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O (RE) SIGNIFICAR DA EDUCAÇÃO JURÍDICA: a utilização dos instrumentos 

pedagógicos da aprendizagem baseada nas teorias da Emancipação Pedagógica – 

Aprendizagem Baseada em Problemas e Casos Práticos, do Letramento Acadêmico e da 

Flexibilidade Cognitiva 

 

 

 

 

THE (RE) DEFINE OF THE EDUCATION GRADUATION IN LAW: the use of the learning 

tools of pedagogy basing on the theory of  the Emancipation of Pedagogy –  Problem Based 

Learning and Practical Cases, Academic Literacy and Cognitive Flexibility 

 

 

 

RESUMO 

 

O perfil do ingressante na educação superior tem se apresentado em uma multiplicidade cognitiva 

resultante na diversidade em sala o que se faz necessário o repensar dos instrumentos de 

aprendizagem com o escopo de adequar a nova demanda. O discente tem à sua disposição a 

informação de modo instantâneo, sendo que o conhecimento deverá ser contextualizado através do 

ensino, da pesquisa e da extensão, com a finalidade de proporcionar a criatividade, criticidade e 

autonomia pedagógica na educação da graduação em Direito. Assim, com o intuito de buscar o (re) 

significar da educação jurídica, este trabalho tem o objetivo de refletir sobre a utilização dos 

instrumentos de aprendizagem na formação do bacharel em Direito. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Metodologia. Autonomia. Letramento. Flexibilidade Cognitiva 

 

 

ABSTRACT 

 

The profile of the person who enters college has appeared in a multitude resulting of cognitive 

diversity in the classroom demand the rethinking of learning tools with the object to adapted the 

new demand The information is available instantaneously to the student and that knowledge must 

be contextualized through learn, research and extension, with the purpose of providing the 

creativity, critical and pedagogical autonomy in education graduation in Law. So, in order to get the 

(re)define the education, this work has the scope to reflect about learning tools in the formation of a 

law degree. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O Mundo contemporâneo apela para a substituição do conceito tradicional de racionalidade 

pelo de razoabilidade, ao conhecimento crítico em lugar da razão determinística e das 

obviedades como conceitos naturalizados e, no caso da Ciência do Direito, propõe-se que a 
produção de conhecimento se volte à reconceituação do ato justo. A produção do 

conhecimento adequada às características da contemporaneidade é discursiva e seu 

conjunto de complexos argumentos trabalha com a validade dos argumentos por sua 

relevância prática e sua capacidade de emancipação dos grupos sociais e dos indivíduos. Só 

podem ser considerados emancipados aqueles grupamentos que, a partir dos conhecimentos 

científicos, convencem-se da validade dos argumentos e do saber produzido e por isso, 

adquirem a capacidade de julgá-los e justificá-los perante si mesmos e aos demais grupos 

sociais e indivíduos. Tudo o que temos são contextos comunicativos de caráter 

intersubjetivo, além, é claro, de instituições que também tenham esse caráter intersubjetivos 

e colaborativo.1 

 

A instituição de ensino constitui-se de uma organização multiculturalista, inserida em 

vertentes administrativas, legais e pedagógicas, com diferentes níveis cognitivos e culturais que se 

somam e se entrelaçam na finalidade de obter a excelência na formação do ser humano e na 

responsabilidade social mediante instrumentos hábeis a dar suportes eficientes para alicerçar a 

educação jurídica. 

A cada início de semestre, os ingressantes das instituições de ensino superior, se 

apresentam extremamente motivados diante da perspectiva da ascensão cognitiva e sócio-

econômica. São pessoas com origens das mais diversas modalidades da educação básica, 

especificamente do ensino médio, conforme disciplinam os artigos 35 ao 37 da Lei nº 9.394/96, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.
 2
 Seja advindo do ensino regular, da Escola para Jovens e 

Adolescentes – EJA, da Educação Profissional Técnica de nível médio ou mesmo do Supletivo, do 

PROEJA – ensino técnico ministrado juntamente com o sistema EJA, e ENCCEJA – exame de 

certificação para jovens e adultos que residem no exterior e, também, incluindo-se aqueles que se 

encontram em situação carcerária. Neste contexto educacional, existem outros muitos que 

terminaram o ensino médio há décadas e adquirem, posteriormente, posição financeira adequada 

para cursarem o ensino superior. Assim, os discentes possuem diferentes contextos cognitivos e 

histórico-culturais, reunidos em um único local de aprendizagem – a sala de aula. 

Cumpre ressaltar que, após o desenvolvimento das teorias da pedagogia atreladas ao 

aspecto econômico – o capitalismo,  sobreveio a importância de aquisição do conhecimento 

necessário à ascensão profissional através da vida acadêmica. Com isso, a conclusão do ensino 

médio e posteriormente do superior tornou-se, via de regra, condições sine qua non à aludida 

                                                
1 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; LIMA, Paula Gabriela Mendes. Pedagogia da emancipação: desafios e 

perspectivas para o ensino das ciências sociais aplicadas ao século XXI. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 50. 
2 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 29 ago. 2014. 
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ascensão. A política educacional atua como agente facilitador da educação para todos
3
 e assim 

espera-se que cada indivíduo, quando inserido na educação superior, perceba suas fragilidades 

cognitivas e as supra na busca  da autonomia pedagógica. Este é o pensamento de Libâneo 

 

Contra um modelo de escola tradicional, geralmente criticado pela maioria dos educadores 

e intelectuais, desenvolveu-se a ideia de escola compreensiva, baseada na reivindicação da 

obrigatoriedade escolar, da igualdade de oportunidades, da integração social junto com a 

individualização. As concepções de escola, ao menos desde a segunda metade do século 

XX, têm girado em torno da ideia de um ensino comum a todos e, ao mesmo tempo, têm-se 

diferenciado conforme as características individuais, sociais e culturais dos alunos. A 

ligação da pedagogia com a psicologia e a sociologia fez destacar as diferenças específicas 

de linguagem, de aprendizagem, de motivos, em virtude da origem social dos alunos, 

levando a postulações legítimas de integrar na escolarização exigências cognitivas e os 
processos sociointegrativos e individualizantes.4 

 

O desafio da educação superior encontra-se na identificação das deficiências e da 

metodologia que consagre as habilidades e competências, acrescida da necessidade de nivelamento 

que se faz imprescindível, bem como a preparação do aluno para  pensar, raciocinar, saber aprender 

conteúdos distintos e depois relacioná-los e criticá-los. 

Ao lado deste cenário discente, encontra-se o corpo docente que possui tarefas que 

ultrapassam o âmbito cognitivo para alcançar o afetivo, o motivador, a respeitabilidade bem como a 

responsabilidade acadêmica e social. Cumpre destacar as explicações de Selma Garrido Pimenta  

 

Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, 
sensibilidade da experiência, indagação teórica e criatividade para fazer frente às situações 

únicas, ambíguas, incertas, conflitivas e, por vezes, violentas, das situações de ensino, nos 

contextos escolares e não escolares. É da natureza da atividade docente proceder à 

mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais concretas e a formação humana 

dos alunos, questionando os modos de pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir 

conhecimentos na sociedade.5 

 

                                                
3 A UNESCO, desde 1990, determina, através da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, ser a educação um 

direito fundamental de todo o ser humano. Cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos, de 1990. Disponível em: <unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf>. Acesso em 

02 set. 2014. 
4 LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura 

e organização. São Paulo: Cortez, 2012, p. 243. 
5 Ibidem, p. 19. 

Selma Garrido Pimenta apresenta a coleção que faz parte a obra Educação Escolar. Impende acrescentar que, de acordo 

com Mirza Seabra, a atividade profissional de todo professor possui uma natureza pedagógica, isto é, vincula-se a 

objetivos educativos de formação humana e a processos metodológicos e organizacionais de transmissão e apropriação 

de saberes e modos de ação. O trabalho docente está impregnado de intencionalidade, pois visa a formação humana por 

meio de conteúdos e habilidades de pensamento e ação, implicando escolhas, valores, compromissos éticos. O que 

significa introduzir objetivos explícitos de natureza conceitual procedimental e valorativa em relação aos conteúdos da 

matéria que se ensina; transformar o saber científico ou tecnológico em conteúdos formativos; selecionar e organizar 
conteúdos de acordo com critérios lógicos e psicológicos em função das características dos alunos e das finalidades do 

ensino; utilizar métodos e procedimentos de ensino específicos inserindo-se em uma estrutura organizacional em que 

participa das decisões e das ações coletivas. Por isso, para ensinar, o professor necessita de conhecimentos e práticas 

que ultrapasse o campo de sua especialidade. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 20-21). 
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Infere-se que o desenvolvimento do ensino superior brasileiro só se faz através da 

utilização de instrumentos capazes de trazer a função docente para a consciência em educar 

identificando as metodologias possíveis de serem aplicadas. Lado outro, ao discente é necessário 

estar apto a compreender o processo de educação além da importância e do objetivo de cada etapa a 

ser percorrida. 

Não há como ficar inerte a estes aspectos ora abordados sem gerar o sentimento de 

inquietude em profissionais que se dedicam a participar efetivamente da formação do cidadão 

brasileiro. 

Aliada aos assuntos já expostos,  tem-se a nova era capitalista e da globalização 

econômica, social e tecnológica onde se busca novos paradigmas de resultado e de produtividade do 

mercado educacional.
6
 Torna-se imprescindível nesta nova estrutura da atividade contemporânea, 

obter educação superior sólida, de qualidade, baseada em instrumentos que possam inserir o 

cidadão na emancipação social e cultural.
7
 

Para tanto, a educação escolar deve conter as seguintes competências e habilidades: 

 

[...] formação geral, cultural e científica que permita a diversidade/integração de 

conhecimentos básicos da ciência contemporânea e de habilidades técnicas que 

fundamentam os novos processos sociais e cognitivos; 

preparação tecnológica e desenvolvimento de saberes, habilidades e atitudes básicas que 

caracterizam  o processo de ensino, incluindo as qualificações do novo processo produtivo, 
como compreensão da totalidade do processo de produção e capacidade de tomar decisões, 

fazer análises globalizantes, interpretar informações de toda natureza, pensar 

estrategicamente e desenvolver flexibilidade intelectual; 

desenvolver capacidades cognitivas e operativas encaminhadas para um pensamento 

autônomo, crítico e criativo. Tal desenvolvimento está intimamente relacionado à 

autossocioconstrução do conhecimento, com a ajuda pedagógica do professor.8 

 

O ensino não deve ser apenas instrumento para escutar o conhecimento  mas sim para 

saber interpretá-lo, compreendê-lo, processá-lo, criticá-lo e enfim, modificá-lo baseando-se na 

                                                
6 Alguns aspectos devem ser analisados diante da pedagogia da concorrência: a) adoção de mecanismos de 

flexibilização e diversificação dos sistemas de ensino e das escolas; b) a atenção à eficiência, à qualidade, ao 

desempenho e às necessidades básicas da aprendizagem; c) a avaliação constante dos resultados (do desempenho) 

obtidos pelos alunos, resultados esses que comprovam a atuação eficaz e de qualidade do trabalho desenvolvido na 

escola; d) o estabelecimento de rankings dos sistemas de ensino e das escolas públicas ou privadas, que são 

classificadas/desclassificas; e) a criação de condições para que se possa aumentar a competição entre escolas [...]; f) 

ênfase sobre a gestão e a organização escolar, com a adoção de programas gerenciais de qualidade total; g) a 

valorização de algumas disciplinas – Matemática e Ciências – por causa da competitividade tecnológica mundial, que 
tende a privilegia-las; h) o estabelecimento de formas inovadoras de treinamento de professores, tais como educação a 

distância; i) a descentralização administrativa e do financiamento, bem como do repasse de recursos, em conformidade 

com a avaliação de desempenho; j) a valorização da iniciativa privada e do estabelecimento de parcerias com o 

empresariado; k) o repasse das funções do Estado para a comunidade e para as Empresas. (Ibidem, p. 126-127).  
7
 No contexto da sociedade contemporânea, a educação pública tem tríplice responsabilidade: ser agente de mudanças, 

capaz de gerar conhecimentos e desenvolver a ciência e a tecnologia; trabalhar a tradição e os valores nacionais ante a 

pressão mundial de descaracterização da soberania das nações periféricas; preparar cidadãos capazes de entender o 

mundo, seu país, sua realidade e de transformá-los positivamente. (Ibidem, p. 133). 
8 Ibidem, p. 134. 
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criatividade coerente e, com isso, resultar em produção de conhecimento que gera, 

consequentemente, a inovação tecnológica alcançando, portanto, o desenvolvimento nacional. A 

mudança social e cultural do cidadão se fará neste pilar educacional onde todos têm a mesma 

oportunidade sendo o diferencial os instrumentos metodológicos disponibilizados por cada 

instituição de ensino.  

Posto que apenas aula expositiva aliada ao estágio curricular não se consubstanciam de 

todos os elementos necessários à aquisição contemporânea do conhecimento jurídico, pretende-se, 

através do (re) significar da educação jurídica, a problematização das teorias da Emancipação 

Pedagógica, do Letramento Acadêmico e da Flexibilidade Cognitiva como instrumentos passíveis 

de sanar as deficiências discentes auxiliando-os juntamente com o corpo docente no percorrer do 

processo da educação superior de graduação em Direito para que se possa contribuir para a 

formação de excelência no contexto nacional. 

Antes de adentrar ao tema das teorias metodológicas, devem ser analisadas as teorias da 

pedagogia e a legislação referente ao ensino superior, buscando assim subsídios para a pré-

compreensão sobre a linguagem dos instrumentos pedagógicos. 

 

2 AS INFLUÊNCIAS DAS TEORIAS DA PEDAGOGIA CLÁSSICA E MODERNA NA 

ESCOLA CONTEMPORÂNEA 

 

As teorias da pedagogia foram estruturadas, conforme estudado por Dermeval Saviani,
9
 

nas concepções de educação, sendo classificadas através de cinco tendências. 

A tendência humanista tradicional, defendida por Comênio e Herbart, também 

denominada pedagogia tradicional, é focada no conhecimento, na formação intelectual e na 

autoridade do professor, que assim justifica-se em virtude da escola estar centrada na figura do 

docente que deve estar muito bem preparado para se responsabilizar em transmitir conhecimentos 

aos alunos objetivando promover a equalização social. Nesta concepção, através da assimilação do 

conhecimento, o aluno está preparado a assumir sua posição na sociedade.
10

 Nesta teoria não há 

lugar para o questionamento, apenas uma assimilação, para a repetição. Infelizmente, os alunos 

insistem na simples memorização de dados, assim popularmente conhecido como  “decoreba”  

supostamente entendido como método eficaz  de aprendizagem. 

A tendência humanista moderna, defendida por John Dewey, apresentando o 

movimento da Escola Nova, em 1960, defende o conhecimento como uma atividade da vida, 

surgindo na época, a linha construtivista. Ocorre a valorização do saber discente, estimulando-o, por 

                                                
9 LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 239-241. 
10 SUHR, Inge Renate Früze. Teorias do conhecimento pedagógico. Cutiriba: Ibpex, 2011, p. 83-84. 
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meio da sua história e cultura, a construir o conhecimento. O conteúdo a ser ministrado será 

definido conforme interesse e experiência dos discentes para aguçar a curiosidade e fomentar a 

atividade cognitiva. Aqui não é mais a figura do educador
11

 como eixo principal e sim do educando. 

A pesquisa é inserida no processo de aprendizagem. Destaca-se esta metodologia na clássica Escola 

da Ponte
12

 situada em Portugal, e no Brasil, a Escola Pólen
13

 de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o 

Projeto Âncora
14

 estabelecido em Cotia, São Paulo. 

A tendência tecnicista, datada de 1968, fundamentada na racionalidade, na eficiência e 

produtividade, apresenta também a importância do ensino profissionalizante. Esta teoria no Brasil 

desenvolveu-se juntamente com o crescimento industrial. Daí o destaque do ensino atrelado ao 

aspecto profissionalizante.  

A tendência crítico-reprodutivista,
15

 onde encontra-se a análise crítica da educação na 

sociedade capitalista, está disposta através de três teorias. A teoria do sistema de ensino como 

violência simbólica sendo seus autores Bourdieu e Passeron, que menciona a dominação de classes 

e grupos pelos significados culturalmente e socialmente mais valorizados através dos meios de 

comunicação em massa, jornais, pregação religiosa, atividade artística e literária,
16

 por exemplo. Os 

educandos advindos de classes superiores, tendo maior acesso à educação, se sobressaiam em face  

das classes menos afortunadas. A teoria da escola como aparelho ideológico de Estado - autoria de 

Althusser, fundamenta que o Estado, representante da classe dominante, utiliza-se da educação para, 

através do atendimento em massa onde todos estudam o mesmo conteúdo, se mantenha no poder. A 

teoria da escola dualista defendida por Baudelot e Establet, preconiza que a escola será dividida em 

dois grupos: primário-profissional e o secundário-superior. No primeiro presente a classe do 

proletariado e no segundo a burguesia.
17

 

A tendência dialética, de 1979, apresentada por Dermeval Saviani através da pedagogia 

histótico-crítica e por José Carlos Libâneo pela pedagogia crítico social dos conteúdos, dispõe como 

parâmetros as possibilidades transformadoras da educação diante das contradições da sociedade 

capitalista; a necessidade da classe trabalhadora de apropriar-se, por meio da educação e da escola, 

do saber sistematizado, potencializando sua capacidade de organização, reivindicação e pressão.  

Assim, de acordo com a teoria histórico crítica, o papel da escola é socializar os 

                                                
11 A disciplina não é mais imposta em sala e sim negociada com os alunos na busca da harmonia para o aprendizado. O 
professor, saindo da figura do transmissor de conhecimentos, deve criar condições para que os alunos possam aprender. 

(SUHR, 2011, p. 97). 
12 Cf. A Escola da Ponte em <http://www.escoladaponte.pt/site/>. Acesso em 02.set 2014. 
13 Cf. a Escola Pólen em <http://www.polen.org.br/>. Acesso em 02 set. 2014. 
14

 Cf. o Projeto Âncora em <http://www.projetoancora.org.br>. Acesso em: 07 jul. 2014. 
15 Esta denominação justifica-se pois critica porque reconhecem a relação entre educação e sociedade e reprodutivas 

pois chegam invariavelmente à conclusão de que a função própria da educação consiste na reprodução da sociedade em 

que ela se insere. (Op. cit., p. 120). 
16 Ibidem, p. 122.  

http://www.escoladaponte.pt/site/
http://www.polen.org.br/
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conhecimentos e saberes universais, principalmente às camadas populares. Os conteúdos tem 

grande relevância pois são conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, mas 

sempre reavaliados em face das realidades sociais. A metodologia adotada com base na dialética, 

segue  os seguintes passos: prática social como ponto de partida e de finalização do processo onde o 

professor atuará como mediador do conhecimento; a seguir a problematização através dos 

conhecimentos que serão necessários para resolver questões na prática social; a instrumentalização 

para chegar a um novo conhecimento através da exposição dialogada pelo docente ou pela pesquisa, 

por exemplo; a etapa da catarse na qual o novo conhecimento é contextualizado pelo aluno 

permitindo-lhe uma visão crítica e consciente da realidade para então finalizar através da prática 

social, agora,  com  novo significado.
18

  

Na educação contemporânea percebe-se uma atuação eclética das teorias clássicas e 

modernas, através de aulas estritamente expositivas,
19

 apenas com a transmissão dos conteúdos e a 

presença do docente como autoridade em sala.  Atualmente nas escolas, há o desenvolvimento das 

habilidades técnicas necessárias ao exercício profissional no mercado de trabalho. A teoria 

construtivista apresenta uma preocupação com o aprendizado discente aliada às teorias sociocríticas 

transmitidas às escolas, seja em qual nível estiverem, há a responsabilidade em sanar as 

desigualdades sociais e econômicas para auxiliar o aluno na preparação intelectual resultando na 

inserção crítica e participativa na sociedade.
20

 Relevante, ainda, o meio ambiente social ao contexto 

escolar
21

 para que os educandos possam ter uma visão crítica e assim, proporcionar o retorno do seu 

conhecimento para a sociedade, buscando soluções que possam ser aplicadas. A responsabilidade 

social está presente no contexto educacional. 

É positiva a aproximação, educador e educando, que hoje se apresenta com maior 

intensidade, possibilitando ao docente sentir-se ao lado do aluno, parceiro do processo de 

                                                                                                                                                            
17 Ibidem, p. 127.  
18 SUHR, 2011, p. 154-159. 
19 Impende esclarecer a importância da teoria tradicional na escola contemporânea, nas palavras de Inge Suhr, que 

reconhece que a concepção tradicional trouxe algumas contribuições importantes para a educação. A primeira delas é a 

defesa da escola para todos, presente no início da consolidação da burguesia no poder e razão pela qual se estruturou a 

pedagogia tradicional. A outra é a busca do estabelecimento de um método de ensino cientificamente estruturado, Sem 

dúvida, é um passo de grande importância reconhecer que a educação precisa ser realizada com base em conhecimentos 

científicos e não apenas baseada no bom senso. Finalmente, temos clareza de que o acesso aos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade, mas de maneira significativa e compreensiva, é um elemento de peso na 

luta por uma sociedade mais justa e democrática. (Ibidem, p. 108-109). 
20 LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 244.  
21 Ibidem, p. 245-247.  

Insta salientar que uma escola para a justiça social poderia ser pensada para proporcionar aos alunos: a) ajuda no 

desenvolvimento de suas competências cognitivas, isto é, no aprender a pensar por meio dos conteúdos para 

desenvolver poderes de reflexão, análise e atuação; b) oportunidades de preparação para a inserção na vida profissional, 

com uma postura crítica; c) ajuda no desenvolvimento de capacidades de reflexão sobre sua própria subjetividade e sua 

identidade cultural; d) oportunidades de aprender e fazer escolhas morais com discernimento, isto é, aprender a pensar e 

a atuar eticamente de modo a formar um código de ética consistente com valores humanistas e democráticos; e) meios 

de compreender e apreciar experiências estéticas e participar em atividades criativas.  
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aprendizagem. O professor tem a sua importância e respeitabilidade garantida a partir do momento 

em que se valoriza como divulgador do conhecimento trabalhando, assim, com o entusiasmo de 

quem faz do labor um ato de amor! 

A legislação educacional, compreendendo o direito universal e básico do bem social 

público,
22

 aponta à necessidade de inserir na educação a historicidade e cultura do contexto em que 

está localizada a escola. A extensão, constitucionalmente estabelecida no artigo 207,
23

 apresenta 

aqui um meio pelo qual propicia a integração entre escola e comunidade e com isso, também, o 

pensar adequado ao aspecto histórico e cultural. Assim, o discente é capaz de atingir a sua 

emancipação humana e consequentemente a pedagógica, pois todo cidadão tem o direito de ser 

educado e apropriar-se dos saberes sistematizados produzidos socialmente.
24

 

 

3  DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DO ENSINO SUPERIOR 

 

A Constituição Federal, no título que versa sobre a Ordem Social, no capítulo III que 

trata da Educação, Cultura e Desporto, estabelece as diretrizes para a educação, nos artigos 205 ao 

214,
25

 determinando ser a educação um direito de todos e preparo para o exercício da cidadania bem 

como a qualificação do ser para o trabalho, acrescentando a igualdade de condições para o acesso 

atrelado a garantia do padrão de qualidade. Assim sendo, todos tem direito a uma educação de 

qualidade e esta qualidade é direcionada através das avaliações, local ou de exames periódicos a que 

são compulsoriamente realizados pelos estudantes da educação do ensino superior, o ENADE. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE prevê a democratização
26

 da 

educação através do sistema educativo nacional priorizando a qualidade na educação, mediante 

investimentos na educação profissional e tecnológica bem como no ensino superior, sendo neste 

último com a meta de ampliação das matrículas
27

 com o escopo de propiciar ambientes para o 

desenvolvimento de cidadãos socialmente capazes de criticar e apresentar soluções viáveis aos 

problemas nacionais. 

A Lei das Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96, prevê em seus artigos 43 ao 

57 todas as normas que devem ser atendidas na educação superior.
28

 

O ensino superior deve conter as seguintes finalidades, conforme dispõe o artigo 43: 

                                                
22 LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 250. 
23 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. (BRASIL, 1988). 
24 Op. cit., p. 253. 
25 Op. cit. 
26 Os financiamentos da educação superior – FIES e PROUNI possibilitaram a democratização da educação superior e 

constituem importante instrumento de auxílio na emancipação social e econômica do país. 
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Art. 43º. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 

uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição.29 

 

Após atendidas as finalidades do ensino através da LDB, do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, do Projeto Político Pedagógico – PPP e do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, 

os cursos superiores, devidamente autorizados e posteriormente reconhecidos por prazo 

determinado pelo Ministério da Educação e Cultura, passam por processo regular de avaliação de 

renovação de reconhecimento. Se constatadas deficiências na educação, seja através dos processos 

de avaliação in loco ou pelo ENADE, será destinado um prazo para que sejam sanadas e caso 

persistam após a reavaliação, o curso poderá ser desativado ou ocorrerá a intervenção ou mesmo 

suspensão temporária da autonomia do estabelecimento de ensino podendo até mesmo ocasionar o 

descredenciamento do curso perante o Ministério da Educação. 

O calendário acadêmico do ensino superior deverá contemplar, no mínimo, 200 dias 

letivos, sem computar nestes dias o período para a realização de verificações finais, caso ocorram. 

As instituições superiores devem sempre, antes de iniciar o semestre ou período 

acadêmico, determinar os programas dos cursos e todos os componentes curriculares importantes a 

serem dados publicidade, esclarecendo a sua duração, requisitos, qualificação dos professores, 

recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, 

conforme assim menciona o artigo 47 parágrafo 1º da LDB.
30

  

Nos cursos presenciais, o cômputo da presença é requisito obrigatório, não havendo o 

que se falar em abono de presença em virtude da apresentação de atestado de saúde. O deferimento 

                                                                                                                                                            
28 BRASIL, 1996. 
29 Ibidem.  
30 Ibidem. 
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de licença saúde e gestante deverá ser regulamentada por cada instituição de acordo com legislações 

do Ministério da Saúde e do Trabalho. 

Insta salientar que a educação superior poderá ser promovida pelas Universidades que 

gozam de autonomia constitucionalmente estabelecida para ministrar cursos de graduação e pós- 

graduação. Os Centros Universitários trabalham com base em autorização mediante decreto 

presidencial em virtude de oferecerem ensino de extrema qualidade, conforme assim o resultado das 

avaliações estabelecidas pelo governo federal. As faculdades podem atuar nos cursos de 

licenciatura, bacharelado e tecnológico. 

No sistema educacional superior, de acordo com o artigo 207 da Constituição Federal,
31

 

deverá contemplar o ensino, a pesquisa e a extensão, como determinado para as instituições 

consideradas pluridisciplinares, as universidades, seja pública ou privada.  

De acordo com a LDB e com o instrumento utilizado pelo MEC para regular o processo 

de avaliação das instituições superiores de ensino,
32

 o corpo docente deverá ter a titulação de 

especialista, sendo no mínimo um terço com título de doutores ou mestres. O corpo docente faz 

parte do sistema de educação, da organização escolar, da cultura organizacional e como tal deverá 

estar atento às práticas comuns dos projetos – PDE, PPP e PPC da instituição na qual leciona.  

Portanto, após a compreensão dos temas sobre teorias da pedagogia e da 

regulamentação do ensino superior brasileiro, cumpre passar aos tópicos seguintes, para a 

problematização da necessidade na educação da graduação e apresentar as possibilidades de um (re) 

significar da educação jurídica. 

 

4   A TEORIA DA EMANCIAPAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

A autonomia da aprendizagem é um instituto extremamente importante diante do 

escopo de proporcionar o estudo baseado na utilização de técnicas que maximizem a compreensão, 

argumentação e criatividade inserindo a estética e ética no contexto educacional. Nas palavras de 

Miracy Gustin ao explicar a teoria da pedagogia da emancipação,  

 

Entende-se por emancipação, neste trabalho, a capacidade de indivíduos e de grupos de 

permanente reavaliação das estruturas sociais, políticas, culturais e econômicas do entorno, 

com o propósito de ampliação das condições jurídico-democráticas de sua comunidade e de 

aprofundamento da organização e do associativismo com o objetivo de efetivação das lutas 

                                                
31 BRASIL, 1988. 
32

 Cf. Manual de Avaliação Institucional elaborado pelo INEP em < 

http://download.inep.gov.br/download/superior/institucional/2013/Instrumento_Institucional_2013.pdf>. Acesso em 02  

set, 2014. 
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políticas pelas mudanças essenciais na vida de determinada sociedade ou grupamento para 

sua inclusão efetiva no contexto social mais abrangente, quer nacional ou internacional.  33 

 

O papel do docente
34

 é apresentar aos discentes todos os instrumentos que possam 

possibilitar o fomento da criticidade baseado em aspectos teóricos para que posteriormente ele 

tenha, como profissional atuando no mercado de trabalho, autonomia em solucionar problemas, 

resolver casos jurídicos. Ao contrário sensu, a simples explanação de conteúdos teóricos, sem 

apresentação de raciocínio lógico-jurídico, resulta consequentemente, às práticas repetitivas sem a 

devida contextualização. 

A extensão tem a funcionalidade inserida na necessidade de percepção das demandas da 

comunidade e no uso da criatividade discente, por um lado e noutro, visando, também a prática da 

responsabilidade social. 

O questionamento que se traz a tona reveste-se dos seguintes aspectos: como alcançar a 

pedagogia da emancipação diante do ensino, da pesquisa e da extensão?  

Certo é que, a educação jurídica se faz mais próxima do cotidiano do ser humano e por 

isso constitui aspecto facilitador para o processo de aprendizagem do graduando em bacharel em 

Direito. Por mais que se desenvolvam atividades complementares de curso através de palestras, 

seminários e projetos de pesquisa e extensão, não há como alcançar a autonomia se o discente não 

compreender e não se sentir parte integrante deste processo de aprendizagem. O ser humano só 

poderá compreender o que estiver vivenciando, estudando e aprendendo se conseguir conscientizar 

dos seguintes aspectos: qual a natureza jurídica do instituto jurídico apresentado, qual a sua 

importância no contexto inter e transdisciplinar, qual o seu objetivo e como poderá ser utilizado. 

Após este primeiro momento, parte-se para aspectos práticos e depois busca-se, na extensão, a 

aplicabilidade do conteúdo aprendido na utilização da criticidade.  

Através da solução de problemas nas atividades de extensão, ou seja, verificando as 

necessidades da comunidade e apresentando as possíveis soluções jurídicas aliadas, também, à 

transdisciplinaridade, o discente, ao final do processo, alcançará o empodeiramento nas resoluções 

de problemas e assim a capacidade de apresentar futuras soluções jurídicas atrelando o conteúdo 

                                                
33 GUSTIN; LIMA, 2010, p. 63. 
34 Libâneo explica que o trabalho docente deve ser entendido como atividade pedagógica do professor que busca os 

seguintes objetivos primordiais: assegurar aos alunos o domínio mais seguro e duradouro possível dos conhecimentos 

científicos; criar condições e os meios para que os alunos desenvolvam capacidades e habilidades intelectuais de modo 

que dominem métodos de estudo e de trabalho intelectual visando a sua autonomia no processo de aprendizagem e 
independência de pensamento; e orientar as tarefas de ensino para objetivos educativos de formação da personalidade, 

isto é, ajudar os alunos a escolherem um caminho na vida, a terem atitudes e convicções que norteiam suas opções 

diante dos problemas e situações na vida real. (LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo:Editora Cortez, 1994, 

p.71). 
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teórico e prático aos aspectos da responsabilidade social e do exercício de cidadania. Esta é uma das 

atividades que levam a emancipação pedagógica.
35

 

Portanto, a emancipação pedagógica só será possível a partir do momento em que o 

cidadão identificar e legitimar as suas realizações e suas não realizações. Ao reconhecê-las ele 

poderá se libertar das limitações e buscar no auxílio ao outro a potencialidade do fazer. Assim, 

exercendo sua responsabilidade social será capaz de trazer a baila soluções criativas o bastante para 

fomentar sua capacidade de ser, estar e fazer. 

Miracy Gustin cita dois instrumentos da metodologia crítica que levam a aquisição da 

emancipação pedagógica: aprendizagem baseada em problemas e o estudo de casos.
36

 São 

metodologias que no aspecto prático muito se aproximam. 

 

4.1 Da aprendizagem baseada em problemas 

 

A metodologia da aprendizagem baseada em problemas tem a finalidade de fazer com 

que o aluno estude determinados conteúdos. Embora não constitua a única prática pedagógica, 

predomina para o aprendizado de conteúdos cognitivos e integração de disciplinas. Esta 

metodologia é formativa à medida que estimula uma atitude ativa do aluno em busca do 

conhecimento e não meramente informativa como é o caso da prática pedagógica tradicional.
37

 

Nesta metodologia, o ensino é realizado diante do contexto que se apresenta na 

sociedade, utilizando-se de fatos para inserir na problematização. O aluno inicia os trabalhos 

trazendo consigo aspectos cognitivos de sua pré-compreensão, de sua cultura e historicidade, seus 

conhecimentos prévios. 

A aprendizagem baseada em problemas – ABP é realizada diante de cinco fases.
 38

 Em 

grupo pequenos, os alunos, iniciam os trabalhos diante de um tema estabelecido – acontecimento 

social ou demanda referente a extensão acadêmica, por exemplo, com a presença do tutor para 

apresentação dos objetivos de aprendizado apontados para o caso e análise de conteúdo até então 

desconhecido. É necessária a identificação do problema proposto pelo enunciado. Os alunos partem 

para o estudo autônomo com o escopo de adquirem mais conhecimentos sobre o tema acrescendo 

ao conhecimento prévio, com o objetivo de realizarem uma discussão em grupo para formulação de 

hipóteses explicativas, resumo dos questionamentos apontados sobre o caso. Haverá nesta fase o 

                                                
35 Ibidem, p. 63-64. 
36 GUSTIN; LIMA, 2010, p. 66. 

37 BERBEL, Neusi Aparecida Navas. A problematização e a aprendizagem baseada em problemas: diferentes termos ou 

diferentes caminhos? Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v.2, n.2,  Botucatu.  Fevereiro. 1998. 

38 Ibidem. 
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estabelecimento de metas, objetivos de aprendizado que passam a constituir o foco da próxima 

etapa. O discente deverá realizar o estudo individual sobre as hipóteses e questionamentos visando 

elucidá-los. O grupo volta a se reunir para, finalmente, apresentar a rediscussão dos problemas até 

então apresentados com o escopo de aplicar as soluções no campo real. 

Cumpre destacar a experiência da metodologia do aprendizado baseada em problemas 

realizada com alunos do 1º período do curso de graduação jurídica. De acordo com as diretrizes 

curriculares do MEC, através da Resolução nº. 9 de 2004 publicada pelo Conselho Nacional de 

Educação – CNE,
39

 nos períodos iniciais do curso a grade curricular deve ser composta por 

disciplinas do eixo fundamental. Assim, prioriza-se o estudo da sociologia, metodologia, filosofia, 

ciência política, dentre outras, não oportunizando ao ingressante o contato intenso com conteúdos 

do eixo profissionalizante. Inobstante o fato desta determinação do CNE ser essencial para a 

formação do raciocínio lógico jurídico, para o aluno surge o sentimento de frustração, pois ao 

ingressar no curso superior o desejo, a expectativa será do aprendizado intenso de conteúdos 

jurídicos. Com o escopo de suprir esta expectativa, iniciou-se projeto de extensão utilizando-se a 

ABP. No primeiro momento foi distribuído jornal publicado naquela data com o objetivo de abrir a 

discussão sobre assuntos diversos. Escolheu-se o tema de interesse da maioria: programas de 

governo, o Bolsa Família. Em seguida, iniciou a discussão sobre vários elementos deste instituto 

diante de conhecimentos prévios. Assim, os alunos passam para a próxima fase de realização do 

estudo autônomo buscando agregar conhecimentos novos aos prévios incluindo neste, os culturais e 

históricos. Posteriormente o grupo procedeu ao debate sobre conhecimentos adquiridos com o 

escopo de apresentar problematizações, hipóteses explicativas para a definição de metas e objetivos 

para o segundo estudo autônomo. Os alunos trouxeram a discussão sobre a necessidade de informar 

a população sobre este instituto aliado ao modo de como prestar esta informação e como motivar os 

assistidos pelo Bolsa Família a participarem dos encontros para conscientização da importância de 

obterem informações e de procurarem outros instrumentos de auxílio à população carente, 

constituíram sub temas para análise da fase. Por fim, o grupo se reuniu para encerrar esta 

metodologia apresentando um esboço sobre projeto de extensão que visa a apresentação de palestras 

informativas para aqueles que recebem o bolsa família envolvendo a economia doméstica, aspectos 

pedagógicos para auxiliar aos pais na orientação aos filhos sobre atividades escolares em casa, horta 

ecológica, dentre outros temas relevantes ao caso.  

Percebe-se mediante a utilização da ABP que os alunos ficaram extremamente 

motivados diante da oportunidade de adquirir conhecimentos jurídicos e apresentar soluções 

diversas utilizando-se de conhecimentos prévios – aspectos culturais e históricos, fomentando a 

                                                
39 Resolução nº. 9 do Conselho Nacional de Educação. Disponível em: 
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criticidade e a criatividade já no primeiro semestre da graduação. A autonomia sobressai incidindo, 

também, na estima diante da certeza da capacidade em poder contribuir para o melhor da sociedade. 

 

4.2 Da metodologia da aprendizagem Estudos de Casos 

 

Miracy Gustin explica que nesta metodologia várias técnicas participativas são 

utilizadas, tais como o próprio estudo de casos, dinâmicas variadas de grupo, painéis de debates e 

oficinas visando fomentar a capacidade de desenvolvimento do raciocínio crítico e propositivo, de 

aprender a aprender, da escuta ativa e da autonomia do aprendizado.
40

 

Podem ser utilizados casos reais
41

 e simulados com o escopo de ressaltar a 

interdisciplinariedade e até mesmo a transdisciplinariedade.  

Acrescenta Miracy Gustin que, através do estudo de caso, o aluno obtém o 

autoconhecimento, uma interação maior consigo mesmo pois deve se posicionar diante do caso, 

com o grupo participando ao emitir opiniões. Aprender a compreender opiniões diversas, 

perspectivas diferentes sobre uma mesma situação. Ressalta-se a importância deste empodeiramento 

para que o estudante possa acreditar na sua capacidade de aprender através da análise de problemas 

e de se reconhecer como parte integrante do processo de aprendizagem.
42

  

Certo é que a metodologia estudo de casos muito se aproxima da aprendizagem baseada 

em problemas. O estudo de casos, na graduação em Direito, objetiva a análise de um fato, real ou 

simulado, na área jurídica, ao passo que a Aprendizagem Baseada em Problemas tem como 

finalidade trabalhar temas diversos, relacionados ou não diretamente com o Direito. Ambas levam o 

discente a um senso crítico e a criatividade para apresentar possíveis soluções. Uma em casos 

diversos e noutra com assuntos específicos da graduação. 

O exemplo clássico de estudo de caso refere-se aos atendimentos realizados na prática 

real nos Núcleos de Práticas Jurídicas das instituições de ensino de graduação em Direito.  

                                                                                                                                                            
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf>. Acesso em 02 set.  2014. 
40 GUSTIN; LIMA, 2010, p. 66-67.  

Miracy Gustin ressalta que esta metodologia assenta em duas ideias fundamentais: por um lado, a aprendizagem não 

significativa apenas o saber ouvir, mas também a capacidade de descobrir e consequentemente de transmitir.  
41 Antônio Carlos Gil elucida que o estudo de caso consiste em apresentar fatos ou resumos narrativos de situações 

ocorridas em empresas, órgãos públicos ou outras instituições com vistas à sua análise pelos alunos. A situação é 

apresentada sem qualquer interpretação, podendo incluir declarações das personagens envolvidas, organogramas, 

demonstrativos financeiros, cópias ou trechos de relatórios ou, simplesmente, descrições verbais. Os alunos, 

individualmente ou em grupo, passam a trabalhar, podendo consultar as fontes que desejarem. As soluções, apreciações 

ou críticas dos alunos são finalmente apresentadas à classe e discutidas, para que sejam apontadas as mais válidas.  

O estudo de caso é muito empregado em certos cursos, notadamente de Administração para proporcionar ao aluno uma 

vivência dos fatos que possam ser encontrados no exercício da profissão e para habituá-lo a analisar situações sob seus 

aspectos positivos e negativos, antes de tomar uma decisão. (GIL, Antônio Carlos. Metodologia do ensino superior. São 

Paulo: Atlas, 2005, p. 88). 
42 GUSTIN; LIMA, 2010, p. 67. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf
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Pode-se citar como trabalho a ser desenvolvido em sala referente a aula participativa na 

qual o professor providenciará casos práticos a serem solucionados, em grupo, pelos alunos com o 

escopo de utilizarem habilidades e competências jurídicas direcionadas pelo MEC, através da 

Resolução nº 9 do Conselho Nacional de Educação.
43

 

Como ponto de interseção destas metodologias supra apontadas, tem-se a capacidade de 

aprender a aprender, a de empodeiramento e conseqüente autonomia pedagógica, possibilitando, 

posteriormente, que o aluno possa solucionar problemas jurídicos e não-jurídicos com maior 

facilidade. 

 

5   DO LETRAMENTO ACADÊMICO 

 

Como já foi exposto anteriormente, a realidade acadêmica apresenta-se com uma 

diversidade de categorias de concluintes do ensino médio. Diante deste contexto faz-se necessário 

utilizar o nivelamento acadêmico como instrumento de aprendizagem eficaz para superar as 

dificuldades dos calouros nas graduações. O letramento acadêmico constitui importante instrumento 

nesta etapa. 

Eliane Oliveira define o letramento como um fenômeno social, influenciado pelas 

condições locais no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos, históricos, culturais, políticos e 

educacionais, de modo que cada comunidade apresenta diferentes padrões de letramento, bem como 

os seus membros. Em outras palavras, continua a autora, o letramento tem uma dimensão social – 

em decorrência dos fatores e convenções sociais que regulam o uso da escrita em determinada 

comunidade, ou dada esfera da atividade humana – e uma dimensão individual, por conta da 

história e das experiências de vida de cada indivíduo que pertence à comunidade.
 44

 

O foco principal do letramento é inserir na cultura do aluno a terminologia específica de 

cada graduação. Na graduação em Direito há a utilização de expressões em latim além dos termos 

jurídicos, o que alguns autores nomeiam de juridiquês.  

                                                
43

 De acordo com a Resolução nº. 9 do CNE, no  artigo 4º determina as competências e habilidades para a graduação 

em Direito:I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos,com a devida 
utilização das normas técnico-jurídicas;II - interpretação e aplicação do Direito;III - pesquisa e utilização da legislação, 

da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;IV- adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes 

instâncias, administrativas ou judiciais,com a devida utilização de processos, atos e procedimentos;V - correta utilização 

da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e 

de reflexão crítica;VII - julgamento e tomada de decisões; e, VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente 

compreensão e aplicação do Direito. BRASIL, 2004. 
44 OLIVEIRA, Eliane Feitosa. Letramento acadêmico: principais abordagens sobre a escrita dos alunos no ensino 

superior.  IEL/UNICAMP. Campinas, 2009. Disponível em: <http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/l113.pdf>.  

Acesso em 24 jul. 2014. 

http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/l113.pdf%3e.%20%20Acesso
http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/l113.pdf%3e.%20%20Acesso
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Certo é que, ao se deparar com esta linguagem, normalmente surge no ingressante o 

sentimento de incapacidade, de baixa estima tendo que vista que, como aprendiz, ele se coloca em 

posição de vergonha pelo que não sabe ou pensa não ter condições de aprender, mas, no processo 

educacional, não há lugar para este sentimento. O reconhecimento e a legitimidade da situação de 

aprendiz é justamente o adjetivo necessário para colocá-lo na posição de que por ser ingressante, 

nada sabe, mas tudo que quiser aprender será possível através do desejo, da motivação que se traduz 

neste movimento pró ativo juntamente com a dedicação.  

Assim, o letramento faz com que o discente perceba a importância da leitura, da 

interpretação e do aprendizado da linguagem jurídica, principalmente na graduação em que se 

utiliza a palavra como instrumento de trabalho, seja falada ou escrita. 

Para tanto, apresenta-se a sugestão, de trabalhos desenvolvidos na biblioteca da 

instituição onde o aluno possa incorporar o ânimo do aprendizado, mediante trabalhos de estudo de 

temas determinados pelo docente em diversas obras doutrinárias para utilizar-se deste instrumento 

de aprendizagem, o letramento acadêmico.
45

 Para concluir esta atividade os alunos expõem os 

trabalhos em grupo com o intuito de perceberem que cada autor tem a sua opinião e a sua 

linguagem própria de expor o tema além do aprendizado de expressões jurídicas comuns entre as 

obras. 

Outra atividade que pode ser desenvolvida inserindo a finalidade de apresentar 

linguagem e temas específicos da área ao ingressante é a resenha de doutrinas previamente 

selecionadas pelo docente através de conteúdos que o discente manifeste interesse em obter maiores 

conhecimentos. Certo é que, normalmente, o calouro apresenta uma curiosidade e desejo de 

aprender tópicos relacionados ao Direito Penal. Esta é normalmente a primeira “paixão acadêmica”. 

Esta é importante atividade também inserida de aspectos motivacionais. Portanto, através do 

letramento obtêm-se a inserção do graduando na linguagem específica além de auxiliar na prática da 

leitura e fomentar a estima na certeza do aprendizado. 

 

6   DA TEORIA DA FLEXIBILIDADE COGNITIVA 

 

                                                
45 Eliane Oliveira explica que os alunos ingressam na universidade, diferentemente do que apontam algumas pesquisas, 
concluindo que eles “precisam ser alfabetizados em ensino superior”, são sujeitos letrados e que, portanto, trazem para 

essa esfera concepções de leitura e escrita construídas ao longo do ensino fundamental e médio. Porém, nem sempre, 

essas concepções são suficientes para que eles se engajem de modo imediato nas práticas letradas do domínio 

acadêmico, pois na voz dos alunos se vêem, nesse novo contexto, obrigados a ler e a produzir textos que não lhes foram 

ensinados ou apresentados de forma sistemática nas séries anteriores. Um outro agravante é o fato de esse estudantes 

terem sido submetidos, ao longo de seu trajetória escolar, a um modelo de letramento que não considera escrita como 

prática social. (Ibidem). 
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A aula expositiva, inobstante a sua importância no contexto educacional, já não alcança 

suas finalidades diante do perfil discente contemporâneo. Assim, faz-se necessário utilizar de outras 

metodologias para envolver o interesse discente, como a Teoria da Flexibilidade Cognitiva, cujos 

estudos tiveram início na década de 80 através de Rand Spiro e sua equipe de pesquisadores, 

indicada, principalmente, para apresentação de temas complexos e pouco estruturados.
46

 

Esta teoria permite a aquisição de conhecimentos através da desconstrução de conteúdos 

e posterior reconstrução, fazendo com que haja uma completa compreensão do tema. 

Ana Amélia Carvalho acrescenta que as representações flexíveis permitem ao indivíduo 

adquirir mais controle sobre o domínio do conteúdo. Cita a autora que Spiro assim identifica dois 

tipos de flexibilidade como necessários para adquirir o conhecimento: 1. cada caso precisa de ser 

decomposto e representado ao longo de várias dimensões que se sobrepõem ligeiramente, isto é, a 

mesma informação deve ser representada de muitas maneiras diferentes; 2. muitas conexões devem 

ser estabelecidas ao longo dos fragmentos dos casos decompostos, estabelecendo possíveis 

percursos para reestruturações futuras e criando muitas analogias potenciais, úteis para compreender 

casos novos ou para fazer novas aplicações.
47

  

O docente deve ter muito zelo ao utilizar a teoria da flexibilidade cognitiva em sala 

visto que poderá ocasionar a total perda do raciocínio e falta de nexo nos temas diversos com a 

conseqüente desconexão dos conteúdos não relacionados bem como o não concatenar as ideias 

daqueles que foram destacados no início dos trabalhos. Para que possa ter sucesso nesta 

metodologia, o docente deverá estruturar os conteúdos e seus elementos, relaciona-los com outros 

temas sempre retornando ao tema principal, novamente relacionando-os. Deverá fazê-lo passo a 

passo, tema a tema. 

O objetivo de exemplificar como ocorre na prática esta teoria cita-se o exemplo da 

análise conceitual de certo instituto. O primeiro passo é apresentar o conteúdo de forma a identificá-

lo como parte integrante do curso e explicar a importância do instituto no contexto jurídico. Depois, 

mencionará o conceito do instituto escolhido na visão doutrinária. Então o conteúdo terá vários 

elementos que devem ser explicados um a um, relacionando-os, para que, por fim, o discente possa 

elaborar seu próprio conceito sobre o instituto estudado. 

                                                
46 PESSOA, Maria Teresa Ribeiro. Aprender e Ensinar no Ensino Superior – Contributos da Teoria da Flexibilidade 
Cognitiva. Revista Portuguesa de Pedagogia. Extra-Série, 2011, p.350. 
47

CARVALHO, Ana Amélia Amorim. Os documentos hipermédia estruturados segundo a teoria da flexibilidade 

cognitiva : importância dos comentários temáticos e das travessias temáticas na transferência do conhecimento para 

novas situações. 1998. 

Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/192/4/cap%C3%ADtulo%203-TFC.pdf>.  

Acesso em: 29 ago. 2014.  

 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/192/4/cap%C3%ADtulo%203-TFC.pdf
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Por exemplo, caso explique o conceito de Direito Tributário como ramo autônomo do 

Direito Público, o docente, após as notas introdutórias, explica a autonomia, relaciona o conteúdo 

Direito Público com outros temas e conclui retornando ao conceito original e aquele elaborado pelo 

discente. O exemplo é bastante simples, mas diante de conteúdos complexos deve-se ter muito zelo 

neste ir e vir, para evitar que o aluno se perca. 

A teoria de flexibilidade cognitiva também poderá ser utilizada através das 

representações de mapas mental e conceitual. Este instrumento possibilita a contextualização de 

conteúdos diante de uma pré-compreensão que será exposta pelo aluno, através de sua linguagem, 

ligados por meio de palavras comuns aos temas, resultando em diagramas. Na construção de 

diagramas bem como na reconstrução de conceitos e conteúdos há uma significativa utilização da 

criatividade e criticidade discentes e consequentemente o percorrer do processo de aprendizagem 

diante da emancipação pedagógica. 

Assim, a teoria da flexibilidade cognitiva possibilita o aprendizado de temas complexos 

ou pouco estruturados com a participação efetiva do docente e discente, visto que ambos estão 

estritamente inseridos no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando, com isso, a 

contextualização dos conteúdos, trazendo aqui os ensinamentos de Rubens Alves: o conhecimento é 

o que fica após o esquecimento.
48

  

 

7  CONCLUSÃO 

 

Diante das diretrizes traçadas pela UNESCO, através da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, o ensino superior, tanto nas instituições públicas quanto privadas, vê-se 

investido da diversidade cultural, histórica e cognitiva do corpo discente. 

O trabalho do docente reveste-se da responsabilidade acadêmica e social em participar 

ativamente do processo de ensino e aprendizagem juntamente com o alunato, através da utilização 

de metodologias capazes de suprir as expectativas, realizar o nivelamento e trazer a tona a 

autonomia pedagógica aliada a criatividade e criticidade.  

A utilização das teorias clássicas da pedagogia, como as aulas expositivas, já não 

alcançam amplamente as competências e habilidades da graduação de Bacharel em Direito, 

determinadas pelo MEC através da Resolução nº. 9/2004 do Conselho Nacional de Educação, como 

por exemplo, a leitura, compreensão e interpretação, pesquisa, atuação técnico jurídica, a tomada de 

decisão, dentre outras. Portanto, é necessário, o (re)significar da educação jurídica para que se 

alcance os objetivos da formação do egresso. 

                                                
48 ALVES, Rubens. A alegria de ensinar. s.l: Ars Poetica, 1994. 
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Através da emancipação pedagógica, há o empodeiramento do discente diante da 

necessidade de buscar soluções aos problemas apresentados, oportunizando, também, o fomento da 

criatividade e criticidade jurídica, ressaltando aspectos históricos e culturais do aluno. A teoria da 

Aprendizagem Baseada em Problemas e dos Estudos de Casos constituem instrumentos hábeis para 

tanto.Estas teorias se diferenciam diante do contexto estudado. A Aprendizagem Baseada em  

Problemas objetiva o estudo de aspectos sociais diversos. Já o Estudo de Casos foca no trabalho de 

casos jurídicos que tratam de disciplina ou conteúdo específico ou mesmo de conteúdos 

interdisciplinares, mas sempre jurídicos diante da educação do graduando em Direito.  

O letramento acadêmico proporciona a introdução do ingressante na linguagem jurídica, 

elevando a estima daquele que, geralmente, possui o sentimento de menos valia acadêmica. Visa a 

utilização correta da terminologia jurídica, do jargão jurídico. Ressalta-se que o hábito da leitura e 

do estudo também constituem resultados deste instrumento de aprendizagem. 

A flexibilidade cognitiva propicia, principalmente, a construção e reconstrução de 

conteúdos complexos e pouco estruturados, oportunizando a contextualização do conhecimento e o 

desenvolvimento do raciocínio lógico jurídico. Mapas mental e conceitual são utilizados neste 

processo de educação. 

Todos os instrumentos de aprendizagem apontados neste trabalho – Aprendizagem 

Baseada em Problemas, Estudo de Casos, Letramento Acadêmico e a Flexibilidade Cognitiva 

podem ser utilizados no ensino superior em Direito, com a finalidade de apresentar a (re) 

significação da educação jurídica com o escopo de formar egressos emancipados pedagogicamente. 
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