula dele(a) é boa, mas deixa a desejar quanto ao domínio de conteúdo 

(   ) ele não possui domínio do conteúdo jurídico e sua aula também não me leva ao 

aprendizado 

(...) Outra. Qual?__________________________________________________________ 

3-Assinale o tipo de aula mais freqüente nesta disciplina com esse(a) professor(a): 

(   ) aulas expositivas                    (   ) debates             (   ) seminários  

(   ) trabalhos de grupo                  (   ) simulações       (   ) estudos de caso 

(   ) Outro. Qual?_________________________________________________________ 

4- Com relação à avaliação, assinale como ela ocorre: 

(   ) somente provas objetivas (múltipla escolha) 

(   ) somente provas dissertativas 

(   ) formatos variados de provas 

(   ) além das provas, outras atividades em sala de aula como trabalhos, seminários etc. 

são consideradas para a nota 

5- Caso a avaliação se dê por meio de provas escritas, responda como você se 

prepara para essas provas: 

(   ) as provas exigem, principalmente, memorização de conteúdos, assim, decoro para 

sair-me bem  

(   ) as provas exigem conhecimento de conteúdo e raciocínio, assim, embora tenha que 

estudar muito, somente decorar não é suficiente para sair- me bem na prova 

(...)Outra. Qual?__________________________________________________________ 

6- Em sua opinião, para esse(a) professor(a), a mais importante função da prova é : 

(   ) unicamente, definir aprovações e reprovações 
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(   ) indicar o aprendizado da turma e fornecer subsídio para aprovações ou reprovações 

juntamente com outros elementos tais como, freqüência, interesse, participação, 

realização de atividades extras etc. 

(   ) Outra.Qual?__________________________________________________________ 

7- Ainda com relação à avaliação desse(a) professor(a), assinale a alternativa 

aplicável : 

(   ) a avaliação é discutida com o aluno(a) e pode ser revista pelo professor(a) 

(   ) não existe a menor possibilidade de discussão/revisão da avaliação com o(a) 

professor(a)  

(...) existe a possibilidade de revisão da avaliação, mas não com o(a) professor(a) e sim 

com a coordenação do curso 

(   ) existe a possibilidade de revisão da avaliação com o(a) professor(a) e com a 

coordenação 

(...) Outra. Qual? _________________________________________________________ 

8- O ensinar não se desvincula do aprender. Isso equivale dizer que a prática 

pedagógica de alguns docentes favorece mais o aprendizado do que a de outros. 

Em sua opinião, quais os fatores que mais contribuem para esse melhor 

aprendizado? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9- Para você, quais seriam as características essenciais de um bom professor? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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10- Para você, quais seriam as características essenciais de uma boa aula? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11- Qual a sua maior dificuldade como aluno dessa disciplina? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

12- Em sua opinião, quais são as características essenciais de um bom aluno? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

13- Quem recebe e trata das reivindicações /necessidades dos alunos do curso de 

Direito? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

14- A oralidade é uma habilidade que é muito exigida do advogado, 

independentemente da área na qual ele/a atua. A disciplina que você está 

analisando lhe auxiliou a desenvolver essa habilidade?Assinale a alternativa que 

se aplica. 

(   ) Sim                                         (...) Não 
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15- Outra habilidade que deve ser desenvolvida no aluno/a universitário/a é a 

capacidade crítica. Com relação a essa disciplina que estamos analisando, você 

achou que ela lhe auxiliou a desenvolver essa habilidade? Assinale a alternativa 

que se aplica. 

(...)Sim                                         (...) Não 

 

                                                                                                                     Muito Obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


