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RESUMO 
 
O presente artigo propõe-se debater a dicotomia entre o ensino 
humanista e tecnicista. Essa divergência pode ser observada 
na atual grade curricular das instituições de ensino superior, 
onde o ensino jurídico encontra-se em decadência devido ao 
projeto pedagógico que nos é enquadrado culturalmente. 
Alguns alunos, indo em contra mão, procuram a extensão e a 
pesquisa nas AJUPS como forma de suprir as deficiências de 
um curso que não alia a teoria com o social. Portanto o 
presente artigo pretende fazer uma análise do ensino jurídico e 
mostrar o tripé universitário como meio transformador tanto do 
educando quanto da sociedade.  
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ABSTRACT  
 
This article proposes to discuss, first, the dichotomy between 
humanistic and technical activities teaching. This divergence 
can be observed in the current curriculum of higher education 
institutions, where matters of public and private law overlap 
propaedeutic materials. Currently the legal education is in 
decline due to the pedagogical project that we are culturally 
framed. Some students, going against the hand, seeking the 
extension as a way to address the weaknesses of a course that 
combines theory and practice do not. Where economic overlaps 
the social. So this paper proposes to do an analysis of legal 
education and show the university as tripod adapter means 
both aducando and the society. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos... 
Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, 
se conhece, se estima. [...] E a escola será cada vez melhor na medida em 
que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de “ilha 
cercada por todos os lados”. Nada de conviver com as pessoas e depois 
descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que 
forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, 
não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de 
camaradagem, é conviver, é se “amarrar nela” (FREIRE 1996). 

 

A escola é um espaço de relações. O ambiente acadêmico é um ambiente único e 

ao contrário do que é difundido é um lugar para debater, criticar, fazer amigos, fazer política 

e não somente reproduzir informações.  Infelizmente, o modo de ensino perpassado acaba 

não influenciando as relações interpessoais, pois o cientificismo prepara os universitários 

para um elevado grau de tecnicismo, fixando-se a noção de objetividade do conhecimento e 

da falta de importância das relações que podem ocorrer através da universidade. O 

humanismo, por outro ponto, aparece como uma forma de salvar esse método difundido e 

precário, já que tem por base a crítica a sociedade e a ajudar o aluno a ser agente 

modificador da sua comunidade.  

No entanto, o humanismo vai digladiar com um dos principais problemas, entre 

tantos, das universidades de direito, a grade curricular. O que se observa é que as matérias 

propedêuticas, que dão uma base crítica para o aluno, estão sendo deixadas de lado em 

detrimento das matérias legalistas. Cada vez mais é comum a mudança da grade curricular 

e com ela a diminuição das matérias introdutórias. Houve um tempo em que as matérias 

com base crítica eram enquadradas até o final do curso, hoje, quando muito, não passam do 

segundo ano de formação.  Sendo esse um reflexo do método de ensino difundido no Brasil 

e dos profissionais que estão se inserindo no mercado de trabalho.  

Por melhor que seja o conhecimento tecnicista propagado na universidade, ele 

nunca será suficiente para a formação de um profissional competente, pois o mesmo sairá 

da universidade apenas como um agente técnico. Nesse momento é que a extensão é 

importante na construção do ser político. A extensão tem papel fundamental na formação 

dos novos profissionais e no seu comprometimento com a sociedade. 

 

 

2. TECNICISMO X HUMANISMO  

 

 



 

 

                  

 

 A forma de aplicação do conhecimento é o pilar diferenciador entre o ser humano e 

as outras espécies, sendo essa, a base fundamental para construção e reforma do cidadão. 

Mas que tipo de conhecimento é esse que possibilita a evolução pessoal de um ser? É 

apenas o conhecimento doutrinário? Conhecimento vai e deve ser entendido muito além da 

visão que hoje, infelizmente, é difundida nas instituições de ensino. Conhecimento é partilha, 

é comunhão, é vivencia, é principalmente militarismo. Conhecimento não está atrelado 

apenas, e tão somente, a frequência em uma universidade. É a participação. 

 A vida acadêmica é permeada pelo embate entre dois métodos de ensino. Embate 

esse muitas vezes individual, e não da vivencia entre educadores e educandos, já que a 

necessidade por um ensino diferenciado e atrelado a outras práticas está ligada a visão de 

mundo, muitas vezes, do jovem e não ao que é lhe passado em sala de aula. O ensino 

humanista e o ensino tecnicista constantemente enfrentam-se. Enfrentamento esse na 

mente do universitário ou no debate com os colegiados por uma universidade humanista e 

não apenas reprodutora de ideias tecnicistas. A ideia de virar um parafuso em uma 

sociedade-máquina acaba afligindo muitos jovens. O estudante sai da universidade apenas 

como um reprodutor de ideias, mas sem saber como aplica-las, pois infelizmente o tipo de 

ensino predominante no sistema brasileiro é o tecnicista.  

No entanto, culpar tão somente a universidade é deixar de lado a parcela de culpa 

do estudante e do seu orientador, pois o ensino humanista tem por base o compartilhamento 

entre esses três seres. O retroceder de um deles significa, no mínimo, uma maior dificuldade 

para a implementação de um ensino muitas vezes considerado utópico. Mas não podemos 

negar que a responsabilidade do tripé universitário, pesquisa, ensino e extensão, está nas 

mãos da universidade e se uma modificação é necessária devemos primeiramente partir 

desse ponto.  

Não podemos encarar a universidade apenas como a concessora de um diploma 

de ensino superior. Ela tem sobretudo a missão de formar cidadãos. Por isso o problema 

universitário só pode ser resolvido com uma reforma que ultrapasse os muros da 

universidade, com uma reforma que se dirija a comunidade e tenha adequação com os 

interesses dos que mais precisão. Não podemos entender a universidade isoladamente, ela 

é antes de tudo uma forma de retribuição. Retribuição sim, pois alguns têm a oportunidade 

de construí-la, de fazer parte dela e outros nem o ensino básico de qualidade conseguiram 

ter. Para um aluno estar seja em qual sala de ensino superior for outro aluno ficou para trás 

e uma maneira de contribuir é fazendo extensão universitária e deixando de lado o 

dogmatismo e legalismo exacerbado. 



 

 

                  

O que pode ser visualizado hoje é um crescente número de cursos superiores, mas 

as faculdades não estão cumprindo com o seu papel institucional de pesquisa, ensino e 

extensão. O que observamos são salas de aula e professores que tentam construir alunos-

robôs. Onde eles não podem e nem devem questionar o que lhe é repassado, onde estudar 

para um concurso público é muito mais difundido do que se preocupar com a sociedade. 

Estudamos em uma universidade que não nos prepara para o mundo e se queremos sair 

dela com visão de mundo temos que trilhar caminhos que poucos trilham.  

  

Os métodos de ensino são muito mais para preparar os profissionais para o 
mercado [...] e não mais para um novo mercado mais solidário, mais 
humanizante, voltado aos problemas locais e regionais, resgatando as 

experiências culturais brasileiras e latino-americanas (Cf. AMARO, 2003).  
  

  O ensino humanista tem uma educação comprometida com as classes populares, 

que vai de encontro as suas necessidades e de sua realidade.  O saber institucionalizado 

nem sempre contempla a riqueza de acontecimentos do cotidiano, renegando a pesquisa e 

a extensão. O método de ensino aplicado acabou produzindo graduandos e graduados 

alienados aos conhecimentos e a sabedoria popular. Olhar para os livros já não é 

fundamental. É necessário o conhecimento do outro, dos homens e mulheres, de suas 

vivencias. É necessário participar da sua realidade e tentar ser um ponto de modificação 

nessa massa de verticalidade. Em uma sociedade onde o tecnicismo é tão difundido nas 

instituições de ensino superior, o humanismo vem como uma forma de quebrar esse método 

e implementar a verdadeira universidade.  

A prática humanista traria uma nova visão de mundo por parte dos estudantes e 

mostraria realmente qual a função da universidade, pois essa está fundada em um tripé: 

ensino, pesquisa e aprendizagem. Ensino técnico existe, e em larga escala, aprendizagem é 

a base, mesmo que essa não seja satisfatória, mas a pesquisa, o pilar desse tripé é deixado 

de lado e é ele que leva o aluno de encontro à comunidade. 

A importância da pesquisa vem da aplicabilidade social que um bom ensino jurídico 

pode vir a desenvolver. Um aluno de direito que desenvolve o senso crítico torna-se um 

modificador e um questionador da sociedade. Segundo Antônio Joaquim Severino: 

 

Na universidade, o conhecimento deve ser construído pela experiência ativa 
do estudante e não mais assimilado passivamente, como ocorre na maioria 
das vezes nos ambientes didático-pedagógico do ensino básico. Sendo o 
conhecimento construção do objeto que se conhece, a atividade de 
pesquisa torna-se elemento fundamental e imprescindível no processo de 

ensino/ aprendizagem (SEVERINO 2012). 
 



 

 

                  

Nos últimos anos tem se observado um ensino jurídico de má qualidade, onde o 

estudante é estimulado a ser apenas um reprodutor de ideias e não um pensador crítico. 

Isso se dá grande parte pela influência da maioria dos profissionais do ensino que focam 

exageradamente nas leis e deixam de lado a pesquisa e a busca critica com justificativas 

filosóficas e sociológicas.  

E do outro lado encontramos um ensino que não constrói uma base para o ser 

humano e que não pode ser considerado como melhor projeto. E esse quesito vai muito 

além da carreira, é para a vida. Os valores propagados nas universidades que tem por 

objetivo o ensino técnico conduzem para formação de seres humanos individuais, que vão 

utilizar ao longo da sua vida, seja ela pessoal ou profissional, o verbo „‟ ter‟‟ ao invés do 

verbo „‟ ser‟‟. Segundo João Baptista Herkenhoff: 

 

O tecnicismo desnecessário, a linguagem empolada, o uso de expressões 
estrangeiras que tem correspondentes em português, tudo isso deve ser 
evitado. São vícios que, a meu ver, aumentam o abismo entre a lei e o 

povo, criam uma cesta de homens da lei (HERKENHOFF, 2010). 
 

Todavia, nem tudo está perdido, a pratica humanista está a nossos olhos para provar 

isso. Estamos em uma época de constantes transformações e onde o ensino técnico deve 

dar lugar ao humano. Profissionais que se recusam a sair da sala de aula devem dar lugar a 

alunos sedentos por conhecimento e que saibam que podem sim aprender com a 

comunidade e não só entre quatro paredes.  

 

 

3. A REALIDADE DO ENSINO JURÍDICO BRASILEIRO  

A educação superior no Brasil historicamente é visto como uma ferramenta de 

ascensão social, a hierarquia do conhecimento acadêmico e a oportunidade por uma 

colocação melhor no mercado de trabalho, sempre fizeram o fetiche, tanto de quem sonha 

em conquistar melhor posição social, como de quem deseja manter as relações de poder. 

Nesse sentido, os cursos de Direito cumprem um papel de retratar, com marcas profundas, 

a atual conjuntura da educação superior no Brasil.  

É importante destacar que concepção de educação jurídica deve ser a de uma mola 

de transformação social, onde se forme pensadores (as), que por meio do conhecimento 

adquirido na universidade, faça o Direito um instrumento que sirva como meio de libertação 

e emancipação social. No entanto, essa concepção não é a realidade nos cursos de Direito. 

O poder judiciário é o único dos três poderes em que, seus representantes não são 



 

 

                  

legitimados pela escolha popular, fazendo a educação jurídica nas universidades, ser o 

único meio de aparelhamento e fomento à formação de profissionais, que diretamente 

decidem os rumos do país.   

É diante da clara importância da educação jurídica para o Estado e para sociedade, 

é que a qualidade da formação dos estudantes se faz imprescindível para a construção de 

outros marcos sociais e políticos, no qual nos permita avançarmos para uma perspectiva de 

nação com mais igualdade e justiça social, partindo inclusive, da análise das instituições 

jurídicas, ocupadas por pessoas, que por essa dita educação, são forjadas.   

No entanto, o panorama da educação jurídica não é nada animador, tradicionalmente 

os cursos de direito só tem reproduzido o conservadorismo, o dogmatismo e a apatia de um 

ensino distante da realidade social. A transmissão do conhecimento, feito de forma vertical, 

onde a relação entre professor e aluno se estabelece em uma forma hierárquica de 

conhecimento, sem diálogo, fazendo da sala de aula um depósito de letras codificadas e 

(pre) estabelecidas como verdades pelas já consagradas doutrinas. Cabral dialogando com 

Bourdieu revela:  

O Direito é ideologicamente burguês, visto estar assentado na dogmática 
burguesa, no capitalismo neoliberal, na dominação estatal e no 
expansionismo empresarial.  A função ideológica do ensino do Direito está 
em dissimular o papel legitimador da ordem social legalizada por dogmas 
positivados. Bourdieu (1982, p. 215) afirma que “o sistema de ensino tende 
objetivamente a produzir, pela dissimulação da verdade objetiva de seu 
funcionamento, a justificação ideológica da ordem que ele reproduz por seu 
funcionamento”.  A ciência do Direito está firmada em dogmas, viciada no 
formalismo, limitada pelas verdades doutrinárias e teóricas que construiu, 
afastando qualquer contradição ou questionamento que possa renová-la e 
(re)conduzi-la a um lugar menos confortável do que a tradição histórica. 
(CABRAL, 2007, p. 80). 

Desse modo, desde a criação dos cursos de Direito no Brasil em 1827, o que se 

pode perceber é que a ocupação institucional dos órgãos do judiciário, sempre foi um fim em 

se mesmo na educação jurídica. A mercantilização da educação está atrelada diretamente a 

esse modelo de universidade brasileira, que visa somente à formação de profissionais para 

ocuparem postos de trabalho com o mínimo conhecimento técnico. Não por acaso a 

expansão dos cursos jurídicos foi feita de forma desenfreada, ao sabor do mercado, 

vendendo um sonho alimentado pela ideologia da dominação que o direito acaba 

proporcionando, sem fazer com isso, a reflexão necessária do papel social que o curso 

representa.  

A consequência dessa cultura jurídica reflete, em grande parte, nas pós-graduações, 

onde reproduzem a mesma lógica tecnicista e dogmática, formando mestres e doutores 



 

 

                  

mais preocupados em demonstrar conhecimentos absorvidos de forma pedante, embebidos 

em um discurso de autoridade, que aprofunda a separação do ensino, da pesquisa e da 

extensão no curso de Direito, pois o que é central para um bom professor é ensinar 

“fórmulas mágicas” de como passar nos concursos públicos mais disputados. Os cursinhos 

preparatórios, os grandes eventos acadêmicos que de científicos, não têm nada, a 

desenfreada comercialização de obras jurídicas sem conteúdo cientifico tudo isso formam 

uma indústria cultural do direito que fazem da educação uma mercadoria onde o objetivo 

principal é lucrar, contribui para a difusão de uma cultura jurídica tecnicista, burocrática e 

alienante. Sobre a indústria cultural do Direito Machado considera:  

Esse saber formalista, atento basicamente aos aspectos burocráticos da 
legislação, vai pouco a pouco tecendo uma espécie de subcultura jurídica 
alheia à formação fundamental do jurista; de modo que o detentor desse 
saber burocrático, suficientemente preparado para a aprovação em 
qualquer concurso para as carreiras jurídicas, não é necessariamente o 
detentor de uma cultura jurídica básica, nem de um saber jurídico 
interdisciplinar, crítico e realmente científico. Esse tipo de saber, dogmático 
e forjado com o objetivo específico de lograr a aprovação em concursos 
jurídicos, portanto, um saber de “curto alcance”, se constitui naquilo que 
alguns juristas, com certa dose de ironia, têm chamado de um “saber ad 
hoc”.   poss vel que uma subcultura jur dica assim, de caráter meramente 
burocrático, esteja se constituindo mesmo numa espécie de “saber sem 
sabedoria”, segundo a arguta observação de Lu s Alberto Warat. 
(MACHADO, 2009, p. 65). 

Os cerca de 1300 cursos espalhados pelo Brasil, na sua grande maioria em 

faculdades particulares, representam um número maior do que a soma dos cursos de direito 

do resto do mundo. Números que retratam a forma mercadológica que a educação jurídica 

vem sendo tratada, intensificada pelas políticas de transferência de verbas públicas para os 

grandes conglomerados da educação privada, que são subordinadas ao setor financeiro, 

vide PROUNI e FIES, o que sem dúvida, aprofunda a precarização do ensino superior no 

país, criando uma educação minimalista, onde se bloqueia o acesso da juventude à ciência 

e a educação na sua plenitude.   

Outro aspecto que se destaca, e é fundamental para localizar os cursos de direito 

dentro do seu papel na formação do estudante, é a questão curricular dos cursos. É visível 

que com a política de massificação dos cursos de direito, a tendência é de priorizar as 

disciplinas tecnocratas em detrimento das disciplinas mais humanísticas nas grades 

curriculares, o que é sintomático, se partirmos para uma análise estratégica do que 

representa a expansão dos cursos de Direito: Uma despolitização e atrofia do senso crítico 

dos estudantes, o que muito colabora para atender, tão somente, as necessidades do 

mercado.   



 

 

                  

Nesse sentido, o plano político dos cursos de direito traduzem uma realidade vivida 

nas faculdades, onde as diretrizes não estabelecem marcos onde seja possível a 

concretização de formas libertadoras de ver o Direito, pois a alternativa à esse ensino, a 

extensão e a pesquisa, são secundarizados, colocados muitas vezes, apenas para cumprir 

com um formalismo exigido pelos órgãos que regulamentam a educação superior. Heiza 

Maria, em seu estudo sobre a matriz curricular do curso de direito da UESPI constata:  

Diante dos documentos e relatos, compreendi que a extensão é colocada 
no regramento interno como indissociável do ensino e da pesquisa de forma 
pontual, em determinado artigo que conceitua o tripé universitário ou a 
própria extensão; contudo no dia a dia acadêmico se transforma em mera 
retórica. Não há diretrizes que liguem o ensino à extensão. No tocante à 
relação extensão-pesquisa a ligação fica por conta da afirmação de que a 
extensão é um lugar ou momento que propicia a pesquisa, mas sem mais 
aprofundamentos de como estas três funções se articularam na realidade. 
Assim, os documentos abrem espaço para a extensão conteudista. Além 
disso, visível é a preponderância do ensino na formação do estudante de 
Direito (Aguiar, 2014).   

 

 

4. A EXTENSÃO POPULAR: UM CAMINHO ALTERNATIVO 

O panorama apresentado até então, não oferece um ambiente favorável a uma 

relação social que incentive a construção de um conhecimento referenciado nas 

necessidades sociais mais latentes. Desse modo, o protagonismo estudantil na proposta de 

extensão universitária vem na contramão do que hegemonicamente é imposto no ensino 

superior no Brasil. 

 Nos cursos de Direito as assessorias jurídicas universitárias populares (AJUPs) 

trazem em sua concepção uma proposta de subversão à essa ordem, com a ousadia de 

fazer do processo de produção do conhecimento, um processo de horizontalidade entre os 

saberes, onde a relação educador-educando tem sua postura autoritária questionada e 

desconstruída, tendo para isso, influência direta da educação popular, sendo Paulo Freire o  

maior exponente teórico que ampara o desenvolvimento da atuação das AJUPs.  

A extensão popular, assim entendida pela necessidade de demarcar a opção política 

inerente na sua forma de se relacionar com as questões sociais que estão presentes em 

suas atividades ligadas à indispensável transposição do conhecimento aos muros da 

universidade.   

As AJUPs, em sua gênese tiveram um impulso no processo de redemocratização do 

país na década de 80, onde a ausência do acesso à justiça, trouxe para os movimentos de 



 

 

                  

contestação à ordem estabelecida, a ânsia pela popularização das ferramentas de resolução 

de conflitos sociais, nesse contexto as duas referências de pioneirismo vem das escolas do 

Rio Grande do Sul e da Bahia, com o Serviço de Assessoria Jurídica (SAJU-UFRGS) e o 

(SAJU-UFBA), onde a assessoria jurídica realizada pela extensão se baseava no 

oferecimento de prestação de serviço gratuito àqueles que não podiam pagar por sua 

defesa judicial.  

Já na década de 90 com a expansão e difusão da educação popular, no contexto da 

extensão universitária, trouxe uma perspectiva de educação jurídica jamais defendida, que 

consiste na utilização do direito e dos conhecimento produzido na academia, como 

ferramentas de enfrentamento aos padrões estabelecidos e uso dos conhecimentos 

empíricos construídos pelas populações historicamente oprimidas, com caraté 

emancipatório e livre de opressões. 

Atualmente as AJUPs, mesmo no contexto árido dos cursos de Direitos se 

estabelecem como as grandes alternativas ao modelo de ensino jurídico difundido nas 

universidades, que junto aos movimentos populares de defesa dos Direitos Humanos, 

apontam para uma outra forma de encarar a realidade dentro do ensino superior.  

  

 

5. CONCLUSÃO  

A dicotomia entre tecnicismo e humanismo é acirrada neste trabalho apesar de não 

serem necessariamente uma antítese, mas nas bases desta educação, está essa relação foi 

construída tornando elas cada vez mais distante uma da outra. As ferramentas utilizadas 

para concretizar este modelo de ensino superior, foram moldadas ao longo do tempo por 

influência de mecanismos de imposição cultural de uma parcela da sociedade que tem no 

objetivo a manutenção do status quo, e faz do Direito e da educação jurídica estruturas 

capazes de reproduzir todo o sistema de injustiça em que vivemos hoje. 

Assim, as assessorias jurídicas populares surgem como forma de contra pôr essa 

lógica vivenciada pelos (as) estudantes de Direito na medida que faz da emancipação 

humana seu objeto de trabalho.  

Portanto, o projeto pedagógico que melhor se enquadra em um excelente ensino 

jurídico está intimamente ligado à observação da pratica, do meio social, ao aluno chegar, ir 

onde se encontra a comunidade, e não ficar apenas restrito ao ambiente da sala de aula, 



 

 

                  

pois neste, ele é apenas um observador comum, fora dela ele é um modificador social e o 

papel do professor está intimamente ligado ao enquadramento do aluno como sujeito 

histórico transformador. 

Assim, o presente trabalho ao analisar as características da educação jurídica 

difundida na hegemonia das universidades e como a ideologia de dominação incide sobre 

ela, traz também no conteúdo, o questionamento a esses padrões de ensino estabelecidos e 

ao mesmo tempo apresenta outras alternativas que a história, com iniciativas corajosas, 

trazem como a perspectiva para o enfrentamento ao normativismo imperativo que esmaga 

as subjetividades humanas, tão necessárias para a construção de uma sociedade plural e 

que respeite as condições sociais de todos e todas.  
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