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RESUMO 

Este trabalho tem como enfoque central a relação entre currículo, conhecimento e poder. 

Insere-se no campo da Pedagogia Jurídica. Discute as decisões pedagógicas no Ensino 

Jurídico, na perspectiva de contribuir para a reflexão sobre novas formas de conhecer a 

realidade do Direito e de repensar seus paradigmas. Embasa-se na teoria de Basil Bernstein. 

Metodologicamente centra-se nos seguintes aspectos dos cursos jurídicos: inscrição política, 

inscrição técnica e cultural, inscrição estrutural e ética, e inscrição dramatúrgica, para as quais 

autores, como Kant, Boaventura Santos, Popkewitz e Goffman também contribuem. Realiza, 

através de pesquisa qualitativa, um estudo de caso. As análises destacam o potencial da 

Pedagogia Jurídica como campo de conhecimento e a importância da formação docente, da 

pesquisa jurídica e das decisões pedagógicas no ensino jurídico. Ao final , apresenta uma 

proposta de socialização do discurso jurídico. 

Palavras-chave: Universidade 

Ensino superior 

Inovação 

Pedagogia universitária 

Pedagogia jurídica 
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ABSTRACT 

This work has as its main focus the relation among curriculum, knowledge and power. It is 

inserted in the Legal Pedagogy field. It discusses the pedagogic decisions in the law teaching, 

in the perspective of contributing to the reflection about new means of knowing the reality of 

the Law and rethinking its paradigms. It is based in Basil Bemstein's theory. 

Methodologically it focuses in the following aspects o f the Law courses: poli ti cal inscription, 

technical and cultural inscription, structural and ethical inscription, and dramaturgic 

inscription, for which authors, such as Kant, Boaventura Santos, Popkewitz e Goffman also 

contributed. It realizes, through qualitative research, a case study. The analysis emphasizes 

the potential of Legal Pedagogy as a knowledge field and the relevance of professors ' 

training, of the Law research and the pedagogic decisions in the teaching of Laws. Finally, it 

presents a proposal o f socialization o f the Law discourse. 

Keywords: University 

Higher education 

Inovation 

Universitary pedagogy 

Legalpedagogy 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como enfoque central a relação entre currículo, conhecimento e 

poder. Sua origem está ligada à minha história, uma vez que venho me dedicando, nos últimos 

anos, à área de avaliação institucional da universidade. Nessa linha, meus esforços estão 

estreitamente ligados à avaliação curricular dos cursos de graduação e, dentre eles, do Curso 

de Direito, em função de minha formação profissional. A partir, então, do currículo desse 

Curso, busco problematizar o Ensino Jurídico, na perspectiva de estudar as possibilidades de 

contribuição da Pedagogia para essa área. Trata-se de uma Tese de Doutorado que se insere 

em um campo ainda inexplorado e de características bastante distintas da pesquisa jurídica 

contemporânea no Brasil. 

Pelo fato de conciliar a formação acadêmica nas duas áreas - Educação e Direito -

proponho-me, neste trabalho, a estabelecer como objeto de pesquisa o Ensino Jurídico. 

Em minha perspectiva, tal intento insere-se no que eu designaria o campo de uma 

Pedagogia Jurídica. Esta afirmativa exige, inicialmente, tomar claro o que compreendo por 

Pedagogia. Para tanto, inspiro-me em Bemstein (1998, p.l 06; 2000, p. 78-79). Assim, 

considero a Pedagogia "um processo sustentado" por meio do qual urna ou mais pessoas 

adquirem "novas formas de conduta, de conhecimento, de práticas e de critérios, ou 

desenvolvem as já adquiridas", assumindo-as de "alguém ou de algo que se considera um 

transmissor e avaliador adequado 1, desde o ponto de vista dos adquirentes2
, de outras pessoas 

ou de ambos" . 

1 A unidade social da teoria bernsteiniana é a "interação entre transmissores e adquirentes e seus controles" 
(BERNSTEIN, 1996, p.183). 
2 A razão da escolha do termo "adquirente" deve-se ao fato de ele apontar "para a atividade, e não para a 
passividade" (BERNSTEIN, 1996, p.183). 
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A Pedagogia não se confunde com a Educação. Esta é matéria da Pedagogia que, por 

sua vez, se ocupa dos modos de conceber a Educação. Este entendimento, nem sempre claro, 

que percebo na teoria bemsteiniana, é defendido por autores como Durkheim (1978, p.57-74), 

cuja teoria contribui expressivamente para o trabalho de Bemstein, e Hameline ( 1989, p.l 05) 

que se refere à Pedagogia como "projeto de inteligência da ação educativa". 

A Pedagogia é considerada por Bemstein ( 1999, p.269) o foco de sua teoria, pois, 

conforme argumenta, modalidades pedagógicas são realizações cruciais de controle 

simbólico. 

Por Pedagogia Jurídica, compreendo o campo do conhecimento que estuda os 

processos de educação jurídica. Entendo que a educação jurídica se dá através do ensino e da 

aprendizagem dos princípios, das normas, dos institutos e dos procedimentos jurídicos de 

caráter oficial ou não, dos significados criados por seus conteúdos e aplicações, pelas formas 

de regulação produzidas, mediante processos interativos desenvolvidos por pessoas e 

instituições em tempos e espaços determinados. 

Nesta perspectiva, argumento que a Pedagogia Jurídica compreende duas grandes 

vertentes. A primeira envolve o estudo das teorias e dos processos de educação jurídica que 

informam e confonnam uma pluralidade de diferentes normas as quais integram e constituem, 

de forma implícita ou explícita, o ordenamento jurídico de um Estado, sociedade ou grupo 

social. A segunda refere-se ao estudo das teorias e dos processos que embasam o Ensino 

Jurídico tal como se constitui e se desenvolve em cursos jurídicos em diferentes instituições, 

bem como em outras instâncias do poder do Estado, considerado como um todo ou no âmbito 

dos diferentes órgãos e níveis que o integram, ou em processos formais e/ou infonnais que se 

desenvolvem em outras organizações nos mais diversos grupos sociais. Como o ensino 

jurídico envolve o conhecimento jurídico normativo, é possível afirmar que esta vertente 

comporta uma dupla via de regulação. 

Desse ponto de vista, este trabalho insere-se na segunda vertente, em um campo 

específico, ou seJa, o campo universitário brasileiro, mais precisamente na Faculdade de 

Direito da Universidade Federal de Pelotas, tendo como contexto analítico as deci sões 

pedagógicas e as inovações no Ensino Jurídico que ali se desenvolve . 
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O estudo da temática do Ensino Jurídico envolve a reflexão sobre os aspectos 

epistemológicos, científicos, políticos e sociais relacionados ao currículo, às escolhas 

curriculares, bem como a sua influência no processo de ensinar e aprender. 

A propósito, Faria (I 997, p.A-2), ao realizar uma análise sobre a pesquisa jurídica em 

nosso país, assinala a obsolescência dos sistemas cognitivos do processo de ensino e de 

pesquisa em Direito, cujos paradigmas entende que estejam exauridos. Assim, ele carece de 

condições para "identificar e compreender a extrema heterogeneidade dos novos conflitos, 

[ ... ] as interdependências cada vez mais presentes no funcionamento da economia, os valores, 

as demandas e as expectativas por ela geradas, e a emergência de um sem número de novas 

fontes de direito", observando a primazia dos "conglomerados transnacionais como atores 

internacionais". 

Estas afirmações coincidem com resultados da pesquisa realizada por Leite ( 1998), em 

que alunos formandos de um curso jurídico apontam a necessidade de revisão do paradigma 

que orienta o curso. Entre outros aspectos, identificam também como questões essenciais, a 

serem superadas, a fragmentação dos conteúdos, a falta de incentivo à pesquisa e à extensão 

integradas ao ensino, a falta de formação docente na área e a distância que separa o currículo 

da realidade social. Referem-se, também, à orientação do curso - o qual consideram 

dogmático, preso a uma só visão do direito - e à organização curricular. Quanto a esse último 

aspecto, referem-se a disciplinas incluídas nos semestres iniciais do curso, como Sociologia 

do Direito, Filosofia do Direito, cujos objetivos ficam comprometidos pela pouca experiência 

que têm, na fase do curso em que são oferecidas. 

Considero inicialmente em causa a questão da qualidade do ensino jurídico no Brasi13
, 

hoje alvo de estudos, processos de avaliação dos mais diversos e de reformas curriculares. 

Nesta direção, identifico sensível consenso na literatura especializada. Diferentes 

autores, de diferentes perspectivas, quando se referem ao ensino jurídico, convergem num 

ponto-chave, ou seja, na necessidade de repensá-lo (SOUSA JÚNIOR, 1997; FARIA, 1997; 

BASTOS, 1998; CASTRO, 2000; MELO FILHO, 2000; PINTO, 2000; NETTO LOBO, 

2000; MURICY, 2000; ADEODATO, 2000) . 

3 Sabe-se, pela literatura, que o problema do ensino jurídico não se restringe ao limite de nossas fronteiras . No 
entanto, entendo que, em cada caso, é preciso compreender suas espec ific idades e relações . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

16 

Sousa Jr. (1997, p.36; 2000, p.119) defende o argumento de que é impraticável 

planejar um sistema de pesquisa e de ensino sem a delimitação de "um campo objetivo e de 

uma problemática". Segundo suas palavras: 

Problematizar( ... ) significa a possibilidade de romper o pragmatismo decorrente do 
ensino tecnicista infenso à percepção da direção das correntes de transformações e 
dos protagonismos que as impulsionam, processo que constituiria, no tocante à 
pesquisa, o meio para a superação da distância que separa o conhecimento do 
Direito de sua realidade social , política e moral, espécie de ponte sobre o futuro, 
através da qual transitem os elementos para a estruturação de novos modos de 
conhecer a realidade do Direito . 

Por seu turno, em artigo sobre a situação da pesquisa jurídica no Brasil, Faria ( 1997) 

defende, como única alternativa viável para o ensino jurídico, a superação do distanciamento 

da realidade social e o "estabelecimento de uma política de indução em linhas de pesquisa por 

parte do CNPq". 

Com a necessária e devida ressalva sobre o problema da generalização, entendo 

importante trazer a percuciente análise de Bastos ( 1998, p.283) relativamente ao papel das 

faculdades de Direito. Estas funcionam como "centros de transmissão de conhecimento 

jurídico oficial", e não de "sua produção e criação". A pesquisa, assim, "está condicionada a 

reproduzir a "sabedoria" codificada e a conviver "respeitosamente" com as instituições que 

aplicam (e interpretam) o Direito Positivo". 

Os argumentos até aqui expostos permitem identificar uma série de aspectos inter

relacionados e altamente pertinentes, na perspectiva da busca de maior qualidade do ensino 

jurídico, ou seja, a questão paradigmática, a falta de investimentos no ensino jurídico, na 

formação de professores, na pesquisa jurídica, na autonomia do ensino e do próprio objeto do 

conhecimento. Tais fatos, em minha perspectiva, revestem-se de especial significado na 

medida em que a matéria de que trata o curso de Direito, o conhecimento jurídico, tem como 

finalidade precípua realizar, em nosso país, uma pluralidade de valores, entre eles a justiça, a 

segurança, a liberdade e a igualdade. Considero que as nonnas de nosso ordenamento jurídico 

têm a faculdade de criar realidades, possibilidades de relações sociais e identidades. Assim, a 

questão do ensino jurídico não só se reveste de alta relevância, mas também de interesse de 

toda a sociedade brasileira. 

É preciso lembrar, ainda, nessa direção, que o Curso de Direito prepara, com 

exclusividade, os recursos humanos para um dos poderes da República, bem como 

profissionais para a área de administração da Justiça, como Advogados, Promotores de Justiça 

e Delegados de Polícia. De acordo com a última Constituição Federal ( 1988), o Advogado é 
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indispensável à realização da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 

exercício da profissão, nos limites da lei (art. 133). O Ministério Público, essencial à função 

jurisdicional do Estado, por sua vez, teve suas atribuições ampliadas para a proteção dos 

direitos difusos (artigos 127 a 130). O Poder Judiciário passa a ser mais acionado, exigindo 

maiores competências dos Magistrados (artigos 92 a 126). 

A situação complexa toma também urgente uma mudança ao observar-se que, 

atualmente, a graduação em Direito, entre os cursos de nível superior no Brasil, é das que 

registra maior demanda social, bem como sensível tendência de crescimento. Segundo dados 

do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do Ministério da 

Educação, 274 (duzentos e setenta e quatro) cursos submeteram-se ao Exame Nacional de 

Cursos em 2001. Por outro lado, o mencionado Instituto registra o funcionamento de 702 

(setecentos e dois) cursos de bacharelado no país, neste ano de 2003. Paralelamente, outros 

projetos de implantação estão protocolados para autorização ou reconhecimento junto à 

Comissão de Estudos Jurídicos do Conselho Federal da OAB, bem como na Secretaria de 

Ensino Superior - SESU/MEC e no Conselho Nacional de Educação. Os números evidenciam 

que centenas de cursos no país não formaram sua primeira turma e os novos processos dão 

uma idéia de expansão contínua. 

Atualmente, como foi mencionado, uma série de iniciativas de natureza avaliativa 

envolvem os cursos jurídicos: Exame de Ordem; Comissões Verificadoras; auto-avaliação; 

"Provão"; Comissão de Especialistas no Ensino do Direito, da SESU/MEC; Comissão de 

Ensino Jurídico, da OAB; pedido de autorização para abertura de novos cursos; pedido de 

reconhecimento de curso; Projeto OAB I Recomenda (que confere um "selo de qualidade" aos 

melhores cursos jurídicos -Anexo 4). 

Nesse processo e na implementação de reformas decorrentes, estão envolvidos, em sua 

maioria, docentes, alunos, gestores universitários e instituições profissionais do campo 

jurídico, notadamente a Ordem dos Advogados do Brasil, que chamou a si a responsabilidade 

de participar ativamente do processo, com o objetivo de colaborar para a melhoria de 

qualidade do ensino jurídico, e o Estado, representado pelo Ministério da Educação4 e por 

suas comissões delegadas . 

4 A partir da nova LDB , Lei n° 9394/96, art 9°, inciso VI , a União tem uma nova prerrogativa, ou seja, assegurar 
processo de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os 
sistemas de ensino, com a finalidade de definir prioridades e melhorar a qualidade de ensino. 

UfRGS 
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No caso da Ordem dos Advogados do Brasil, esta instituição cnou, em 1992, a 

Comissão de Ensino Jurídico da OAB, composta por Conselhos Federais da instituição, que 

escolhem entre si a Presidência, e por advogados professores de Direito, de reconhecida 

competência na área específica. De acordo com a estratégia adotada, a Comissão de Ensino 

Jurídico - CEJ - desenvolve reuniões com o Ministério da Educação e com todas as 

faculdades de Direito do Brasil. 

Entre os resultados dos debates, seminários e demais eventos realizados, pode-se 

identificar a elaboração de proposta de Reforma do Currículo do Curso, promulgada através 

da Portaria no 1886/94 (em vigência a partir de 1 o de janeiro de 1997 - Anexo 5), que fixa as 

novas diretrizes curriculares para o Ensino Jurídico. O mencionado instrumento legal visa a 

reformular e adaptar o Ensino Jurídico às exigências da sociedade brasileira, bem como à 

Constituição Federal de 1988. Para tanto, apresenta uma proposta curricular que prevê, entre 

outras medidas, o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão interligadas e 

obrigatórias, de fonna a atender às necessidades de formação fundamental, sócio-política, 

técnico-jurídica e prática do bacharel em Direito (art 3°). Fixa uma carga horária mínima de 

3600 horas de atividade, em pelo menos cinco anos letivos, exige acervo bibliográfico 

atualizado de, no mínimo, 10.000 obras. Incentiva a abertura de novos âmbitos do Direito, a 

formação jurídica interdisciplinar e a fonnação prática. Exige, para a conclusão do curso, 

apresentação e defesa de monografia final, perante banca examinadora, com tema e orientador 

escolhidos pelo aluno. 

É importante que se ressalte o pretendido: uma modificação considerável no Currículo 

do Curso de Direito. Tais iniciativas, nas palavras de Costa (2000, p.I76), inspiraram-se em 

outras experiências desenvolvidas em outros cursos, entre eles o de Economia. Destaca, ainda, 

a importância de essa reforma ter viabilizado o incentivo à articulação da pesquisa e extensão 

ao ensmo . 

Entendo oportuno registrar, também, que o novo Estatuto da OAB, Lei n° 8906, de 04 

de julho de 1994, contempla formalmente essa disposição da Ordem dos Advogados, de 

participar do esforço de melhoria dos Cursos Jurídicos. Assim, o artigo 54, inciso XV do 

mencionado Estatuto, di spõe ser da competência do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil "colaborar com o aperfeiçoamento dos Cursos Jurídicos, e opinar, 

previamente, nos pedidos apresentados pelos órgãos competentes para criação, 

reconhecimento ou credenciamento destes cursos". Neste sentido, observa-se, no âmbito da 
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OAB, uma série de disposições e instruções normativas, como, por exemplo, a Portaria 05/95 

do Conselho Federal da OAB (Anexo 6), que dispõe sobre os critérios e procedimentos para a 

manifestação da OAB nos pedidos de criação e reconhecimento dos Cursos Jurídicos5
. 

No âmbito desta instituição, a preocupação com a qualidade do ensino jurídico pode 

ser constatada igualmente a partir de outras iniciativas, entre elas o lançamento, em 1992, da 

Coleção OAB Ensino Jurídico, atualmente com cinco publicações6
. 

Especialmente o livro "OAB Ensino Jurídico: novas diretrizes curriculares" (1996) 

apresenta um balanço das contribuições da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal 

da OAB, bem como do Ministério da Educação e demais colaboradores, na perspectiva de 

repensar o ensino jurídico. A obra destaca as diretrizes da Portaria n°. 1886/94, que suscitaram 

e orientaram um processo de refonnulação curricular em todas as faculdades de Direito do 

país. Igualmente, o mencionado documento legal também oferece critérios para os processos 

de autorização, avaliação e reconhecimento dos cursos jurídicos brasileiros . 

Sousa Júnior (2000, p.l22), ao referir-se às contribuições dos quatro livros precedentes 

da série "OAB Ensino Jurídico", revela sua convicção de que os estudos da Ordem dos 

Advogados do Brasil propiciaram uma visão de outras possibilidades paradigmáticas na 

concepção "de futuro acerca da função do Direito e do papel do jurista na sociedade". Afirma, 

ainda, que tal futuro "não pode prefigurar-se, senão sobre a consciência da responsabilidade 

que tem o ensino jurídico para a criação de categorias novas aprendidas na leitura atenta da 

realidade social" ( op.cit., p.l22) . 

Em um "exercício prefigurativo", como o mencionado autor refere, a Comissão de 

Estudos Jurídicos identificou as seguintes demandas a serem atendidas: "demandas sociais", 

"demandas de novos sujeitos", "demandas tecnológicas", "demandas éticas", "demandas 

técnicas", 'demandas de especialização", "demandas de novas fonnas organizativas do 

exercício profissional", "demandas de efetivação do acesso à justiça", "demandas de 

refundamentação científica e de atualização dos paradigmas" ( op. cit., p.l22). 

Estes componentes, confonne Sousa Jr. (2000, p.l22), servem de fundamento para 

critérios elaborados pela OAB no desempenho de suas atribuições legais de avaliação e 

5 V. também Instruções Nom1ativas n° 3, de 05 de dezembro de 1997, n° 2, de 28 de dezembro de 1997 e n° I , de 
19 de agosto de 1997 - Anexo 6. 
6 Coleção OAB - Ensino Jurídico: Diagnóstico, Perspecti vas e Propostas ( 1992); Parâmetros para Elevação de 
Qualidade e A va li ação ( 1993); Novas Diretri zes Cuniculares (1 996); 170 Anos de Cursos Jurídicos no Bras il 
( 1997); OAB Ensino Jurídico: Balanço de uma Experi ência (2000). 
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aferição de "propostas funcionais, legislativas e de efetivação de projetos" na área do ensino 

jurídico7
. Igualmente, inspiraram iniciativas no âmbito do "Levantamento das Condições de 

Oferta dos Cursos" e "Exame Nacional de Cursos". 

Por sua vez, a Comissão de Especialistas de Ensino do Direito do MEC traduziu esses 

componentes aludidos em indicadores para analisar a adequação dos cursos existentes e os 

pedidos de autorização de novos cursos e credenciamento dos já autorizados. São eles: 

"padrão mínimo de qualidade, principalmente para os cursos noturnos"; "integração 

permanente do ensino com a pesqmsa e a extensão"; "interdisciplinaridade"; "acervo 

bibliográfico atualizado mínimo"; "instalações adequadas para a prática jurídica"; "maior 

dedicação e qualificação do corpo docente, para as atividades de pesquisa e de orientação das 

monografias finais"; "disponibilidade para áreas de concentração e especialização"; 

"desenvolvimento de intercâmbios". 

Tais indicadores, conforme Sousa Jr. (2000, p.l23), foram concebidos segundo uma 

metodologia participativa de consultas, colaborando para o estabelecimento de "consensos 

acerca de sua validade e aplicação", como a avaliação da qualificação de projetos 

pedagógicos visando a superar a situação de crise do ensino do Direito. 

Parece bastante claro que todo o esforço desenvolvido na perspectiva da melhoria do 

curso de Direito tem também revertido em uma maior regulamentação. Por oportuno, 

sublinho que a Comissão de Ensino Jurídico do Conselho da OAB traduziu a experiência 

antes mencionada em duas instruções normativas, respectivamente, destinadas a orientar a 

apresentação de propostas de criação de cursos e a análise de pedidos de reconhecimento de 

cursos já autorizados a funcionar (Anexo 7). 

A nominada Comissão, além das exigências do Ministério da Educação, estabeleceu, 

ainda, para as propostas de criação de novos cursos, uma série de exigências adicionais, entre 

outras, metade do corpo docente com titulação de doutorado ou mestrado, metade do corpo 

docente em regime de tempo integral e 20 horas; estrutura curricular e acervo bibliográfico 

de qualidade, implementação de núcleo de pesquisa e de extensão, remuneração do corpo 

docente acima da média praticada na região; número reduzido de vagas e diminuição do 

número de alunos por tunna, que não deve ultrapassar 40 alunos (SOUSA JR., 2000, p.125) . 

7 AI1. 54 da Lei 8.906/94 - Es tatuto da Advocacia e da OAB. 
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Os resultados dos processos de avaliação de iniciativa governamental são valorizados 

nas situações de reconhecimento de cursos, de acordo com a postura oficial de cooperação da 

Comissão de Ensino Jurídico da OAB, que participa desde as etapas pioneiras de sua 

construção (SOUSA JR., 2000, p.l25). 

Em suma, estas ações e as experiências da avaliação dos cursos de Direito têm 

reforçado a necessidade da reforma do ensino jurídico, e este fato tem estimulado um debate 

intenso sobre revisões curriculares que, em alguns casos, tem-se traduzido em novas 

regulamentações para o curso, em aumento do número de disciplinas e da carga horária8
, re

arranjo das matérias no fluxo curricular, criação e/ou ampliação de estágios curriculares, 

atualização de conteúdos, exigência de monografia do curso etc. 

Sem entrar no mérito dessas iniciativas, reconheço que me considero um pouco cética 

quanto à eficácia de seus resultados. Na verdade, procedimentos dessa ordem identificam-se 

mais seguidamente com estratégias de adaptação. Não chegam a constituir ruptura, ou seja, a 

possibilidade de romper com as lógicas embasadoras dos paradigmas que conseguem 

justificar e manter um ensino jurídico dogmático e tecnicista, dissociado de sua realidade 

social e política. 

Parece-me significativo destacar, ainda, o que a leitura dos dados do Exame Nacional 

de Cursos evidencia e que, em minha perspectiva, não está sendo significativamente analisado 

e divulgado. Os dados do INEP/ENC - 2001 retratam, segundo entendo, um dos processos 

mais sensíveis da privatização do ensino superior no Brasil hoje. Nessa edição do Exame, as 

universidades públicas federais respondem por 14,96% dos cursos jurídicos, as públicas 

estaduais por 8,03%, as municipais por 4,38% e as particulares por 72,63%. É possível 

observar que a Região Sudeste concentra 49,27% dos cursos, e a Região Sul 21 ,9%, 

totalizando, aproximadamente, um pouco mais de dois terços dos cursos jurídicos. A 

proporção de cursos oferecidos pela iniciativa privada é acentuada nas Regiões Centro-Oeste 

(67,85%), Sul (78,33%) e Sudeste (82,96%). Nas Regiões Norte e Nordeste, a oferta é 

praticamente equilibrada entre as instituições públicas e privadas, embora os processos 

protocolados na Comissão de Ensino Jurídico da OAB, segundo ADEODATO (2000, p.72) 

apontem uma tendência de crescimento da iniciativa privada . 

8 Sobre o aumento dos anos de formação , Falcão (1995 , p.3-2) comenta: "a fo1mação profiss ional que antes era 
de 4 a 5 anos, agora é de 6 a 7 anos. [ .. . ]Isso aumenta os custos da fonnação [ ... ] Em vários países , a tendência é 
contrári a: reduzir os anos obrigatóri os de ensino jurídico." 
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As características e o status do curso em estudo, aliados à alta demanda, tornam esta 

área alvo de forte interesse da iniciativa privada, nem sempre comprometida com a qualidade 

do ensino e da pesquisa, e com programas de formação docente. É importante lembrar o que 

Bastos (1998) destaca em sua obra O Ensino Jurídico no Brasil (1998), ou seja, a necessidade 

de se evitar que o ensino jurídico esteja essencialmente voltado para a transmissão do 

conhecimento oficial, ensejando o incentivo ao desenvolvimento do raciocínio jurídico na 

perspectiva de ultrapassar os modelos discursivos e descritivos de ensino, e de viabilizar a 

pesquisa jurídica. O mencionado autor igualmente destaca a necessidade da implementação de 

programas de formação docente como instrumento para a requalificação jurídica e para a 

implantação da Portaria MEC n° 1886/1994 (Anexo 5). A estes importantes argumentos, 

adiciono a preocupação com as finalidades do curso, de suas relações com a sociedade, que 

sintetizo na indagação do para quê. 

Por outro lado, é preciso considerar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - Lei Darcy Ribeiro n.0 9394/96, em seu artigo 52, define que as universidades são 

instituições pluridisciplinares, com a finalidade de formar quadros profissionais de nível 

superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. De acordo com 

seus incisos I, II, e III, são consideradas características inerentes ao conceito de instituição 

universitária: produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático de temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural , quanto regional e 

nacional ; quadro docente em regime de tempo integral e com titulação acadêmica em nível de 

mestrado ou doutorado, pelo menos na proporção de um terço. De acordo como o artigo 88, 

parágrafo segundo, as exigências relativas ao regime de trabalho e de qualificação devem ser 

cumpridas em um prazo de até oito anos a contar da publicação da Lei. 

Espera-se que as disposições da nova Lei de Diretrizes e Bases venham contribuir para 

a melhoria da qualidade dos cursos jurídicos. Igualmente, as iniciativas com este objetivo, em 

desenvolvimento nas diferentes faculdades do país, e as lideradas por outras instituições, 

como a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Contudo, a partir de pesquisas que venho desenvolvendo nos últimos anos9
, estou 

convencida de que uma mudança qualitativa nos cursos jurídicos exige que seus currículos e 

9 Entre elas, cito Maria Cecilia Leite. Interações educacionais em sala de aula (dissertação de mestrado -
PUC/RS, 1994); Maria Cecilia Leite . Avaliaçâo e Relações do Poder: PAIUB e Exame Nacional de Cursos. 
Avaliação RAlES, v.3 , n. l , março 1998 ; Mari a Cecilia Leite. Avaliação da Universidade: a concepção e o 
desenvolvimento de projelos avalialivos em questâo. Trabalho apresentado na 2 1' Reunião da Anped, 
Caxambu/MG , 1998. 
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as decisões pedagógicas no âmbito do curso sejam estudados. Trata-se disto exatamente o que 

pretendo fazer: estudá-los, compreendê-los e identificar inovações, entendidas como rupturas 

paradigmáticas. 

Tendo em vista os termos da pesquisa proposta, envolvendo uma investigação no 

campo universitário, em um campo científico determinado, considero inicialmente, no 

segundo capítulo, relativo à inscrição política, a via epistemológica crítica inaugurada na 

modernidade por Kant. Nela, enfoco o cenário arquitetado pelo autor em sua obra O Conflito 

das Faculdade/ 0
. A problemática tratada, as relações entre poder e saber, em meu 

entendimento, guarda extrema atualidade e percuciência para a universidade e sociedade 

brasileiras. A partir do contexto analítico adotado, ou seja, as relações entre a faculdade 

"inferior", de Filosofia, e as três "superiores" de Teologia, Direito e Medicina, em minha 

perspectiva, o autor trata magistralmente não só das relações conflituais entre as nominadas 

faculdades, mas, também, das relações institucionais entre a universidade, as faculdades, o 

Estado e a sociedade.Uma concepção da universidade de seu tempo é apresentada, 

paralelamente, ao meu ver, à caracterização dos campos científicos abrangidos pelo trabalho. 

O estudo kantiano antes mencionado serviu como referência analítica para o estudo do 

sistema universitário francês desenvolvido por Pierre Bourdieu, em Homo Academicus 

( 1984). Seu quadro conceitual e a caracterização dos diferentes campos científicos com sua 

lógica específica, as relações de força e monopólios, as estratégias visando a interesses e 

lucros, revelam-se valiosas para a compreensão das relações acadêmicas desenvolvidas no 

interior de cada curso universitário . Seus relevantes argumentos são também considerados no 

capítulo aludido, cujo desenvolvimento de acordo com os objetivos propostos, contempla, 

uma retomada das origens da universidade e dos cursos de Direito. Ainda, as reflexões sobre o 

contexto atual e a crise paradigmática são enriquecidas pelas contribuições de Boaventura 

Santos. Esta dimensão assume relevância especial quando o autor apresenta, no seu 

qualificativo, o paradigma societal , destacando uma nova ruptura, desta vez da ciência 

moderna, na direção do senso comum. Estudos recentes 11 do mencionado autor, que elege 

como campos analíticos a ciência, o direito e o poder, na perspectiva de reinventar caminhos 

para a emancipação social, confluem para a área de interesse deste trabalho, constituindo 

sólido referencial. 

10 Der Streit der Fakultaten, 1798. 
11 Entre os últimos estudos, destaco, como de interesse especí fico e fundamental para este traba lho, Toward a 
New Com mon Sense: Law Science and Polilics in the Paradigmalic Transition (New York, Routledge, 1995), 
bem como A CrÍiica da Razão !ndo/enle: coniJ·a o desperdício da experiência (São Paulo, Cortez, 2000). 
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É importante lembrar que os avanços da temática sobre o currículo evidenciam que 

este está envolvido em "questões de poder", "transmite visões sociais interessadas" e "produz 

identidades individuais e sociais particulares" (MOREIRA; SILVA, 1995, p.8). Estes 

argumentos ensejam que a constituição social e histórica do conhecimento corporificado 

como currículo seja questionado e analisado; igualmente, a relação entre as decisões 

pedagógicas no âmbito do curso e as estruturas de poder presentes na sociedade. 

É preciso registrar, neste campo, as contribuições inovadoras dos estudos sobre o 

Direito na Favela (SANTOS, 1995, p.l24-249) e da pesquisa Direito Achado na Rua (UnB, 

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS MULTIDISCIPLINARES - FACULDADE DE 

DIREITO). 

Essas pesquisas mostram uma nova forma de entender o Direito. É importante lembrar 

que, na década de noventa, no contexto imediato das discussões que se seguiram à 

Assembléia Nacional Constituinte e à promulgação da Carta Magna brasileira de 1988, um . 
grupo de magistrados, insatisfeitos e influenciados pelo movimento italiano do "uso 

I • 

alternativo do direito", iniciaram um ciclo de debates sobre fonnas de entender o direito sob a 

ótica das reivindicações populares, algumas, inclusive, contempladas na nova Constituição. 

Carvalho (1993, p.l1-15) observa que as contribuições nessa área assumiram diversos -

matizes, que, sucintamente, identifica em três grandes grupos. O primeiro, do "uso alternativo 

do direito", constituído por juristas que acreditam no poder da interpretação e, portanto, 

buscam realizar a justiça social valendo-se das contradições, lacunas e ambigüidades da 

norma. O segundo, identificado como "Positivismo de Combate", defende, principalmente, a 

efetivação dos princípios jurídicos existentes para todos, e não somente para uma classe 

social. O último, o do Direito Alternativo "stricto sensu", ou Direito Achado na Rua, 

emergente, que se assemelha a um movimento social, desenvolve sua luta dentro de grupos 

sociais. Defende a idéia do pluralismo jurídico, de um direito oficial , do Estado, e outros, da 

sociedade. 

Soriano (1997, p.369-3 78), ao estudar os sentidos e o alcance do Direito alternativo na 

América Latina, ressalvando a dificuldade de fazê-lo sem ser reducionista, distingue três 

concepções. Assim, observa inicialmente que há uma convergência basilar nos sentidos 

originais da tenninologia - uso alternativo e direito alternativo -, configurando uma 

concepção estrita; após, identifica uma segunda, ampla, que associa todas as probabilidades 
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de alternância jurídica, dentro e fora do direito estatal ; e, finalmente, uma terceira, 

intermediária, que congrega os três sentidos encontrados na história do movimento 

alternativo, na qual identifica o caso brasileiro 12
• 

Nessa mesma linha, é pertinente refletir sobre a possibilidade de conceber novos 

modos de conhecer a realidade do Direito e de repensar seus paradigmas, propósito central 

deste trabalho. 

Assim, no terceiro capítulo, enfoco a inscrição técnica e cultural dos currículos 

jurídicos, inspirada em contribuições de Basil Bernstein, e com apoio em Thomas Popkewitz. 

Considerando o conhecimento educacional um importante regulador de estruturação 

da experiência de socialização produzida pela escola, e identificando como relações-chave o 

currículo, a pedagogia e a avaliação, Bemstein contribui com argumentos que possibilitam 

compreender a construção social do discurso pedagógico e suas diversas práticas, e perceber 

como os currículos e as decisões pedagógicas podem manter as relações e estruturas de poder. 

A partir do marco teórico bernsteiniano, é possível articular macro e micro níveis de análise. 

A ênfase à importância da relação existente entre poder e conhecimento é discutida por 

Popkewitz, que apresenta relevantes argumentos para refletir sobre a reforma educativa, 

entendida como uma alteração nos parâmetros de regulação social. A ligação que o autor 

estabelece entre regulação e conhecimento reveste-se de especial significado para este 

trabalho, considerando-se que é a partir da regulação que se realizam a seleção, a organização 

e a avaliação do conhecimento. Assim, o estudo das continuidades e descontinuidades nos 

princípios classificatórios do conhecimento consubstanciado na reforma educativa, constitui 

importante referencial para compreender as inovações curriculares. 

A seguir, no quarto capítulo, apresento o relato e a análise dos dados da pesquisa 

empírica realizada junto à Faculdade de Direito de Pelotas, bem como seus desdobramentos . 

A este, segue-se o capítulo relativo à inscrição estrutural e ética, que considero 

predominantemente interpretativo 13
. Escrito após a pesquisa de campo, incorpora, para além 

da análi se, alguns estudos teóricos, com base em Bemstein (1998 e 2000), que se fizeram 

12 Ramón Sori ano (1997, p.372), ao referir-se aos hi stóricos altemativos brasileiros , cita J .A. de la Ton e ( 1990), 
E. de Lima Arruda Jr. (1 99 1) e A. de Bueno Carvalho (1 993), de quem também se va le com referência à 
explicitação das três dimensões na alternância jurídica. 
13 Inspiro-me, nes te sentido, em Wolcott ( 1994) que, ao estudar a transformação dos dados qualitati vos na 
pesquisa, considera a interpretação como a etapa dedicada a ques tões processuais de significados e contex tos , 
quando o pesquisador transcende dados fatuais e cuidadosa análi se. 
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necessários. Minha atenção está voltada, nesta etapa, para a pedagogização do discurso 

jurídico e sua inscrição ética, tendo presente a preocupação deste trabalho com inovações e 

qualidade do ensino jurídico. 

Finalizando o estudo, no último capítulo, foco a inscrição dramatúrgica, com base nos 

resultados do estudo e na discussão teórica desenvolvida. Apresento, ao final, uma proposta 

de socialização do discurso jurídico. 

Cabe, ainda, destacar a contribuição decisiva dos estudos de Goffman (1988), CUJa 

perspectiva analítica inspirou a adotada nesta proposta. 

1.1 Justificativa 

O ensino jurídico trata de um conhecimento cuja importância é incontestável, uma vez 

que sua finalidade é regular a vida em sociedade. 

Por outro lado, paradoxalmente, a história deste ensmo no Brasil evidencia que a 

formação docente não foi valorizada 14
. Tal fato reflete-se na carência de estudos pedagógicos 

que tenham por objeto a ação educativa neste campo do ensino, bem como na falta de 

profissionais do Direito com formação docente. 

Atualmente, acadêmicos, docentes e profissionais do campo jurídico, bem como 

órgãos do Governo e entidades profissionais participam dos debates em torno da crise 

enfrentada pelo Ensino Jurídico, buscando sua superação. No entanto, para a sua análise, 

bastante complexa, regra geral não são reivindicadas contribuições do campo da Educação e 

de outras igualmente relevantes. Esta situação especial , em meu entendimento, reforça o 

investimento deste estudo. 

Tendo como contexto analítico as decisões pedagógicas dos docentes da Faculdade de 

Direito da UFPel, este trabalho conhibui para compreender o ensino que ali se desenvolve, a 

Refonna Educativa em curso, assim como algumas experiências inovadoras em seu próprio 

14 As caiTeiras do Estado, o exercício profiss ional da profi ssão liberal advocatícia e, inclusive, a can-eira política, 
seguidamente abraçada por bacharéis em Direito, apresentam-se predominantes nas opções dos egressos dos 
cursos jurídicos no Bras il. 
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âmbito. Ao focar as regras subjacentes que configuram a construção social do discurso 

pedagógico jurídico e suas práticas, bem como as formas de comunicação que estão na base 

do processo pedagógico, possibilita o entendimento de como as relações de poder e de 

controle se apresentam para incluir ou excluir, para privilegiar ou marginalizar. 

Além da contribuição específica ao caso estudado e dos subsídios que este pode 

proporcionar a outras instituições de ensino jurídico, a investigação, ao articular o Campo 

Pedagógico do Ensino Jurídico ao Campo Jurídico, proporciona elementos para a 

compreensão da educação jurídica no país e de possibilidades de mudança. 

Acresce-se o argumento de que a pesquisa realizada destaca a importância e o 

potencial de um campo ainda inexplorado no Brasil: o da Pedagogia Jurídica. 

1.2 Objetivos 

Este estudo teve como objetivo geral construir um corpo de conhecimentos sobre as 

decisões pedagógicas no ensino jurídico, na perspectiva de refletir sobre novas fonnas de 

conhecer a realidade do Direito e de repensar seus paradigmas. Tem-se em vista identificar 

experiências inovadoras numa perspectiva emancipadora, ou seja, que constituam ruptura com 

relação aos paradigmas vigentes, transição para um novo padrão ou, ainda, reconfiguração de 

saberes/poderes/conhecimentos (SANTOS, 1989). 

1.3 Metodologia 

Considerando que a metodologia deve ser adequada ao objeto de estudo, esta pesquisa 

utiliza uma abordagem qualitativa com base, principalmente, em Bogdan e Biklen (1994) e 

Becker ( 1994). 

Inspirada nos fundamentos teóricos dos autores mencionados relativos ao tema, elegi a 

modalidade de pesquisa etnográfica. Esta é caracterizada por Bogdan e Biklen ( 1994, p.59) 

como a que apresenta como "principal instrumento organizativo e conceitual de interpretação 

de dados" o "conceito de cultura" . 
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Alguns autores, como Spradley ( apud BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.60), assinalam 

que "o conceito de cultura como conceito adquirido tem muito de comum com a Interação 

Simbólica". A propósito, Goffman (1985, 1989) contribuiu com importantes argumentos para 

o delineamento da metodologia deste estudo. 

O plano de pesquisa e o contexto analítico (decisões pedagógicas) apresentaram-se 

apropriadas para os objetivos do estudo de caso. Este se traduz, segundo Bogdan e Biklen 

( 1994, p.89), na observação minuciosa de "um contexto ou indivíduo, de uma única fonte de 

documentos ou de acontecimentos específicos". De acordo com Becker ( 1994, p.118), o 

estudo de caso geralmente tem um duplo escopo. De uma parte, busca uma "compreensão 

abrangente do grupo em estudo", o que envolve saber "quem são seus membros", "suas 

modalidades de atividade", "como elas se relacionam umas com as outras e como o grupo está 

relacionado com o resto do mundo". De outra parte, ao mesmo tempo, o estudo de caso ainda 

visa a produzir "declarações teóricas mais gerais sobre o processo e estruturas sociais" . 

No intuito de construir um corpo de conhecimentos sobre as decisões pedagógicas no 

ensino jurídico desenvolvido na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, esta 

última foi considerada, no âmbito deste trabalho, como um estabelecimento social. Para 

Goffman ( 1988, p.218), um estabelecimento social "é qualquer lugar limitado por barreiras 

estabelecidas à percepção, no qual se realiza regularmente uma fonna particular de atividade". 

Nos estabelecimentos sociais fundamos nossos "eus", nossas identidades (GOFFMAN, 1985, 

p.231). 

Em minha perspectiva, a partir de Estigma (GOFFMAN, 1988), é possível estudar as 

possibilidades de contribuição de análises de situações sociais ou de estabelecimentos sociais 

educacionais do ponto de vista da manipulação da impressão, incluindo a identificação da 

equipe de atores que cooperam para apresentar à audiência uma dada definição de situação, os 

papéis desempenhados por esses atores e sua influência sobre o se/f Este trabalho enseja uma 

reflexão sobre as crenças, idéias, valores relacionados à impressão da realidade apresentada, à 

concepção idealizada da situação, à cooperação entre atores e audiência, aos controles sobre 

os contatos e à regulação do que é trabalhado. 

Este quadro de referência, fom1al e abstrato, no entendimento do mencionado autor, 

possibilita sua aplicação a qualquer estabel ecimento social. Destaca, ainda, a confonnidade 

deste com questões dinâmicas, "criadas pela necessidade de sustentar uma definição de 
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situação que foi projetada diante de outras pessoas" (GOFFMAN, 1985, p.219). Ao referir-se 

à definição de situação, o autor embasa-se no conceito de William Thomas ( 1972). Para este 

último, "os atos do comportamento humano autodeterminado pressupõem uma etapa prévia 

de exame e deliberação, denominada 'definição de situação"'. Thomas (1972) observa que 

não só atos concretos são dependentes do que denomina "definição de situação". Argumenta 

que, gradativamente, "uma política de vida" e "a personalidade do próprio indivíduo" 

direcionam-se a partir de tais definições . 

Assim, afinna Gof:finan (1985, p.221-222), o encontro de um indivíduo com outros faz 

com que ele projete uma "definição da situação" da qual uma parcela é o próprio "conceito de 

si mesmo". 

Considerando estudos realizados (LEITE, 1999), argumentei que esta abordagem 

acrescida da articulação de diferentes perspectivas ao caso investigado, poderia ser apropriada 

e desafiadora para estudos na área da educação. Realmente, assim se mostrou . 

Assim, inspirada em Goffman ( 1988), trabalhei com as cinco perspectivas que, julgo, 

foram empregadas em Estigma, a saber, política, técnica, cultural e dramatúrgica (LEITE, 

1999). A elas articulei uma perspectiva ética. 

A perspectiva política interessa-se pelas ações que "cada participante (ou classe de 

participantes) pode exigir dos outros participantes, das formas de privações e concessões que 

podem ser conferidas a fim de reforçar essas exigências, e dos tipos de controle social que 

orientam este exercício de direção e uso de sanções" (GOFFMAN, 1985, p.220). 

A perspectiva técnica considera sua eficiência "como sistema de atividade 

intencionalmente organizada para a realização de objetivos predetenninados" (GOFFMAN, 

1985, p.219) . 

A perspectiva cultural estuda os valores morais que influenciam a atividade nos 

estabelecimentos sociais, "valores referentes à moda, aos costumes e questões de gosto, à 

polidez e ao decoro, às finalidades últimas e às restrições normativas sobre os meios, etc." 

(GOFFMAN, 1985, p.220). 

A perspectiva estrutural considera "as divi sões horizontais e vet1icais, as condições 

sociais e formas de relacionamento social que ligam os vários grupos uns aos outros" 

(GOFFMAN, 1985, p.220). Os fatos relativos a um estabelecimento interessam a cada 
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perspectiva em particular, mas cada uma "impõe sua prioridade e ordem a estes fatos" 

(GOFFMAN, 1985, p.220). 

Feitas essas afirmações, o autor refere-se a uma quinta perspectiva, a abordagem 

dramatúrgica que, como as outras, pode ser empregada "como ponto final de análise, como 

um meio final de ordenar os fatos". Isto implicaria "descrever as técnicas da manipulação da 

impressão empregadas num dado estabelecimento, os problemas mais importantes desta 

manipulação no estabelecimento, a identidade e as inter-relações das várias equipes de 

representação que nele operam". Os fatos relativos à manipulação da impressão cumprem 

ainda um papel em aspectos de importância em outras perspectivas (GOFFMAN, 1985, 

p.220). 

Vali-me também das contribuições das pesquisas sobre a educação superior do GEU 

Grupo de Pesquisa sobre a Universidade - UFRGS, mais especificadamente das pesquisas 

"Para a Revitalização do Ensinar e Aprender na Universidade" e "Inovação e Avaliação da 

Universidade: impacto e mudanças". Em minha perspectiva, elas têm aportado significativos 

avanços nas questões do conhecimento, na perspectiva de uma universidade competente, de 

qualidade e comprometida com a realidade social. Igualmente, têm proporcionado o estudo 

das questões políticas sobre a Pedagogia Universitária 15
, relacionadas a estruturas de poder 

das profissões correspondentes a cada curso de graduação no interior da estrutura social. 

Importa notar que os instrumentos de coleta de dados planejados (Anexos 9 e 1 O) 

inspiraram-se nos testados e utilizados na Pesquisa "Para a Revitalização do Ensinar e do 

Aprender na Universidade". 

1.3.1 Problema e desafios 

Diante da situação do curso aludido, com problemas identificados e assumidos em seu 

currículo 16
, com uma refonna recentemente implantada e com previsão de novos 

15 Ver, entre outros, Denise Leite (org.) Pedagog ia Universitária: conhec imento, ética e política no ensino 
superior. Porto Alegre: Ed. Universidade, UFRG S, 1999 ; Denjse Leite e Marili a Moros ini (org. ) Universidade 
Futurante: produção do ensino e inovação. Campinas: Papirus, 1997; Cunha, M.I. O Professor Universitário na 
Transição de Paradigmas . Araraquara: JM Editora, 1998. Igualmente uma série de dissertações e teses foram 
produzidas no Bras il nos últimos cinco anos . 
16 Ver, neste sentido, a descri ção sucinta que apresento sobre o assunto, no terce iro capítulo. 
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desdobramentos, propus-me a construir um corpo de conhecimentos sobre as decisões 

pedagógicas e a identificar inovações. 

Para tanto, embasei-me, principalmente, em Basil Bernstein 17 (Currículo), Boaventura 

Santos (Conhecimento) e Thomas Popkewitz (Poder). Referencial significativo a este trabalho 

também aportam os estudos de Kant (1993) e Bourdieu (1984). 

Como fiz referência, considero de especial relevância os estudos desenvolvidos nas 

pesquisas "Para a Revitalização do Ensinar e do Aprender na Universidade" e "Inovação e 

Avaliação: impacto e mudanças". 

De acordo com Leite; Cunha e Morosini ( 1996, p .l7), para fazer uma intervenção na 

melhoria da qualidade dos cursos de graduação, é fundamental identificar os mecanismos que 

obstaculizam as mudanças . 

O que compreendo por mudanças? 

Como esta proposta envolve contribuições de autores de diferentes perspectivas, 

procurarei , ao me reportar à "revolução copernicana" de Kant 18 (CHAUI, 2000, p.75-88), 

traduzir o sentido da mudança, da inovação, neste trabalho. Como é bastante conhecido, Kant 

defendeu uma revolução na filosofia, colocando no centro a própria razão, dando prioridade 

ao sujeito do conhecimento, enquanto empiristas e inatistas davam prioridade ao objeto do 

conhecimento. 

Hegel , diante dos conflitos filosóficos, tem outra posição. Afinna que tais conflitos 

"são a história da razão, buscando conhecer-se a si mesma," e graças a estes, a Filosofia, pode 

chegar à razão como síntese (CHAUI, 2000, p.82). Sucintamente, podemos afirmar que sua 

concepção configura-se como "cumulativa e otimista da razão" (op. cit., p.84) . 

Mas a solução kantiana é diferente: deslocando a realidade exterior e os objetos do 

conhecimento do centro daquilo que era considerado o centro, invertendo as posições com 

relação ao sujeito, criou uma ruptura que não pode ser considerada como "cumulativa" . 

17 Bemstein ( 1996, p. 255) postulou que "entre o poder e o conhecimento e entre o conJ1ec imento e fonnas de 
consciência está sempre o dispositivo pedagógico". V.também Bernstein (1998, p. IOI -102; 1996, p.287). 
18 No prefácio da segunda edição da obra Crítica da Razão Pura, o autor descreveu sua fil oso fi a crítica como 
desemolando-se em confom1idade com "hipótese primária de Copérnico" (apud CA YG ILL, p.282). 
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Assim, a posição kantiana tem maior afinidade com os estruturalistas, para os quais "a 

estrutura passada e a futura são diferentes entre si" e, também diferem da estrutura presente, 

sem interessarem-se pelo acompanhamento temporal dessas passagens (CHAUI, 2000, p.84). 

Filósofos franceses como Foucault e Derrida, ao estudarem a história da Filosofia, das 

ciências e da sociedade, inspirados no estruturalismo, concluíram que razão é história, muda 

temporalmente, mas não é cumulativa, progressiva, evolutiva e contínua. Afirmam os 

mencionados pensadores que uma teoria, quer filosófica ou científica, e uma prática, seja 

ética, política, artística "são novas justamente quando rompem as concepções anteriores e as 

substituem por outras completamente diferentes, não sendo possível falar numa continuidade 

progressiva entre elas"( ... ) (CHAUI, 2000, p.84-85). 

Dois outros autores, Santos e Popkewitz, em seus estudos, falam em rupturas, 

descontinuidades. Boaventura Santos (2000), como pensador crítico pós-moderno, trabalha, 

em meu entendimento, com uma concepção de mudança paradigmática, inspirado em Kuhn 19 

(1970). 

Como bem observa Popkewitz ( 1994, p.200), ao referir-se às contribuições de Kuhn 

(1970), "as distinções entre a fonna como a verdade é contada na ciência normal e na ciência 

revolucionária, por exemplo, não são cumulativas"; elas envolvem "rupturas na crença e na 

cognição, que ocorrem no interior de conjunturas históricas particulares" . 

Assim, em meu entendimento, Boaventura Santos (2000) refere-se a "novas formas de 

conhecer", na perspectiva de "uma ciência prudente para uma vida decente". Está, creio, 

destacando a importância de novas formas de conhecer, relacionando a novas idéias de 

verdade e considerando a base social da diferença. 

Igualmente, quando se propõe a apresentar um enquadramento teórico para a 

compreensão das relações entre direito, poder e conhecimento, baseia-se na crítica dos 

paradigmas dominantes, em relação à ciência e ao senso comum, e em relação ao direito e 

poder estatais . 

19 Para Kuhn (J 978 , p. 125), revo luções científicas são aqueles episódios de desenvo lvimento não-cumulati vo, 
nos quais um paradigma mais antigo é total ou parc ialmente substituído por um novo, incompatí vel com o 
anterior. 
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A partir das contribuições de Santos, proponho as questões a seguu: é possível 

conceber novas formas de conhecer o Direito? São possíveis inovações no ensino jurídico? 

Popkewitz (1994 e 1997) fala também em rupturas, descontinuidades, embasando-se, 

também em Kuhn. Mas, ao pensar em mudanças conceituais, evidencia uma perspectiva 

diferenciada (POPKEWITZ, 1994, p.200). Assim, ressalta o sociólogo norte-americano pós

estruturalista, "a forma como as pessoas contam a verdade sobre o mundo é parte das 

transformações sociais pelas quais as relações com o mundo e com nossos 'eus' são 

estabeleci das". 

Para esclarecer seu argumento, utiliza-se dos estudos de Foucault, que identifica o 

nascimento da medicina moderna nas mudanças sobre a doença (POPKEWITZ, 1994, p.200). 

De um olhar que relacionava o funcionamento do organismo como um todo, a nova forma de 

'ver' possibilitou "um olhar clínico médico que via tecidos particulares relacionados a 

patologias de órgãos individuais". Tais configurações "ocorreram ao longo do 

desenvolvimento do hospital de ensino e de outros locais institucionais nos quais a medicina 

era praticada", mas não se constituíram como progressos em série: são reflexos da história de 

uma época de movimentos em diferentes ritmos. 

Os três autores coincidem em reconhecer o mundo socialmente construído e a razão 

como centrais à mudança social. No entanto, para Popkewitz, como para Bernstein, há um 

deslocamento do sujeito. 

Popkewitz ( 1994, p.195) enfatiza a relação entre poder e conhecimento. Para este 

autor, o foco está na "fonna com que os espaços discursivos são construídos para organizar e 

produzir subordinação". 

É importante observar, ainda, o uso da linguagem. Quando falamos, podemos não ser 

"nós", "mas a linguagem que nos foi dada" por meio de construções sociais do passado. O 

mencionado autor destaca a mudança histórica como uma ruptura na estruturação do 

conhecimento (POPKEWITZ, 1994, p.l95-196). 

A partir dos estudos deste autor, fonnulo algumas questões: 

Como viemos a pensar na refonna do cun·ículo do curso de Direito do modo como 

pensamos? 
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Como é que viemos a enfocar os problemas referentes ao ensino juridico da forma 

como o fazemos? 

Passo a considerar as decisões pedagógicas com base em Basil Bemstein (1997, 1998). 

No âmbito deste trabalho, entendo decisões pedagógicas como as realizações do discurso 

pedagógico sobre currículo, pedagogia e avaliação, em um campo determinado. A 

traduzibilidade dessas decisões envolve uma tarefa bastante complexa, exatamente pelas 

relações de distribuição de poder e controle social que envolvem . 

O campo pedagógico é um campo de recontextualização. O mencionado autor define 

o discurso pedagógico "como uma regra que engloba e combina dois discursos: um discurso 

técnico, que veicula destrezas de distintos tipos e as relações que as unem" (discurso 

instrutivo) e "um discurso de ordem social dominante" (discurso de regulação). Assim, 

identifica que o discurso pedagógico é "um princípio mediante o qual se apropriam outros 

discursos, estabelecendo-se entre eles uma relação especial, com a finalidade de sua 

transmissão e aquisição seletivas". O discurso pedagógico é "um princípio 

recontextualizador". Este se apropria, relaciona seletivamente outros discursos e estabelece 

sua ordem. Não se confunde, portanto, com os discursos que recontextualiza (BERNSTEIN, 

1998, p.62-63). 

Assim, tomam-se pertinentes questões acerca das decisões pedagógicas no ensmo 

juridico sobre o "quê" ensinar, categorias, relações e conteúdos do conhecimento a serem 

transmitidos, e o "como", a maneira de transmissão, o enquadramento. Ambos implicam 

recontextualização. 

Como são realizadas atividades de seleção de conteúdos e de recontextualização no 

ensino juridico? Estas são geradas por forças situadas fora do campo? Como? 

Quem são os criadores do discurso juridico recontextualizado? 

O processo de recontextualização no campo jurídico possibilita rupturas? 

Considerando as contribuições de Kant, entendo oportuno refletir sobre possíveis 

conflitos e sobre a autonomia das decisões pedagógicas. Assim, são percebidos conflitos no 

interior da faculdade entre alunos, professores e gestão da universidade? E entre a Faculdade 

de Direito e as demais faculdades da universidade? E entre a faculdade e a sociedade? Os 

possíveis conflitos são considerado e valorizados nas decisões pedagógicas? 
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É possível reconhecer a autonomia relativa das decisões pedagógicas nos vários 

processos que lhe competem, conforme o enfoque bemsteiniano, nas definições sobre o 

currículo, a pedagogia e a avaliação? 

Tendo em vista que, no curso enfocado, há uma série de definições curriculares 

articuladas a partir da colaboração do Ministério da Educação e de uma entidade profissional, 

toma-se oportuno o questionamento sobre suas relações com o curso, com as definições 

curriculares, sobre seus possíveis conflitos. Considerando Bourdieu, como compreender o 

"jogo" e as "estratégias"? Como se relacionam estes fatos com as decisões pedagógicas? 

Igualmente, parece-me oportuno considerar que grande parte dos docentes do curso 

atuam em atividades típicas do "campo da produção" no "campo do controle simbólico" 

(BERNSTEIN, 1997, p.l43). Como se articulam estas ações no âmbito das decisões 

pedagógicas no curso jurídico? 

Para analisar o contexto onde se processa o ensino jurídico, tomou-se como objeto de 

estudo a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, considerando-a como um 

estabelecimento social educacional, conforme referencial de Goffman20 (1985, p.218). 

Procurou-se interpretá-la "em seu processo de interação institucional", a partir da articulação 

do que considera o mencionado autor as perspectivas "habitualmente empregadas implícita ou 

explicitamente no estudo dos estabelecimentos sociais como sistemas fechados"2 1
, ou seja, 

técnica, política, estrutural e cultural. A estas, o autor acrescenta uma quinta perspectiva, a 

dramatúrgica (GOFFMAN, 1985, p.219-220). 

Considerando as características específicas do contexto a ser analisado, no plano ético 

e valorativo, articulou-se uma mais: a perspectiva ética. 

A seguir, nos dois próximos capítulos, ambos teóricos, abordo a inscrição política dos 

Cursos Jurídicos e a inscrição técnica e cultural de seus currículos . 

20 Ver página 28 . 
2 1 Um estabelec imento soc ial fechado não significa ausência de re lações com o todo soc ial. 
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2 INSCRIÇÃO POLÍTICA DOS CURSOS JURÍDICOS 

Neste capítulo, pretendo estudar os sentidos e significados dos Cursos de Direito ao 

longo da história. Para tanto, privilegio as relações entre ciência, direito e poder, com base em 

estudos de Kant (1993), Bourdieu (1984), Bobbio (1993) e Boaventura Santos (1995, 1995a, 

2000, 2002). Utilizo a idéia da inscrição política tendo como referência estudos de Goffman 

(1985, p.219-220). Segundo o autor, esta se interessa pelas ações que cada grupo ou classe de 

participantes de um estabelecimento social pode exigir dos outros participantes, "das formas 

de privações e concessões que podem ser conferidas" com a finalidade de acentuar tais 

exigências e "dos tipos de controle social que orientam este exercício de direção e uso de 

sanções". Considero inicialmente a via epistemológica crítica inaugurada na modernidade por 

Kant e foco o cenário da Universidade de Koenigsberg analisado pelo autor. Em segundo 

lugar, abordo o trabalho de Bourdieu (1984) sobre o sistema universitário francês. O 

desenvolvimento do capítulo contempla, ainda, uma retomada das origens da universidade e 

dos cursos de Direito. A seguir apresento estudos de Bobbio (1993) sobre o positivismo 

jurídico. Finalmente trago importantes argumentos de Boaventura Santos que elege como 

campos analíticos a ciência, o direito e o poder, na perspectiva de reinventar caminhos para a 

emancipação social. 

Em sua obra O Conflito das Faculdadei 2
, Kant23 trata das relações entre o saber e o 

poder, mais especificamente entre a Universidade e o Estado, analisando as relações da 

22 Em O Conflito das Faculdades (Der Streit der Fakultaten, 1798), Kant apresenta três ensa ios escritos em 
diferentes épocas e com distintos fin s, desenvolvendo uma análise da disputa entre faculdades do seu tempo. No 
prefácio, apresenta uma carta de censura recebida de Frederico Guilhem1e, rei da Prúss ia, que o adve11e por ele 
aplicar mal sua fil osofi a, em Da religiào nos limites da simples razão, bem como sua resposta ao rei . 
23 Kant nasceu, passou a vida e lecionou em Koenigsberg. A Universidade de Koenigsberg estava 
composta pelas quatro faculdades tradic ionais, as três "faculdades superiores" de Teologia, Direito e 
Medicina, e a "faculdade inferior", de Fi loso fi a. Como Frederi co Guilherme I entendia que a função fundamental 
das universidades era educar servidores públicos - espec ialmente cléri gos - advogados e clínicos, detenninou 
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Faculdade de Filosofia, considerada "inferior", com as três faculdades "superiores", de 

Teologia, Direito e Medicina. O conteúdo reflete a tensão, nas últimas décadas do século 

XVIII, entre as exigências das faculdades dedicadas à formação profissional de clérigos, 

advogados e médicos, e a Faculdade de Filosofia, para tratar filosoficamente sobre questões 

teológicas, jurídicas e médicas. Em meu entendimento, o contexto analítico da obra, o conflito 

entre duas classes de faculdades da Universidade, se dá no âmbito das relações intra e extra 

muros, ou seja, entre as faculdades, o Estado e a sociedade . 

O autor oferece uma visão da universidade, considerando-a como uma entidade 

coletiva erudita, autônoma, destinada à realização pública de todo o conjunto do saber24 e, 

como tal, com a competência de criar e conferir os títulos respectivos. Para tanto, de acordo 

com a divisão do trabalho, eram nomeados "tantos mestres públicos [ ... ] quantos os ramos da 

ciência". Estes professores, considerados depositários do saber, formavam uma espécie de 

entidade coletiva erudita: a universidade. A autonomia desta decorria de sua natureza erudita . 

Através das faculdades, concebidas como pequenas sociedades diferentes entre si, a 

universidade admitiria alunos e, após exame prévio e por sua autoridade, forneceria à 

sociedade mestres livres (não seus), chamados doutores, como ''uma categoria universalmente 

reconhecida" (KANT, 1973, p.19-20). 

Reportando-se a vários grupos soc1ms, o autor permite uma visão da sociedade da 

época e de suas relações. Além dos chamados eruditos "corporativos" da universidade, refere

se aos "independentes" que, por cultivarem uma grande parte do saber, constituíam 

corporações livres (Academias, Sociedades da Ciência), e aos amadores, que viviam no estado 

de natureza da erudição, de fonna individualista, sem prescrição e regulamentos públicos 

sobre seu desenvolvimento ou difusão do saber (KANT, 1973, p.20). 

Kant (1973, p.20) distinguia também os autênticos eruditos, dos letrados (os que 

fizeram estudos). Estes, como instrumento do governo, investidos num cargo para um fim 

pmiicular, precisavam reter apenas os conhecimentos necessários para cumprir uma função 

pública, ou seja, o conhecimento empírico dos estatutos de sua função . Por isso, podiam ser 

identificados como homens de afazeres ou técnicos do saber. Como instrumento do governo, 

que os estudantes se inscrevessem em uma das três faculdades superiores. Apesar de não haver certeza em qual 
Kant se matri culou, sabe-se que elegeu a " faculdade inferior" de Filosofi a, como campo profi ssional. 
24 Chauí (2000, p. l 06-1 07), ao estudar as exigências fundamentais da verdade, identifica , entre elas, a da 
transmiss ibilidade: os "critérios, princípios, procedimentos, percursos e resultados do conhec imento devem 
poder ser ensinados e discutidos em público" . Rep011a-se expressamente a Kant, afim1ando " termos direito ao 
uso público da razão" . 
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eclesiásticos, magistrados e médicos possuíam "uma influência legal sobre o público e 

formavam uma classe particular de letrados que não eram livres de fazer uso público do 

saber", este sob censura das faculdades. Como se dirigiam diretamente ao povo, considerado 

ignorante , tendo poder de ação executiva e/ou legislativa em sua área de competência, eram 

rigorosamente controlados pelo governo, para não descuidarem o poder judicial, de 

competência das Faculdades. 

Ao enfocar o interior da Universidade, o mencionado autor esclarece os critérios que 

norteiam a organização institucional, bem como as peculiaridades das faculdades, oferecendo 

elementos para a compreensão da problemática conflitual . 

A organização da instituição universitária, no que diz respeito às classes e faculdades , 

revela a ingerência e o interesse do governo, e não a decisão autônoma da comunidade 

erudita. O interesse governamental traduz-se na intenção de manter uma influência forte e 

permanente sobre o povo. Para esta finalidade, o governo vale-se de três motivos na seguinte 

ordem: o bem eterno de cada um, o bem civil como membro da sociedade e o bem corporal 

(vida longa com saúde) (KANT, 1973, p.24). 

Segundo a razão , a ordem de precedência costumeiramente assumida entre as 

faculdades superiores seria: faculdade de Teológica, faculdade de Direito e faculdade de 

Medicina . 

De acordo com o instinto natural, esta ordem estaria invertida. O médico conservaria a 

vida do homem, o jurista seus bens contingentes e, em último lugar, quase à beira da morte, o 

homem buscaria o eclesiástico. 

As três faculdades superiores (Teologia, Direito e Medicina), "aquelas em cuJas 

doutrinas o governo está interessado", fundam o ensino "na escrita", proporcionando uma 

fonna pennanente, acessível , por meio da qual o povo pode se guiar. Tal escrito contém 

"estatutos", "doutrinas que emanam do arbítrio de um superior" (não promanam da razão). 

Assim, o governo pode exigir a obediência do que foi por ele sancionado. Este argumento é 

válido também para o código, que poderia se deduzir da razão. No entanto, toma por 

fundamento a ordem de um legislador externo. A concepção do código como canon25 faz com 

25 A base histórica da diferença entre ca11o11 e 01ga11011 adotada por Kant é a crítica do organo11 Aristotélico por 
Epicuro (341 -27 1 a.C.) . Este propôs um cânone das regras para efetuar juízos COITetos. Esta noção peJTnite 
ampliá- la para "ca racteri zar todo o empreendimento críti co". Assim, afi1ma-se que a fil osofi a crítica propicia as 
regras "para di stinguir entre juízos verdade iros ou falsos, embora não proponha imediatamente uma expos ição 
sistemáti ca dos juízos corretos e os meios a usar para ampliá- los" (CA YGILL, 1995 , p.48) . 
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que os livros redigidos pelas faculdades se caracterizem pretensamente como compêndio do 

seu espírito, buscando uma noção compreensível e o uso "seguro da coisa pública (pelos 

eruditos e iletrados)", v.g. "os livros simbólicos" (KANT, 1993, p.24-25). 

A "faculdade inferior", cujo objetivo se resume em velar pelo interesse da ciência, 

pode lidar livremente com as suas proposições. Referindo-se ao conceito e divisão da 

"faculdade inferior", Kant (1993 , p.30) identifica a classe da universidade que "se ocupa de 

doutrinas que não são aceitas como princípio regulador à ordem de um superior". Ao poder de 

julgar com autonomia, com liberdade, Kant identifica a razão. Assim, a Faculdade de 

Filosofia "deve responder pela verdade das doutrinas" que acolhe ou admite sob a legislação 

da razão, e não do governo. Sua missão seria, portanto, a crítica pública ( op. cit., p.31 ). 

Nessa linha de pensamento, Kant (1993 , p.25) observa que o teólogo bíblico "não vai 

buscar os seus ensinamentos na razão, mas na Bíblia"; tampouco o professor de Direito vai 

procurá-lo no direito natural, "mas no direito consuetudinário"; igualmente o médico não vai 

buscar o seu "método terapêutico destinado ao público na física do corpo humano, mas no 

ordenamento médico". 

Ainda, quando uma das "faculdades superiores" atreve-se a admitir alguma coisa 

como derivada da razão, o mencionado autor registra a ocorrência de uma situação de ofensa 

à autoridade do governo, bem como identifica a entrada no campo da Filosofia, que se 

relaciona com este último em condições de igualdade e liberdade. A partir destas 

considerações, Kant explica por que as faculdades superiores devem cuidar de "não contrair 

um casamento desigual com a faculdade inferior, mas de habilmente mantê-la a uma distância 

respeitosa de si, para que a consideração dos seus estatutos não sofra qualquer dano por meio 

do sofismar da última" (KANT, 1993, p.25-26). 

Relativamente à peculiaridade da Faculdade de Direito, Kant ( 1993, p.27 -29) observa 

que ao jurista erudito, como funcionário do governo, não é permitido julgar sobre o justo e o 

injusto segundo seus conceitos próprios, mas apenas "de acordo com a prescrição do Poder 

Legislativo". 

Torna-se necessário, pois, que no âmbito da Universidade se dê à comunidade erudita 

uma faculdade que tenha a liberdade de "j ulgar todas as ordens que têm a ver com o interesse 

científico, isto é, com o da verdade, em que a razão deve estar publicamente autorizada a 

falar" (KANT 1993, p.22). Dessa fonna, na perspectiva de Kant, a Faculdade de Filosofia 
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serve para controlar e ser útil às três "faculdades superiores", porque tudo, segundo o autor, 

depende da verdade26
. 

O conflito entre as faculdades está relacionado à influência sobre o povo. Cada 

faculdade procura convencer o povo que "sabe melhor fomentar o seu bem-estar". Quanto ao 

modo como pensam conseguir isto, observa Kant, elas opõem-se entre si (KANT, 1993, p.34). 

As diferenças, objeções entre as faculdades são colocadas num nível erudito, ao qual o 

povo não tem acesso. Assim, este atém-se ao que lhe é orientado pelos funcionários nomeados 

pelo governo. Ocorre, por um lado, que a liberdade da Faculdade de Filosofia não deve ser 

restringida, mas, por outro, as "faculdades superiores", instruídas, lúcidas de seu dever, 

embora modificando sua exposição, seus meios, não alteram suas finalidades. Assim, os 

conflitos ocorrem sem muita polêmica, com alguma perturbação dos métodos de ensino então 

em vigor, mas com a total persistência da sua substância27 
. 

O povo, por sua vez, coloca seu bem-estar nos fins naturais. Pretende ser guiado pelos 

agentes que entendem do savoir faire, eclesiásticos, funcionários da justiça e médicos, 

atribuindo-lhes uma força mágica. Contra esta força, a faculdade filosófica não pode agir 

publicamente, não pode se opor ao poder que o público supersticiosamente atribui a esses 

agentes, nem às condutas passivas por eles orientadas. Quando as "faculdades superiores" 

adotam princípios semelhantes, entram em conflito com a "faculdade inferior". Tal disputa é 

considerada ilegal28 porque os agentes sequer consideram a transgressão às leis como um 

impedimento, mas como uma oportunidade para mostrar sua arte e habilidade (KANT, 1993, 

p.36). 

Kant observa que o princípio da legislação para as "faculdades superiores", que se 

atribui ao governo, "seria a própria anarquia por ele autorizada", identificando, assim, um 

conflito ilegal, essencial entre as faculdades "superiores" e a "inferior". Neste âmbito, afinna, 

o que alguém entende vantajoso para si "não se qualifica pura e simplesmente para a lei", 

26 Referindo-se à realidade, Kant usa duas palavras gregas: noumenon (" realidade em si, racional em si") e 
phainomenon ("realidade tal como se mostra ou se manifesta para nossa razão ou para nossa consciência"), 
afinnando que "só podemos conhecer o fenômeno". Assim, a verdade é "o encadeamento interno e ri goroso das 
idéias ou dos conceitos, sua coerência lógica e sua necess idade". É um "acontecimento intemo ao nosso 
intelecto", à nossa consciência (CHAUÍ , 2000, p. l 04). 
27 O sentido Kantiano de substância é definido em oposição complementar a acidente, sendo ambos 
"considerados em te1mos ontológicos de ex istência e tempo". Ass im, Kant mantém o nexo clássico de acidente e 
substância, traduzindo-a "para o modemo princípio da pem1anência e alteração" ."A pe1manência está para a 
alteração numa relação análoga à da substância para os acidentes" (CA YGJLL, 2000, p.9). 
28 Para Kant ( 1993 , p.36), "ilegal é uma di sputa pública das opiniões, [ .. . ] um conflito erudito quanto à 
subs1ância [ ... ]ou quanto àforma". Entendo que o autor usa a expressão " ilega l" no sentido de não-jurídico. 
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porém isto "não pode ser exposto como tal pelas faculdades superiores". Um governo, ao 

sancionar coisas semelhantes, ofende a própria razão e coloca em conflito as "faculdades 

superiores" com a filosófica. 

De outra parte, Kant (1993, p.37-39) aborda o conflito legal , inevitável, das 

"faculdades superiores" com a "faculdade inferior". Assim, considera que regras arbitrárias, 

embora sancionadas pelo poder competente, podem não se harmonizar com o que as doutrinas 

afinnadas pela razão entendem como necessárias. Tal conflito configura-se legal, exigem 

veredicto de um juiz, ou seja, de razão. Considerando, por um lado, o desejo de governar das 

"faculdades superiores" e, por outro, o direito e o dever da faculdade filosófica de dizer, senão 

"toda a verdade" publicamente, pelo menos garantir que o que for afirmado como princípio 

seja verdadeiro, identifica-se aqui uma disputa incessante. O mencionado autor argumenta, 

ainda, que este conflito nunca pode causar dano à reputação do governo. O que ocorre não é 

um conflito das faculdades com o governo, mas de uma faculdade com a outra, em nível 

universitário, fato ao qual ele pode assistir com tranqüilidade. 

As "faculdades superiores" são responsáveis perante o governo pela instrução e pelo 

ensino que ministram aos seus "homens de ação para a exposição pública". Estes se difundem 

"pelo público" como "comunidade civil" e, como podem "causar dano à influência do 

governo, estão sujeitos à sua sanção". Ao contrário, "as doutrinas e as opiniões que as 

faculdades têm de resolver entre si em nome dos teóricos, disseminam-se num outro gênero 

de público, a saber, no de uma comunidade erudita que se ocupa das ciências" (KANT, 1993, 

p.39). 

A partir da identificação das características e das finalidades do ensino das "faculdades 

superiores" e "inferior", e das reflexões desenvolvidas sobre as exigências da erudição e as do 

Estado29
, Kant mostra que a organização da universidade não depende do acaso e defende a 

liberdade acadêmica e a avaliação das forças que ameaçam a universidade, dentro e fora dela. 

29 A concepção de Kant relativa ao Estado envo lve duas class ificações: relativa à " fonna de soberania", que pode 
ser "autocrática, aristocráti ca ou democrática"; relati va a "fonnas de govemo", " republicana ou despóti ca". A 
fonna republicana aparta o poder executi vo do leg islativo, poss ível, em seu entendimento, "nas fonnas 
ari stocrática e autocrática de soberania". A democrac ia, dentre as f01mas de soberania, pela tendência a uma 
fusão entre o legislati vo e o executivo, é a que apresenta mais difi culdades para um governo republicano, no 
pensamento de Kant (CAYGlLL, 2000, p. l 28-1 29). 
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Ao tratar as relações entre saber e poder, Kant toma claro seu pensamento com relação 

à seqüência estabelecida por Bacon - saber/poder - , a que também se refere Santos30 (2000, 

p.l 65). No caso específico do direito, o poder estatal, segundo a perspectiva kantiana, gera 

saber. 

Os argumentos de Kant mostram uma imagem de universidade como uma comunidade 

erudita, distante do povo, centro de saber, pretensamente autônoma, pretensamente movida 

pelo interesse da verdade, estruturada de maneira a assegurar, de forma institucionalizada e 

controlada, os interesses do poder estabelecido. E isto ele mostra por meio do conflito das 

faculdades . 

Entre outros aspectos, são colocados em causa os modos como as "faculdades 

superiores" e "inferiores", no caso nos interessa a de Direito, pensam contribuir para o 

desenvolvimento do bem-estar da sociedade. São identificados limites à autonomia do saber 

(saberes sancionados) e demarcadas fronteiras de pensamento e de ação. Apesar das 

diferenças de espaço, tempo e de especificidades institucionais, entendo pertinente a reflexão 

sobre os compromissos da ciência, dos professores universitários, de suas decisões 

pedagógicas nos curriculos atuais, em uma perspectiva democrática. Cabem então 

questionamentos sobre como são organizados os curriculos dos cursos de Direito? Como 

foram definidos os conhecimentos corporificados nos curriculos atuais? Como se estabelecem 

interações institucionais através do conhecimento jurídico? Como as decisões pedagógicas 

articulam relações institucionais? Que relações de poder estão presentes no Ensino Jurídico? 

Igualmente, em minha perspectiva, torna-se pertinente refletir sobre o conflito no 

interior da universidade. Como faz Kant, é preciso valorizá-lo, analisá-lo criticamente, 

reconhecê-lo como constitutivo da própria idéia de universidade. 

Considero que o quadro teórico de Kant, na medida em que apresenta as características 

das diferentes faculdades, explícita também especificidades do que, mais tarde, Bourdieu 

(1983, 1984) vem a denominar campo científico. 

Por outro lado, a polarização delineada por Kant entre os dois grupos de faculdades foi 

incorporada à perspectiva analítica de Pierre Bourdieu, quando desenvolve estudos sobre o 

sistema universitário francês - H omo Academicus (1984). Nesta obra, este último autor 

30 Santos (2000, p. l65) observa que a seqüência saber/poder, demonstrada por Bacon, não se emprega da mesma 
maneira à ciência e ao direito. Nesta última área, "do século XIX em diante, o poder (estatal) iria gerar saber 
(pro fi ss ional)". 
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enfoca o conflito entre duas categorias de faculdades - uma, Ciências e Letras, e outra, 

Direito e Medicina - na luta pela primazia do pensamento e do discurso legítimo sobre o 

mundo social. Estuda a posição dessas faculdades em relação ao campo do poder, o grau de 

autonomia de cada faculdade diante desse campo, a estrutura e a organização de cada uma 

delas. Aborda, também, as formas de seleção, de incorporação e de distribuição de professores 

e investigadores pelas diferentes faculdades e suas respectivas hierarquias, a partir de alguns 

indicadores, como os "demográficos" e de "capital herdado ou adquirido", de "capital 

escolar", de "capital de poder universitário", de "capital de poder e prestígio científico", de 

"capital de notoriedade intelectual", de "poder político ou econômico" (BOURDIEU, 1984, 

p.65-69 e p.253-266). 

É possível identificar alguns conceitos-chave, como habitus, campo e estratégia. O 

conceito de habitus é considerado dos que mais destaca a originalidade de Bourdieu como 

sociólogo. O mencionado autor relaciona o habitus à "articulação de atitudes no espaço 

social". Este é considerado um terreno social porque nele "as posições formam um sistema de 

relações, baseado em interesses (poder) significativos e desejados pelos que as ocupam" 

(LETCHE, 1994, p.72). 

Ortiz (1993, p.15) observa que Bourdieu reinterpreta a idéia escolástica de habitus no 

interior do embate objetivismo/fenomenologia e define como: 

sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem 
como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera e estrutura as práticas 
e as representações que podem ser objetivamente 'regulamentadas' e 'reguladas' 
sem que por isso sejam o produto de obediência de regras, objetivamente adaptadas 
a um fm1, sem que se tenha necessidade da projeção consciente deste fim ou do 
domínio das operações para atingi-lo, mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente 
orquestradas sem serem o produto da ação organizada de um maestro. 

Nesta perspectiva, o habitus apresenta-se com a propensão de formar e guiar a ação. 

Porém, como ele se constitui produto das relações sociais, nonnalmente viabiliza a 

reprodução das próprias relações objetivas que o fmjaram ( op. cit., p.l 5). 

A análise de Bourdieu enfatiza a importância de estudar o modo de estruturação do 

habitus por meio das instituições de socialização dos agentes. 

Quando um ator social enfrenta uma situação específica, esta, segundo Bourdieu, 

encontra-se objetivamente estruturada. O ajustamento entre o habitus e essa situação 

possibilita criar uma teoria da prática que contemple não só "necessidades dos agentes" mas, 
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também, "a objetividade da sociedade". Bourdieu denomina "campo" essa esfera onde as 

posições dos agentes estão a priori fixadas . O campo constitui-se como o locus no qual se 

desenrola uma disputa entre os atores, no âmbito dos interesses específicos particulares da 

área envolvida. Assim, no campo da ciência observa-se a luta travada pela autoridade 

científica; no campo da arte, por sua vez, pugna-se pela legitimidade dos produtos artísticos 

(ORTIZ, 1983, p.19). 

A prática, conjunção do habitus e da situação, ocorre em um espaço que transcende a 

relação entre os atores (ORTIZ, 1983, p.l9). 

O campo é concebido como um espaço onde se exercem relações de poder. Sua 

estrutura decorre da repartição díspar de um quantum social ("capital social") o qual 

estabelece a posição que um determinado agente assume. A estrutura do campo pode ser 

compreendida adotando-se como marco a oposição entre o pólo dos dominantes e o dos 

dominados. No primeiro pólo estão os agentes que detêm capital social supremo; os que se 

situam no pólo dominado são os que se caracterizam pela inexistência ou pela escassez do 

capital social específico, que define tal espaço. Cada campo social envolve uma forma 

dominante de capital. Assim, no caso da ciência, está implicada a autoridade científica, 

traduzindo-se a luta entre os agentes como uma competição em tomo da legitimidade da 

ciência. A hierarquia estabelecida no interior de um campo não é comum a de outro já que 

esta é constituída pela lógica que define cada campo específico (ORTIZ, 1983, p.2 1 ) . 

Para Bourdieu ( 1990), "as estratégias" podem ser consideradas como "seqüências de 

práticas estruturadas" ou de "ações ordenadas e orientadas" desenvolvidas pelos agentes, 

tendo em vista um habitus adquirido e as chances propiciadas por um determinado campo 

para lograr e maximizar os lucros específicos em jogo em seu contexto. 

Segundo as palavras de Bourdieu (1984, p.75): De fonna análoga ao campo de poder, 

"o campo universitário tem sua lógica própria e os conflitos entre as frações de classe mudam 

completamente de sentido quando se revestem da forma específica de um 'conflito de 

faculdades'- para falar como Kant". 

O mencionado autor afinna que os dois pólos do campo universitário se contrapõem 

basicamente confom1e o grau de dependênci a do campo do poder e das obrigações que ele 

apresenta ou impõe. As posições mais heterônomas não estão inteiramente libertas das 

reivindicações próprias de um campo oficia lmente direcionado para a produção e reprodução 
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do saber, e as posições mais autônomas, por sua vez, não estão totalmente livres de demandas 

externas de reprodução social. Esta autonomia consolida-se especialmente na existência de 

uma segunda posição, que denota a análise das correspondências e que se assenta, neste caso, 

sobre os critérios estritamente internos do sucesso específico no campo universitário, 

estabelecendo, no âmbito de cada um dos setores definidos pelo primeiro fator, uma oposição 

intensamente vinculada às diferenças de origem social entre os detentores de distintas 

espécies de capital específico e os outros (BOURDIEU, 1984, p.75-76) . 

Considerando, então, que as faculdades, no sistema universitário francês, se organizam 

consoante uma estrutura semelhante à estrutura do campo do poder, Bourdieu situa, num pólo, 

"as faculdades cientificamente dominantes, mas socialmente dominadas" e, no outro, "as 

faculdades cientificamente dominadas, mas temporalmente dominantes". A divergência 

central diz respeito "ao lugar e à significação" que as diferentes categorias de professores 

imprimem à atividade científica e à idéia que eles têm de ciência (BOURDIEU, 1984, p.76-

77). 

Dois princípios de hierarquização opostos e concorrentes foram identificados na 

organização do campo universitário francês. Por um lado, uma hierarquia social conforme o 

capital herdado e o capital econômico e político possuídos, e por outro, uma lllerarquia erigida 

sobre o capital de autoridade e prestígio intelectual e científico. A posição que os professores 

e pesquisadores universitários ocupam nas diferentes faculdades e disciplinas é cotejada, 

também, com a posse de determinados índices de capital econômico e cultural. 

Bourdieu observa que os professores universitários franceses situam-se no pólo 

dominante do campo cultural. Caracterizam-se pela posse de uma fonna institucionalizada de 

capital cultural que lhes proporciona uma carreira burocrática e vantagens regulares, 

contrapondo-se aos parâmetros da indústria e do comércio e aos setores mais heterodoxos do 

campo cultural. No entanto, considerando as divisões que transpassam o campo universitário 

francês como um todo, os docentes diferenciam-se entre si de acordo com a posição que 

ocupam nos diversos níveis da hierarquia das faculdades e das disciplinas. 

Os corpos profissionais das faculdades dominantes no caso estudado - Medicina e 

Direito - são recrutados no interior da classe burguesa, cujos índices de capital econômico, 

político e social são os mais altos. Freqüentemente, são esses profissionais que aliam as 
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funções de prestígio e influência na universidade e no mundo político e econômico 

(BOURDIEU, 1984, p.99). 

Ao longo do seu trabalho, Bourdieu consegue mostrar que a idéia de autoridade 

científica e a concepção de ciência mudam segundo a posição do agente no campo e/ou a 

disciplina examinada relativamente às outras disciplinas que integram o campo científico. Nas 

faculdades superiores, o prestígio científico é afetado por um argumento de relevância social, 

associado à posse de uma clientela provinda das elites e à longa aprendizagem de um 

arbitrário cultural peculiar, que distingue o corpo profissional. Nas faculdades inferiores, a 

autoridade científica, também uma forma de capital , sujeita-se com mais facilidade aos 

critérios específicos da ordem científica, envolvendo imaginação, originalidade e crítica. 

Cunha e Leite ( 1996), por meio de uma pesquisa realizada na UFRGS e na UFPel, 

avaliam as relações entre o conhecimento científico, sua distribuição social e o papel da 

universidade. Três cursos31 foram escolhidos em cada uma das universidades, conforme 

critérios de definição profissional propostos por Enguita (1991 ). Com base em Bourdieu 

(1984), foram caracterizados os campos científicos das diferentes carreiras das duas 

instituições, considerando as diferentes formas de capital cultural que os compõem. 

A partir dos estudos desenvolvidos, o espaço universitário é considerado um campo 

social, no qual instauram-se relações de força e monopólios, desenvolvendo-se, assim, 

disputas e estratégias para a conquista de interesses e lucros. É enganosa, afirmam as autoras, 

"a idéia de comunidade científica como algo homogêneo, em que o único interesse é a 

produção da ciência" (CUNHA; LEITE, 1996, p.36). 

Em meu entendimento, poder-se-ia acrescentar, também, a preocupação por desvelar 

os compromissos da ciência. Não há, segundo as autoras, como deixar de apontar os estudos 

de Bourdieu sobre o campo científico para o entendimento das táticas acadêmicas orientadas 

para a aquisição da autoridade científica. Esta é considerada uma espécie particular de capital 

social, pois, conforme Bourdieu (ORTIZ, 1983, p.127), "somente os cientistas engajados no 

mesmo jogo detêm os meios de se apropriar simbolicamente da obra científica e de avaliar 

seus méritos" . 

3 1 Na UFRG S, foram escolhidos os cursos de Pedagogia, Física e Medicina e, na UFPel, os de Pedagogia, 
Engenharia Agríco la e Odontologia. 
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O destaque que o mencionado autor faz neste aspecto - inscrição no mesmo jogo que 

pretende descrever - exige que o cientista leve em conta o próprio jogo, as suas estratégias32 e 

as de seus adversários, pois essa luta também determina os limites e os contornos da ciência. 

Bourdieu (1984, p.96) observa que a oposição demonstrada por Kant entre as duas 

categorias de faculdade, as primeiras sujeitas "à ordem temporal que elas servem" e as 

segundas independentes de todas as "disciplinas" e de "limites mundanos", alcança sua 

efetivação e sua fronteira no nexo entre as disciplinas jurídicas e as ciências sociais, que, 

paulatinamente, estão vindo a lhes disputar "o monopólio do pensamento e do discurso 

legítimo sobre o mundo social". Considerando as duas ciências como da ordem e do poder, 

argumenta que a ciência jurídica visa à racionalização da ordem estabelecida, no duplo 

sentido; as ciências sociais visam não a colocar em ordem as coisas públicas, mas a pensar

lhes como tais, o que é a ordem social e o Estado, reduzindo a ordem e o Estado estabelecido 

"pela comparação histórica ou a variação imaginária, a um simples caso particular no 

universo das possibilidades realizadas ou realizáveis". 

Ressalta, assim, Bourdieu, o compósito de elementos e princípios implicados no 

processo de constituição, crescimento e expansão de um campo científico, em suas relações 

internas com o campo social, político e econômico. Ao mesmo tempo, desmistifica a idéia de 

que o meio acadêmico é justo e competitivo, evidenciando a insuficiência de nosso 

conhecimento, tanto com relação às relações desiguais de poder, como com relação às de 

reprodução de privilégios. 

Igualmente, em meu entendimento, instiga um questionamento percuciente para o 

desenvolvimento deste trabalho: é possível um diálogo das diferenças? 

2.1 Universidade e Curso de Direito: retomando suas origens 

As raízes da problemática levantada por Kant em seu trabalho O Conflito das 

Faculdades (1993), inspirado claramente em sua experiência na Universidade de 

32 O j ogador pode utilizar estratégias de conservação adotadas pelos que dominam o campo e que se valem de 
recursos, como o sistema de ensino e as publicações em revistas científicas, para manter o status quo. Pode 
servir-se de estratégias de sucessão, buscando ser reconhecido no sistema vigente ou, ainda, de estratégias de 
subversão, que demandam investimentos mais arri scados do j ogador, uma vez que sua acumulação inicial de 
capital científi co se dá por um "golpe de forças", que visa a redefinir os princípios de legitimação da dominação. 
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Kõenigsberg, onde estudou e lecionou, em minha perspectiva, remontam às origens da própria 

universidade. 

Assim, entendo oportuno recuperar as origens da universidade e dos cursos de Direito. 

Valho-me, então, de trabalho que realizei (LEITE, 1999) com base na importante pesquisa de 

Verger (1990), sobre as Universidades na Idade Média, cuja abordagem destaca a 

universidade como o primeiro símbolo do trabalho intelectual e as "bases sociais e 

institucionais" dessa atividade, oferecendo uma visão das relações da universidade medieval 

com a sociedade da época ( op. cit., p.14). Autores brasileiros como Teixeira (1968), Cunha 

(1985, 1997, 2000), Fávero (1980), Oliven et alii (1987), Leite e Franco (1992) e Trindade 

(1999), possibilitaram uma visão das condições de surgimento e da situação do ensino 

superior e da universidade em nosso país. 

A universidade, considerada uma das mais genuínas criações da civilização ocidental, 

nasceu, como afirma Teixeira ( 1968, p.81 ), "como uma nova corporação de professores e 

alunos ou de alunos e de professores". Seu surgimento tem lugar em Bolonha33
, Itália, em 

1088, com o curso de Direito. Ao seu lado, é citada a Universidade de Paris, como uma das 

que inauguraram no mundo ocidental esta instituição quase milenar. 

Ao recuperar uma parte da história da universidade na Idade Média, é possível 

identificar as principais referências políticas da sociedade, ou seja, a Igreja e o Estado, como 

também seus cursos clássicos tradicionais: os das faculdades de Direito, de Medicina, de 

Teologia e o de Artes. Os dois últimos, no século XII, eram considerados intelectualmente de 

maior prestígio. Mas, a partir do final desse século a situação tende a mudar, com a 

preponderância da Faculdade de Direito. No começo do século XIV, a fonnação de juristas e 

de canonistas era considerada a atividade mais relevante da universidade. De acordo com 

Verger (1990, p.85), nos séculos XIV e XV, segundo registram os documentos investigados, a 

Faculdade melhor estruturada e de maior vinculação com os órgãos da Igreja e dos Estados, 

era a de Direito. Como identifica o autor, "a Igreja do final da Idade Média foi muito mais 

uma Igreja de juristas do que de teólogos" ( op.cit., p.l 04). O avanço da organização eclesial e 

o progresso do reinado do papado requeriam a capacitação de recursos humanos. 

Mas outros aspectos também destacam a predominância da Faculdade de Direito. 

Entre eles, o número de alunos bem mais elevado do que o de outras faculdade e o fato de os 

33 A uni versidade de Bolonha, controlada por estudantes, e legia seu própri o reitor e contratava seus professores 
(OLIVEN et alii , 1987, p. l3 1). 
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professores e estudantes de Direito serem "os principais beneficiários do desenvolvimento das 

reservas e expectativas pontificias". Em países como a França, a Inglaterra e a Espanha, "o 

gozo das rendas de um beneficio eclesiástico tomou-se o meio de existência normal [ ... ]" 

(Verger, 1990, p.l 07). É importante ressaltar que as vantagens auferidas com esses beneficios 

cooperaram tanto para o desenvolvimento econômico e social das universidades como para 

acentuar sua integração com as classes socialmente mais favorecidas . 

Apesar de terem sido excluídas, pelo papado, da autoridade dos poderes públicos e da 

possibilidade de desenvolverem movimentos sociais e religiosos no seu interior, as 

universidades mantinham boas relações com o Estado. Na verdade, as universidades 

contribuíram para aportar às suas cidades relevo, importância e prosperidade, e, ainda, 

proporcionavam aos governos juristas habilitados. Especialistas do Direito Romano, este 

bastante presente em sua formação, valorizavam e sustentavam a autoridade e o domínio do 

Estado, frente "aos grandes vassalos, às comunas e à Santa Sé" (VERGER, 1990, p. 115) . 

Como não havia, até o século XIII, o interesse do Estado em competir com a Igreja no 

que conceme ao privilégio do Ensino, na maioria dos casos, esta última contou com todo o 

espaço para instituir universidades e, inclusive, tratar de sua disciplina ( op.cit. ,p. 115). 

Mas, no decorrer do século XIV, o desenvolvimento estatal nos planos administrativo 

e ideológico acarreta mudanças em suas relações com a Universidade. Uma burocracia mais 

complexa, serviços especializados como "a Chancelaria, o Tribunal de Contas e o 

Parlamento" ocasionaram, no âmbito do Estado, uma demanda crescente e significativa de 

juristas. Como o conceito de Estado também se modifica, novas atribuições são exigidas de 

seu soberano, cuja descrição de funções é, então, atribuída ao direito ( op.cit., p.116). 

Esse fato também se refletiu no processo de criação das universidades. No século XIII, 

as universidades surgiram "espontaneamente" ou por uma resolução dos papas. Porém, nos 

séculos XIV e XV, a maioria das universidades foi criada por príncipes e sancionadas pelo 

Pontífice ( op.cit. , p. 116). 

Este parece ser o caso de Portugal , no final do século XIII. Entre 1288 e 1290 é 

fundada a primeira universidade portuguesa34
, com o estabelecimento dos cursos jmídicos. A 

instituição do studium generale na carta dioni siana de I 0 de março de 1290 é uma referência 

34 A sede da primeira unjversidade port11guesa , inicialmente em Lisboa, é des locada , em 1308, para Coimbra , 
sendo registrada alguma itinerância entre as duas cidades, até o século XVl. 
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tradicional, embora com algumas controvérsias. No entanto, a bula De statu regni Portugalie 

apresentava uma referência expressa ao magistério do direito canônico e do direito romano, 

estabelecendo que os que se graduassem poderiam ensinar em qualquer parte do mundo 

cristão. De forma semelhante às universidades que a precederam, os cursos jurídicos não só 

ocupavam uma posição de destaque, mas eram, também, os que tinham maior número de 

alunos. Seus professores, além de poder e prestígio, recebiam remuneração mais elevada do 

que a dos demais docentes . 

O surgimento da classe da magistratura, com a fonnação de um grupo social próprio, 

apresentou reflexos que alcançaram as universidades, no final da Idade Média. As decisões 

desse grupo tinham como orientação a classe dirigente, depreciando o que extrapolasse os 

limites da aristocracia. Nessa perspectiva, Verger (1990, p.142) entende que o "fechamento 

social da universidade" é típico desse período. Considerando a evolução geral da sociedade, 

seus estudos mostram "o impacto de transformações sociais na própria organização do 

trabalho intelectual e revelam como um novo grupo social procura apoderar-se de uma forma 

de cultura e fazê-la servir à sua definição". 

Entre as questões que evidenciam tal processo de fechamento, destaca-se a supressão 

dos pobres, conservados distantes das universidades e dos diplomas, principalmente do 

Direito e Medicina. A exceção que confinna a regra é exemplificada pela Universidade de 

Bolonha que, no século XV, mantinha, em cada faculdade, um aluno carente (op.cit. , p.l42) . 

A elevação dos valores exigidos pelas universidades, os gastos com direitos de exame, 

licença e doutorado, entre outros, convertiam-se em procedimento de exclusão social. É fácil 

deduzir que o acesso ao ensino superior e as opções nesse nível de ensino eram bastante 

limitados aos estudantes pobres (VERGER, 1990, p. 142-143). 

Consubstanciou-se, assim, a aristocratização, a elitização das universidades. A 

ostentação, os prédios suntuosos até hoje referência nas cidades, especialmente os das 

Faculdades de Direito e Medicina, e as bibliotecas universitárias apresentaram conseqüências 

distintas. Se, de um lado, incrementaram a divulgação do humanismo, por outro, 

fonnalizaram as condições de ensino e as relações pedagógicas (VERGER, 1990, p.l44-146). 

Em várias universidades, foram instituídos estratagemas que visavam a propiciar a 

hereditariedade de cátedra, como a isenção dos direitos de exame para filhos e sobrinhos de 

doutores. Este fato afetou não só a qualidade do ensino, mas, igualmente, a relação do 
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professor com seus saberes, considerados como patrimônio pessoal, desvalorizando, portanto, 

a proficuidade da discussão cultivada nos séculos de XI a XIII. É fácil imaginar a perspectiva 

individualista e conservadora de tal posição (VERGER, 1990, p. 147-148). 

As atribuições das universidades a serviço da Igreja e dos Estados, a declinação de sua 

autonomia e seu desenvolvimento produziram alterações quanto à idéia que os universitários 

tinham de sua situação e da natureza de sua tarefa. Segundo Verger ( 1990, p.l55-156), 

o trabalho intelectual não podia mais ser um fim em si mesmo; a ética do 
universitário não devia ser profissional , mas religiosa e política. [ ... ] Muitos 
universitários haviam aceitado o papel [ ... ] conservador que a Igreja e os Estados 
esperavam deles [ ... ] as consequências no plano pedagógico e intelectual; a 
autonomia universitária, o livre desenvolvimento do ensino e da reflexão [ ... ] não 
mais encontravam justificativas [ .. .]. 

No final do século XVIII, a sociedade evidencia grandes mudanças. Nesse periodo, no 

entanto, apresenta-se a universidade em completa decadência. 

A universidade que, na Idade Média, cumpriu função de unificadora do pensamento 

ocidental , encontrava-se defasada com relação às novas exigências da sociedade às vésperas 

de expressivas transfonnações, cujas bases se achavam na revolução científica do 

conhecimento humano (TEIXEIRA, 1968, p.81 ). 

A Universidade de Berlim, na Alemanha, protagonizou, no início do século XIX, o 

renascimento da universidade como centro da busca da verdade, da investigação, da pesquisa. 

A Universidade de Humboldt sobressaiu-se de tal modo que serviu de referência e inspiração 

para outros países, como a Inglaterra, Holanda e, posterionnente, a América do Norte. 

Parecem-me bastante claras, nos argumentos até aqui expostos, as relações estreitas 

das universidades nascentes e dos cursos de Direito com o poder estabelecido e com as classes 

privilegiadas da sociedade. 

Verger (1990) não se propôs, especificamente, a estudar questões relativas ao ensino 

ou próprias dos campos científicos da universidade. No entanto, por meio de seu estudo, 

baseado em inúmeras fontes e de alta sistematicidade, é possível perceber os objetivos, as 

finalidades do Curso de Direito, bem como as bases onde estavam calcadas suas práticas e 

saberes. Eqüivale dizer, impregnadas de poder. 

No caso brasileiro, até o início do século XIX, conforme registra Teixeira (1968, 

p.82), a Universidade do Brasil foi a Universidade de Coimbra, medieval , escolástica, 
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jesuítica. Nela, registra Fávero (1980, p.32), formaram-se quase todos nossos cidadãos 

graduados até a metade do século XIX. O "renascimento universitário", muito forte nesse 

período, não alcança as terras brasileiras (TEIXEIRA, 1968, p.82). 

Apesar das grandes mudanças por que passou a América Latina no século XIX, 

quando a maioria de seus países conseguiu a independência política, isto não significou 

emancipação, ruptura. Desse modo, a sociedade continuava inspirando-se no modelo europeu. 

Isto é bastante visível, ao considerarmos o exemplo da instituição universitária. Não obstante 

o sucesso da universidade da pesquisa na Alemanha, o modelo adotado na maioria dos países 

latino-americanos foi o da França, cuja influência sobre Portugal e Espanha era muito 

expressiva (ROSSATO, 1998, p.92-93). 

Assim, na América Latina, seguindo o modelo francês, foram criadas faculdades 

específicas para cada profissão, nas quais se conferem aos alunos diplomas que habilitam para 

o exercício profissional, mediante o reconhecimento oficial concedido pelo governo. As 

universidades passaram a constituir campo propício para a educação das elites que, por meio 

deste processo, preparavam-se para atender às necessidades dos quadros do Estado, nos 

planos político e burocrático (ROSSATO, 1998, p. 93). 

Diversos autores, entre os quais Fávero (1980, p.35), Cunha (1997, p. l4) e Rossato 

(1998, p.1 06), identificam resistências à idéia de criação de instituições universitárias no 

Brasil, no período compreendido entre a Colônia e a República. Parece-me fato incontestável 

o surgimento tardio da universidade brasileira. Vários aspectos são levantados por distintos 

autores relativos à questão. Rossato (1998, p.106) e Cunha (1997, p.14) identificam uma 

política de Portugal , o não-incentivo à implantação de instituições de ensino superior, tanto 

nas colônias do continente americano, quanto nas da África e da Ásia. De certa forn1a, prática 

semelhante em Portugal, que demorou quatro séculos para criar uma segunda universidade, 

pode ser observada. 

Fávero ( 1980, p.35) observa que mais de duas dezenas de projetos de criação de 

universidades propostos no período monárquico e alguns no início da República foram 

invariavelmente refutados pelo governo e pelo parlamento. 

Este posicionamento pode ser traduzido como evidência do desconhecimento das 

bases e dos princípios da universidade moderna, bem como das ações de liberais e positivistas 



• 

53 

cujo foco no julgamento francês de uma universidade comprometida com o Antigo Regime 

fazia com que resistissem à idéia de universidade. 

A concepção de sociedade e de universidade, bem como de relação universidade

trabalho, também contribuíram para o retardamento da criação da universidade no Brasil. O 

entendimento de que a universidade preparava para o exercício da profissão mediante o qual 

se teria acesso à cultura, a formação do homem culto contrastava com a idéia da sociedade 

utilitária, do trabalho, em construção. Nesse sentido, é esclarecedor o discurso do Conselheiro 

Almeida de Oliveira, no Congresso de Educação de 1882, manifestando-se desfavorável à 

instituição universitária: "nós não podemos ter universidade porque não temos cultura para 

tal. A universidade é a expressão de uma cultura do passado e nós vamos ter uma cultura do 

futuro, que já não precisa mais dela" (TEIXEIRA, 1968, p.25). 

O argumento da dependência cultural é forte e revelador. Teixeira (1968, p.87) alega 

que o país não se considerava com capacidade para criar a sua própria cultura, fazendo com 

que se dispusesse, assim, a importá-la. Nesse aspecto, registra o início dos Cursos de 

Medicina e de Direito. Nas palavras de Teixeira (1968, p.85), "tanto nas escolas de Medicina, 

quanto nas de Direito, nós lavramos e construímos a cultura geral que o Brasil possui". 

Assim, no Brasil do século XIX, mesmo sem universidades, tivemos Cursos Jurídicos. 

Entre os primeiros Cursos Superiores, estão as escolas de Medicina e as Faculdades de 

Direito. A elas, seguiram-se a de Minas e Mineralogia e a de Engenharia, junto com a 

Academia Militar. 

Os cursos jurídicos no Brasil foram criados por meio da Lei de 11 de agosto de 1827, 

que instituiu as academias de Olinda35 e de São Paulo, com o objetivo de fonnar bacharéis em 

Direito para suprir as necessidades do Império, sob a égide de princípios do liberalismo 

econômico e do individualismo político. O projeto dos Estatutos dos Cursos Jurídicos36 que 

visavam à fom1ação do Bacharel , figura de elite na sociedade tradicional da época, define 

também os objetivos do curso: 

( ... ) nele se ensinavam as doutrinas de jurispmdência em geral, a fim de se cultivar 
este ramo da instrução pública, e se fom1arem homens hábeis para serem um dia 
sábios Magistrados e peritos advogados, de que tanto se carece, e outros que possam 
vir a ser dignos Deputados e Senadores, e aptos para ocuparem os lugares 
diplomáticos e mais empregos do Estado ( . . . ) 

'
5 Posteriom1ente transferida, em 1854, para Recife. 

36 Anexos à Lei de li de agosto de 1827. 
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Refere-se igualmente, o documento legal, à necessidade e utilidade de "formar o plano 

dos mencionados estudos, regular a sua marcha e método, declarar os anos do mesmo curso, 

especificar as doutrinas que se devem ensinar em cada um deles( ... )" (apud BRAGA, 1975, 

p.65). 

A organização destes cursos37
, segundo os termos dos Estatutos da citada legislação, 

abrange, ainda, a definição das condições dos professores - Lentes aos quais se exigia o título 

de Doutor38 e, depois, o grau de Bachare139 (LEITE; FRANCO, 1992, p.91). 

Os professores, confonne observa Braga (1975, p.65), tinham a responsabilidade de 

selecionar os conteúdos a serem ministrados, de acordo com o artigo 7° do aludido Estatuto : 

Os lentes farão a escolha dos compêndios da sua profissão, ou os ananjarão, não 
existindo já feitos , contanto que as doutrinas estejam de acordo com o sistema 
jurado pela nação. Estes compêndios, depois de aprovados pela Congregação, 
servirão interinamente, submetendo-se porém à aprovação da Assembléia Geral , e o 
Governo os fará imprimir [ ... ] 

Segundo estudos de Bastos (1998, p. XVIII), as atas da Congregação de Lentes da 

Academia de São Paulo {1836/1889) referem-se principalmente à elaboração de regimentos e 

horários de aula, apesar da previsão de tratar de programas e bibliografia. O fato é coerente 

com o controle do Governo imperial sobre os programas e a bibliografia, na época. 

A constituição do Estado Nacional exigiu a burocratização do aparelho estatal. Ao 

referir-se à tarefa de construção deste Estado "patrimonial", vinculado ao "modelo liberal de 

exercício do poder", Adorno (1988, p.77-78) refere-se ao pacto entre o "estamento 

burocrático e certos setores parlamentares" que logrou superar a oposição política e "expulsar 

as forças democráticas progressistas, do âmbito institucional". Reporta-se igualmente a uma 

certa concordância entre a "elite governante e dirigente", apesar de diferenças inconciliáveis. 

Estes processos de expulsão de "forças democráticas" e de estabelecimento de relações de 

"cooperação entre facções das elites políticas" efetivaram-se com a expansão paulatina do 

"controle burocrático" do Estado, erigido, assim, como um "Estado de magistrados, dominado 

por juízes, [ ... ]por parlamentares e funcionários de formação [ ... ]jurídica". Nesse contexto, o 

bacharel tornou-se "figura central", que cuidava da mediação entre "interesses privados e 

interesses públicos", e principal intelectual da sociedade brasileira no século XIX. 

37 Esta fase é uma das identifi cadas como de estudos de alta qualificação jurídica (BASTOS, 1998 , p.266). 
38 Confonne o art. I O da Lei de 1827. 
39 A Lei de 1827, em seu art. 9°, es tabeleceu que os que freqüentarem os cinco anos de qualquer dos cursos de 
Olinda ou Recife, com aprovação, conseguirão o grau de bacharéis fom1ados. 
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Estes fatos refletiram-se nos cursos. A missão do professor de Direito aliava a 

transmissão da idéia do Direito ao ato de julgar a capacidade daqueles que se destinavam a 

funções públicas. Apesar desses aspectos, o oficio de professor era considerado como uma 

atividade auxiliar, o que, de certa forma, sugere um certo desprestígio da carreira docente do 

ensino superior, no caso brasileiro, comparativamente ao exercício da profissão liberal 

(ADORNO, 1988, p. l21 ). 

O estudo sociológico de Adorno (1988, p.235) sobre a profissionalização dos 

Bacharéis em São Paulo, no período compreendido entre 1827 e 1883, indica que as origens 

dos cursos jurídicos no Brasil estão atreladas à intenção de constituir uma elite política coesa 

e disciplinada, fiel aos interesses do Estado. Algumas interpretações citadas pelo referido 

autor traduzem a idéia de que o controle executado pelo Estado sobre o currículo, o método de 

ensino, os programas, os livros e a nomeação de professores inviabilizaram um trabalho de 

conscientização crítica, uma prática educativa libertadora, um projeto pedagógico 

comprometido com a sociedade brasileira. Pelo contrário, o Ensino Jurídico no Império 

desenvolveu-se na perspectiva da perpetuação das estruturas de poder vigentes, com 

características conservadoras, situando as Faculdades de Direito como instituições 

encarregadas de promover a sistematização e integração da ideologia jurídico-política do 

liberalismo (FARIA; MENGE, 1979, p.87-113). 

Esta situação começou a ser alterada a partir dos anos finais do Império, quando o 

debate sobre o ensino livre e a liberdade de ensinar tomou corpo, envolvendo não só o Ensino 

Jurídico como toda a educação no Brasil. Neste período, definem-se posições sobre o ensino 

público e o ensino privado, acompanhadas de um redimensionamento do ensino religioso. 

Leite; Franco (1992, p.92) observam que a disputa ensino livre e ensino controlado 

pelo Governo Central, que se desdobrou da República ao início do século XX, abarcou 

"aspectos políticos, liberdade das províncias frente ao poder da Federação e dimensões 

"d 1 ' . ,40 1 eo og~cas . 

No Rio Grande do Sul, em 1900, foi fundada a Faculdade Livre de Direito de Porto 

Aleg~·e, atendendo os dispositivos específicos que regulamentavam a criação dos cursos livres, 

especialmente o Decreto n° 1232, de 02 de janeiro de 1891 , e o Decreto n° 1159, de 03 de 

dezembro de 1892 . 

40 Entre as lutas de dimensões ideo lógicas , (LElTE; FRANCO, J 992 , p.92) citam as que se deram entre 
republicanos pos itiv istas e liberais, chimangos e maraga tos . 
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O ambiente de contestação no solo gaúcho é destacado de forma pertinente por Leite; 

Franco ( 1992, p.92), reportando-se aos estudos de Braga (1975). 

Vinculado a todas as formas de progresso do Estado, Júlio de Castilbos, com mão 
forte, golpeia 'preconceitos e rotina' , abre campo para que os institutos de ensino 
superior funcionassem independentes da vexatória tutela oficial, fora da estufa de 
subvenções orçamentárias, que além de ilegítimas, são humjlbantes 'na observação 
editorial da À Federação' à véspera da instalação solene da Faculdade. Em verdade, 
como proclamara a Revue Occidentale de Paris, em candente artigo, o Rio Grande já 
era tido como modelo de ensino livre (BRAGA, 1975, I, p.l4). 

No âmbito nacional, a partir da Reforma de 1931, e de forma mais acentuada a partir 

de 1934, as discussões sobre a liberdade de ensinar revestem-se de maior visibilidade, com 

exceção dos períodos autoritários. 

Considerando a legislação mais recente, observa-se que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n° 4.024/61, art. 4°) e a Reforma Universitária de 1968 reconheciam a 

autoridade e capacidade do professor para preparar seus próprios programas e implementar 

seus métodos didáticos. No entanto, é preciso excetuar o período pós 64, pelas limitações 

impingidas à prática docente e à autonomia das universidades brasileiras, pela ingerência 

autoritária até mesmo em seus quadros. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional , Lei n° 9.394/96, ao 

estabelecer nos incisos II e III do artigo 3°, entre seus princípios, a liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de idéias e 

de concepções pedagógicas, parece traduzir de fonna mais sólida uma antiga aspiração dos 

que lutam por uma educação pública brasileira de qualidade. 

No entanto, em sua obra O Ensino Jurídico no Brasil, Bastos (1998) evidencia que a 

fonnação docente não constituiu, ao longo da história, um tema dos mais relevantes para os 

cursos jurídicos. A pós-graduação como capacitação docente, os doutorados, no mais das 

vezes, não estavam organizados de fonna pertinente, restringindo-se à apresentação e defesa 

de teses. 

A carreira do magistério dos cursos jurídicos tradicionalmente alicerçou-se nos 

concursos de livre-docência. Estes desempenharam papel central na fonnação da elite docente 

dos cursos citados. Tal situação alterou-se a partir de 1931 , com a Refonna Francisco Campos 

para o Ensino Jurídico, que definiu e estabeleceu uma sistematização para os cmTÍculos dos 
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cursos de Doutorado 41
, inclusive sobre sua duração e defesa de tese, esta com exigência de 

valor técnico ou puramente científico. No entanto, - é importante notar- esses cursos não 

diretamente ligados ao ingresso na carreira docente (BASTOS, 1998, p.267). 

A mencionada Reforma, considerada de incentivo à qualificação jurídica, trouxe a 

formação de docentes doutores para a Faculdade de Direito, valendo-se dos livres-docentes e 

autodidatas que exerciam as funções de cátedra, para sua efetivação. Esta experiência 

ressentiu-se da falta de novos docentes, tomando-se, a partir de 1935, facultativa para as 

faculdades (BASTOS, 1998, p.267). 

Considerando a trajetória desenvolvida, é possível afirmar que o sistema brasileiro de 

formação docente nos cursos de Direito valorizou o "livre-docente", cujo ingresso oficial no 

sistema de ensino brasileiro ocorreu com a Lei Rivadávia Corrêa42
• 

Contudo, a Lei de Diretrizes e Bases no 4.024/61 e a Reforma de 1968 não abodaram o 

tema da livre-docência43
. É possível, como observa Bastos (1998, p.268-269), que isto se deva 

à intenção de estabelecer o acesso à carreira docente por meio dos cursos de pós-graduação. 

De certa fonna, afirma, o esvaziamento da livre-docência está relacionado ao estímulo à 

criação dos primeiros cursos de doutorado no Brasil. 

Bastos ( 1998, p.269), ao referir-se ao que considera "marco da educação de pós

graduação no Brasil", aos dois Pareceres do antigo Conselho Federal de Educação, o Parecer 

CFE n° 977 de 196544 (Parecer n. 0 977/65, C.E.SU. de 03.12.65) e o Parecer CFE n.0 269 de 

1967 (respectivamente sobre conceito de Pós-Graduação e sobre a livre-docência), destaca 

41 Decreto n° 19.851 , de li de abril de 1931 , artigos 90 e 91 , que especificam a organização dos cursos de 
Direito na UFRJ, e artigos 29 a 39, que tratam do doutorado. Lei n° 114 de 11 de novembro de 1935, que 
reestrutura o doutorado. 
42 A Reforma Rivadávia Conea ( 1911-1915) - Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental da República, 
Decreto n° 8.659, de 5 de abril de 1911 , assegura a independência e autonomia didática e administrativa do 
Instituto de Ensino Superior. Estabeleceu regras para a autonomia das escolas , criou o Conselho de Ensino 
Superior, introduziu a livre-docência e exames para o ingresso acadêmico. 
43 O Estatuto do Magistério (Lei n° 4881 A de 06 de dezembro de 1965), em seu artigo 8°, define a formação de 
doutores como essencial à can eira acadêmica e resguarda os direitos dos livres-docentes que j á tinham o título . É 
preciso reconhecer que o professor livre-docente teve um papel significativo na história do ensino e da pós
graduação do Direito, sendo reconhecido, por autores como Bastos (1998 , p.269) , como propulsor de renovação 
do ensino superior. 
4 4 O Parecer CFE 11 .0 977/65 , que acredito ser o Parecer n° 977/65 , C.E .SU. de 03.12 .65 , definiu os princípios 
gerai s que orientam a organização e o funcionamento dos cursos de pós-graduação: a estruturação da pós
graduação s tricto sensu em dois níve is, mestrado e doutorado; a fi xação da duração mínima em termos de ano 
conido, a organização curricular compreendendo uma área de concentração e domínios conexos, sem indicação 
de conteúdos, deixando a critério das instituições a escolha de matérias obrigatóri as e eletivas ; a ex igência de 
dissertação para obtenção do grau de mestre, e, para o doutorado, uma tese que represente trabalho de pesquisa ; 
regime de estudo voltado para a parti cipação ativa do aluno. 
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corno um aspecto fundamental e comum aos dois documentos, condicionar a expansão do 

Ensino Jurídico a um sistema eficaz de formação de mestres e doutores, e de promoção de 

livre-docentes. Infelizmente, tal não ocorreu. 

A Pós-Graduação, na área do Direito, teve seu desenvolvimento bastante aquém do 

desejado. A propósito, lembra o mencionado autor, o fato de que no Catálogo de Cursos de 

Pós-Graduação - CAPES de 1976, dos 761 cursos em funcionamento no país, 222 eram de 

área de Ciências Humanas e Sociais, e somente 1 O da área de Direito (BASTOS, 1998, 

p.272). 

Segundo dados da CAPES de 1996 e 2002 (Anexo 2), esta situação não se alterou 

significativamente. Dos 1105 cursos de Pós-Graduação oferecidos no país, em 1996, 93 são 

da área de Ciências Sociais Aplicadas, e 18 do Curso de Direito, o que representa 19,35% da 

área de Ciências Sociais Aplicadas, e I ,62% do número total. Em 2002, o total de cursos de 

pós-graduação sobre para 1570, os da área de Ciências Sociais Aplicadas para 165, e os 

Cursos da área do Direito para 38, registrando um pequeno avanço também em números 

percentuais, ou seja, 23,03% das Ciências Sociais Aplicadas e 2,42% do total. 

Os estudos de Bastos ( 1998, p.265-290) e de Adeodato (2000, p.69) evidenciam que a 

área da pós-graduação e da pesquisa não atende nem à demanda, nem às expectativas dos 

resultados prognosticados, no sentido de contribuir com teses e investigações para o 

desenvolvimento e a consolidação jurídica das instituições democráticas brasileiras. Bastos 

(I 998, p.280) vai além: comenta a dificuldade em persuadir as instituições de que a pós

graduação é destinada a fonnar docentes ou mestres, e não a prover recursos humanos para 

atender às deficiências do mercado de advogados, juízes ou procuradores, tendo como 

compromisso a pesquisa jurídica criativa. 

Neste último aspecto, e divergindo do posicionamento de Bastos ( 1998), Adeodato 

(2000, p.76-81), ao abordar a legislação e a atual política de capacitação de professores de 

direito, observa que a idéia de um mestrado acadêmico e um mestrado profissionalizante 

remonta à Portaria MEC 977 I 196545
, que di spõe sobre o Mestrado como último estágio para a 

fonnação do aluno e o Mestrado como etapa preliminar para o Doutorado, distinguindo-os. 

Assim, considera que a Resolução O I I 1995 e a Portaria MEC 8011998 (Anexo 3) 

" ressuscitaram", com ex igências simplificadas, o Mestrado profissionalizante, cujas regras 

45 Aqui parece haver um equívoco na indicação do documento lega l. V.nota 46 
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ainda não foram precisamente determinadas (ADEODATO, 2000, p. 77). Acredita que este 

tipo de curso provocará mudanças consideráveis na área jurídica. Entre suas razões, menciona 

o fato de os cursos de pós-graduação em Direito no Brasil virem granjeando operadores 

jurídicos de várias áreas, os quais buscam formação mais sólida para suas próprias atividades, 

não demonstrando interesse pela carreira docente. A estratégia, acredita, possibilitará expandir 

a função social da pós-graduação, bem como integrar juristas "teóricos e práticos" ( op.cit. , 

p.80). O mencionado autor reitera, no entanto, que este campo carece de avanços. Assim, 

observa que não há propriamente uma fronteira definida entre os cursos de pós-graduação 

stricto sensu - Mestrado e Doutorado, apesar das reiteradas iniciativas da CAPES, na 

perspectiva de uma maior uniformização e controle46
. 

É interessante observar a coexistência dos dois tipos de mestrado, possivelmente como 

um dos reflexos da pouca valorização da carreira do magistério na área jurídica. 

Retomando ao tema da Universidade, somente no século XX, em 1920, foi implantada 

a primeira universidade no Brasil. Também em nosso país, a universidade nasce com 

característica elitista e pautada no poder dominante. Nesta perspectiva, observam Oliven et 

ali i (1987, p. ll8), a Universidade do Brasil , fundada no período do Estado Novo, tinha por 

missão fonnar as elites dirigentes, estando a serviço da ideologia autoritária do Estado. 

Entre as características da política educacional do Estado Novo, pode-se citar a 

estrutura dual do ensino médio, claramente discriminatória47
. Contudo, no retomo de Getúlio 

Vargas à Presidência (1950-1954), foram desenvolvidas iniciativas para superar essa situação, 

posteriormente ampliadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°. 4024/61 , 

que estabeleceu a equivalência de todos os cursos do ensino médio (CUNHA, 2000, p.l71). 

Tal fato representou não só o crescimento de oportunidades de escolarização no ensino 

médio, como também a procura pelos cursos superiores. A reação governamental traduziu-se 

pela fundação de novas faculdades, pela gratuidade dos cursos superiores federais e pelo 

processo de "federalização" de faculdades estaduais e privadas, integrando-as mais tarde em 

universidades (CUNHA, 2000, p. l71 ). 

46 Adeodato refere-se à ex istência de grande vari ação entre as ex igências sobre número de créditos nos Cursos de 
Doutorado, bem como de número de membros da banca examinadora. Igualmente, sobre divergências no que se 
refere à participação do orientador na banca . 
47 O ensino médio estava estruturado, por um lado, com um secundário orientado para o encaminhamento dos 
alunos para o ensino superior (para "elites condutoras") e por outro, com opções profiss ionais de fonna a não 
propiciar que seus conluintes ingressassem no terceiro grau (ensino profi ssional vo ltado aos es tratos sociais 
menos fa vorec idos) (CUNHA, 2000, p. I 7 1 ). 
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O processo de modernização do ensino superior no Brasil foi gestado visando a tomar 

a educação coincidente com as necessidades de desenvolvimento econômico e social 

(CUNHA, 2000, p.172). 

A Reforma Universitária oficializada pela Lei n°. 5.540/68 e o Estatuto do Magistério 

Superior Federal possibilitaram, ambos, "condições institucionais para a efetiva criação da 

instituição universitária no Brasil", até esse período traduzida, conforme observa Cunha 

(2000, p.178), em "faculdades isoladas ou ligadas por laços mais simbólicos do que 

acadêmicos". 

A partir dos novos dispositivos legais, a universidade tomou-se a "forma de 

organização por excelência do ensino superior". Na prática, no entanto, isto não aconteceu 

porque "as afinidades políticas eletivas entre os governos militares e os dirigentes de 

instituições privadas de ensino superior fizeram com que o Conselho Federal de Educação 

assumisse uma feição [ ... ] privatista" (CUNHA, 2000, p.180) . 

As dificuldades relativas à interpretação do princípio legal preconizado da 

universidade do campo, por motivo da manutenção subjacente do trio Engenharia - Direito -

Medicina (CUNHA, 2000, p.l80), pode ser interpretada, em meu entendimento, no caso 

brasileiro, como a polarização das faculdades "superiores", com relação às demais. 

Tal fato, com alguma variação, mas praticamente sem exceções no caso do curso de 

Direito, parece persistir até os dias atuais. 

Novamente, lembro Kant (1993): "Isto não é por acaso". 

Os argumentos apresentados pennitem afirmar que as origens da Universidade e dos 

cursos de Direito evidenciam, regra geral, o caráter elitista da instituição e do curso jurídico 

como característica reiterada . 

As estreitas relações da universidade e de seus profissionais com o Estado e com os 

grupos privilegiados da sociedade influíram nas definições da missão da universidade, dos 

objetivos de seu curso e da seleção dos conteúdos de seus currículos, refletindo-se este fato 

nos processos de produção e transmissão de conhecimentos, no disciplinamento e no acesso 

seletivo. De certa forma, os recorrentes reclamos públicos de necessidade de um maior 

comprometimento da universidade com a sociedade, e, no caso do Curso de Direito, a 
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necessidade expressa 48 de uma maior articulação com a realidade social, traduzem reflexos de 

práticas históricas de caráter excludente. 

Parece-me que os fatos até aqui apresentados evidenciam uma imagem bastante fiel da 

crise no caso do curso de Direito. Enlaçam-se, neste aspecto, em minha perspectiva, questões 

relativas à exclusividade dos conhecimentos e práticas corporificadas no currículo do curso, a 

fração muitas vezes restrita de seus destinatários e as limitações relativas à definição e seleção 

dos conhecimentos que possam se apresentar a partir da natureza do conhecimento ou de 

processos de padronização deste. Para exemplificar, no tocante à natureza, este é o caso dos 

cursos com enfoque positivista, cujo conteúdo é centrado no Direito Positivo, isto é, em 

conhecimentos sancionados pelo Estado. Relativamente a tendências padronizadoras, podem

se citar as decorrentes de programas de avaliação atualmente em vigor, que, por sua 

sistemática de avaliar produtos, passam a pautar, de forma acentuada, as definições de 

conteúdos nos Cursos de Direito . 

Considerando o exposto, passo a enfocar as origens do conhecimento juridico, suas 

caracteristicas, definições, concepções e o papel atribuído ao Direito. 

2.1.1 Origens do conhecimento jurídico 

Inicialmente, na tentativa de remontar à fonnação e ao desenvolvimento do direito 

contemporâneo, volto-me às suas origens. 

Nesta tarefa, é preciso registrar as limitações relativas ao acesso aos antigos 

documentos escritos, cuja época varia para cada povo e civilização. Assim, por exemplo, o 

aparecimento da escrita e dos primeiros textos juridicos dos egípcios datam de cerca de 28 

séculos antes de nossa época; dos romanos, em tomo dos séculos VI ou V antes da nossa era; 

dos gennanos, do século V de nossa época, e os de determinados povos da Austrália, da 

Amazônia, da Papuásia e da África Central, do século XIX ou XX (GILISSEN, 1995, p.31 ) . 

48 Estou considerando aqui os dados de minhas pesquisas (LEITE, 1994; 1998), bem como contribuições de 
autores interessados no Ensino Jurídico no Brasil , entre eles, Sousa júnior ( 1997 ; 2000), Faria ( 1997, 1998) e 
Bastos (1998) . 
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Contudo, também o estudo dos sistemas jurídicos dos povos sem escrita reveste-se de 

interesse atual. Não fica, como seria imaginável, limitado à busca das origens do direito. 

Milhares de pessoas ainda vivem de acordo com direitos "arcaicos ou primitivos". É o caso 

das civilizações aborígines da Austrália e de Nova Guiné, dos povos da Papuásia ou de 

Bornéu, de certos povos indígenas da Amazônia do Brasil (GILISSEN, 1995, p. 33). 

Ao enfocar seu desenvolvimento, tais direitos apresentam variáveis. Assim, os direitos 

dos povos da África Negra e Madagascar tiveram uma evolução nem sempre progressiva: 

algumas etnias tiveram sistemas jurídicos mais avançados do que os atuais, segundo o que se 

pode depreender de estudos realizados (GILISSEN, 1995, p.33). Também o próprio estado de 

evolução dos direitos das etnias africanas varia de uma para outra etnia, pennitindo afirmar 

que existe um número elevado de direitos africanos, alguns mais desenvolvidos do que outros. 

Os direitos dos povos sem escrita49 sentiram influências a partir do convívio com 

direitos mais desenvolvidos, como é o caso dos processos de colonização da África, da 

Austrália e de uma parte da Ásia pelos países europeus dos séculos XIX e XX. Também 

foram influenciados por outras colonizações antigas. Assim, identifica-se que o norte e o leste 

da África Negra foram colonizados a partir do século IX pelos muçulmanos, cujos direito e 

língua trouxeram reflexos para o direito e a língua dos povos africanos; a Indonésia, a Malásia 

e as Filipinas também foram influenciadas pelos muçulmanos, mas, por outro lado, também, 

pelo direito chinês (GILISSEN, 1995, p.34) . 

Os colonizadores, regra geral, permitiram que perdurassem os sistemas jurídicos das 

populações indígenas. É assim que Gilissen ( 1995, p.34) identifica que, nos países coloniais, 

nos fins do século XIX, até meados do século XX, persistiam comumente dois sistemas 

jurídicos: "um do tipo europeu (common law nas colônias inglesas e americanas, e direitos 

romanistas nas outras colônias) para os não-indígenas [ .. . ] e outro do tipo arcaico para as 

populações autóctones". Tal sistema de pluralismo jurídico, afinna o mencionado autor, não 

desapareceu totalmente50 na seqüência dos processos de colonização. 

Como é bastante conhecido, os romanos destacaram-se como os grandes juristas da 

antigüidade, di stinguindo-se pela construção de um elogiado . sistema jurídico, cuja 

49 V. característi cas gerais dos dire itos dos povos sem esc rita e as fontes destes dire itos in Gi li ssen (1995 , p.35-
38). 
50 A Indonésia res iste à influência do sistema jurídico europeu, desenvolvendo seu próprio direito. Outros países, 
como a Costa do Marfim, procuram imprimü- "um sistema jurídico tipo europeu a toda a população", refutando 
direitos tradicionais (GlLISSEN, 1995 , p.34) . 
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abrangência envolvia o direito público e o privado. Seus jurisconsultos, especialmente os dos 

séculos II e III, são considerados os primeiros na história da humanidade a conceber uma 

técnica jurídica e uma ciência do Direito (GILISSEN, 1995, p. 18). 

A história do direito romano, que se desenrola inicialmente do século VII a.C. até o 

século VI d.C., no tempo de Justiniano, prolonga-se, posteriormente, até o século XV no 

Império Bizantino. No ocidente, a ciência jurídica romana teve novo impulso a partir do 

século XII, registrando-se, até hoje, uma salientada influência sobre os sistemas romanistas de 

direito. 

Apesar de ter desaparecido por alguns séculos, é interessante observar, o direito 

romano, "tal como tinha sido codificado em Bizâncio no século VI, na época de Justiniano, 

reaparece no Ocidente, graças ao estudo que os juristas fazem dele nos seios das 

universidades nascentes", nos séculos XII e XIII (GILISSEN, 1995, p. 18) . 

Tal fato reveste-se de importância significativa na fom1ação do direito moderno da 

Europa Ocidental e de interesse específico para este trabalho, especialmente porque, como 

argumenta Gilissen ( 1988, p.18), o direito romano que constituiu a base de nosso sistema 

jurídico não é tanto o original do império romano, mas é, sobretudo, "o direito romano tal 

como é compreendido, interpretado e exposto pelos romanistas da Idade Média e da época 

modema"51 
• 

A recepção do direito romano, na Europa do século XII, também é ressaltada por 

representar expressão, das mais antigas, do processo histórico da tensão, regulação e 

emancipação. Esta se traduziu em um movimento intelectual - direito erudito -, iniciado na 

Universidade de Bolonha, derivado de uma afinidade de interesses econômicos e culturais, 

propiciando o surgimento de um novo direito, cujo saber autônomo, humanista e laico 

vinculou a autoridade do império romano e o ideal cultural romano a um novo projeto 

jurídico, político e societal (SANTOS, 2000, p.121-122). 

Constitui-se uma característica importante desse processo a tensão entre regulação e 

emancipação, especialmente pela legitimidade do poder regulador, a serviço dos interesses 

progressistas de uma classe social desencadeadora de um projeto cultural e político de 

emancipação social (SANTOS, 2000, p. 123) . 

51 É poss ível aqui identifi ca r um processo de recontex tualização, nos termos de Bemstein ( 1998, p.69-9 1; 2000, 
p.41-63) . 
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Segundo observa Santos (2000, p.123), as exigências de regulação estão subordinadas 

à experiência racional, que visa a uma nova ética política e social, de acordo com os novos 

tempos e ideais de autonomia e liberdade. 

No entanto, com as alterações da realidade histórico-social, as características do 

direito romano também se transformaram, observando-se uma absorção da emancipação pela 

regulação, cujo paroxismo pode ser identificado com os Pandectistas que "transformaram o 

direito romano numa estrutura formal e hierarquizada de regras jurídicas", submetidas a um 

sistema lógico e rígido (SANTOS, 2000, p.l23). 

A influência do direito romano também pode ser observada por meio de diferentes 

manifestações. 

Nas universidades, até os fins do século XVIII, o único direito ensinado era o direito 

romano, juntamente com o direito canônico. Constituía-se um "direito letrado", distinto do 

direito consuetudinário e legislativo vigente em vários países europeus. Mas, gradativamente, 

passa a ser utilizado pela ação dos juristas formados nas universidades que suplantam os 

juízes populares, especialmente nas jurisdições superiores (GILISSEN, 1995, p. 18). 

Somente a partir do século XIX, o ensino do direito romano foi limitado a um curso 

elementar, passando o direito civil a liderar os estudos do curso. Na Alemanha, no entanto, 

ainda durante todo o século XIX, a "Pandektenwissenschaft'', isto é, a ciência pandectística, 

baseada no estudo dogmático do direito romano, lidera os estudos curriculares. 

Do século XIII ao XVIII, há uma expansão paulatina do direito romano no direito 

ocidental, acelerada a partir do século XVI, quando este direito é acolhido como subsidiário, 

preenchendo lacunas do direito de cada região (GILISSEN, 1995, p. 18). 

Há registros anteriores ao século XIII, que dão conta da interferência do direito 

romano em costumes da Europa Ocidental, devido à influência romana em diversas regiões. 

Embora muitos sistemas jurídicos possam ser identificados, para as finalidades deste 

trabalho procurarei distinguir, em traços largos, com base em Gilissen (1995 , p.l9-20), os 

direitos romanistas daqueles do common law . 

Os primeiros compreendem os que pe11encem a um grupo de sistemas jurídicos que 

tiveram sua fonnação influenciada pelo direito romano, entre os quai s os da maior parte dos 
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países da Europa Ocidental, países da América Latina, entre eles o Brasil, o Canadá francês, 

entre outros. Esse direito provém da ciência romanista do direito desenvolvida nas 

universidades de países latinos e germânicos. Tem como fontes históricas os costumes, a 

legislação e a jurisprudência do Antigo Regime, o direito canônico, o direito romano, etc. 

Considerando a destacada contribuição dos países germânicos no desenvolvimento da ciência 

jurídica em diferentes períodos, há autores que denominam esta família de direitos como 

romano-germânica. Já os anglo-saxões a identificam como civillaw system . 

O sistema do common law tem origem distinta. Nasceu na Inglaterra, a partir das ações 

dos tribunais reais, nos séculos XIII a XV. É basicamente um direito elaborado pelos juízes e, 

por isso, a principal fonte do direito é a jurisprudência. 

O common law, que possui conceitos jurídicos e terminologia bastante distintos do 

sistema românico, traduz-se no direito dos países que foram dominados ou colonizados pela 

Inglaterra . 

2.1.2 Características do Direito 

• O Direito apresenta-se como uma norma histórica, de múltiplas facetas e dimensões. 

• 

• 

Os direitos fundamentais, bem como o direito como categoria geral, têm uma 

característica histórica, não são nem onipresentes, nem regra social eterna. Em sua forma de 

manifestar, o direito é plurifacetado. Soriano (1997, p.l98) observa que juristas de todos os 

tempos atribuíram valor absoluto a parcelas da realidade jurídica, refutando outras. A 

condição de múltiplas facetas permite compreender a diversidade de definições existentes do 

direito. 

O Direito não abrange campos elencados e definidos. Assim, uma definição do direito 

é a possível, restringida e afinada a condições de tempo. A partir desta pluridimensionalidade, 

constata-se o pluralismo jurídico (SORIANO, 1997, p. 198). De acordo com o autor, pode-se 

afinnar que o Direito envolve duas acepções: a estrita, que se circunscreve ao direito do 

Estado, e a ampla, que se identifica com as nonnas dos grupos das sociedades, impositivas e 

reconhecidas por estes, para a so lução de conflitos sociais, sejam ou não contempladas no 
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direito estatal. Esta última acepção divisa uma pluralidade de direitos coexistentes, e o Direito 

Estatal toma-se apenas um deles. Neste sentido, o direito é produzido por diversas formações 

sociais (Estado, corporações, associações, movimentos populares). Tais direitos mantêm 

relações das mais variadas entre si. 

2.1 .3 Direito: definição 

Referindo-se às divergências entre os juristas no trabalho de definir o Direito, Kant 

afirmou, no século XVIII, que os "juristas ainda estão à procura de uma definição para o 

Direito" (KANT apud NADER, 200 I, p. 71 ). 

Dois aspectos principais estão relacionados: um de natureza metodológica e outro 

vinculado a tendências jus-filosóficas. 

As definições traduzem também as inclinações do jurista. Por exemplo, os legalistas 

identificam o Direito como nonna jurídica; os idealistas destacam a justiça como elemento 

principal e os sociólogos, como o social. 

Bobbio (I 996, p.l5) considera o direito como "um sistema de normas". Partindo de 

sua teoria normativa do direito, identifica, em grandes traços, duas outras teorias diferentes. 

São elas, a do direito como "instituição" e a do direito como "relação" ( op. cit., p.19). 

A teoria do Direito como instituição inspira-se em modernas teorias sociológicas e 

considera o direito como um produto da sociedade. Apresenta como elementos constitutivos a 

"sociedade", a "ordem" e a "organização como meio para organizar a ordem" (BOBBIO, 

1996, p.20) . 

Segundo Romano, apud Bobbio (1996, p.20), um grupo social se institucionaliza 

sempre que gera a sua "organização e por meio dela chega a ser um ordenamento jurídico". 

Bobbio (1996, p.20) critica essa temia. Admite que o direito pressupõe a sociedade ou 

é produto da vida social , mas não aceita que toda a sociedade seja jurídica. Apesar das 

divergências que apresenta, Bobbio (I 996, p.21-25) reconhece, no entanto, entre outros, o 

mérito dessa teoria na ampliação do hmizonte da experiência jurídica além das fronteiras do 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

67 

Estado e o impulso à teoria geral do Direito, que vem se convertendo em teoria do 

ordenamento jurídico. 

A teoria estatista do Direito pode ser considerada como "produto histórico da 

formação dos grandes Estados" que emergiram da extinção da sociedade medieval, 

caracterizada por possuir diversos ordenamentos jurídicos que se ajustavam ou se opunham52 

(BOBBIO, 1996, p.21 ). 

O Estado moderno formou-se através da absorção dos diversos ordenamentos jurídicos 

pela sociedade nacional, por meio de um processo de "monopolização da produção jurídica" 

(BOBBIO, 1996, p.21 ). 

Assim, é possível compreender que a prática de reconhecer o Direito como direito 

estatal está ligada ao processo de acumulação do poder normativo e coativo próprio do 

surgimento do Estado nacional moderno (BOBBIO, 1996, p.21 ) . 

Teoria mais antiga, a teoria da relação considera como elemento característico da 

experiência jurídica a relação intersubjetiva. Tem origem na mesma idéia que originou a 

teoria da instituição, ou seja, "a idéia de que o Direito é um fenômeno social que tem origem 

na sociedade" (BOBBIO, 1996, p.26). 

A teoria institucionalista surgiu como crítica às duas outras teorias consideradas, a 

normativa e a da relação. Entre as críticas dos institucionalistas a essa última, está o 

argumento de que "uma pura e simples relação entre dois sujeitos não pode constituir direito". 

É preciso que tal relacionamento se insira num conjunto mais amplo e complexo de vínculos 

que integram a instituição. Os autores do institucionalismo consideram que a doutrina da 

relação se baseia em uma concepção individualista do direito e em concepções do jus

naturalismo dos séculos XVII e XVIII (BOBBIO, 1996, p.26) . 

Bobbio ( 1996, p.31) observa que nenhuma das duas teorias exclui a teoria nonnativa. 

Em seu entendimento, articulam-se proveitosamente, pois cada uma destaca um aspecto da 

plurifacetada experiência jurídica: a "intersubjetividade", a "organização social" e a 

"regulação". Os argumentos dos institucionalistas com referência às raízes da teoria da 

52 O autor refere-se a ordenamentos universais, citando a Igreja e o Império, e a ordenamentos pa1ticulares 
elencando os feudos, as corporações e os municípios. A própria famíli a, uma soc iedade natural no pensamento 
cristão, constituía um ordenamento (BOBBJO, 1996, p.2 I) . 
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relação no individualismo abstrato dos iluministas, têm, na teoria do Direito como relação 

jurídica de Kant53
, seu exemplo mais caro ( op. cit., p.26). 

Em sua obra Sobre a expressão corrente: isso pode ser correto em teoria mas nada 

vale na prática, Kant (apud CAYGILL, 2000, p.103) define direito em geral "como a 

restrição da liberdade de cada indivíduo para que se harmonize com a liberdade de todos os 

outros". Em Metafi.sica dos costumes (1797), a partir dessa definição, o filósofo alemão 

distingue várias espécies de direito, como direitos naturais54
, direitos positivos55

, direitos 

inatos56 e direitos adquiridos 57
. Tais distinções subordinam-se a uma outra distinção, aquela 

que distingue direitos privados de direito público, ou os direitos instituídos entre indivíduos 

("estado de natureza") e aqueles entre o indivíduo e o Estado (do "estado civil"). 

Para Kant (apud NADER, 2001, p.76), "Direito é o conjunto das condições segundo as 

quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros, de acordo com uma lei 

geral de liberdade" . 

Refletindo sobre as partes constituintes do conceito de Direito, descreve: "O conceito 

de direito entendido como uma obrigação correspondente [ ... ] tem que ver em primeiro lugar 

unicamente com a relação externa e precisamente prática de uma pessoa com outra, enquanto 

suas ações podem ter (mediata ou imediatamente), como fatos, influência recíproca" (KANT 

apud BOBBIO, 1996, p.27) . 

Refere-se, ainda, a um segundo registro, ou seJa, para que esta relação entre dois 

sujeitos se configure como uma relação jurídica, "deve ser uma relação entre dois arbítrios, e 

não entre o arbítrio de um e o desejo de outro" (KANT apud BOBBIO, 1996, p.27). 

Ao definir o direito como relação entre dois sujeitos, Kant excluiu a possibilidade da 

tese de uma relação jurídica entre um sujeito e uma coisa (BOBBIO, 1996, p.27). 

A contribuição de Kant revela-se importante para a tradição moderna dos direitos 

naturais, que sobreveio à tradição aristotélica medieval. Segundo a teoria dos direitos naturais 

o fundamental é o " indivíduo na posse de certos direitos a respeito de coisas, de outros 

indivíduos e do Estado", e não "uma justiça objetiva". Para Kant, o direito natural é o "direito 

;) Em sua obra "Doutrina do Direito" ( 1797), Kant apresenta uma teoria do direito como re lação jurídica . 
54 Fundamentados em bases a priori (CA YGJLL, 2000, p.l 03). 
55 Dire itos pos itivos são os que provêm "da vontade de um legislador" (CA YGJLL, 2000, p. l 03). 
56 Direitos que pertencem "a todos por natureza" (CA YGJLL, op.cit. , I 03). 
57 Direitos que ex igem uma lei para sua instituição, sua fi xação (op.cit. , 103). 
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não estatutário", o que logra ser "conhecido a priori pela razão de todos e de cada um" 

(CA YGILL, 2000, p.1 03). 

Entre outros tantos aspectos ricos da contribuição de Kant, deve ser destacado, em 

meu entendimento, a questão da paz como princípio, vinculado ao direito (ROHDEN, 1997, 

p.233). 

Os estudos de Gilissen (1988, p.516) e de Bobbio (1996, p.11-32) identificam a 

influência das idéias filosóficas de Kant juntamente com as de Comte e Saint-Simon às teorias 

da Escola da Exegese, às quais se deu o nome de positivismo legal ou positivismo jurídico, 

que passo a enfocar logo a seguir. 

2.2 Positivismo jurídico 

Ao analisar o positivismo jurídico, Bobbio (1993) propõe três referênciais básicos. 

Destaca inicialmente que o positivismo jurídico não deve se identificar com o positivismo 

filosófico 58
; a seguir, afirma que o cerne do positivismo jurídico é o Direito positivo, em 

contraposição ao Direito natural; finalmente, argumenta, o positivismo jurídico caracteriza-se 

como a doutrina consoante a qual não há outro Direito que não o positivo . 

A Compilação de Justiniano e a concepção de Thomas Hobbes sobre o Direito são 

consideradas .pelo autor como preliminares no processo histórico conducente ao positivismo 

(BOBBIO, 1993, p.47-54). 

Tal processo compõe-se de cinco fases, ou seja, a assunção do dogma da onipotência 

do legislador, a critica ao Direito natural , o movimento em favor da codificação, o abandono 

do Direito natural e a Escola da Exegese, em que se apresenta enunciada a premissa de que 

não existe Direito senão o positivo. Das cinco, três são as fases que se destacam sobre as 

demais, ou seja, o dogma relativo ao poder do legislador, o movimento em prol da codificação 

e a Escola da Exegese. Estes, em conjunto, representam o significado do positivismo, uma vez 

58 O positivismo jurídico surgiu na Alemanha e o fil osófi co na França. No século passado, havia uma certa 
relação entre os dois termos pelo fato de alguns positivistas jurídicos também serem pos itivistas fil osófi cos 
(BOBBIO, 1993, p. 35). 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

-- -- ---------------- ---- -

70 

que dizem respeito aos três aspectos fundamentais na definição integral do Direito, isto é, sua 

criação, concepção e interpretação (ROIG, 1993, p.13). 

O dogma da onipotência do legislador, que surge com a transição para a modernidade, 

apresenta-se ligado, primeiramente, ao Estado absoluto, progredindo, a seguir, com ele. Neste 

movimento, evidência a passagem de um conceito absolutista ("eliminação dos poderes 

intermediários e atribuição de um poder pleno, exclusivo e ilimitado ao legislador") para um 

conceito liberal ("proteção frente às arbitrariedades dos diferentes poderes, incluindo o 

legislativo, através de diferentes mecanismos constitucionais, tais como a separação dos 

poderes e o princípio da representatividade") (ROIG, 1993, p.l4). 

O movimento pela codificação, a par do afastamento do Direito natural, caracterizar

se-á pelo alto incentivo ao valor da razão e pela crítica contundente ao Direito 

Consuetudinário (BOBBIO, 1993, p.70) . 

O elemento basilar da codificação aparece na França quando, em 1804, entra em vigor 

o Código de Napoleão, que teve ampla ressonância e influência na evolução do pensamento 

jurídico moderno e contemporâneo·(BOBBIO, 1993, p.79). 

A idéia da codificação surge em meados do século XVIII, inspirada no pensamento 

ilustrado (BOBBIO, 1993, p. 79) . 

A gênese da codificação localiza-se, desse modo, na Revolução Francesa e, de forma 

mais incisiva, no período pós-revolucionário, de 1790 a 1800. Envolve dois princípios 

fundamentais, ou seja, a possibilidade da atuação de um legislador universal e a necessidade 

de tomar efetivo um Direito simples, unitário e rápido. Porém, é importante lembrar, a 

codificação não se efetivou nos países anglo-saxões, caracterizando-se como uma experiência 

da Europa continental (BOBBIO, 1993, p.79) . 

Em tal processo histórico, que vai da Revolução até a codificação, é possível perceber 

a transição do jusnaturalismo para o positivismo. São características da Escola da Exegese, de 

acordo com o mencionado autor, a alteração dos nexos tradicionais entre Direito natural e 

Direito positivo. Neste pensamento, o Direito natural apenas apresentará significado e 

expressão jurídica quando for incorporado à legislação. Está prescrita também a concepção 

estatal do Direito. Só se configura direito aquele detenninado pelo Estado, mai s preci samente, 

pelo legislador. A interpretação da lei , por sua vez, está fundamentada no propósito do 
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legislador. O "respeito ao argumento de autoridade" pode ser traduzido pela vontade do 

legislador que estabeleceu a norma jurídica (BOBBIO, 1993, p.99-102). 

Nesses itens identificadores da Escola da Exegese, encontram-se as raízes do 

positivismo. Bobbio (1993, p.l43) afirma que o positivismo jurídico propicia uma tríplice 

análise: uma detenninada forma de abordar o estudo do Direito; uma determinada Teoria do 

Direito e uma detenninada ideologia sobre o Direito. 

Assim, primeiramente, o positivismo jurídico deriva do esforço para tomar o Direito 

uma autêntica ciência, marcada por sua "neutralidade valorativa". O estudo científico do 

Direito distingue entre juízos de fato e de valor, excluindo o segundo, pois o juízo de valor 

não satisfaz a exigência da objetividade da ciência jurídica (BOBBIO, 1993, p.l45). 

De acordo com esses argumentos, o positivismo como forma de tratar o estudo do 

Direito exige conceber o Direito como fato , e não como valor. Igualmente, identificar como 

válido apenas o Direito produzido a partir dos requisitos formais determinados em seu âmbito, 

reforçando o critério fonnal de validade jurídica. 

Para Bobbio, o positivismo jurídico pressupõe uma determinada Teoria do Direito que 

partiria de seis concepções fundamentais: a) a teoria coativa do Direito; b) a teoria legislativa 

do Direito; c) a teoria imperativa do Direito; d) a teoria da coerência do Ordenamento 

jurídico; e) a teoria da plenitude do Ordenamento jurídico; e f) a teoria da interpretação lógica 

e mecanicista do Direito. Tais concepções apresentam diferentes níveis de relevância sendo 

que as três primeiras e as três últimas não têm a mesma importância no conjunto do sistema 

da teoria juspositivista. À medida que as três primeiras representam os sustentáculos de tal 

teoria, as demais revestem-se de interesse apenas acessório. Assim, é possível a referência a 

uma teoria juspositivista tanto no sentido estrito quanto no sentido amplo, dependendo da 

aceitação total das seis concepções ou somente das três primeiras (BOBBIO, 1993, p.l57-225; 

ROIG, 1993, p.20). 

Portanto, o positivismo jurídico em sentido amplo se distingue por apoiar as premissas 

a seguir: "a coação é um elemento essencial e típico do Direito", a lei tem prioridade sobre as 

outras fontes do Direito e "a nonna jurídica tem a estrutura de um mandato" (BOBBIO, 1993, 

p. l57-200) . 
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Às três premissas referidas, caracterizadoras do que Bobbio nomeia como positivismo 

em sentido amplo, somaram-se outras três que definem o positivismo em sentido estrito: a 

coerência do Ordenamento jurídico; a plenitude do Ordenamento e a Interpretação lógica e 

mecanicista do Direito. As duas primeiras e, certamente ainda a terceira, levam-nos a 

considerar o problema da unidade do Ordenamento (ROIG, 1993, p.23). 

A mencionada unidade significa, sobretudo, que o Direito "é um todo orgânico cujas 

normas se relacionam unitariamente", levando em consideração "um critério fonnal de 

produção". Como sublinha Bobbio, a unidade, por si só, não diferencia o positivismo jurídico 

de outras teorias . O que o particulariza é que ele define, "como critério de unidade, um de 

índole exclusivamente fonnal" (ROIG, 1993, p.23). 

Para o mencionado autor, o positivismo jurídico não logrou alcançar uma posição 

neutra face ao Direito, por constituir-se "uma forma de entender o Direito" e por conter certa 

reivindicação a respeito de como este deve ser, tomando-se, assim, não só uma teoria, mas 

ainda, uma ideologia (BOBBIO, 1993, p.227). 

Essa ideologia relaciona-se ao ato, segundo Bobbio (1993, p.229), de admitir a 

existência de um "dever absoluto e incondicional de se obedecer à lei enquanto tal", que 

traduz o que o autor considera como positivismo ético, o qual, por sua vez, é apresentado em 

duas versos fundamentais: a "extrema" ou "forte" e a "débil" (BOBBIO, 1993, p.233) . 

A versão forte do positivismo ético caracteriza-se pelo princípio da obediência 

incondicional ao Direito. A simples razão de ser Direito enseja o entendimento de alguma 

coisa justa, convertendo-se em valor superior ao qual se necessita acatar (ROIG, 1993, p.31 ). 

A versão débil do positivismo ético afirma que o Direito, de per si , possui um 

determinado valor - o da ordem - independentemente de seu conteúdo. Não se destaca tanto 

como um valor final , quanto como um meio para realizar um valor. Aparece o vínculo entre 

Direito e segurança. A lei apresenta-se como a fonna mais perfeita de Direito, com 

características próprias que a distinguem das normas geradas por outras fontes (BOBBIO, 

1993, p.234-235; ROIG, 1993, p.31) . 
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2.3 Paradigma emergente 

Boaventura Santos (1999, p.37) identifica que a natureza da revolução científica que 

vivemos, diferentemente do que aconteceu no século XVI, ocorre numa sociedade 

transfonnada pela ciência. E, portanto, o paradigma que emerge dela não pode ser somente 

um "paradigma científico (o paradigma de um conhecimento prudente)"; precisa ser, além 

disso, um "paradigma social (o paradigma de uma vida decente)" . 

O conhecimento do paradigma emergente, nos tennos propostos, pretende ser, "um 

conhecimento não-dualista", que supera distinções "natureza/cultura, natural/artificial, 

vivo/inanimado, mente/matéria, observador/observado, subjetivo/objetivo, 

coletivo/individual, animal/pessoa". Por outro lado, a superação das dicotomias reflete nas 

disciplinas científicas que se erigiram sobre elas (SANTOS, 1999, p.39-40) . 

Segundo hipótese de trabalho de Santos (1999, p.3 7 -45), a síntese a ser realizada tem 

como pólo catalisador as ciências sociais, com a conseqüente revalorização dos estudos 

humanísticos. Embora prevendo transfonnações também para as humanidades, identifica 

nelas um elemento prospectivo importante: a preservação da relação sujeito-objeto, que 

valoriza o processo compreensivo do mundo. Na verdade, o próprio autor não separa 

conhecimento e subjetividade. Além disso, não admite que o conhecimento atenda a um só 

quadro das necessidades humanas, deixando de contemplar os demais. 

Observa-se que o autor liga dialeticamente o conhecimento científico e o 

conhecimento social. A síntese proposta, no entanto, não é disciplinar, mas temática. Como 

afirma Santos (1999, p.47), "os temas são galerias por onde os conhecimentos progridem ao 

encontro uns dos outros", diferentemente de quando considerados como objetos teóricos 

divididos e impermeáveis. Destaca, portanto, a importância da criação das galerias temáticas 

para a superação das divi sões reducionais da ciência moderna. 

Na direção desta análise, argumenta o referido autor, a di stinção hierárquica, entre 

conhecimento científico e conhecimento vulgar tenderá a desaparecer. 

Lembra Santos ( 1999, p.55) que "a ciência moderna nos ensina pouco sobre a nossa 

maneira de estar no mundo" e que isto se deve pela forn1a de constituição do conhecimento, 

1 
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em tudo o que ele divide e exclui. Resulta que o próprio autor questiona o estatuto da 

racionalidade científica, alegando que este não é, em si mesmo, científico. 

Em contraposição, a ciência pós-moderna admite que "nenhuma forma de 

conhecimento é, em si mesma, racional. Só a configuração de todas elas é racional" 

(SANTOS, 1999, p.55). O diálogo com outras formas de conhecimento é, pois, característico 

e constitutivo da ciência pós-moderna. 

Entre outras formas de conhecimento, é destacado o do senso comum, entendido como 

o conhecimento prático com o qual dirigimos nossas ações e nossa vida. Sua valorização está 

relacionada ao potencial que possui para contribuir para a relação homem-mundo, bem como 

à sua dimensão utópica e libertadora que, em diálogo com o conhecimento científico, pode ser 

ampliada (SANTOS, 1999, p.55-56) 

Santos (1999, p.56) identifica essa dimensão em algumas das características do 

conhecimento do senso comum, propondo, para este, como já foi referido, uma ligação 

estreita com o conhecimento científico. 

A ciência moderna constitui-se rompendo com o senso comum. Santos (1999, p.55) 

propõe uma segunda ruptura, a do conhecimento científico para o senso comum, na 

perspectiva de uma visão utópica de sociedade, da produção de uma outra fonna de conhecer. 

Nessa perspectiva, segundo o autor, o conhecimento científico é considerado apenas 

um dos conhecimentos, e todo o conhecimento é uma prática social. O critério de verdade 

desse conhecimento está intimamente ligado à prática que ele visa constituir. Por conseguinte, 

a crítica do conhecimento identifica-se como a crítica da prática social. 

Articulando-se estes argumentos para o ensino do Direito, tem-se a exigência da 

referência explícita à sua base social, política e ética. E, por conseqüência, o rompimento com 

a estrutura do pensamento jurídico abstrato, bem como a configuração de novos 

saberes/poderes/conhecimentos. Essa perspectiva traduz, paralelamente, um desafio à 

concretização de um dos princípios basilares do ensino superior, ou seja, o de articulação do 

ensino, da pesquisa e da extensão. Aliás, ao referir-se a esta última, Santos (1995, p.225) 

pondera que a quantidade e qualidade de vida em sociedade se baseia em configurações cada 

vez mais complexas de saberes. Assim, advoga que a legitimidade da universidade só será 

cumprida quando se aprofundarem de tal forma as atividades de extensão, que passem a 

integrar as atividades de ensino e pesquisa. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

75 

Essas declarações apontam uma nova dimensão às decisões curriculares e 

pedagógicas, potencializando uma transformação profunda nos modos de conhecer, que deve 

estar relacionada, [ .. . ] "com uma transfonnação igualmente profunda nos modos de organizar 

a sociedade" (SANTOS, 1995). 

Igualmente, e por extensão, segundo minha perspectiva, aporta significativo 

referencial para os vários empreendimentos, atualmente desencadeados, de natureza avaliativa 

do curso jurídico. Assim, entendo que a qualidade do Ensino Jurídico exige a indeclinável 

análise do conhecimento jurídico, cujo critério avaliativo incide menos nos resultados 

escolares (o quanto do conhecimento se conhece) do que nos processos e práticas que ele visa 

instituir em sociedade (o para quê do conhecimento). 

Santos (2000, p.16) afirma que a transição paradigmática apresenta várias dimensões 

sociais, políticas e culturais que evoluem em ritmos desiguais. Dessas dimensões destaca 

duas: a epistemológica e a societal. 

A transição epistemológica, mais visível, como crise da ciência moderna, dá-se entre o 

"paradigma dominante da ciência moderna" e o "paradigma de um conhecimento prudente 

para uma vida decente", anteriormente abordado. A transição societal acontece do paradigma 

dominante, como sociedade patriarcal , produção capitalista, consumismo individualista, etc. , 

para um outro conjunto de paradigmas dos quais percebemos apenas "as vibrações" 

(SANTOS, 2000, p.16). 

No que tange a esta última transição, o direito moderno e suas articulações com o 

poder social é considerado como um indicador privilegiado dos dilemas e das contradições 

que alimentam esta transição. O mencionado autor destaca a função atribuída ao Direito 

moderno no sentido de garantir a ordem requerida pelo capitalismo, constituindo-se um 

"racionalizador de segunda ordem da vida social, um substituto da cientificização da 

sociedade" (SANTOS, 2000, p.ll9). 

Apesar de identificar essa participação do Direito como "subordinada", Santos (2000, 

p.52) a reputa como "central", já que, "pelo menos a curto prazo, a gestão científica da 

sociedade teve de ser protegida contra eventuais oposições através da integração nonnativa e 

da força coerciva fornecida pelo direito" . 
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Assim, o autor considera a relação de cooperação e circulação de sentido entre a 

ciência e o Direito, com o suporte da primeira, uma das caracteristicas fundamentais da 

modernidade. Igualmente, refere-se à idéia de que a lei, como norma, deve ser também lei 

como ciência, conforme é tradicional no pensamento social moderno (SANTOS, 2000, p.52). 

No pensamento social dos séculos XVIII e XIX, apresenta-se dominante, segundo 

Santos (2000, p.54), a intenção de constituir uma ordem social embasada na ciência, "onde as 

determinações do direito sejam resultado das descobertas científicas sobre o comportamento 

social". 

Para tanto, observa o mencionado autor, o direito tornou-se científico e se submeteu à 

racionalidade cognitivo-instrumental. O processo de cientificização implicou, ainda, a 

estatização, na perspectiva de assegurar o predomínio da ordem sobre o caos (SANTOS, 

2000, p.120) . 

Santos reporta-se à dificuldade de identificar as verdadeiras raízes do atual 

descontentamento com o direito, analisando as transformações jurídicas em três periodos do 

desenvolvimento capitalista, a saber: capitalismo liberal (século XIX), organizado (do final do 

século XIX, atingindo o desenvolvimento máximo no período entre as duas guerras e nas duas 

primeiras décadas do pós-guerra) e desorganizado (a partir dos anos 60), além de alguns 

debates recentes . 

No primeiro periodo, identifica o Estado constitucional do século XIX, legatário de 

importante tradição intelectual, que, ao recebê-lo, minorou "ideais éticos e promessas 

políticas", ajustando uns e outros às exigências regulatórias do capitalismo liberal (SANTOS, 

2000, p.l40). 

Convertida a soberania do povo na do Estado-nação, a vontade geral em regra da 

maioria (das elites governantes), afastou-se o direito dos princípios éticos, tornando-se 

instrumento da construção e regulação do mercado (SANTOS, 2000, p.140). 

Ombreadas uma e outra as transfonnações político-jurídicas e epistemológicas, 

passam a contar com a filosofia do positivismo . 

Tal fato repercute na epistemologia da ciência moderna, no positivismo jurídico e na 

dogmática jurídica, segundo Santos (2000, p.l41), na forma de "construções ideológicas 
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destinadas a reduzir o progresso societal ao desenvolvimento capitalista" e a defender a 

racionalidade do contágio de alguma "irracionalidade não-capitalista". Simultaneamente, esta 

move-se no sentido de "poder coexistir e conviver com a racionalidade moderna", desde que 

como "regularidades Gurídicas ou científicas) empíricas". 

Este período provoca o "processo social da seletividade e concentração da 

modernidade". O estatismo e o cientificismo do Direito tiveram seu crescimento num terreno 

social pleno de tensionamentos (SANTOS, 2000, p.144-145) . 

A emancipação foi preterida às exigências regulatórias do Estado. 

No segundo período, com a evidência da precariedade na consecução das promessas, 

um processo é desencadeado, graças a uma política de hegemonia, no sentido de tomar 

invisível este fato . 

A relação entre o Estado e a sociedade passa por mudancas, com reflexos no campo 

jurídico. Confonne Santos (2000, p.l53), ao longo do século, mediante diversas formas, como 

da "teoria sociológica do direito", do "neo-jusnaturalismo" e do "realismo jurídico", a ciência 

jurídica tentou mostrar um relato científico dessas mudanças em seu campo. 

Na verdade, a regulação estatal nos países centrais procura mcorporar projetos 

emancipatórios anti-sistêmicos, conciliáveis com a lógica capitalista . 

No terceiro período, três características de uma situação se destacam. De acordo com 

Santos (2000, p. l53-164), a primeira refere-se ao que foi concretizado pela modernidade. 

Assim, "o que foi realizado não é irreversível e, não sendo excessivo, deve ser preservado". A 

seguir, "o que não foi cumprido ficará por cumprir na vigência do paradigma" e, por último, 

"o déficit, além de irreversível, é maior do que se pensava" . 

A "falsa síntese" progrediu no sentido da desintegração recíproca da regulação e da 

emancipação. 

Assim, o autor entende que a "crise do Direito" se integra numa outra maior, que é a 

do padrão hegemônico de transfonnação social. 

A partir destes argumentos, Santos (2000, p.l64) apresenta um desafio instigante . 

Considerando que a crise afeta a gestão reconstrutiva dos défici ts das sociedades capitalistas, 
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confiada à ciência moderna e ao Direito a partir do século XIX, propõe um "repensar radical 

sobre a ciência moderna e o Direito moderno", compreendido como um "des-pensar". 

A partir da critica ao paradigma positivista moderno do direito e do poder, centrado no 

Estado, e do paradigma positivista moderno do conhecimento, centrado na ciência, Santos 

(2000 p.261) reconhece "uma pluralidade de ordens jurídicas, de formas de poder e de formas 

de conhecimento". Na reconstrução teórica da identificação dessas pluralidades, reporta-se a 

dois princípios: ao da "pluralidade das formas de direito, de poder e de conhecimento" 

considerando-a "estruturada e relaciona]"; e ao do reconhecimento de que essas pluralidades 

não se contrapõem "à idéia da centralidade do direito estatal, do poder estatal e do 

conhecimento científico na sociedade contemporânea", mas a confinnam e a relativizam. 

O enfoque das trocas desiguais é considerado por Santos (2000 p.266) no 

desenvolvimento de sua conceituação sobre o poder. Em um sentido lato, poder "é qualquer 

relação regulada por uma troca desigual". Nessa perspectiva, o que toma uma relação social 

um exercício de poder vincula-se ao "grau de desigualdade em que são tratados os interesses 

das partes" ( op.cit., p.269). No entanto, com sólidos fundamentos na teoria crítica, conecta o 

conceito de poder à idéia de emancipação, "considerando-a tão relaciona] como o poder 

contra o qual se insurge". 

Neste marco conceitual , as relações emancipatórias desenvolvem-se nas tramas das 

relações de poder, como resultados de conflitos, contradições e criatividade. Por outro lado, 

argumenta que a mudança na distribuição é essencial para mudanças na capacitação. 

A argumentação teórica desenvolvida evidencia a intenção de apresentar uma outra 

visão de sociedade, no qual o dualismo Estado/sociedade civil é substituído (op.cit. , p.271). 

Assim, a apresentação de um mapa de estruturação das sociedades capitalistas 

contemporâneas permite identificar seis conjuntos estruturais, "seis conjuntos básicos de 

relações sociais", dentro das quais, nas sociedades capitalistas, se produzem seis formas de 

poder, de direito e de senso comum59 (SANTOS, 2000, p.273). 

59 As fo1mas de poder, por um lado, confirmadas por ações conformistas , e, por outro, por ações rebeldes , são: 
"Patriarcado", "Exploração e natureza capitali sta", "Feti chi smo das Mercadori as", "Diferenciação Des igual", 
"Dominação" e, finalmente, 'Troca Desigual". Constituem-se fom1as de Direito, o "Doméstico", "da Produção", 
"da troca", "da comunidade", "territorial (estatal)" e "sistêmico". 

Finalmente, as formas epistemológicas são o "Familiali smo, cultura familiar"; o "Produtivismo, tecnologismo, 
formação profi ss ional e cultura empresa ri al"; "consumismo cultura de massas"; "conhecimento local, cultura 
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A coerência e originalidade dos argumentos do autor traduzem o caráter político das 

relações de poder, articulado ao que denomina "um poder compósito resultante das relações 

entre as diversas formas de poder em diferentes campos sociais." Igualmente, o caráter 

jurídico das relações sociais não é mais identificado como "única forma de direito" e, com 

relação aos conhecimentos, são valorizados aqueles produzidos e utilizados em campos 

sociais concretos (SANTOS, 2000, p.325-326). 

É possível afinnar assim, que a articulação destas últimas afirmações ao currículo 

jurídico centrado no Direito Positivo produz um tensionamento no quadro referencial deste 

último, arquitetado com base na ortodoxia conceitual centrada na dicotomia Estado/Sociedade 

civil60
. 

A seguir, no próximo capítulo, foco a inscrição técnica e cultural dos currículos dos 

cursos jurídicos . 

da comunidade e tradição"; "Nacionalismo educacional e cultural , cultura cívica"; "Ciência, progresso 
universalismo e cultura global" (SANTOS, 2000, p.273). 
60 Esta bipartição esconde as relações de poder na sociedade e, para tanto, o direito colabora. O entendimento do 
"poder do Estado como a única fo1ma de poder político-jurídica", tomou em "poderes fáti cos sem base jurídica 
autônoma" outras formas de poder na sociedade (SANTOS, 2000, p. l73-1 74) . 
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3 INSCRIÇÃO TÉCNICA E CULTURAL DOS CURRÍCULOS DOS 

CURSOS JURÍDICOS 

O objetivo principal deste capítulo é discutir argumentos teóricos, principalmente de 

Bemstein {1996; 1997; 1998; 2000) e Popkewitz {1994; 1995; 1997) na perspectiva das suas 

possibilidades de contribuição para o estudo do currículo dos cursos de Direito. Igualmente, 

para a análise dos interesses que influem no currículo e Ensino Jurídico, em suas finalidades e 

regulação. Nesse contexto, procuro articular, neste capítulo, a relação entre currículo, 

conhecimento e poder. 

A idéia deste capítulo, ass1m como a dos demais relativos à estruturação deste 

trabalho, inspira-se em Goffman (1989, p.219-220). Para este autor, a inscrição técnica está 

relacionada à eficiência de um estabelecimento social como um sistema de atividade 

intencionalmente organizado para a realização de objetivos predetenninados. 

Já à inscrição cultural concemem os valores morais que influenciam a atividade no 

estabelecimento, quais sejam os relacionados às suas finalidades últimas e às restrições 

nonnativas sobre os meios . 

3.1 Reforma educativa 

Thomas Popkewitz ocupa-se de temas como o das refonnas educacionais, dos 

processos de regulação social, das relações de poder e da função disciplinar do currículo, 

tendo nos conceitos de Foucault um sólido referencial para seus estudos e pesqui sas. 

UfRGS 
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A reforma, na visão de Popkewitz, é o lugar "estratégico" no qual se realiza "a 

modernização da instituição". Considerando que toda reforma possui um contexto histórico, 

parte de um meio institucional dinâmico, ele conclui pela impossibilidade de uma definição 

permanente do termo. Reconhece, portanto, que o tenno possui significado variável ao longo 

do tempo (POPKEWITZ, 1997, p.21-22). 

A partir das perspectivas do pensamento educacional crítico pós-moderno e pós

estruturalista, no qual se inclui, o referido autor associa à reforma uma prática social e 

política, argumentando que a reforma é uma prática socialmente construída e politicamente 

detenninada. 

Nessa perspectiva, para compreender a reforma educacional contemporânea, destaca a 

ecologia da reforma que se constitui por três conceitos básicos, ou seja, a história, a 

linguagem e a epistemologia social. 

O sentido ecológico em Popkewitz evoca a ecologia do objeto, o contexto, a região, as 

relações de poder, os saberes, o discurso em que se dá a reforma. Por trás, está o pressuposto 

de que a ordem social é fragmentada, admitindo "regiões" para esses fragmentos. Considera 

que os padrões de escolarização, como também da formação de professores, e as ciências da 

Pedagogia "são procedimentos múltiplos e regionalmente organizados", em que estão 

presentes regras e obrigações "que organizam e disciplinam a forma como o mundo deve ser 

visto, sentido, e como se deve agir e falar sobre ele" (POPKEWITZ, 1997, p.22). 

Este contexto onde se dá a reforma é um contexto político, no qual estão Imersas 

diferentes relações de poder. A ecologia relaciona-se, assim, com os "padrões da 

regulamentação social encontrada na escola", considerando uma detenninada região, um 

determinado período (POPKEWITZ, 1997, p.22), 

As fonnas de conhecimento enquadram, classificam e ajudam a ver o mundo de uma 

certa maneira; numa região, num lugar, num contexto social, histórico, econômico e político. 

Este é o sentido ecológico. A ecologia da refonna compreende, assim, os saberes que 

possibilitam determinadas refonnas. 

A história, por sua vez, propicia uma análise da mudança. Popkewitz (1994, p.l74) 

argumenta que a história "é uma atividade teórica que constrói seu objeto de pesquisa através 

da fom1a pela qual faz di stinções e categoriza os fenômenos dos estudos hi stóricos". 
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A análise, nos termos apresentados pelo autor, enseJa um esforço para perceber "a 

fonna como o raciocínio da ciência apresenta princípios historicamente construídos de 

classificação e ordenação" (POPKEWITZ, 1994, p.l74). 

Nessa direção, com relação à reforma educativa, cabem questionamentos sobre os 

critérios implícitos em suas propostas ou, ainda, sobre como viemos a pensar acerca da 

"refonna do modo pelo qual pensamos" (POPKEWITZ, 1994, p.l74). É dada ênfase aos 

critérios da mudança. O que mudou, os critérios da mudança e a relação com os fatos 

históricos são questionados. O estudo da reforma reporta-se tanto às regras e modelos 

subjacentes ao conhecimento da escolarização, como à fonna "como esse conhecimento é 

produzido e aceito como práticas sociais dentro de acordos institucionais" (POPKEWITZ, 

1997, p.22-23). 

De acordo com a argumentação desenvolvida, o método histórico propiCia ''uma 

análise da forma como os fatos atuais se inter-relacionam com outros fatos, formados por 

padrões do passado". É interessante destacar que essa inter-relação passado-presente, nos 

termos propostos pelo autor, não se dá a partir de um movimento seqüencial de fatos ou 

instituições. Tampouco a mudança é atribuída a motivos ou convicções de personagens 

históricos. Estudar o passado no presente significa "identificar interrupções, descontinuidades 

e rupturas da vida institucional" (POPKEWITZ, 1997, p.23) . 

A mudança é vista por Popkewitz "como um problema de epistemologia social"61
. A 

epistemologia social trata das relações entre poder, conhecimento e instituição. Na verdade, 

"a epistemologia social coloca os objetos constituídos, como o conhecimento da 

escolarização, em padrões historicamente formados e nas relações de poder" (POPKEWITZ, 

1997, p.234). Envolve os objetos que compõem o conhecimento da escola como elementos da 

prática das instituições e dos padrões de relações de poder historicamente formados. Há uma 

clara intenção de historicizar o processo da escolarização . 

Resulta que, com esse novo tenno, Popkewitz enfatiza "a inserção social e relaciona! 

do conhecimento nas práticas e aspectos do poder", e faz do conhecimento da escolarização 

"uma prática social acessível ao questionamento sociológico". Igualmente, identifica uma 

prática política e conceitual, na medida em que considera que as "regras" da ciência 

6 1 Termo constituído por Popkewitz. Tradicionalmente, a epistemologia é o es tudo das normas, das regras que 
constituem o conhec imento. Não é, no entanto, a esta epistemologia que Popkewitz se refere. 



• 

• 

• 

• 

• 

I • 

83 

"associam considerações de ordem social, assim como distinções conceituais que definem as 

relações de poder" (POPKEWITZ, 1997, p. 23). 

É interessante e esclarecedora a forma como Popkewitz (1997, p.23-24) aborda o 

papel do intelectual. Assim, afirma que "diversas tradições da pesquisa escolar 

contemporânea" vêem o desempenho deste papel relacionado à "organização do futuro", à 

tentativa de prognosticar significados dos estudos do presente, considerando o cientista social 

"como uma figura legítima e com autoridade para decidir as relações sociais" . 

Nessa perspectiva, o autor reporta-se a dois casos, que partem de diferentes afirmações 

ideológicas, ou seja, "o positivismo da pesquisa tradicional", que aposta na eficiência e na 

racionalidade para o progresso social, e às "ciências críticas" que, "com suas afirmações 

hegelianas, identificam o funcionamento repressivo do presente", visando a mobilizar "as 

práticas sociais em direção a algum objetivo universal do bem", este definido como "a prática 

'progressista'". Popkewitz (1997, p.24) entende ser "perigosa para a democracia a 

consideração epistemológica de progresso nas ciências sociais e educacionais". 

De forma distinta, Popkewitz (1997, p.24), ao focar as interrupções e rupturas 

históricas, trata de "redefinir o objetivo do trabalho intelectual", no sentido de "investigar a 

relação das práticas institucionais e os regimes de verdade62
, à medida que se modificam com 

o passar do tempo" . 

Inspirado em Michel Foucault, o autor citado problematiza as regras e padrões por 

meiO dos quais o indivíduo define o que é bom, mau, razoável , não-razoável, racional, 

irracional e não-racional. Esta postura expõe uma "tarefa paradoxal". Sobre ela, fala o autor: 

"colocar o indivíduo na história de tal forma que nós, no presente, possamos entender mais 

adequadamente os padrões coletivos que organizam a vida social e, durante o processo, abrir 

espaços para o entendimento das causas que organizam nossos comportamentos" 

(POPKEWITZ, 1997, p. 24). 

A partir desses argumentos, o autor defende que "o papel da ciência das relações 

humanas na democracia" é o de "identificar e situar descontinuidades nos padrões que 

estruturam a vida social". Segundo Popkewitz (I 997, p.24), a crítica, o fato de tomar visíveis 

os sistemas de ordem, apropriação e exclusão, propicia que "os sistemas sejam 

62 O autor apóia-se no conce ito de regime de verdade de Michel Foucault. 
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potencialmente resistentes", e, igualmente, que se abram "novos sistemas de possibilidades, 

para nossas vidas coletivas e individuais". A construção dessas novas possibilidades é vista 

pelo autor em âmbito dos debates públicos, nos quais também participam os intelectuais, cuja 

posição envolve, não necessariamente, autoridade. 

Pelo fato de considerar "a epistemologia social da escolarização como parte das 

relações de poder", procurando tomar visíveis as regras mediante as quais "certos tipos de 

fenômenos e relações sociais do ensino se transformam em 'objetos' da reforma", Popkewitz 

(1997, p.24) admite que seu estudo "pode ser considerado como de sociologia política". 

A sociologia política da refonna de que trata o autor, de modo específico "refere-se 

aos tipos de racionalidade que vêm a prevalecer na definição da escolarização e às relações de 

poder que elas incorporam" (POPKEWITZ, 1997, p.234). 

Referindo-se expressamente ao currículo63
, identifica-o como ''um conhecimento 

particular, historicamente formado", sobre o modo como os alunos "tomam o mundo 

inteligível". Nessa linha, "os esforços para organizar o conhecimento escolar" acabam por se 

traduzir em "formas de regulação social", produzidas por meio de determinados estilos de 

raciocínio. Ressalta, assim, que o currículo não se restringe à informação, pois a própria 

organização do conhecimento "corporifica formas particulares de agir, sentir, falar e "ver" o 

mundo e o "eu" (POPKEWITZ, 1994, p.l74) . 

O currículo é visto pelo autor como fonte de disciplinamento. Ele incorpora estratégias 

e tecnologias que dirigem a fonna como os estudantes pensam e agem. Neste sentido, o autor 

utiliza o exemplo da Estatística. Considerando as relações de poder, questiona a constituição 

histórica desse saber. No desenvolvimento de suas pesquisas, o referido autor observa que a 

Estatística foi constituída na França, a partir da aritmética, com o objetivo de disciplinar o 

povo. Até hoje, a Estatística tem esse poder disciplinador. Ela expõe dados quantitativos e 

coletivos na perspectiva de construir verdades sobre detenninados fatos, acompanhada de 

uma linguagem específica que reforça o traduzido pelo seu método. 

Ao relacionar o currículo como regulação, Popkewitz trabalha em dois níveis que se 

inter-relacionam. Num primeiro plano, considera que a escolarização exige uma seleção dos 

63 Algumas vezes o autor reporta-se ao cunículo de uma forma não muito clara, utilizando termos como 
"escolari zação" . 
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conteúdos que devem ser aprendidos, dos conhecimentos válidos. Esse processo, levado a 

efeito dentre inúmeras possibilidades, tem o poder de modelar e moldar "a forma como os 

eventos sociais e pessoais são organizados para a reflexão e a prática" (POPKEWITZ, 1994, 

p.192). 

Em outro plano, enfatiza que a seleção de conhecimentos também implica regras e 

padrões que norteiam os estudantes "ao produzir seu conhecimento sobre o mundo". 

Evidencia que os sistemas de pensamento do currículo incorporam estratégias e tecnologias 

por meio das quais são construídas a razão e a individualidade. Juntamente com os conteúdos 

do currículo, são aprendidos modos de conhecer, "de compreender e de interpretar o mundo", 

bem como são produzidas sensibilidades e consciência do mundo social (POPKEWITZ, 1994, 

p. 192). 

O sistema de idéias do currículo incorpora, portanto, regras e padrões que produzem 

tecnologias sociais cujas conseqüências são regu1atórias. Popkewitz compreende tecnologia 

social como "um conjunto de métodos que guiam e legitimam o que é razoável ou não, como 

pensamento, ação e auto-reflexão". Nessa perspectiva, refere-se às "práticas da escolarização" 

que "ordenam objetos do mundo", unindo-os ou separando-os, e, com isso, tomam difíceis ou 

impossíveis de serem pensadas determinadas idéias ou "coisas", à organização do ensino por 

meio do planejamento relacionado a uma série de objetivos e à administração de testes de 

desempenho escolar (POPKEWITZ, 1994, p.l93) . 

Mediante as contribuições de Popkewitz, é possível perceber o currículo como uma 

fonte de disciplinamento de subjetividades. 

Portanto, de acordo com o mencionado autor, e considerando os objetivos deste 

estudo, para compreender mudanças no currículo do curso de Direito focalizado, é preciso 

refletir sobre "continuidades e rupturas nos princípios classificatórios do conhecimento 

corporificado na reforma educativa" (POPKEWITZ, 1994, p. 194) . 

3.2 Epistemologia social das ciências sociais: algumas notas 

Com o intento de compreender a epistemologia social das ciências sociais, Popkewitz 

(1997, p .87-ll3) aborda a lógica do conhecimento e as condições institucionais em que 
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surgem as ciências da reforma. Nesta parte do trabalho, procuro, então, trazer de forma 

sucinta argumentos desenvolvidos pelo autor, que contribuem para o desenvolvimento deste 

estudo. 

Em meados do século XIX, desenvolveu-se um discurso da prática profissional , com 

uma visão mais racional e menos religiosa do mundo, embora tenham pennanecido as 

"preocupações com o dever, a ordem social e a preservação da harmonia". As noções 

dominantes da democracia protestante rural e comunitárias são confrontadas por "um novo 

profissionalismo que veio a significar conhecimento especializado, ciência e uma nova 

ideologia de serviço público e apartidário" (POPKEWITZ, 1997, p. 88). 

Esse novo profissionalismo teve sua credibilidade sustentada, em parte, pelo discurso 

que "vinculava o progresso social à ciência". O discurso científico foi levado à esfera das 

relações sociais mais complexas e estabeleceu a autoridade moral, social e cultural por meio 

das tecnologias da reforma. "A idéia de progresso legitimou a ciência social", credenciando-a, 

igualmente, para "determinar o curso da história" (POPKEWITZ, 1997, p. 89). 

Popkewitz (1997, p.89) identifica como um dos importantes fatos relacionados com o 

surgimento do estado moderno, "a passagem de uma visão normativa e filosófica da 

sociedade, para uma abordagem baseada no conhecimento real". As ciências sociais, 

centralizadas na universidade, surgiram para atender as necessidades do Estado, de adquirir 

conhecimentos relativos aos processos e organizações sociais decorrentes de sua própria ação. 

No centro da investigação científica, estava a procura por ordem, controle e harmonia social. 

A profissionalização do conhecimento é apontada como "uma fase crucial do 

desenvolvimento da regulamentação social", sendo que o conhecimento, naquele contexto, 

referia-se a "uma forma instrumental de raciocínio sobre os problemas, [ ... ] secular, abstrata e 

aparentemente objetiva e desinteressada" (POPKEWITZ, 1997, p. 89) . 

A Psicologia da escolarização: as ciências da Pedagogia 

A partir da Idade Média, segundo Popkewitz ( 1997, p. I 02), a Psicologia "assumiu um 

enfoque disciplinar específico", adicionando-se, na virada do século, "uma organização 

profissional". De acordo com o autor, considerada "a primeira disciplina a desenvolver-se 
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exclusivamente dentro da universidade", a Psicologia propiciou o foco no indivíduo, no 

contexto da modernização da sociedade. Sua contribuição revelou-se importante ao abordar os 

atributos de "autocontrole e direcionamento externo moral" e colaborar na "organização dos 

processos de pedagogia da escolarização" (POPKEWITZ, 1997, p. 102). 

A Psicologia manteve o dualismo matéria e espírito, mas seu papel não se resumiu em 

inculcar a fé. Um novo conceito do self como "secular, racional, dividido e conflituoso", por 

meio da nova disciplina da Psicologia, foi explorado pelo estado moderno (POPKEWITZ, 

1997, p. 103). 

O self disciplinado e autônomo, produto de uma educação adequada proporcionada 

pela família burguesa, era considerado fórmula para o progresso (POPKEWITZ, 1997, p. 

1 03). 

Segundo o autor citado, o behaviorismo e o pragmatismo constituíam-se as principais 

correntes da psicologia americana desenvolvidas dentro da universidade. Seus argumentos 

enfatizavam o valor da disciplina a partir de critérios que destacavam sua utilidade prática 

(POPKEWITZ, 1997, p. 104). 

Psicologia problematiza campo da Pedagogia 

Nas primeiras décadas do século XIX, nos Estados Unidos, a Pedagogia apresentou-se 

especialmente atraente para os psicólogos. A educação, em rápida expansão, tomou-se uma 

das mais importantes instituições americanas e também alvo de vultosos investimentos. 

A Psicologia, segundo Popkewitz ( 1997, p .l 05), proporciOnava contribuições 

direcionadas aos interesses relativos à educação moral e socialização trabalhista64
, 

"posicionando-as como problemas de atitude e pensamento, assim como de interação entre o 

indivíduo e o meio". O autor menciona a "visão funcional do conhecimento", o "enfoque nas 

diferenças individuais" e "os métodos aparentemente objetivos da Psicologia" como aspectos 

importantes na perspectiva da regulamentação social proporcionada aos profissionais da 

64 Essas preocupações eram expos tas, respec tivamente, pelo "movimento social do evangelho" e por "homens de 
negóc ios" (POPKEWlTZ, 1997, p. l 05). 
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educação desafiados a operar com o crescimento significativo da população e com aspectos da 

escolarização. 

Na década de 1920, de acordo com Popkewitz (1997, p.105), o espaço da Psicologia 

no campo da educação registrou sensível expansão, em detrimento da Sociologia. 

Assim, é possível perceber que a Pedagogia e a Educação moderna se desenvolveram 

sob uma forte influência da Psicologia . 

Popkewitz (1997, p.l 09) observa que uma das implicações para a Pedagogia foi a 

"descontextualização dos aspectos políticos e sociais envolvidos na formação de práticas 

escolares", cuja reelaboracao foi traduzida como "programas de administração e eficiência". 

Estes abordavam, por exemplo, a concepção de estratégias de ensino e procedimentos de 

testes, deixando de lado ou mascarando relevantes problemas educacionais relacionados à 

heterogeneidade da sociedade . 

Algumas implicações políticas importantes também são apontadas por Popkewitz 

(1997, p.111-112) para a organização social das instituições e para os indivíduos, quando 

analisa as mudanças desencadeadas pela psicologia moderna no currículo. Entre elas, afirma, 

"uma descontextualização dos princípios morais e políticos" traduziu a reforma "como 

'ajudando' os indivíduos" por meio da "maior eficiência e administração"; "métodos de 

classificação das ciências pedagógicas" localizaram nos indívuos a responsabilidade e os 

problemas pertinentes ao sucesso, fracasso e valor pessoal, proporcionando, assim, "um 

enfoque social na autodisciplina e na motivação individual"; "métodos clínicos 

racionalizaram o pessoal e o privado", tomando os indivíduos objeto de controle de outros e 

de uma "contabilidade e disciplina interna pela qual eles eram pessoalmente responsáveis". 

Os argumentos desenvolvidos pelo autor pennitem perceber as mudanças provocadas 

pela educação de massa e pelas ciências educacionais, cuja ênfase em um individualismo 

liberal é estudada no âmbito do ensino e da Pedagogia. Outras alternativas, no entanto, 

poderiam ter sido construídas, confonne alega Popkewitz (1997, p. 112), atento aos vínculos 

entre o poder e a regulação social. 
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3.3 Ciências educacionais cognitivas como conhecimento e poder 

Popkewitz (1997, p.l78-202) estuda a relação existente entre as ciências educacionais, 

os movimentos sociais e o Estado, analisando a epistemologia da Psicologia educacional 

cognitiva, a partir de estudos relativamente recentes sobre o pensamento do professor e sobre 

o ensino de matérias escolares. Como foi abordado anteriormente, as ciências educacionais, 

desde sua criação no século XIX têm desempenhado um papel importante na produção de 

reformas do Estado. 

Três motivos justificam para o autor a consideração da pesquisa sobre o pensamento 

do professor. Primeiro, porque o estudo do pensamento do professor "é uma parte importante 

do movimento de reforma educacional", na medida em que "sua afinnação retórica" 

relaciona-o a uma "revolução psicológica" ligada à "mudança para uma epistemologia 

'construtivista"'. Em segundo lugar, a perspectiva construtivista reitera a "tradição de 

melhoramento social das ciências sociais da virada do século", no sentido de que "o progresso 

deve ser alcançado por um conhecimento prático e funcional". Por último, a Psicologia 

educacional, por sua abordagem individualista intrusiva, proporciona uma visão do que 

considera Popkewitz ( 1997, p. 178), um "problema mais geral das relações da ciência, dos 

movimentos sociais e do poder" . 

Apesar de entender que os argumentos apresentados pelo autor podem em muito 

contribuir para analisar o trabalho docente e o de produtores, 

reprodutores/aplicadores/operadores do Direito, farei, nesta parte, apenas um breve 

comentário sobre a fonna de raciocínio construída pelas práticas de pesquisa, procurando ater

me aos objetivos propostos neste estudo. 

Assim, limito-me a considerar brevemente questões relativas à reificação das matérias 

escolares. Esta, segundo Popkewitz (1997, p. l84), em uma abordagem filosófica, está 

relacionada à "tendência a negar o papel das construções humanas e da história nos 

fenômenos sociais". Nesta perspectiva, "as categorias e classificações concebem as relações 

sociais como tendo atributos, qualidades ou estágios universais para o desenvolvimento 

humano". Como exemplo, o autor cita "taxonomias da cognição e da fa la sobre uma criança 

como o aprendiz, o afro-americano, a criança de risco". 
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Popkewitz (1997, p.184) observa que essas categorias e classificações "homogeinizam 

diferenças", propiciando que "práticas sociais de origem histórica" sejam consideradas 

"independentes do tempo e do espaço". Identifica, portanto, o autor, "um elemento 

conservador" na reificação, de fonna que aquilo "que existe é feito para parecer natural e 

inevitável", subsistindo sem uma pluralidade de outras interpretações possíveis, de forma 

desvinculada de conflitos socioculturais ou interesse social. 

Um outro importante argumento trazido pelo autor é que a reificação na pesquisa 

sobre o pensamento do professor separa a dupla conteúdo-ensino. "Embora o programa de 

pesquisa deva ligar o ensino a algum conteúdo curricular, a metodologia cognitiva separa os 

dois". Em seus estudos, Popkewitz (1997, p.184) aborda a "descontextualização das 

experiências vividas, a localização histórica dos 'pensamentos' dos professores", a 

reconceituação do que os professores dizem e fazem "em qualidades universais das categorias 

lógicas e psicológicas", observando, inclusive, na análise do pensamento, "uma ênfase no 

presente imediato". 

Popkewitz (I 997, p.189) identifica uma falha epistemológica na estrutura da pesquisa 

sobre o pensamento do professor, afirmando que "a mente é separada das condições materiais 

e do pensamento do mundo objetivo". O conteúdo escolar é considerado "algo objetivo e 

estável". Desta forma, a estratégia da pesquisa embasa-se em "compromissos epistemológicos 

anteriores, dos quais não pode se libertar" . 

O autor entende que o problema da reificação em Psicologia cognitiva educacional 

pode ser explicado por motivo de ela não se constituir uma ciência delineada para tratar com 

"a complexidade das relações encontradas nas estruturas da ciência, da Matemática, das 

ciências sociais ou da literatura". Segundo Popkewitz ( 1997, p.l91 ), ela possui "fronteiras e 

pretensões mais limitadas". Assim, à medida em que a Psicologia pretende abarcar os temas 

do ensino e do currículo, seu campo se estende para fora de sua alçada . 

Por outro lado, é preciso destacar a relevância do campo da Pedagogia. Creio que, 

apesar da fonna sucinta como foi tratado o tema, fica evidente que a Pedagogia não diz 

respeito apenas a "um sistema de informação ou de matérias organizadas para os alunos", mas 

também, como afi1ma Popkewitz (I 997 , p .194), "a um ordenamento dos campos sociais" . 
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3.4 Conhecimento educacional, poder e controle social 

Bemstein, um dos autores da obra Knowledge and Controf5 (YOUNG, 1971), 

reconhecida como representativa da "Nova Sociologia da Educação"66
, analisa os fatores 

sociais da estrutura do currículo. Preocupa-se com a estruturação social dos sistemas de 

transmissão de saberes que constituem os currículos. Enfoca os conhecimentos quanto aos 

seus modos de disposição no interior dos programas e cursos escolares. Embora atento aos 

detenninantes macrossociológicos do currículo, não descura da articulação micro e macro. 

Entre as contribuições características da "Nova Sociologia", está o vínculo basilar 

entre "teorização analítica e engajamento crítico". Assim, a descrição da realidade acadêmica 

como "reflexo ou parte da realidade social" traduz-se como um desvelamento de 

determinados sinais considerados como adquiridos, sobre os quais firma-se a realização do 

currículo "como sistema simbólico e dispositivo social" (FORQUIN, 1993, p.lül). 

Evidentemente, este desvelamento ou "desconstrução" tem implicações éticas e 

políticas, presentes na obra de Bemstein. Considerando o conhecimento educacional um 

importante regulador da estruturação da experiência da socialização produzida pela escola, o 

referido autor advoga a necessidade de analisar o modo como a transmissão formal do 

conhecimento lembra, conserva e modifica as formas de experiência, de identidade e de 

relação social. "O modo como a sociedade seleciona, classifica, distribui , transmite e avalia o 

conhecimento educacional fonnal reflete a distribuição de poder e os princípios de controle 

social" (DOMINGOS et ai., 1986, p.149). 

Para Bemstein, interessa a fonna como se transmite o conhecimento, uma vez que o 

considera vinculado à base material da sociedade. A partir do processo de transmissão, dá-se 

65 A obra Know/edge anel Conll-ol é considerada " livro fundador" da "Nova Sociologia da Educação", cuj a 
primeiTa manifestação é considerada a que ocorreu no âmbito da Conferência anual da British Sociological 
Association, em Durham, em 1970 ( cfe. textos publicados por R. K. Brown, 1973). A seguir, a partir do diálogo 
entre Basil Bemstein, Michael Young e Pierre Bourdieu, nasceu a idéia da obra mencionada, que se desenvolveu 
durante o curso de mestrado em Sociologia da Educação, no Instituto de Educação da Universidade de Londres 
(YOUNG , 2000, p.9) . 
66 Forquin (1993 , p.76-77) situa a "Nova Sociologia da Educação" na confluência entre, de um lado, "as 
transfom1ações do campo institucional e intelectual da Sociologia da Educação" que desencadearam, na época, 
um interesse crescente pelos "processos organizacionais e pelas interações soc iais" desenvolvidos nas 
instituições escolares e em suas salas de aula e, de outro, "o desenvo lvimento de uma refl exão sobre os 
conteúdos e estruturas do currículo num contex to de mudanças socioculturais e inovações pedagóg icas". 
Identifi ca a influência do interacionismo simbóli co americano proveniente de George H. Mead, da 
Fenomenologia soc ial de chutz, e de alguns aportes da Antropologia cultural e da Sociologia do conhecimento. 
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o cerne do fenômeno de produção de consciência dos sujeitos, ou seJa, como o social

econômico influencia e detennina o individual, como o macro e o micro se relacionam 

(LEITE; CUNHA, 1994, p.6). 

Numa primeira aproximação ao conceito de currículo, o referido autor destaca o 

princípio "segundo o qual se estabelece uma 'relação especial' entre as unidades de tempo e 

os seus conteúdos". Esta análise pode enfocar cada conteúdo e, no caso, seriam considerados 

o tempo dedicado a cada conteúdo e a atenção que lhe é conferida. O esforço analítico poderia 

recair também sobre a demarcação dos distintos conteúdos, considerando as fronteiras entre 

estes, ou seja, relação fechada, com fronteiras definidas, isolando os conhecimentos uns dos 

outros, e relação aberta, com fronteiras tênues e conhecimentos inter-relacionando-se com 

uma idéia central (DOMINGOS et al., 1986, p.l51-153). 

Bemstein identifica como relações-chave, o currículo, a pedagogia e a avaliação. O 

primeiro diz qual conhecimento é válido; a pedagogia, qual sua forma de transmissão; e a 

avaliação, qual a realização válida do conhecimento por parte do aluno. Mas é a forma de 

transmissão que gera a reprodução social ou cultural. Os três sistemas de mensagem "são 

modelados por princípios subjacentes que constituem o código do conhecimento 

educacional". A forma que este código apresentará, varia confonne os princípios sociais "que 

regulam a classificação e o enquadramento do conhecimento educacional formal" 

(DOMINGOS et al., 1986, p.l55) . 

O código é revelado pela relação entre as forças da classificação (relações entre os 

conteúdos) e de enquadramento (forma do contexto, controle do processo de transmissão do 

conhecimento) (DOMINGOS et al. , 1986, p. 153-154). 

Esses conceitos permitem separar dois tipos ideais de estrutura social. A pnme1ra 

refere-se à regra "mantenham-se as coisas separadas". A classificação e o enquadramento que 

controlam a transmissão são diretamente proporcionais à intensidade desta regra: quanto mais 

acentuada, mais forte, também, a classificação e o enquadramento. A separação das "coisas" 

possibilita reiterar o passado, e a socialização dentro dessa apartação torna as "coisas" práticas 

aceitas como coJTetas, adequadas, não estimulando à mudança (DOMINGOS et ai. , 1986, 

p.l70) . 

A segunda estrutura social , em conflito com a pnme1ra, está embasada na regra 

"juntem-se as coisas". Esta estrutura social foi vista por Bemstein (apud DOMINGOS et 
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al.1986, p.170-175) como uma "matriz de interrupção" ou de "mudança social". O controle 

implícito tem sua hierarquia menos evidente, pois parece "inerente a uma pessoa, e não a uma 

posição formal". A socialização, no âmbito desta regra, estimula "comportamentos 

espontâneos [ ... ], a manifestação das relações sociais e o seu questionamento" (DOMINGOS 

et al., 1986, p.170). 

Os códigos podem ser restritos ou elaborados67
. Os primeiros, restritos, caracterizam

se "por uma ordem de significação particularista, no qual os princípios e operações são 

mantidos implícitos uma vez que as significações estreitamente ligadas ao contexto não 

requerem muita verbalização" (BERNSTEIN, 1988a, p.l49). É uma modalidade de código 

que gera certos tipos de relações entre as pessoas, onde o "nós" está sobre o "eu", e que 

seleciona a narrativa como o registro crucial (BERNSTEIN, 1988a, p.57). Os segundos, 

elaborados, caracterizam-se "por uma ordem de significação universalista, cujos princípios e 

operações são tomados explícitos, os quais, estando desligados do contexto, dão aos falantes 

possibilidades de distanciamento e, portanto, de reflexidade" (BERNSTEIN, 1988, p.l48). 

Neste caso, o "eu" está sobre o "nós" e as diferenças individuais são destacadas 

(BERNSTEIN, 1988a, p.l48 e p.56-57). 

Assim, os códigos restritos estão próximos à base material de classe dos sujeitos. Os 

elaborados, que visam a conservar e garantir a posição de classe, são distribuídos pela 

educação por meio dos currículos em estruturas de coleção e de integração . 

Bemstein distingue, assim, duas estruturas diferentes do currículo com base na 

transmissão de conhecimento, articulando nessa perspectiva, o nível macro com o micro. No 

currículo de coleção, os conteúdos guardam entre si uma relação fechada e o conhecimento 

está disposto num projeto de ensino cuja especialização cresce na proporção direta da 

propressão na escolarização. Como o conhecimento está instituído em conteúdos isolados, é 

possível ao professor, dentro de certos limites, seguir, em sua área, uma trajetória particupar. 

Os programas de cada conteúdo ficam a critério de quem ensina e de quem avalia, 

possibilitando diferenças significativas na prática de ensino e nas formas de avaliação 

(DOMINGOS et al., 1986, p.lSl-153). No currículo de integração, o conhecimento está 

composto por conteúdos abertos inter-relacionados a partir de uma idéi a central ou de um 

conceito supraconteúdo. Diferentemente do currículo de coleção, os professores envolvem-se 

67 A opos ição entre restr ição e elaboração de cód igos es tá diretamente relac ionada à contrapos ição entre grupos 
(BERNSTEIN, 1988, p. l1 3). 
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numa tarefa compartilhada. São características desse currículo o desenvolvimento de uma 

prática pedagógica comum, critérios de avaliação semelhantes e teoria auto-reguladora. 

Leite e Cunha (1994, p.9) mostram, em instigante trabalho desenvolvido com base em 

referencial de Bemstein, que cursos universitários os quais formam para distintas carreiras 

profissionais apresentam diferentes decisões curriculares. Tais decisões são influenciadas pelo 

mercado profissional, pelo campo econômico e pelo poder da profissão nesse campo e na 

sociedade em geral. 

As decisões curriculares - que exigem processos de definição sobre o que ensinar, 

para quem e como fazê-lo - são identificadas como ações complexas que envolvem a 

distribuição de poder e controle social, nem sempre claras para seus sujeitos (LEITE e 

CUNHA, 1994, p.l4). 

Considerando que os currículos devem "formar" profissionais para o mercado de 

trabalho, estabelece-se uma ligação fundamental entre educação e produção, especialmente 

valorizados pela política neoliberal. Em seus estudos, Bemstein evidencia que as decisões 

curriculares não são autônomas, mas dependentes, historicamente, das relações da educação 

com a produção, sendo, em certo sentido, determinadas por estas. 

Argumentos bemsteinianos como esses constituíram-se em importante referencial para 

analisar, em recente trabalho de minha autoria (LEITE, 1998), a partir das perspectivas dos 

alunos formandos, o currículo de um determinado curso jurídico, articulando macro e micro 

níveis de análise. 

De fonna mais complexa, no âmbito desta tese, considero meu contexto de análise as 

decisões pedagógicas e as inovações no Ensino Jurídico. 

Em suas obras, Bemstein ( 1996, 1997 e 1998) estuda o discurso pedagógico na 

perspectiva de um paradigma comunicativo68
. Seu quadro conceitual traduz-se como uma 

teoria sociológica da pedagogização da comunicação, como parte de uma teoria geral do 

controle simbólico. Seu contexto de análise é a relação pedagógica (BERNSTEIN, 1998, 

p.221 ) . 

68 Bernstein identifica a inspiração em Durkheim com re lação à maneira como anali sa o discurso, uma vez que 
seu foco incidia nas vari ações nas relações entre sistemas simbólicos e estruturas sociais. 
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O controle simbólico é entendido por Bernstein ( 1996, p. 221; 1997, p.162) como 

''uma linguagem", sendo suas regras adquiridas "de forma bastante similar às de uma 

língua"69
. Assim, as regras superficiais relativas ao controle simbólico são adquiridas em 

contextos interativos por meio da "inferência tácita de seus princípios ordenadores 

subjacentes", possibilitando, a partir deles, tanto "a generalização para novas situações", 

como a produção de novas regras, a partir de "ambigüidades" e "dilemas intrínsecos à 

natureza das próprias regras" . 

A partir de sua teorização sobre o tema, Bernstein ( 1996, p.222; 1997, p.l63) afirma 

que "o controle simbólico é aprendido tanto quanto ensinado", realizando-se em "arranjos 

especiais, ordenamentos temporais, enquadramentos rituais, bem como em discursos 

especializados". Porém, o autor identifica a essência e a estrutura profunda do controle 

simbólico em outro nível , ou seja, funda-se em "sua transformação da linguagem, do 

sentimento e do desejo" . 

Segundo a teoria bernsteiniana, o discurso pedagógico pode ser considerado um 

princípio mediante o qual outros discursos são apropriados, colocados em uma relação mútua, 

com uma finalidade específica, ou seja, "de sua transmissão e aquisição seletivas" 

(BERNSTEIN, 1997, p.l89; 1996, p.259). Tal discurso articula dois outros, o instrucional e o 

regulativo. O instrucional "regula as regras que constituem a variedade legítima, as 

características internas e relacionais das competências especializadas". O regulativo, que 

envolve e domina o instrucional , contém as regras que regulam "o que conta, como ordem 

legítima entre transmissores, adquirentes, competências e contextos, bem como o que conta 

como ordem legítima no interior desses elementos". Tal discurso contém e legitima "as regras 

oficiais que regulam a ordem, a relação e a identidade". Como destaca o autor, ambos 

discursos produzem um único texto (BERNSTEIN, 1996, p.265). 

Em seus estudos, o mencionado autor analisa a construção social do discurso 

pedagógico e sua relação com o controle simbólico. Em uma perspectiva histórica, enfoca 

mudanças na mientação, na organização e na relação da educação com os campos econômicos 

e de controle simbólico, e entre ambos, identificando um processo de desumanização do 

discurso pedagógico. Tal processo é desencadeado pela inserção do princípio de mercado 

entre o conhecimento e a fonna externa deste, poss ibilitando a construção de dois mercados 

69 As regras da língua são adq uiridas por meio da " inferência tácita dos princípios de ordem subjacentes, num 
contex to de interação socia l" . Nesse, o falante está , então, "apto a produzir e receber combinações novas da 
língua e reconhecê- las como legít imas" (BERNSTEIN, 1996, p.221). 
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distintos e separados: um para o conhecimento e outro para seus criadores e utentes. Neste 

aspecto, Bemstein (1998, p.ll3) identifica uma crise, que coloca em jogo o próprio conceito 

de educação. 

Considerando a forte tendência reguladora do Estado no campo da educação e as 

decorrentes mudanças na natureza da identidade pedagógica produzida pela educação, 

observada no Reino Unido, conforme se refere o autor, e também no Brasil, estes argumentos 

tomam-se altamente significativos . 

Em meu entendimento, pode-se identificar um conflito na divergência dos objetivos do 

Estado e da educação, na medida em que o primeiro desenvolve ações na perspectiva de 

controlar, dirigir e/ou debilitar o campo da segunda, limitando sua autonomia na construção 

do discurso pedagógico e de seus contextos. 

Estas afinnações são de especial importância na perspectiva de desvelar a função 

exercida pelo currículo e pelas decisões pedagógicas no âmbito do curso jurídico, na 

manutenção/mudança das relações e estruturas de poder. 

3.5 Prática pedagógica como um condutor cultural 

Bemstein (I 996, p.94) argumenta que "uma prática pedagógica pode ser 

compreendida como [ ... ] um condutor cultural: um dispositivo [ ... ] humano [ ... ] para a 

produção [ .. . ] e reprodução da cultura". Distingue, o autor, "aquilo que é conduzido, 

transportado", o "que", ou seja, "os conteúdos", "da forma como os conteúdos são 

conduzidos, transportados", o "como" da transmissão . 

O mencionado sociólogo afirma, ainda, que a relação pedagógica, fundamental para a 

reprodução ou transformação cultural, consiste de uma relação entre transmissores e 

adquirentes, intrínseca e essencialmente assimétrica. Essa assimetria nem sempre é clara, 

podendo ser mascarada e/ou ter uma realização bastante complexa (BERNSTEIN, 1996, p.94-

95) . 
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Esta relação entre transmissor e adquirente é regulada por princípios de transmissão, 

denominados regras por Bemstein, que serão abordados a seguir. As formas como eles se 

revestem possibilitarão caracterizar dois tipos de pedagogia. 

3.5.1 Regras da prática pedagógica 

O autor propõe que a lógica interna de "qualquer relação pedagógica70 consiste da 

relação entre, essencialmente, três regras"7 1
, ou seja, hierárquicas, de seqüenciamento, 

criteriais, sendo dominante a primeira (BERNSTEIN, 1996, p.96). A natureza dessas regras 

atua de forma seletiva sobre o conteúdo da prática pedagógica (BERNSTEIN, 1988, p.61). 

As regras hierárquicas referem-se às regras de conduta que "estabelecem as condições 

para a ordem, o caráter e os modos de comportamento" (BERNSTEIN, 1996, p. 97). 

As regras de seqüenciamento referem-se à progressão, estabelecendo o que vem antes 

e depois, implicando também regras de compassamento. Este é traduzido pelo "tempo 

permitido para se cumprirem as regras de seqüenciamento" (BERNSTEIN, 1996, p.97). 

As regras criteriais possibilitam ao adquirente compreender o que é considerado "uma 

comunicação, uma relação social ou uma posição legítima ou ilegítima" (BERNSTEIN, 1996, 

p.97). Neste sentido, o autor enfatiza como "a essência da relação de ensino" a avaliação da 

competência do estudante, quando se procura conhecer se os critérios 72 que lhe foram 

disponibilizados efetivamente foram alcançados ( op. cit., p.98). 

As regras hierárquicas são denominadas por Bemstein (1996, p.97-98) de regras 

regulativas, e as regras de compassamento/seqüência e de critérios, de regras instrucionais ou 

70 Quando Bemstein ( 1996, p.94) fala em lógica da práti ca pedagógica, refere-se "ao conjunto de regras que 
precedem o conteúdo a ser conduzido". 
71 O autor fala, ainda, de uma qua1ta regra, a de " recontextualização", que gera o conteúdo a transmitir. As regras 
de recontextuali zação regulam a formação do discurso pedagógico espec ífico, ou seja, a se leção, a seqüência, o 
compassamento, as relações com outros sujeitos, e, ainda, a teori a de instrução de onde provêm as de 
transmissão (BERNSTEJN, 1996, p.2 61 ). 
72 Critérios regulati vos, com respeito à "conduta, caráter e modos de comportamento" e/ou critérios 
instmcionais, di scursivos, relativamente a "como resolver esse ou aquele problema, ou, como produzir um 
segmento aceitável de escrita ou fa la" (BERNSTEIN , 1996, p.98). 
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discursivas73
. A partir dessas regras, o autor distingue entre dois tipos de prática pedagógica, 

que, por sua vez, podem originar, cada um, uma ampla variedade de práticas. 

Antes de focá-las, no entanto, farei algumas considerações prévias. Retomo, então, as 

regras hierárquicas, de seqüenciamento e criteriais. Essas regras, segundo o autor, podem ser 

explícitas ou implícitas. 

Considero, inicialmente, as regras hierárquicas explícitas. Neste caso, "as relações de 

poder presentes na relação social são muito claras". O autor fala de "um relacionamento de 

subordinação e superordinação74 explícitas", criando uma hierarquia explícita (BERNSTEIN, 

1996, p.98). 

Ao contrário, uma hierarquia implícita é definida "como uma relação onde o poder é 

mascarado ou escondido por dispositivos de comunicação". Neste caso, o docente "atua 

diretamente sobre o contexto de aquisição e indiretamente sobre o adquirente" (BERNSTEIN, 

1996, p.99). 

Por seu turno, as regras de seqüenciamento explícitas "regulam o desenvolvimento da 

criança" geralmente tendo como referência a sua idade, de forma que ela se toma ciente do 

"estado de consciência que se espera dela". Presentes em "listagens de conteúdos, em 

currículos, em regras de comportamento, em regras de prêmio e castigo", entre outras, essas 

regras são marcadas, não raro, "por rituais de transição" (BERNSTEIN, 1996, p.99) . 

Em oposição, as regras de seqüenciamento implícitas não permitem que a cnança 

tenha "conhecimento de seu projeto temporal", sendo este do conhecimento apenas do 

professor ou do transmissor (BERNSTEIN, 1996, p. 99). 

O fato de a criança conhecer ou não "seu projeto temporal" traz conseqüências 

significativas. Assim, Bemstein ( 1996, p.1 00) observa que, no caso de conhecimento desse 

projeto, como acontece quando as regras são explícitas, a criança vive no passado, podendo 

ver seu futuro . No entanto, o fato de não ter acesso a esse projeto faz com que a criança viva 

somente no presente. Assim, o autor identifica que "os tempos gramaticais dessas práticas 

pedagógicas estão em oposição entre si" . 

73 Tendo como referencial as regras de ordem regulativa e di scursiva, Bernstein ( 1996, p.l 03) distingue entre 
dois tipos de prática pedagógica: visível e invisíve l. 
74 Bernstein usa o temo superordination , no original em inglês. Os tradutores desta obra ( confonne nota) 
optaram por usa r es ta palavra que, embora não-dicionati zada , esclarece sua acepção em confronto com 
subordinação. 
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A partir dessas considerações, Bemstein (1996, p.l 00) argumenta que as regras de 

seqüenciamento traduzem o que pode ser nominado como "ideologia do tempo" 

(BERNSTEIN, 1996, p.lOO). 

A seguir, o autor observa que, se as regras de seqüenciamento são implícitas, então 

elas estarão fundamentadas em um elenco de possíveis teorias, entre as quais cita as de Piaget, 

Freud (neo-freudiana), Chomsky, teorias etológicas de aprendizagem critica e Gestalt, 

identificando, apesar de suas características distintas, alguns aspectos em comum 

(BERNSTEIN, 1996, p.99-102). 

Assim, em primeiro lugar, com exceção da Gestalt, são todas "teorias do 

desenvolvimento", de forma que o que é adquirido "tem um significado apenas em relação a 

um estágio particular". Em segundo, em todas essas teorias, "a criança é ativa no processo de 

sua própria aquisição". Em terceiro, em todas essas teorias há consenso no sentido de que "a 

aquisição da criança não pode ser prontamente modificada por uma regulação pública 

explícita, uma vez que a aprendizagem é um ato tácito, invisível". Em quarto, em cada uma 

dessas teorias, identificadas pelo autor como "a-sociológicas", "a biografia institucional e 

cultural da criança é excluída", de maneira que, no máximo, a criança seja considerada como 

possuindo uma família (BERNSTEIN, 1996, p. 1 00). Em quinto lugar, com exceção da teoria 

etológica, em cada uma das demais, a relação entre o transmissor e o adquirente75 é tal que "o 

socializador é, potencialmente, se não de fato, perigoso". Tais teorias inclinam-se a analisar o 

transmissor como aquele que incute significados76 (op. cit., p.lOl). 

De acordo com essas teorias, que implicam, como foi abordado, uma hierarquia 

implícita, o adquirente é transformado em texto, cuja leitura, por exigir complexas teorias e, 

inclusive, o conhecimento da forma como são recontextualizadas, fica a cargo do transmissor. 

Nesta perspectiva, o adquirente não possui acesso ao "conhecimento do significado de seus 

próprios sinais" (BERNSTEIN, 1996, p.10l -102) . 

No tocante às regras criteriais, os critétios podem ser explícitos e específicos, ou seja, 

"a pedagogia opera por meio do procedimento de tomar disponível ao adquirente aquilo que 

está faltando no produto". Desse modo, tanto os critérios serão sempre explícitos e 

específicos, quanto, por outro lado, o adquirente terá conhecimento destes . 

75 Ou a relação entre "o/a pai/mãe e o/a filho/a"( op. cit., p. I O I) . 
76 Com exceção da teoria etológ ica, as demais substituem "a dominação por facilitação, a imposição por 
acomodação" (BERN STEIN, 1996, p.JOJ) . 
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Mas os critérios podem também ser "implícitos, múltiplos e difusos". Nesse caso, o 

adquirente não conhece, exceto de um modo muito geral, "os critérios que ele tem que 

satisfazer" (BERNSTEIN, 1996, p. 103). 

Assim, cria seu texto sob condições de, aparentemente, mínimo constrangimento 

externo em um contexto e numa relação social que parecem altamente estimuladores do texto 

"espontâneo" que o adquirente apresenta. 

No conjunto, essas considerações distinguem "práticas pedagógicas com regras 

hierárquicas, de seqüenciamento/compassamento e regras criteriais explícitas", de outras 

práticas pedagógicas com "regras hierárquicas, de seqüenciamento/compassamento e criteriais 

implícitas". Delas tratarei a seguir. 

3.5.2 Tipos de prática pedagógica: Visível e Invisível 

A partir dos argumentos anteriormente apresentados, Bemstein ( 1996, p.1 03-132) 

define e caracteriza dois tipos de prática pedagógica que denomina Pedagogia Visível77 e 

Pedagogia Invisível78 
• 

3.5.2.1 Pedagogias Visíveis 

Pedagogia Visível é considerada aquela em que "a estrutura subjacente" se apresenta 

visível para o adquirente. Suas "regras de hierarquia e de seqüenciamento são explícitas", 

assim como os critérios, "explícitos e específicos, definidos pelo transmissor". Caracteriza-se 

por "classificações e enquadramentos fortes" (BERNSTEIN, 1988, p.l55). 

Segundo Bemstein ( 1996, p. l 03), existem muitas modalidades de Pedagogia Visível , 

que apresentam, em comum, as seguintes características: ênfase no desempenho do 

77 A Pedagogia Visível possui regras de ordem regulati va e discursiva com critéri os explíc itos de 
hierarquia/seqüência/compassa mento. 
78 A Pedagog ia Invisível possui regras de ordem regulati va e discursiva implícitas . Os adj eti vos invisíve l e 
visíve l referem-se às transmissões do ponto de vista do adquirente (DOMINGOS et ai. , 1986, p. 184 ). 
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adquirente, no texto que o adquirente está criando e no grau em que o "texto está satisfazendo 

os critérios". 

A ênfase de uma Pedagogia Visível é o "produto externo" do adquirente, sendo estes 

"avaliados conforme o grau em que satisfazem os critérios" (BERNSTEIN, 1996, p. 103). 

Este tipo de pedagogia e suas modalidades contribuem para "produzir diferenças entre 

as crianças". Constituem-se "práticas estratificadoras de transmissão, uma conseqüência da 

aprendizagem, tanto para os transmissores, quanto para os adquirentes" (BERNSTEIN, 1996, 

p.l 03). 

Finalmente, o mencionado autor registra que "o fato de uma Pedagogia Visível ter as 

regras explícitas de ordem regulativa e discursiva" não implica que não existam, no seu 

âmbito, "regras e mensagens tácitas" cujo significado deve ser compreendido no âmbito dessa 

pedagogia (BERNSTEIN, 1996, p. l 04) . 

3.5.2.2 Pedagogias Invisíveis 

Bemstein (1988, p.155) considera como Pedagogia Invisível aquela "cuja estrutura 

subjacente se reveste de um caráter de invisibilidade para o adquirente", sendo implícitas "as 

regras de hierarquia e de seqüenciamento". Neste tipo de Pedagogia, "os critérios de avaliação 

são implícitos, múltiplos e difusos, como se o adquirente fosse fonte desses critérios". 

Caracteriza-se por "classificações e enquadramentos fracos". 

No caso das Pedagogias Invisíveis, parece haver, no espaço pedagógico, um acento na 

presença do adquirente, em detrimento daquela do transmissor. Este, por sua vez, detém 

sozinho o conhecimento das regras discursivas79
, fazendo com que esse tipo de prática 

pedagógica seja invisível para o adquirente. 

O foco da Pedagogia Invisível está nos "procedimentos internos ao adquirente80
, em 

conseqüência dos quais um texto é criado e vivido". Assim, esses procedimentos de aquisição 

79 Regras de compassamento/seqüência e de critérios ou regras de ordem da instrução (BERNSTEIN , 1996, 
p.I04). 
80 Estes são identifi cados por Bemstein ( 1996, p. I 04) como "cogniti vos , lingüísti cos , afeti vos e motivacionais" . 
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são considerados como comuns a todos os adquirentes, apesar de suas ações para tomar 

efetivo o texto gerarem diferenças entre os adquirentes (BERNSTEIN, 1996, p.l04). 

Como se considera que todos os adquirentes "compartilham procedimentos comuns", 

as diferenças apontadas por uma Pedagogia Invisível são traduzidas como singularidades, 

impossibilitando a constituição de um referencial para um estudo comparativo entre 

adquirentes (BERNSTEIN, 1996, p.104). 

O foco 81 das Pedagogias Invisíveis está nos "procedimentos ou competências que 

todos os adquirentes devem trazer para o contexto pedagógico", tomando-se, este, objeto de 

organização, de forma a propiciar que "as competências compartilhadas desenvolvam 

realizações adequadas ao adquirente" (BERNSTEIN, 1996, p.1 05) . 

Antes de prosseguir, é interessante contrastar algumas diferenças de ênfase82 entre os 

dois tipos de pedagogia . 

No caso das Pedagogias Invisíveis, a partir da consideração de competências internas 

comuns, são criadas diferenças externas entre os adquirentes, tidas como incomparáveis. Há 

uma ênfase no processo de "aquisição-competência". Por outro lado, no caso das Pedagogias 

Visíveis, considerados os diferentes potenciais dos adquirentes, são produzidas "diferenças 

comparáveis", enfatizando o processo de " transmissão-desempenho" (BERNSTEIN, 1996, 

p.l05) . 

3.5 .3 Prática Pedagógica: pressupostos de classe e distribuição de poder 

Considerando que "as práticas pedagógicas são condutores culturais da distribuição de 

poder", Bemstein (1996, p .l 08) afinna que tanto as Pedagogias Visíveis como as Invisíveis 

incorporam "pressupostos de classe social"83
. Aqui o autor estuda uma questão de interesse 

para este trabalho, na medida em que articula a fonna e o conteúdo da transmissão com as 

8 1 Esta questão parece-me um aspecto fund amental de diferenciação entre a Pedagogia Invisível e a Pedagogia 
Visível, cuj o foco, por sua vez, está num tex to ava li ável ex terno . 
82 Segundo a teori a bernste iniana, as diferenças de ênfase influem na seleção e na organi zação do que deve ser 
adquirido ou, em outras palavras, o princípio recontex tualizador empregado para gerar os conteúdos a serem 
adquiridos e o contex to em que são adquiridos (BERN STEIN, 1996, p . l 05). 
83 Os pressupostos variam segundo o tipo pedagógico (BERNSTEIN, 1996, p . l 08). 
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formas de socialização. A partir de suas contribuições é possível perceber que as duas formas 

de socialização da classe média estudadas, bem como suas distintas modalidades de controle 

dão origem a duas formas opostas de transmissão no que se refere à reprodução das relações 

de classe84
. Observo a possibilidade de articulação de seus argumentos para o estudo das 

formas de socialização vigentes do discurso jurídico, no curso estudado neste trabalho e no 

Brasil. 

Como foi aludido anterionnente, a teoria bemsteiniana destaca como decisiva no 

processo de reprodução cultural, a relação social que se estabelece entre transmissores e 

adquirentes85
. 

Considero os conceitos de tempo, de espaço e controle social das Pedagogias Visíveis 

e Invisíveis. 

Com relação ao primeiro, a dimensão temporal é definida por regras de seqüência que 

regulam a progressão da transmissão e os futuros estados do Adquirente. Assim, são 

regulados "estados de consciência e comportamentos futuros", a partir de "regras de 

seqüência" que estabelecem não só o próprio conceito de Adquirente86
, mas o que dele se 

espera e o que ele seja em distintos tempos (DOMINGOS et ai., 1986, p. l96-l97). 

Nas Pedagogias Visíveis, o currículo controla as relações entre as disciplinas e a sua 

progressão, de acordo com o estipulado para o desenvolvimento dos estudos. O programa, por 

sua vez, estabelece a sucessão de temas em cada disciplina. Este processo visível faz com que 

o Adquirente saiba o que a instituição educativa espera dele, em cada período. Nas 

Pedagogias Invisíveis, as regras de seqüência, não estão acessíveis ao Adquirente. São 

bastante nítidas as diferenças e oposições entre as regras de seqüência de uma e outra 

Pedagogia, que supõem, ambas, distintos conceitos de tempo e de Adquirente. Este último 

conceito, bem como o da sua sucessiva mudança, têm origem em frações diferentes da classe 

média87 (DOMINGOS et ai., 1986, p.l97). 

84 Sua teori zação tem como referência duas pedagogias implementadas na escola inglesa, provenientes de duas 
frações da classe média , face a mudanças na divisão de trabalho de produção e complexificação da divisão de 
trabalho de controle simbólico. 
85 Como foi abordado, esta relação é regulada pelos princípios da transmissão, ou seja, pelas regras de hierarquia 
e de seqüência, e pelos crité1ios. As fonnas que estas se revestem, caracterizam uma e outra Pedagogia. Aqui é 
possível perceber uma sensível diferença com relação à pos ição de Bourdieu, que centra sua atenção na estrutura 
da reprodução e nas suas realizações. 
86 No caso, Bemstein ( 1996, p. ll 9) se refere à cri ança. Ver, também, Domingos et ai. ( l 986, p. l 96). 
87 Bemstein tem como re ferência a antiga classe média do século XIX e a nova, da última metade do século XX. 
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O espaço para a transmissão de Pedagogias Visíveis exige uma estrutura material 

relativamente pouco dispendiosa, não muito mais que mesas, cadeiras e livros. Seu espaço é 

fortemente classificado. As fronteiras fortes entre um espaço e outro apresentam acentuado 

controle. A base material, para ser devidamente aproveitada, exige "uma forma de 

transmissão regulada por um código elaborado" (DOMINGOS et ai. , 1986, p. 197). 

Segundo Domingos et al. ( 1986, p.198), a explicitação da hierarquia, no caso de uma 

Pedagogia Visível, gera espaços e as relações entre eles, e assim um grupo próprio de 

mensagens simbólicas, que transmitem o princípio "é preciso manter as coisas separadas". 

A base social da autoridade é explícita, e a das categorias de separação é implícita. 

Esta pode levar muito tempo para tomar-se explícita para o socializado que, a essa altura, 

estará com a estrutura mental iniciada na classificação e nos enquadramentos propiciados pela 

Pedagogia. Estes enfatizam a reprodução do passado (DOMINGOS et al., 1986, p. 214) . 

A Pedagogia Invisível exige um espaço amplo, uma vez que pressupõe movimentos 

por parte do Adquirente e um conjunto de meios que possibilite a revelação de sua 

consciência. O significado simbólico do espaço - "é preciso juntar as coisas" - , como os seus 

conteúdos, têm uma classificação relativamente fraca. A base social das categorias de 

separação é explícita. O controle dos deslocamentos de pessoas e de objetos entre os diversos 

espaços é fraco. Tal fato permite visibilidade dos Adquirentes e de seus comportamentos, 

viabilizando que se desenvolva uma observação incessante88 (DOMINGOS et al., 1986, p.198). 

A regra "é preciso juntar as coisas" enfatiza "o presente sobre o passado, o subjetivo 

sobre o objetivo, o pessoal sobre o posicional". Aqui apresentam-se possíveis muitas escolhas 

pessoais, tomando-se evidentes apenas as que destoam do princípio geral (DOMINGOS et ai. , 

1986, p.214). 

O conceito de controle social deriva dos argumentos apresentados. A Pedagogia 

Visível realiza um poder responsável pela manutenção das fronteiras entre os espaços, os 

tempos, os atos, e as comunicações. Segundo Domingos et ai. (1986, p.l98), "a linguagem de 

controle social é relativamente restrita e as relações de controle explicitamente 

hierarquizadas". Toma-se necessário, neste caso, propiciar condições para que o Adquirente o 

88 A necessidade de agrupar "coisas" separadas exige um princípio para as novas relações, o qual não poderá ser 
apli cado, nem aprendido, mecanicamente. A intenupção da ordem anterior refi etir-se-á nas relações de poder 
que a sustentam( DOMlNGOS et ai. , 1986, p.214) . 
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aceite os princípios do ordenamento89
, o que pode ocorrer por meio de esclarecimentos sobre 

as proscrições e preceituações e pela relação entre o ato de infringir e possibilidades de 

penalizações. 

A Pedagogia Invisível não contém mensagens críticas de controle, pois sua estrutura 

social não cria limites fortes em seus arranjos simbólicos90
. Assim, "a regulação dos atos, dos 

objetos, dos espaços e da progressão não é fortemente marcada", ficando o controle intrínseco 

a uma "elaborada comunicação interpessoal", em um contexto em que a intensa vigilância é 

possível (DOMINGOS et al. , 1986, p. l98). 

De acordo com Bemstein (1996, p.l24), dificilmente se encontra uma forma pura de 

Pedagogia Invisível. Mais seguidamente, identifica-se uma prática pedagógica embutida na 

qual a Pedagogia Invisível está inserida na Pedagogia Visível. Este entendo ser o caso da 

Pedagogia Jurídica no Brasil, que será objeto de discussão no desenvolvimento deste trabalho . 

A oposição identificada por Bemstein (1996, p.125-126) entre defensores de uma e de 

outra Pedagogia, circunscreve-se a princípios de controle social e está relacionada ao papel do 

Estado no plano econômico e político91
. 

Foco, a seguir, de fonna sucinta, duas modalidades de Pedagogia Visível , que se 

opõem mutuamente e, segundo Bemstein ( 1996, p.l26), encontram-se, hoje, nessa condição 

oposicional na Europa e nas Américas do Norte e do Sul, na perspectiva de sua contribuição 

para compreender a Pedagogia do Ensino Jurídico na Faculdade investigada. 

3.5.4 Pedagogias Visíveis Autônomas e Pedagogias Visíveis Orientadas pelo Mercado 

A Faculdade de Direito da UFPel, assim como os demais cursos jurídicos e cursos 

universitários em geral, no Brasil , encontram-se envolvidos em debates sobre Projeto 

89 Isto não envolve, necessari amente, sua compreensão. 
90 As Pedagogias Invisíveis, segundo Domingos et ai. (1986, p. l 99), "baseiam-se em conceitos de tempo, de 
espaço e de controle social da classe média". Assim, pressupõem uma longa escolaridade, que proporciona à 
criança acesso a uma Pedagogia Visível. 
9 1 É interessante observar que, segundo o autor, a oposição não coloca em causa a di stribuição de poder. Por um 
lado, integrantes da classe média, defensores de uma Pedagogia Invisível, apoiam a ingerência do Estado, a 
amplificação de agentes e agências de controle simbólico e o crescimento dos gastos públicos. Isto está 
relacionado ao desenvolvimento e reprodução de seu próprio campo. Por outro lado, os propugnadores de uma 
Pedagog ia Visíve l, também pertencentes à classe média, provenientes do setor econômico e empresa ri al, são 
partidários da contenção dos gastos públicos. 

UFRGS 
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Pedagógico, diretrizes curriculares emanadas do Ministério da Educação, autonomia 

acadêmica, processo avaliativo externo, condições de funcionamento dos cursos, entre outros. 

Bemstein (1996, p.l26) identifica um conflito atual entre formas de Pedagogia Visível 

orientadas pelo conhecimento e fonnas de Pedagogia Visível orientadas pelo Mercado, isto é, 

entre formas "autônomas" e formas "dependentes". A Pedagogia Visível Autônoma, 

fundamentada pelas possibilidades inerentes do conhecimento, é considerada pelo autor uma 

forma sagrada ou profana, "dependendo essencialmente da posição de quem está nela 

envolvido: como transmissor ou como adquirente". Para este último, apresenta-se 

instrumental para acessar posições de classe através de meios simbólicos. 

A utilidade e o valor intrínsecos do conhecimento que a Pedagogia Visível Autônoma 

transmite, aliados à disciplina exigida para sua aquisição, são considerados elementos básicos 

de sua autojustificação. Bernstein (1996, p.l28) identifica, neste tipo de Pedagogia, uma certa 

arrogância em pretender uma "posição moral superior" e a "superioridade de sua cultura" . 

Critica seu desinteresse na análise dos efeitos estratificadores de suas posições, bem como 

"sua autonomia auto-referente e abstrata". 

A Pedagogia Visível Orientada pelo Mercado traduz-se, segundo Bernstein ( 1996, 

p.l27), em uma construção secular nascida do "contexto de uma educação eficaz em termos 

de custos" cuja capacitação propiciada presume-se que seja adequada e relevante, em um 

período de alta competitividade e de problemas de desemprego crônico. Seu currículo, 

voltado ao mercado, tende a reproduzir a hierarquia da economia no interior da instituição 

educativa, ou entre instituições, por meio de "hierarquização dos currículos", "treinamento 

para especializações tecnológicas", entre outros. 

Bemstein ( 1996, p. l28) considera a Pedagogia Visível Orientada pelo Mercado uma 

construção ideologicamente mais complexa. A propalada ampliação de possibilidades de 

escolhas curriculares propiciada a pai s e alunos, mascara a antiga "estratificação das escolas e 

dos cmTÍculos". Os processos de avaliação em massa interferem nos processos avaliativos 

internos das escolas e universidades, apresentando tendência para homogeneizar o processo 

de aquisição de conhecimentos, ao mesmo tempo em que cria indicadores de desempenho 

d. fi ' . 92 para me 1r sua e 1cacJa . 

92 Ver, neste sentido, a produção científi ca do Grupo de Pesqui sa inovações na Universidade, bem como o 
Proj eto integrado Ava!iaçâo. Auto-análise e gestào nas universidades, Home page: \VWW.ufrgs. br/inov 
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Finalmente, cabe assinalar que, ambas Pedagogias, Autônoma e Orientada pelo 

Mercado, conforme Bemstein ( 1996, p.l27), constituem "condutores de estratificação do 

conhecimento, de desigualdades sociais", sendo que a base ideológica daquela orientada pelo 

mercado é mais complexa e, considerada pelo autor, "talvez mais sinistra". 

3.6 Pedagogização do conhecimento 

O mencionado autor identifica, nos anos sessenta, uma notável convergência 

produzida entre as principais disciplinas das ciências humanas, ou seja, Psicologia, 

Lingüística e Antropologia, um conceito considerado central nas teorias estruturalistas de 

Piaget, Chomsky e Lévi Strauss93
, o de competência. Esta refere-se a ''uma gramática 

internamente embutida", envolvendo, portanto, dois fatores, um interno e outro interativo 

(BERNSTEIN, 1996, p.l 05). 

Com base nessas teorias, Bemstein ( 1996, p. l 05) observa que, "analiticamente 

falando", a aquisição da competência94 ocorre no "nível do social e não do cultural", depende 

de interação social, mais especificamente, envolve a "interação com outros não culturalmente 

específicos" . 

Assim, afirma, que as teorias da competência integram "o biológico com o social , mas 

são, ambos, desconectados do cultural" (BERNSTEIN, 1996, p.l 05). 

Segundo essas teorias, a aquisição da competência envolve uma participação ativa do 

adquirente, surgindo das possibilidades criativas na dedução de regras, de acordo com a teoria 

da sintaxe de Chomsky, na bricolage, confonne a teoria de agrupações e reagrupações 

culturais de Lévi-Strauss, e no processo de acomodação, no âmbito da teoria do 

desenvolvimento e da transfonnação das operações cognitivas de Piaget (BERNSTEIN, 1996, 

p . l 05). 

93 Teori as sobre o desenvolvimento infantil , Lingüística e Antropologia, respecti vamente. 
94 A competência se defmiu com signifi cado social, mas não cultural, uma vez que não é o considerada fruto de 
uma cultura concreta. Apesar das culturas apresentarem-se espec ializadas, as competências não se encontram 
espec iali zadas com relação a uma dada cultura. Assim, Bemstein ( 1998, p. l75) considera que "as competências 
estão fora do alcance e das restrições das relações de poder e de seus des iguais pos icionamentos di ferenciais. As 
competências são intrinsecamente cri ativas, adquiridas de modo informal e tác ito em interações infonnais". 
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É interessante destacar, ainda, que as teorias da competência estabeleciam uma relação 

com a democracia, e Bemstein (1996, p.l 05) também se pronuncia a propósito. Considero 

inicialmente os termos da democracia fundamental propagada. Neste sentido, todas as pessoas 

"são iguais em sua aquisição", participam ativamente em sua aquisição, de forma que "a 

criatividade é intrínseca ao processo de se tomarem sociais". As diferenças entre elas é 

considerada como "um produto da cultura". 

Desse ponto de vista, as teorias da competência, afirma Bemstein ( 1996, p. l 05), 

"podem ser consideradas como críticas que mostram a disparidade entre aquilo que somos e 

aquilo que nos tomamos, entre aquilo de que somos capazes e nosso desempenho". 

No entanto, de forma percuciente, observa o autor que esse idealismo tem um preço: 

"[ ... ] de deixar de lado a relação entre poder, cultura e competência, entre os significados e as 

estruturas que os significados tomam possíveis. A democracia concebida pelas teorias da 

competência "é uma democracia separada da sociedade" (BERNSTEIN, 1996, p.l05) . 

3.6.1 Tipos pedagógicos e teorias da instrução 

O citado autor estabelece, ainda, uma relação entre esses dois tipos pedagógicos, 

Visível e Invisível, e as diferentes teorias da instrução, cuja representação é ilustrada através 

da Figura 1, a seguir apresentada (BERNSTEIN, 1996, p.l 06). 

TIPOS PEDAGÓGICOS E MUDANÇA 

MUDANÇA 

INTRAINDIVIDUAL 
Pedagogia invisível Pedagogia visível 

Aqu isição 
(competência) 

"Progressista" 

Radical 

Conservadora 

Radical 

INTERGRUPAL 

Figura 1 
Fonte : Bernstein (1996 , p. 106J. 

Transmissão 
(desempenho) 
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A dimensão vertical da Figura 1 vincula-se ao objetivo de mudança da prática 

pedagógica, e a horizontal, ao foco da prática pedagógica, que pode encontrar-se no 

adquirente ou no transmissor (BERNSTEIN, 1996, p.l06-107). 

O quadrante superior esquerdo apresenta a possibilidade de uma relação estreita com 

as teorias instrucionais antes expostas, bem como indica uma prática pedagógica 

"progressista". 

O quadrante inferior esquerdo abriga práticas pedagógicas CUJO objetivo é o de 

proporcionar alterações nas relações entre grupos sociais. Dessa forma, o adquirente, ao 

compreender esses relacionamentos, tem a possibilidade de mudar sua prática, aí entendida 

como radical95
. 

O quadrante supenor direito abriga práticas pedagógicas que possivelmente 

selecionarão teorias instrucionais behavioristas ou neobehavioristas, consideradas, face às do 

quadrante superior esquerdo, como conservadoras96
. 

O último quadrante, inferior direito, indica, nos termos propostos por Bernstein (1996, 

p.l 07), "uma realização radical de uma prática pedagógica aparentemente conservadora". 

De acordo com a teoria bernsteiniana, os dois tipos de pedagogia podem adotar 

modalidades progressistas ou conservadoras ou radicais. As teorias da instrução97
, por sua 

vez, operarão seletivamente sobre o "quê" e o "como98
" de toda prática pedagógica. 

3. 7 Direito, cultura e pedagogia 

Neste trabalho, a questão da definição do Direito foi tratada anterionnente no capítulo 

relativo à inscrição política. Nesta inscrição, técnica e cultural , para efeito da argumentação 

95 Como exemplo dessa prática, Bemstein ( 1996, p. I 07) cita a "perspectiva de Paulo Freire e, a partir dele, a da 
Teologia da Libertação". 
96 Apesar desse entendimento, Bernstein ( I 996, p.l 07) afi1ma que esse quadrante também tem gerado, 
seguidamente, "adquirentes bastante inovadores e radica is" . 
97 Cada teori a abarca condições de contestação, "resistência" , subversão que lhe são peculi ares (BERNSTEIN, 
1996, p.l07). 
98 O "quê" conceme "as categorias, conteúdos e relações a serem transmitidas", ou sej a, à "class ificação", e o 
"como", "ao modo de sua transmissão", portanto, ao "enquadramento" (BERNSTEIN, 1996, p.277) . 
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que desenvolverei, focalizo a definição apresentada por Boaventura Santos (2000, p.l98), 

quando recorre à cartografia simbólica das representações sociais. Assim, de acordo com o 

nominado autor, o Direito99
, "isto é, as leis, as nonnas, os costumes, as instituições jurídicas, é 

um conjunto de representações sociais, um modo específico de imaginar a realidade, que [ ... ] 

tem muitas semelhanças com os mapas". 

O mencionado autor desenvolve toda uma interessante teorização a partir da análise 

cartográfica do Direito. No entanto, pennito-me dela prescindir neste momento para dar 

seguimento à tarefa proposta. 

Neste sentido, considero, inicialmente, a questão das representações da realidade. 

Estas são formadas por noções que se constituem discursivamente, de uma forma 

construcionista política, como instauradora de significados e vinculadas a relações de 

poder100
. Tais representações estão relacionadas a uma maneira característica de imaginar a 

realidade e de priorizar determinados valores . 

O Direito é produto de relações sociais ou, melhor dizendo, de relações soctats de 

poder. Tem como fonte os costumes, a jurisprudência, a doutrina, e reivindicações 

provenientes de diferentes segmentos e movimentos sociais 10 1
• 

Na perspectiva dos Estudos Culturais 102
, todo o conhecimento é cultural, uma vez que 

se constitui um sistema de significação. E, como tal, está estreitamente vinculado com 

relações de poder. Parece ser clara a relação do Direito com a cultura. 

A teorização bemsteiniana, ao investigar a reprodução social , enfoca a tradução das 

relações de poder em relações de comunicação. Sua análise abrange processos de produção e 

reprodução cultural. Assim, a relação desta teoria com a cultura constitui-se fundante e 

fulcral. 

99 Segundo Boaventura Santos (2000, p. l98) , o Direito divide com a ciência as funções de racionalizar o Estado 
e a sociedade modernos , no que concordo inteiramente. Porém, entendo pe11inente lembrar também que, em 
minha perspectiva , considerando a teorização bem steiniana, entre o Estado e o Direito, e entre o Estado e a 
ciência, está o dispos itivo pedagógico, cuj a relevância não pode ser desconsiderada. 
100 Esta concepção relativa à representação inspira-se em Stuart Hall e nos pos icionamentos conceituais 
proporcionados durante o Seminário sobre Cunículo do qual paiticipe i, como aluna espec ial, no segundo 
semestre de 1996, no PPGEDU/UFRGS, sob a responsabilidade da prof. D1·'. Marisa Vo1Taber Costa. 
101 As três primeiras fontes são elencadas tradic ionalmente nos livros e compêndios jurídicos. Em meu 
entendimento, em uma perspectiva mais ampla, outras fontes poderiam constar. Assim, a título não-exaustivo, 
cito as outras duas. 
102 Os Estudos Cultura is analisam as mais diversas instâncias , instituições e processos culturais, tais como artes 
visuais, c iênc ia, telev isão , medic ina, li vros de fi cção, etc. 
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Bemstein (1998, p.35) centra-se nas regras implícitas, subjacentes, que "configuram a 

construção social do discurso pedagógico e suas diversas práticas", procurando elaborar e 

apresentar modelos que possibilitem descrições específicas. Estas são consideradas 

imprescindíveis para entender como "os sistemas de conhecimento vêm a formar parte da 

consciência". 

De acordo com os estudos que desenvolvo, a contribuição do autor mencionado torna

se crucial para gerar descrições sobre o Ensino Jurídico e o Direito em nossa sociedade. Nesta 

perspectiva, entendo possível relacionar a educação, o Ensino Jurídico e o Direito a outras 

instâncias culturais. Admitida esta relação, é possível articular o conceito de Pedagogia e 

identificar as conseqüências pedagógicas dessas instâncias culturais. 

Esta perspectiva é compatível com o conceito de prática pedagógica de Basil Bernstein 

(1998, p.35), traduzido como ''um contexto social fundamental por meio do qual se realiza a 

reprodução e a produção culturais". Entre as práticas pedagógicas 103 exemplificadas pelo 

autor, estão "as relações entre médico e paciente, psiquiatra e enfermo mental , arquiteto e 

planificadores". A estas, de forma não-exaustiva, apenas com a finalidade de fazer confluir 

mais objetivamente com os propósitos deste trabalho, incluo, também, as relações advogado e 

outorgante, juiz e réu . 

É importante observar, no entanto, que Bemstein (1999, p.267) distingue entre 

conseqüências pedagógicas e relações pedagógicas. Considera que toda e qualquer 

experiência traz consigo um potencial pedagógico, mas nem sempre ela é "pedagogicamente 

gerada". Assim, esclarece, quando fala sobre Pedagogia, refere-se a "relações pedagógicas 

que formam as comunicações pedagógicas e seus contextos relevantes". 

Essas relações podem se apresentar de três fonnas, ou seja, "explícita, implícita e 

tácita". As duas primeiras traduzem a relação temporalmente progressiva, na qual existe o 

objetivo de "iniciar, modificar, desenvolver ou mudar conhecimento, conduta ou prática por 

alguém ou alguma coisa que possui , ou tenha acesso a fontes necessárias e aos meios de 

avaliar a aquisição" (BERNSTEIN, 1999, p.267). 

A conceituação das fonnas explícita, implícita e tácita na teori zação bemsteiniana, 

tem, como critério principal , a visibilidade da intenção do transmissor quanto ao que deve ser 

103 Bemstein ( 1998 , p.35) afi nna que as práticas pedagóg icas não se restringem às relações que ocotTem no 
âmbito das esco las . 
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adquirido pelo adquirente. Assim, sendo visível o propósito do transmissor, tem-se uma 

Pedagogia explícita. Na hipótese contrária, essa invisibilidade caracteriza a Pedagogia 

implícita (BERNSTEIN, 1999, p.267). 

Distinta, no entanto, é a relação pedagógica tácita. Nesta, "a iniciação, a modificação, 

o desenvolvimento ou a mudança de conhecimento, conduta ou prática ocorrem onde nenhum 

de seus membros está ciente disso". Não há intenção clara do transmissor, e, por 

conseqüência, tampouco há definição quanto ao que deve ser adquirido. Neste caso, "os 

significados são não-lingüísticos, condensados e dependentes do contexto". Segundo 

Bemstein (1999, p.267), "o puro código restrito retransmitido". 

Uma outra distinção no âmbito da Pedagogia é apresentada pelo autor em seu último 

livro 104
, que entendo de interesse para este trabalho. 

Bemstein (2000, p.78-79) elabora uma diferenciação entre Pedagogia Institucional e 

Pedagogia Segmentada, informal. De acordo com o autor, a Pedagogia Institucional 

desenvolve-se em centros oficiais 105
, regra geral, sob a responsabilidade de "transmissores 

credenciados em tomo dos quais se concentram, voluntária ou involuntariamente, os 

adquirentes", constituindo-se, estes últimos, ''um grupo ou categoria social" (BERNSTEIN, 

2000, p.78-79). 

A Pedagogia Segmentada, ao contrário, desenvolve-se tácita ou explicitamente na 

prática cotidiana, com transmissores infonnais, mediante as "relações interpessoais diretas da 

experiência". Assim, o transmissor nem sempre tem conhecimento desse processo de 

transmissão, que pode ser bastante rápido, circunscrevendo-se, apenas, àquele contexto ou 

segmento em que se ativou. Tal ação pedagógica proporciona a fonnação de "competências 

segmentadas", que, de acordo com a teorização de Bemstein (2000, p.78), não se relacionam 

entre si . 

O mencionado autor destaca, ainda, "as conseqüências interativas da relação entre as 

Pedagogias Institucionais e Segmentadas legitimamente unidas", comunicadas (BERNSTEIN, 

2000, p.79), apesar de não apresentar, nessa obra específica, elementos que possam esclarecer 

seu posicionamento . 

104 Refiro-me à obra de Bas il Bernstein, Pedagogy, symbolic contra/ and identity: theory, research, critique. 
Revised edition Lanham: Rowman e Litt lefi e ld, 2000 (originally published: London; Washington: Taylor and 
Francis, 1996). 
105 Quando o autor fa la em centros ofi ciais, refere-se a centros ofici a is estatai s, religiosos e comunitários . 
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Neste sentido, parece-me importante articular a esses argumentos o que Bemstein 

(1999) afirma sobre as modalidades pedagógicas oficial e local, em entrevista concedida a 

Joseph Solomon 106
. Naquela oportunidade, Bemstein (1999, p.269) destaca a Pedagogia como 

foco de sua teoria, ao salientar que considera que "modalidades pedagógicas são realizações 

cruciais de controle simbólico e, assim, do processo de produção e reprodução cultural". O 

controle simbólico, por meio de suas modalidades pedagógicas, busca "desenhar e distribuir 

formas de consciência, identidade e desejo". Reporta-se, então, o autor, às modalidades 

pedagógicas oficiais e às locais, entendendo que as primeiras "são controles simbólicos 

oficiais", originando "macro/micro regulação de contextos, práticas, avaliações e aquisições 

em nível institucional" e as últimas podem ser traduzidas por "regulações familiares, de pares 

ou comunitárias". 

Bemstein (1999, p.269) registra o motivo de seu interesse no assunto, pelo fato de este 

identificar "colonização/complementação/conflito em potencial, relações de 

privilégio/marginalização entre as modalidades pedagógicas local e oficial", e esclarece que 

seu trabalho se concentrou, basicamente, nessas duas modalidades. 

Por outro lado, afirma, ainda, que, a modalidade pedagógica oficial não se resume às 

instituições formais de educação, abrangendo também "os serviços médico, psiquiátrico, 

social, e as agências penais, de planejamento e informação". Por outro lado, a modalidade 

pedagógica local não se limita ao âmbito familiar, incluindo, também, "outras identidades 

sociais, fonnando contextos, agentes, práticas e aquisições" (BERNSTEIN, 1999, p.269). 

Com base nesses argumentos, entendo possível perceber a ênfase do autor sobre as 

possibilidades decorrentes da interação/relação entre as Pedagogias Institucionais e 

Segmentadas "legitimamente unidas" (BERNSTEIN, 1998, p. l 06). 

Feitas essas considerações sobre a Pedagogia, reporto-me ao que, a propósito, 

Salomon (BERNSTEIN, 1999, p.267) destacou, com base na teoria bemsteiniana107
: "a 

106 Pedagogy, identity and construction of a th e01y os symbolic contra!: Bas il Bemstein questioned by Joseph 
Solomon (Bemstein , 1999). Agradeço à Prof' . D1·'. Mari a Helena Degani Veit, professora do PPGEDU-UFRGS, 
o acesso a esta entrev ista , bem como a extenso materi al relativo a B. Bemstein, que proporcionou no 
desenvolvimento do Seminário sob sua coordenação, Sociologia e Educação em Bas il Bemstein, no 2° semestre 
de 2001. 
107 Ao reportar-se a sua teori a, Bernstein ( J 998 , p.22 1) inclina-se por defini -la como "uma teori a soc iológica da 
pedagogização da comunicação", que integra uma teoria mais ampla do controle simbóli co. 
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função do conceito de Pedagogia, de um alto nível de abstração, refere-se a variados tipos de 

papéis e de prática diferenciados, produzindo diferentes tipos de identidade" 108
• 

Retomo aqui, então, o conceito de Bemstein (2000, p. 78; 1998, p.1 06), a que fiz 

referência na parte introdutória deste trabalho. 

Pedagogia é definida pelo mencionado autor como um 

processo sustentado mediante o qual alguém adquire novas formas de conduta, 
conhecimento, práticas e critérios, ou desenvolve os já adquiridos, tomando-os de 
alguém ou de algo que se considera um transmissor e avaliador adequado, desde o 
ponto de vista do adquirente, desde o ponto de vista de outros ou de ambos. 

É possível identificar nesses argumentos do autor a unidade social primária da tese que 

defende, ou seja, uma relação pedagógica, formal ou informal 109
, na qual este trabalho 

igualmente se baseia. 

Em outra obra, Bernstein ( 1988, p.155) fala sobre Pedagogia como "sistema de 

mensagens que constitui o meio de definição daquilo que conta como uma maneira válida de 

transmitir o conhecimento". 

Parece-me importante lembrar, a propósito, o que observa Silva ( 1996, p.220), com 

base na teoria bernsteiniana, sobre a Pedagogia. Esta, diz respeito a "como formar e controlar 

o indivíduo no contexto de uma rede institucional de relações sociais". Assim, a Pedagogia 

precisa pronunciar-se "sobre a relação entre transmissores e adquirentes, sobre o ritmo da 

transmissão, sobre o tempo e o espaço de transmissão e sobre a ordem social da transmissão". 

Destaca, ainda, que uma Pedagogia está relacionada não só "a um discurso instrucional", mas 

também "a um discurso regulativo" 110
. 

Com base nessa teorização, propus, no âmbito deste trabalho, a definição do que 

compreendo por Pedagogia Jurídica . 

Assim, defini Pedagogia Jurídica como o campo de conhecimento que estuda os 

processos de educação jurídica. Esta se dá através do ensino e do aprendizado dos princípios, 

das normas, dos institutos e dos procedimentos jurídicos de caráter oficial ou não, dos 

108 T. da autora, como também as demais citações rea lizadas a partir dessa entrevista . 
109 A partir da conceituação apresentada, Bemstein di stingue entre Pedagogia lnstitllcional e Pedagogia 
Segmentada, infonnal , amba expostas anteri01mente neste trabalho. 
110 Assim, toma-se necessário estudar o que regula, o que é considerado como ordem legítima, as relações entre 
transmissores, adquirentes, competências e contextos. 
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significados criados por seus conteúdos e aplicações, pelas formas de regulação produzidas 

por meio dos processos interativos desenvolvidos por pessoas e instituições em tempos e 

espaços determinados. 

Nesta perspectiva, identifiquei que a Pedagogia Jurídica compreende duas grandes 

vertentes. 

A primeira envolve o estudo das teorias e dos processos da educação jurídica que 

informam e conformam uma pluralidade de diferentes normas as quais integram e constituem, 

de fonna implícita ou explícita, o ordenamento jurídico de um Estado, sociedade ou grupo 

social. 

A segunda refere-se ao estudo das teorias e dos processos que embasam o Ensino 

Jurídico tal como se constitui e se desenvolve em cursos jurídicos em diferentes instituições, 

bem como em outras instâncias do poder do Estado, considerado como um todo ou no âmbito 

dos diferentes órgãos e níveis que o integram, ou em processos formais e/ou informais que se 

desenvolvem em outras organizações nos mais diversos grupos sociais. Como o Ensino 

Jurídico envolve o conhecimento jurídico nonnativo, o qual, pela legislação brasileira, não é 

possível escusar-se de cumprir, alegando que não o conhece 111
, é possível afinnar que esta 

vertente comporta uma dupla via de regulação. 

Detenho-me, inicialmente, nas duas vertentes que identifico na Pedagogia Jurídica . 

Entendo que há uma relação entre as teorias e significados que infonnam e conformam as 

diferentes normas que integram e constituem nosso ordenamento jurídico, e as maneiras 

consideradas válidas de transmissão do conhecimento jurídico, no caso brasileiro, em 

processos formais e infonnais, dos quais destaco, de forma privilegiada, os cursos de 

graduação e pós-graduação em Direito 112
• 

Assim, quero destacar a relação entre as duas vertentes mencionadas, no campo da 

Pedagogia Jurídica, tal como a concebo. 

A primeira, situa-se, em meu entendimento, no campo simbólico do Direito. Neste, 

temos um contexto primário de produção do di scurso jurídico. A partir de costumes, leis, 

jurisprudência, doutrina, significados criados, necessidades sociai s que se imponham, o 

111 Segundo a Lei de Introdução ao Código Civil , Decreto-Lei 4657 , de 04 de setembro de 1942, anigo 3°, 
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 
11 2 Situo estes processos na segunda vertente, onde também se insere este trabalho. 
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Estado, através de seu Poder Legislativo, produz um texto e o situa nesse contexto. Assim, 

novas leis são criadas e posicionadas e outras vão sendo modificadas ou derrogadas. Tal 

processo é compatível com o conceito de contextualização primária de Bemstein (1996, p.90), 

que o utiliza para referir-se ao processo pelo qual "novas idéias são seletivamente criadas, 

modificadas e transformadas e no qual discursos especializados são desenvolvidos, 

modificados ou transformados". 

O mencionado autor reporta-se a Bourdieu, apropriando-se de sua terminologia, para 

afirmar que este contexto gera o "campo intelectual" do sistema educacional. No caso em 

foco, então, o "campo intelectual" do sistema jurídico 113
• Este "campo intelectual" e sua 

história "são criados pelas posições, relações e práticas" que provêm predominantemente "da 

produção do discurso, antes que da reprodução e de suas práticas" (BERNSTEIN, 1996, 

p.90). 

Bemstein ( 1996, p.90) refere-se também a um contexto secundário de reprodução do 

discurso. Este contexto, incluindo-se aí seus vários níveis, agências, posições e práticas, 

conceme "à reprodução seletiva do discurso educacional". O autor distingue quatro níveis, ou 

seja, terciário, secundário, primário e pré-escola, entendendo que, em cada nível , existe a 

possibilidade de algum grau de especialização de agências. 

Tendo por base "esses níveis e suas inter-relações, juntamente com qualquer 

especialização de agências dentro de um determinado nível", Bemstein (1996, p.90) conceitua 

o contexto secundário de reprodução do discurso, entendendo que este contexto "estrutura o 

campo da reprodução" 114
• 

Também no âmbito deste contexto é possível estabelecer uma relação com o contexto 

de reprodução do discurso jurídico, com diferentes níveis de jurisdição e agências e tribunais 

especializados . 

Feitas estas considerações sobre esses dois contextos e os campos que estruturam, 

Bemstein identifica e descreve um terceiro contexto: o campo recontextuali zador. Em minha 

perspectiva, é possível relacioná-lo à conceituação em foco . 

113 Em minha perspectiva , seria adequado afim1ar- se "s istema de educação jurídica". 
11 4 A teorização relativa aos princípios de class ificação e de enquadramento, poss ibilitam, aqui , um 
questionamento sugerido pelo próprio autor. Como sabemos, estes p1;ncípios regulam as relações entre níve is e 
no interior de níveis, e a circulação e localização de códigos e de suas modalidades. 
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A segunda vertente, como a concebo, refere-se ao campo pedagógico do Ensino 

Jurídico. Neste, identificamos, de acordo com Bemstein ( 1996, p.90-91 ), um contexto 

recontextualizador que, por sua vez, "estrutura um campo ou subconjunto de campos, cujas 

posições, agentes e práticas estão preocupados com os movimentos de textos/práticas do 

contexto primário da produção discursiva para o contexto secundário da reprodução 

discursiva". O autor especifica a função da posição, agentes e práticas dentro desse campo, ou 

seja, a de "regular a circulação de textos entre o contexto primário e secundário". Neste 

sentido, denomina-o, juntamente com seus subconjuntos estruturados por esse contexto, de 

campo recontextualizador (BERNSTEIN, 1996, p .91 ). 

O contexto recontextualizador115 envolve vários campos. No caso do Ensino Jurídico, 

entendo que, entre outros, inclui o Conselho Nacional de Educação, o Ministério da 

Educação, Comissão de Especialistas do Ensino Jurídico, a Ordem dos Advogados do 

Brasil/Comissão de Ensino Jurídico, a Associação Brasileira de Ensino do Direito, o Colégio 

Brasileiro de Faculdades de Direito, as Faculdades de Direito, seus departamentos, suas 

pesquisas, Programas de A vali ação e de Controle. Inclui, igualmente, meios de educação 

especializados, como publicações, revistas e outras, juntamente com seus leitores e 

consultores. 

Segundo Bemstein (1996, p.91), é possível estender o contexto recontextualizador 

"para campos não-especializados no discurso educacional e suas práticas", uma vez que estes 

estejam capacitados a exercer influência sobre o Estado e suas múltiplas organizações locais, 

operadores e práticas especiais no interior da educação. 

Este argumento destaca a possibilidade da existência de outros campos não

especializados no Ensino Jurídico, que possam ter capacidade de influência reconhecida, nos 

termos acima especificados. Apesar da importância que reputo à questão, não me deterei em 

sua análise no momento, face às finalidades da argumentação que desenvolvo . 

O autor mencionado observa que, via de regra, ocorre uma transformação do texto 

adotado e ajustado por agentes recontextualizadores, trabalhando em posição desse campo, 

previamente ao seu reposicionamento. Assim, Bemstein ( 1996, p.91) refere-se à forma dessa 

transfonnação, dirigida por um "princípio de descontextualização". Tal movimento pode ser 

11 5 Segundo Bernste in ( 1996, p.91 ), o contexto recontex tuali zadora abarca, entre outros, "departamentos 
especializados e sub-agências do Estado e autoridades educacionais loca is", bem como "suas pesquisas e 
sistemas de inspeção", "departamentos das uni versidades e das faculdades de educação", "meios de educação 
espec iali zados" e "campos não-especializados no di scurso educacional". 
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expresso pela mudança produzida no texto como se ele fosse, numa pnme1ra etapa, 

"deslocado", para, posteriormente, ser "retocado". 

Bemstein (1996, p.91) descreve o processo por que passa o texto, de forma a garantir 

que não seja mais o mesmo. Assim, segundo suas palavras: 

1. O texto mudou sua posição em relação a outros textos, práticas e posições. 
2. O próprio texto foi modificado pela seleção, simplificação, condensação e 
elaboração. 
3. O texto foi reposicionado e refocalizado . 

O princípio de descontextualização, antes referido, vem orientar "o novo 

posicionamento ideológico do texto em seu processo de relocação em um ou mais níveis do 

campo da reprodução". Neste campo, o autor identifica uma outra transformação ou 

reposicionamento: trata-se do movimento de tomar-se "ativo" em "um processo pedagógico 

dentro de uma agência situada em um determinado nível". Seus argumentos confluem para a 

proposição de uma importante diferença entre, pelo menos, dois tipos de transformações do 

texto, a saber, "a transformação do texto dentro do campo recontextualizador e a 

"transformação do texto, transformado no processo pedagógico, na medida em que ele se 

toma ativo no processo de reprodução dos adquirentes" (BERNSTEIN, 1996, p.92). 

O autor considera, assim, que o campo recontextualizador cria "as posições e 

oposições da teoria, da pesquisa e da prática pedagógica". Deste modo, enfatiza a relevância 

do exame das atribuições dos departamentos do Estado "nas relações e movimentos dentro 

dos vários contextos e seus campos estruturadores", inclusive entre eles. 

O exposto, entre outros aspectos, evidencia que há uma relação entre os dois campos -

do Direito e do Ensino Jurídico - bem como existe a possibilidade de processos de 

transfonnação de textos e de relações que não podem ser desconsiderados. Assim, em meu 

entendimento, a pesquisa sobre o Ensino Jurídico não pode ser realizada de forma dissociada 

do Campo do Direito. 

Nessas interações/relações entre os dois campos, constrói-se o Ensino Jurídico formal 

em nível de graduação e pós-graduação, define-se o "que", as categorias, conteúdos e relações 

a serem transmitidas, e o "como" irão unir-se os significados, "as fonnas mediante as quais se 

tomam públicos e o caráter das relações sociais que os acompanham" (BERNSTEIN, 1998, 

p.44). O "como" na teoria bernsteiniana, como foi anteriorn1ente visto , refere-se ao 
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enquadramento. Este controla a regra de realizações, que capacita para produzir a 

comunicação legítima. Variações no "como" refletem-se no "que". 

Em uma perspectiva analítica, o enquadramento é regido por dois sistemas de regras 

que podem variar entre si de forma independente, ou seja, regras de ordem social e regras de 

ordem discursiva. As primeiras referem-se "às formas que adotam as relações hierárquicas na 

relação pedagógica" e as expectativas sobre "matéria de conduta, caráter e boas maneiras". As 

demais, de ordem discursiva, referem-se "à seleção, sequenciação, ritmo e critérios do 

conhecimento" (BERNSTEIN, 1998, p.45). 

Além desses argumentos, é preciso lembrar também que há um processo de 

recontextualização no que se refere à teoria da instrução, implicando, assim, uma visão de 

sociedade, de professor, de estudante e suas inter-relações. 

Nessa perspectiva, e de acordo com o exposto até aqui , é possível afirmar que o 

Ensino Jurídico no Brasil não pode ser visto de forma desvinculada da realidade da Justiça no 

país. É preciso admitir que, para esta última, muitos fatores de diferentes ordens concorrem. 

No entanto, um deles, certamente, é o Ensino Jurídico e sua pedagogia. 

Para o desdobramento da argumentação que desenvolverei nesta parte do trabalho, 

parece-me oportuno, inspirada em Bemstein ( 1998, p.55), propor a seguinte pergunta: 

"existem princípios gerais subjacentes à transformação do conhecimento na comunicação 

pedagógica com independência de que o conhecimento seja [ ... ] oficial ou local?" 

Bemstein ( 1998, p.55) afinna, a propósito, que a grande parte dos estudos sobre tema 

tratam do que a comunicação pedagógica transporta ou transmite, "sem investigar a 

constituição do transmissor". Assim, identifica a carência de estudos "que se ocupem da 

gramática social , sem a qual não é possível nenhuma mensagem". Neste sentido, estuda a 

viabilidade de "construir o caráter sociológico do conhecimento pedagógico, oficial ou local", 

que será estudado a seguir, com base em sua teorização. 

3.7.1 Dispositivo lingüístico, dispositivo pedagógico e dispositivo jurídico 

A contribuição de Bemstein relativamente ao dispositivo pedagógico apresenta 

características singulares que precisam ser consideradas. Inicialmente, é preciso registrar que, 
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ao focar a forma especializada de comunicação que se desenvolve nas escolas e nas 

universidades, preocupa-se em não ignorar seus fundamentos. Este posicionamento diverge 

do da maioria dos autores que falam acerca dessa forma especializada de comunicação 11 6
, 

como se ela se constituísse "um dispositivo de transmissão de alguma outra coisa"117
. 

Bernstein ( 1988, p.99-1 00) afinna que essa análise dá margem a supor que o 

transmissor não tenha mensagem, nem voz, e o dispositivo de transmissão seja cego, somente 

um meio por intennédio do qual outros meios pudessem falar. Assim, o autor observa que, 

quanto mais se lê em relação à educação, mais se lê sobre o que é transmitido, sobre a 

educação "como um instrumento de aquisição ineficiente" ou sobre o transmissor "como um 

meio mediante o qual se pode transmitir um 'pacote"'. O transmissor aparece como um 

"portador de uma didática", carecendo de uma lógica e estrutura internas. 

O autor faz uma importante distinção "entre o que é transmitido e a estrutura do 

dispositivo de transmissão". Assim, com base em seus argumentos, observa a gramática, "a 

lógica interna do discurso pedagógico" 11 8
, da mesma forma como faria um lingüista para 

"explicar as regras de ordenamento internas da linguagem, sua gramática" (BERNSTEIN, 

1988, p.l 00). 

No intuito de desenvolver este tema de capital importância para este trabalho, 

primeiramente, com base na teoria bernsteiniana, procurarei apresentar o dispositivo 

lingüístico e o dispositivo pedagógico para, posteriormente, articulá-los ao dispositivo 

jurídico. 

3.7 .1.1 Dispositivo lingüístico 

O dispositivo lingüístico é o "sistema de regras fonnais que regem as diversas 

combinações que efetuamos quando falamos ou escrevemos". Este dispositivo, que atua em 

11 6 A esta f01ma espec iali zada de comunicação, Bemstein denomina discurso pedagógico. 
117 Nessa perspectiva , o discurso pedagógico seria um transmissor de relações de poder fora das escolas e 
uni versidades, ou seja, relações de classe, gênero, religião, raça, etc. (BERNSTEIN, 1988 , p.99). 
118 Bemstein (198 8, p.l 00) apresenta um exemplo que me parece elucidativo para compreender o que ele quer 
dizer quando fala na lógica interna do discurso pedagógico. Assim, repo11a-se a uma onda de transmissão. 
Considera a hipótese de um rádio de onde sa i uma música, mas, afi1ma , o que se logra "é uma função do que se 
transmite". Assim, nenhum engenheiro pensa sobre o transmissor apenas em termos da música que é transmitida , 
pois este profissional certamente se interessa ria pela natureza fundamental do transmissor: "a onda que fonna , 
suas caracterís ti cas , amplitude, etc." . Mas, destaca , mostrando a característica singular de sua teoria , não 
cos t11mamos pensa r deste modo em relação ao discurso pedagógico. 
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distintos planos, apresenta controvérsias vinculadas à sua origem. Alguns autores, com base 

em posicionamento teórico polemizado de Chomsky, afirmam que se funda em duas 

condições, ou seja, "sensibilidade inata 11 9 para a aquisição das regras do dispositivo", bem 

como existência de interação (BERNSTEIN, 1998, p.56; 2000, p.26). 

Bernstein (1998, p.56) destaca que, nessa visão, a aquisição do dispositivo, suas regras 

e "suas possibilidades criativas" independem da cultura; equivale dizer, existem apenas "no 

nível do social, e não do cultural" . 

Bernstein (1998, p.56) afirma que tal fato pode ser explicado a partir de uma 

perspectiva evolutiva na medida em que não se pode deixar um dispositivo tão crucial como o 

lingüístico, ao movimento errante e às contingências da cultura. Assim, afirma o autor, é 

possível dizer que "a aquisição deste dispositivo, que é fundamental , está livre de ideologias, 

mas não suas regras". 

Apresento aqui a Figura 2, onde Bernstein (1998, p.56) mostra, segundo seus 

argumentos, que existe, externo ao dispositivo, um potencial significativo que, por sua vez, 

aciona o dispositivo, resultando a comunicação. Esta, por seu turno, atua "sobre o potencial de 

comunicação, de maneira restritiva ou reforçadora". 

Dispositivo Lingüístico (DL) 

Regras estáveis* Regras contextuais** 

Potencial significativo DL comunicação 

. ........... ...... .... .. ...... .. .... .. ................ ... ............ .. .................................................... 

Figura 2 
Fonte: Bernstein (1998 , p. 56) . 

As regras contextuais, cuja finalidade é proporcionar uma idéia da comunicação em 

seu contexto, são destacadas para compreender "a comunicação local" que o dispositivo 

possibilita (BERNSTEIN, 1998, p.57) . 

11 9 No original, o autor fala em a 'built-in ' sensitivity to acquisition , que poderia ser traduzido por incorporada, 
intemalizada. Esta questão foi objeto de di scussão durante o Seminário "Sociologia e Educação em Basil 
Bemstein", coordenado pela Prof'. Dr". Maria Helena Degani Veit, no segundo semestre de 200 1, a quem 
agradeço. Este agradecimento se estende também às demais participantes do mencionado Seminário. 
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As regras que integram o dispositivo lingüístico tendem a ser duradouras, apesar de 

algumas pequenas mudanças que se produzem com o transcurso do tempo. Por outro lado, as 

regras que regulam a comunicação surgida do dispositivo estão reguladas contextualmente. 

Bemstein 120 
( 1998, p .57) problematiza a neutralidade do dispositivo lingüístico, 

argumentando que suas regras são passíveis de influências ideológicas e que exprimem 

conteúdos do potencial de significados mais relevantes para os grupos dominantes. Nesta 

perspectiva, vincula a constancia relativa das regras do dispositivo lingüístico aos interesses 

dos grupos mencionados. Assim, "a linguagem e a fala devem considerar-se como um sistema 

de sistemas dialeticamente inter-relacionados" (BERNSTEIN, 1998, p.57). 

Considerando a complexidade do problema e posições contraditórias a respeito, 

Bemstein ( 1998, p.57) limita-se a suscitar a questão de que "o dispositivo não é neutro" e é 

admissível que possua "alguma função reguladora intrínseca" 121 
. 

Toma-se clara, a partir da argumentação desenvolvida, a diferença entre o 

"transmissor", que consiste "em regras relativamente estáveis", e o "transportador", "em 

regras que variam segundo o contexto" (BERNSTEIN, 1998, p.57). 

3.7.1.2 Dispositivo pedagógico 

O dispositivo pedagógico é definido por Bernstein (1996, p.255) como "as regras 

distributivas, recontextualizadoras e avaliativas para o processo de especialização de formas 

de consciência". 

Este dispositivo contém "regras internas que regulam a comunicação pedagógica" que 

ele próprio toma possível. A comunicação pedagógica age seletivamente sobre o respectivo 

potencial significativo, este entendido como o "discurso potencial suscetível de ser 

120 Nesta direção, o autor registra sua concordância com Halliday ( 1978), que argumenta que as regras do 
dispositivo lingüístico retratam as perspectivas do potencial de signifi cados mais valorizados pelas facções 
sociais dominantes, identificando, assim, que elas possuem vínculos ideológicos. Dessa forma, pode-se 
interpretar, também, a relativa invariabilidade dessas regras . 
121 O autor admite sua evidência em um nivel mais prático, usual, na medida em que o di spos itivo abrange em 
seu âmbito algumas class ificações básicas como as de gênero. Assim, exemplifica que a contestação à 
segregação de gênero enfrente obstáculos em virtude da sistemática de class ificação da linguagem. Cita, nesse 
sentido, a palavra "mastery" que possui um viés quanto ao gênero em função de deri va r do termo master, com 
signifi cado masculino (BERNSTEIN, 1998, p.57). 
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pedagogizado". Neste sentido, o autor afirma que "o dispositivo regula continuamente o 

universo ideal de significados pedagógicos potenciais, restringindo ou reforçando suas 

realizações" (BERNSTEIN, 1998, p.57-58). 

Bemstein (1998, p.58) identifica muitas similaridades entre o dispositivo lingüístico e 

o pedagógico. Entre elas, menciona a "estrutura formal", o fato de o dispositivo pedagógico 

propiciar "um grande conjunto potencial de resultados comunicativos semelhantes aos do 

dispositivo lingüístico" e "as formas de realização" submetidas a regras contextuais . 

As fonnas de realização do dispositivo pedagógico são diversas, podendo limitar ou 

ampliar o discurso potencial passível de pedagogização. Segundo Bemstein (1998, p.58), as 

regras intrínsecas do dispositivo pedagógico, como as do dispositivo lingüístico, "são 

relativamente estáveis", e "não estão livres de ideologia". Na verdade, conforme destaca o 

mencionado autor, "as regras do dispositivo pedagógico participam essencialmente na 

distribuição das diversas formas de consciência e nas limitações que se lhes impõem" . 

Bemstein (1998, p.58) afirma, finalmente, que um e outro dispositivo convertem-se 

"em lugares de apropriação, conflito e controle". Porém, identifica uma divergência básica 

entre eles. Trata-se da possibilidade de o dispositivo pedagógico lograr uma fonna de 

comunicação com a potencialidade de "subverter as regras fundamentais do dispositivo 

pedagógico". Isto não ocorre com o dispositivo lingüístico . 

3.7. 1.2.1 As regras do dispositivo pedagógico 

O dispositivo pedagógico, na teoria bemsteiniana, fornece "a gramática intrínseca do 

discurso pedagógico", principalmente por meio de três conjuntos de regras inter-relacionadas, 

ou seJa, "regras distributivas, recontextualizadoras e de avaliação" (BERNSTEIN, 1998, 

p.58). 

Estas regras estão relacionadas hierarquicamente de forma que as regras 

recontextualizadoras se derivam das distributivas, e as avaliativas, das recontextualizadoras . 

Segundo Bernstein ( 1998, p.58), "existe uma inter-relação necessária entre essas regras e 

também há entre elas relações de poder". 
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Regras distributivas 

As regras distributivas têm como função "regular as relações entre o poder, os grupos 

sociais, as formas de consciência e de prática" (BERNSTEIN, 1998, p.58). 

Bemstein (1996, p.254) argumenta que essas relações ocorrem por meiO dos 

"controles sobre a especialização e distribuição de diferentes ordens de significado". Essas 

diferentes ordens, esses diferentes ordenamentos criam, segundo o autor, diferentes 

conhecimentos e diferentes práticas. 

Nesta direção, e de uma forma mais incisiva, o autor mencionado observa que as 

regras distributivas "especializam as formas de conhecimento", de consciência e de prática 

dos grupos sociais. As formas de consciência são distribuídas por meio da disposição de 

diversas formas de conhecimento (BERNSTEIN, 1998, p.58). Neste sentido, esta últimas 

indicam e distribuem "quem pode transmitir o que, o que se pode transmitir, a quem e em que 

condições" (BERNSTEIN, 1998, p.61). 

As regras distributivas identificam duas classes diferentes de conhecimento 122 

existentes em todas as sociedades: "classe pensável e classe impensável"; o conhecimento do 

"como isto é", pensamento do possível , face à plausibilidade do impossível (BERNSTEIN, 

1998, p.59) . 

As fronteiras entre estas duas classes de conhecimento e, igualmente, seu conteúdo, 

variam segundo os contextos históricos e culturais. Bemstein ( 1998, p.59; 1996, p.255) 

reporta-se a pequenas sociedades não-letradas, cuja divisão do trabalho era bastante simples, 

onde observa a existência de uma divisão entre o "pensável" e o "impensável" . Nesse 

contexto, a prática de gestão do impensável constituía-se competência do sistema religioso, de 

seus agentes e suas práticas . 

Atualmente, os controles e a gestão principais sobre o "impensável" recaem, embora 

não totalmente 123
, nos níveis superiores do sistema educacional , enquanto o "pensável", a 

122 Bemstein ( 1998, p.59) entende que, em todas as sociedades , ex istem, necessari amente, pelo menos, duas 
classes de conhec imento. Estas são, segundo crê, inerentes à linguagem, ou melhor, a natureza da linguagem 
toma-as possíveis. 
123 Bernstein ( 1998, p. 59) afirma que o controle do " impensável" pode ter luga r fora do sistema educativo, 
embora creia que "o controle e a gestão principais" fiquem a cargo das instituições superi ores de ensino. 
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"gestão do pensável", simplificadamente falando, fica aos cuidados dos níveis equivalentes do 

ensino fundamental e médio (BERNSTEIN, 1998, p.59). 

Bemstein (1998, p.59-60) ressalta, assim, uma semelhança fundamental entre as 

sociedades simples e complexas, ou seja, a relativa à estruturação do significado. Tal 

similaridade refere-se à "ordem particular dos significados", "à fonna que adota a abstração". 

O mencionado autor observa que a forma de abstração que une as sociedades 

"simples" e as complexas é a que demanda e liga dois mundos, o mundo material e o 

imaterial, um mundo cotidiano e um mundo transcendente. Identifica, assim, Bemstein (1998, 

p.60), "uma especialização do significado" que "cria mundos e os relaciona", citando o caso 

da "religião". Entendo que também é o do Direito. 

A forma que estes significados adotam devem caracterizar-se por uma relação indireta 

entre eles e com uma base material concreta, de forma a estabelecer "uma divisão social do 

trabalho específica e um conjunto concreto de relações sociais dentro dessa divisão de 

trabalho" (BERNSTEIN, 1998, p.60). O vínculo indireto dos significados com uma base 

material 124 particular, cria "uma descontinuidade", um espaço, cujo potencial é intrínseco aos 

próprios estes significados. Assim, Bernstein (1998, p.60) denomina-o "vazio discursivo 

potencial", identificando-o como "o lugar do impensável". Este pode ser, ao mesmo tempo, 

bom e arriscado, "ponto de encontro da ordem e da desordem", um lugar crucial, do "ainda 

não-pensado". 

Feitas estas considerações, Bemstein ( 1998, p.60; 1996, p.256) observa que toda 

distribuição de poder busca controlar a realização desse espaço potencial que está relacionado 

à própria língua, "no interesse do ordenamento social que ela cria, mantém e legitima". O 

vazio discursivo contém a possibilidade de uma ordem, uma relação de poder e uma 

sociedade alternativas. A partir dessas considerações, identifica, pelo menos parcialmente, o 

motivo pelo qual as regras do dispositivo pedagógico tendam a ser constantes: a de que este 

vazio estja permamentemente regulado. 

Considerando um determinado sistema de significados cuja potencialide permita gerar 

vínculos entre dois mundos, conforme a argumentação bernsteiniana exposta, o vazio 

discursivo criado possibilita conceber diversas relações entre um e outro mundo. É 

124 Se os significados estão totalmente imersos no contex to, não existe nenhum espaço di scursivo. 
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importante, então, ressaltar que Bemstein (1998, p.61) identifica, aí, um paradoxo. Assim, 

afirma que as regras distributivas procuram "regular quem tem acesso a este lugar e, assim, 

controlar as possibilidades alternativas, ainda que, paradoxalmente, o dispositivo não possa 

fazer isto de modo eficaz". 

As restrições ao ingresso, efetuadas por meio de processos seletivos das pessoas que 

foram prévia e "legitimamente pedagogizadas", não garante, como o autor registra, a 

supressão das discordâncias por parte dos selecionados. Além disso, o próprio processo 

pedagógico mostra "a possibilidade do vazio", as modalidades que estabelecem as conexões 

entre os dois mundos, e confonna a sua prática efetiva. Deste modo, Bemstein ( 1998, p.61) 

argumenta que "as relações de poder, que transmitem as regras distributivas, estão sujeitas à 

mudança". 

Sintetizando, é possível, a partir do exposto, afirmar que as relações de poder dispoem 

"o pensável e o impensável", distinguem e segmentalizam os grupos sociais instituídos 

mediante regras distributivas. Estas se consubstanciam, sociologicamente, no "campo da 

produção do discurso". Neste sentido, tais regras geram "um campo especializado de 

produção do discurso, com regras especializadas de acesso e controle especializados de 

poder". Bemstein (1998, p.6 1) identifica um controle crescente do Estado neste campo . 

As regras de recontextualização: o discurso pedagógico 

Confonne foi exposto anterionnente, segundo a teoria bemsteiniana, as regras 

distributivas procuram conduzir o movimento de inserção do material no imaterial , bem como 

sua inter-relação, controlando, ainda, a distribuição desses significados . 

Assim, Bernstein (1996, p.258) define o discurso pedagógico como "as regras para 

embutir e relacionar dois discursos", ou seja, um "discurso de competência" 125 em ''um 

discurso de ordem social". O autor denomina "discurso instrucional o discurso que transmite 

as competências especializadas e sua mútua relação", e de "discurso regulativo" o discurso 

125 O discurso de competência refere-se a destrezas de tipos variados e aos vínculos que as ligam. Também é 
chamado de di scurso técnico (BERNSTETN, J 996, p. 258 ; J 998 , p.62). V. também Bemstein (2000, p.3 1 -32). 
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moral "que cna a ordem, a relação e a identidade especializadas"126
, sendo este último o 

dominante 127
• 

O discurso pedagógico pode ser traduzido como "a comunicação especializada" por 

meio da qual "a transmissão/aquisição diferencial é efetuada" (BERNSTEIN, 1996, p.258). 

Parece-me importante destacar o que nem sempre parece claro no campo do ensino 

universitário. A teorização desenvolvida por Bemstein (1996, p.259) permite distinguir "as 

regras que constituem o discurso pedagógico" daquelas que "regulam as características 

internas das competências a serem transmitidas", evidenciando que as primeiras não são 

derivadas das segundas. 

A falta de clareza nesse aspecto tem, em meu entendimento, possibilitado o acesso de 

profissionais sem formação docente na carreira do ensino superior, como, entre outros, é o 

caso do Ensino Jurídico no Brasil 128
• Tal fato, em minha perspectiva, traz reflexos que 

desqualificam o ensino de graduação. 

Por outro lado, um outro aspecto também merece consideração. Trata-se de uma 

distinção, por vezes ainda realizada por docentes envolvidos com o curriculo, entre o que 

denominam "transmissão de destrezas" e "transmissão de valores". Bemstein ( 1998, p.62) 

comenta o fato de que grande parte dos investigadores do campo analisam separadamente as 

duas ou acreditam nisto, suscitando que a educação se relacione a princípios, valores, por um 

lado e a capacidades, competências por outro. Segundo seu entendimento, "não há dois 

discursos, mas somente um". Na verdade, observa o autor, "a voz secreta deste instrumento 

tem que dissimular o fato de que somente existe um". 

A teorização bemsteiniana relativa ao discurso pedagógico, ao processo de 

recontextualização, é, conforme diversos autores têm-se manifestado, de alto nível de 

126 Este contraste entre discurso instrucional e discurso regulativo procede da distinção que Parsons traça entre 
instrumental e expressivo. Segundo Parsons (1951 , p.79) , "é em relação à diferenciação dos contextos 
relacionais, tanto das atividades instmmentais quanto das expressivas, que surgem os problemas regulativos mais 
fundamentais do sistema social e que as instituições regulativas são primariamente foca lizadas". O autor alega 
que as instrumentalidades têm sua matriz na teoria econômica, especialmente a "divisão do trabalho" de Adam 
Smith. Assim, "o ponto de partida é a concepção do ego de um dado ator, instrumentalmente ori entado para a 
consecução de um objetivo, [ ... ]que pode ser de uma espec ificidade ou generalidade qualquer" (op.cit., p.70). De 
outra parte, as atividades express ivas básicas para as atividades instrumentais, estão constituídas "em tennos de 
um padrão cultural de orientação de va lor" (op.cit., p.75). V. também Bemstein ( 1996, p.295) . 
127 Bemstein (1998 , p.64) afinna que, para seu argumento, "é fundamental o fato de que o discurso regulador 
sej a o discurso dominante". Entende, inclusive uma certa evidência nessa ques tão, uma vez que "o di scurso 
moral é que es tabelece os critérios que produzem o caráter, a maneira de ser, a conduta , etc." . 
128 Ver, neste aspecto, a obra de Aurélio Wander Bastos, O Ensino Jurídico no Brasil ( 1998). 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

128 

abstração e complexidade, mas possibilita, em meu entendimento, uma descrição importante 

da ação pedagógica. 

No desenvolvimento de sua argumentação sobre o tema, Bemstein (1998, p.62) 

destaca que o discurso pedagógico parece não possuir um discurso específico, próprio. 

Exemplifica, afinnando que "o discurso pedagógico não é Física, Química nem Psicologia", 

ou seja, não se confunde com os discursos que transmite. 

Neste sentido, o autor se questiona sobre a natureza e o princípio desse discurso . 

Inicialmente, salienta que "o discurso pedagógico é um princípio, não um discurso". Assim o 

define: "o discurso pedagógico é um princípio para apropriar outros discursos e colocá-los 

numa relação mútua especial, com vistas à sua transmissão e aquisição seletivas" 

(BERNSTEIN, 1996, p.259). 

O deslocamento de um discurso de sua prática e contexto substantivo para uma nova 

localização de acordo com "princípios de focalização e reordenamentos seletivos", 

desencadeia uma transformação considerável. Entre os aspectos assinalados por Bemstein 

(1996, p.259; 1998, p.62-63), cito a eliminação "da base social da prática" do discurso 

original e de suas relações de poder; a criação de ''um espaço em que pode intervir a 

ideologia"; e a mudança do discurso original em "discurso imaginário". 

De acordo com o exposto, sempre que o discurso pedagógico se apossa de alguns 

discursos, o faz recontextualizando-os em um campo pedagógico determinado, distinto das 

respectivas bases sociais de suas práticas, transformando discursos não-mediados em 

discursos mediados, virtuais ou imaginários, e criando, por conseqüência, "seletivamente, 

temas imaginários" (BERNSTEIN, 1998, p.63). 

A seguir, o autor se detém sobre o princípio que constitui o discurso pedagógico. 

Assim, define: "o discurso pedagógico é um principio recontextualizador" (BERNSTEIN, 

1998, p.63). Está construído por "um principio recontextualizador que se apropria, recoloca, 

recentra e relaciona seletivamente outros di scursos para estabelecer sua própria ordem" 

(BERNSTEIN, 1998, p.63). Não se confunde, portanto, o discurso pedagógico com os 

di scursos que foram recontextuali zados . 

Neste sentido, Bernstein ( 1998, p.63) argumenta que o di scurso pedagógico é "gerado 

por um discurso recontextualizador", e as regras distributivas, sociologicamente falando, 
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"traduzem-se em campos de produção de conhecimento, com suas próprias regras de acesso" . 

Por sua vez, o princípio recontextualizador "cria campos recontextualizadores, cria agentes 

com funções recontextualizadoras". Tais funções tornam-se, assim, o "meio pelo qual se cria 

um discurso pedagógico específico". 

Bernstein (1998, p.63) destaca, finalmente, que o campo recontextualizador apresenta 

uma "função crucial" para a almejada autonomia relativa de educação129
• Nessa direção, o 

autor distingue "o campo recontextualizador oficial , criado e dominado pelo Estado", por 

meio de seus representantes delegados, do "campo recontextualizador pedagógico", 

constituído pelos pedagogos de escolas e universidades, departamentos da área da educação, 

fundações de pesquisa e publicações especializadas. Na medida em que o campo 

recontextualizador pedagógico produz efeitos nos discursos pedagógicos independentemente 

do campo recontextualizador oficial, constroem-se graus de autonomia e de tensão com 

relação ao discurso pedagógico e suas práticas. Diferentemente seria, no caso, se somente 

existisse o campo recontextualizador oficial. 

A importância do discurso regulador na teoria bernsteiniana 

A dominação do discurso regulador é considerada fundamental na teoria de Bernstein 

(1998 , p.64), na medida em que "o discurso moral" institui os "critérios que produzem 

o caráter, a maneira de ser, a conduta, etc". As regras de ordem social são criadas pelo 

discurso regulador. 

Com base em seus argumentos, o discurso regulador constitui-se requisito prévio de 

todo discurso pedagógico. Cria ordem, relação e identidade, inclusive no discurso 

instrucional, ou seja, nos ordenamentos intrínsecos da competência a ser adquirida. 

129 O conceito de autonomia relativa procede originalmente de Durkheim (1938), que o relaciona ao seu conceito 
de liberdade. Para este autor, a liberdade é "filha da autoridade bem compreendida" (DURKHEIM, 1978, p.56). 
Ass im, apenas quando o indivíduo é introduzido a um sistema de regras, direitos e deveres é que tem assegurada 
sua liberdade. Do contrário, estaria exposto às desordens e anomalias de toda espécie. 

O conceito de autonomia relativa em Bernstein cumpre um papel destacado "na defini ção do espaço disponível 
aos agentes e às agências nos campos recontex tuali zadores" e, portanto, " na construção e condução do di scurso 
pedagógico", este considerado em sua "arena de conflito, loca l de luta e apropriação". A autonomia relativa 
conceme às impos ições sobre as "reali zações do di spositivo pedagóg ico como um govemador simbólico da 
consc iência" (BERNSTEIN, 1996, p.292-293). 
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No intuito de esclarecer sua teorização, Bemstein (1998, p.64) contrasta a Física como 

ação desenvolvida no campo de produção do discurso com a Física como discurso 

pedagógico. Se, por um lado, tendo como referência o primeiro campo, admite que nem 

sempre nos será fácil identificar o trabalho de fisicos investigadores como sendo realmente 

Física, por outro lado, no campo pedagógico, a situação é bastante diferente. Os livros 

didáticos de Física não só conceituam a Física, como também apresentam seus autores. Estes 

não costumam ser os fisicos investigadores do primeiro campo mencionado, pois, conforme 

alega o autor, circunscrevem suas ações ao campo da reconstextualização . 

Assim, ao se apropriarem da Física no campo recontextualizador pedagógico, os 

docentes estarão lidando, em suas respectivas ações pedagógicas no ensino de Física, com 

questões que não procedem apenas dos fundamentos desse discurso, tal como é considerado 

no campo de sua produção. Na verdade, deste último campo, os docentes fazem uma seleção 

das práticas designadas como Física e a aliam a uma outra seleção relativa à maneira da Física 

estabelecer vínculos com os demais conteúdos do currículo, à sua sequenciação, 

compassamento, ritmo e critérios (BERNSTEIN, 1998, p.64). 

De acordo com o exposto, as regras da transmissão da Física são "fatos sociais" e, 

portanto, "há princípios de seleção, que são ativados por um elemento do discurso regulador" . 

Assim, segundo o autor, o discurso regulador "proporciona as regras de ordem interna do 

discurso da instrução". Na hipótese de ser exata esta argumentação, observa que muitas 

inferências podem-se retirar desse fato como as de que "existe um único discurso" e de que "o 

discurso regulador é o dominante" (BERNSTEIN, 1998, p.64-65). 

Finalmente, destaca Bemstein ( 1998, p.65), que a recontextualização não é realizada 

apenas com relação ao "que", isto é, às categorias, conteúdos e relações a serem transmitidas, 

mas ainda ao "como", a "teoria de instrução", da qual as regras de transmissão são derivadas. 

Tal fato é considerado crucial pelo autor, que identifica a relação da teoria de instrução com o 

discurso regulador e com um modelo de estudante, de professor e da relação entre ambos. 

Regras de avaliação: prática pedagógica 

De acordo com Bernstein ( 1998, p.66), "a avaliação condensa o significado da 

totalidade do di spositivo pedagógico". 
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Na tentativa de demonstrar sua argumentação, apresentarei em três níveis os princípios 

fundamentais de ordenamento do discurso pedagógico. 

Partindo do nível mais abstrato, Bemstein ( 1998, p.65) afirma que "o discurso 

pedagógico especializa o tempo, o texto e o espaço e os une em uma relação especial mútua", 

resultando numa especialização dos significados relativamente "ao tempo e ao espaço". Este 

nível , de acordo com Bemstein (1998, p.65), "nos marca cognitiva, social e culturalmente", 

permitindo elaborar "relações categoriais fundamentais, cujas conseqüências afetam o nível 

cultural mais profundo". Os demais níveis a seguir apresentam "conseqüências cognitivas e 

culturais". 

Num segundo nível, no qual subjaz o anterior, "o texto é transformado em conteúdo 

específico e o espaço em contexto específico", relacionados à idade 130
. No terceiro nível, "a 

idade, o conteúdo e o contexto" passam para o "nível das relações sociais da prática 

pedagógica e das características fundamentais da comunicação", transfonnando-se, 

respectivamente, em "aquisição", "avaliação" e "transmissão" (BERNSTEIN, 1998, p.66). 

Feitas estas considerações, parece-me pertinente observar que, constantemente, a 

avaliação perpassa toda a prática pedagógica. 

Finalmente, cabe destacar dois aspectos importantes relativamente ao dispositivo 

pedagógico, assinalados pelo autor. O primeiro diz respeito a que se refere o dispositivo, 

sobre o que Bemstein ( 1998, p.66) argumenta: "a avaliação condensa o significado da 

totalidade do dispositivo". O segundo, que se deduz do primeiro, consiste no objetivo do 

dispositivo pedagógico, ou seja, "proporcionar uma regra simbólica geral para a consciência". 

A partir desses importantes argumentos, que destacam sobremaneira a relevância do 

dispositivo pedagógico, Bemstein ( 1998, p.66) identifica também suas origens: "A religião 

era o sistema fundamental para criar e controlar o impensável , o princípio fundamental para 

relacionar dois mundos diferentes, o prosaico e o transcendental". 

130 Bemstein ( 1998, p .65) afirma que "cada di scurso pedagógico produz uma divisão temporal, de tal f01m a que 
nos encontramos com 'chaves' de idade, com níve is de idade completamente imaginários e abstratos". Além 
di sso, na di stribuição do tempo, o autor observa que há a introdução de "rupturas que, às vezes, são muito 
fortes", muito contrastantes , destacando, ass im, a impo11ância dessa relação nem sempre explicitamente 
estudada. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

132 

Com base em sua teorização, Bemstein (1998, p.66-67) afirma que é possível 

estabelecer a "homologia entre o campo religioso e o educativo". Em minha perspectiva, esta 

homologia também é possível identificar com relação ao campo jurídico. Para tanto, estarei, a 

seguir, descrevendo o que entendo como dispositivo jurídico. 

3.7.1.3 Dispositivo jurídico 

O estudo das ongens do conhecimento jurídico, anteriormente apresentado 131
, 

evidencia a presença do fenômeno jurídico em agrupamentos sociais, desde os mais remotos 

na história. Equivale dizer, sempre há a incidência de uma regra de conduta, de uma norma, 

pautando a atuação das pessoas, nas suas relações com os/as outros/as . 

Paralelamente, no mesmo capítulo, observo a dificuldade de consenso entre os 

autores/pensadores, na perspectiva da definição do Direito. Assim, a partir dos aspectos ali 

levantados, apresento, para efeito da argumentação que desenvolverei neste capítulo, uma 

noção comum relativamente a distintas escolas e correntes, estudada por Pereira (2000, p.S). 

De acordo com o mencionado autor, o "Direito é o princípio de adequação do homem 

à vida social". Segundo suas palavras, "princípio de inspiração divina para uns [ ... ], de 

submissão à regra moral para outros, [ ... ] princípio que o poder público reveste de sanção e 

possibilita a convivência grupal, para outros ainda' . Assim, observa, sem o Direito não 

haveria a possibi lidade de estabelecer o comportamento na sociedade. Sem esta, não se teria 

sequer a exigência do jurídico. 

Assim, a partir da teorização do citado autor, procuro explorar três aspectos . 

Em primeiro lugar, destaco que o princípio de adequação do homem à vida social 

envolve uma idéia de sociedade, de sua dinâmica, de seus valores, de suas instituições, de sua 

fonna de funcionamento de mudança; uma idéia de homem e mulher nesta sociedade, de suas 

identidades, de sua vida e suas relações, entre eles, e com grupos sociais, instituições e o 

Estado e suas inter-relações; bem como uma idéia desse processo de adequação, de suas 

13 1 O es tudo das origens do conhecimento jurídico encontra-se no capítulo relativo à insCii ção política. 
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finalidades, de suas formas e modalidades, e de seu processo de transformação, reprodução e 

mudança. 

Em segundo lugar, assinalo o estabelecimento do comportamento e das regras 

coercitivas que possibilitam a convivência social. Este envolve tanto a seleção e 

contextualização dos princípios, valores, relações, comportamentos, costumes, normas, 

procedimentos, decisões jurisprudenciais e doutrina e sua inter-relação, bem como a 

discriminação das pessoas, órgãos e instituições, com respectivas atribuições, competências e 

formas de acesso, q~e são encarregados de criar, institucionalizar, distribuir, modificar, 

controlar, interpretar, transmitir, estabelecer procedimentos, sanções, aplicar estas regras, 

determinando sua eficácia. Igualmente, implica a recontextualização de uma teoria de 

instrução 132
. Além disso, os processos de seleção, contextualização e recontextualização 

mencionados realizam-se tendo por base um princípio regulador. 

Em terceiro lugar, observo que todo esse processo se produz e se realiza, para utilizar 

um termo de Bemstein, em uma "arena", em forte tensionamento e conflitos de interesse, em 

luta por predomínio. 

Creio ter tomado claro meu entendimento de que, no campo do Direito, há uma 

especialização de significados, que cria um mundo imaterial e o relaciona com o mundo 

material. Assim, observo a existência de todo um conjunto de regras, uma gramática de 

construção da sociedade como ordem jurídica, que regula múltiplas e variadas relações entre 

indivíduos, grupos sociais, instituições e o Estado, e suas inter-relações. 

Como o dispositivo lingüístico e o pedagógico, entendo que o dispositivo jurídico 

também possui regras que regulam a comunicação que ele possibilita. 

De fonna semelhante aos outros dois dispositivos anteriormente estudados, o 

dispositivo jurídico, ao regular a comunicação que toma possível, atua de forma seletiva sobre 

o seu potencial significativo. Assim, penso ser possível estender o que Bemstein (1998, p.58) 

argumenta sobre o dispositivo pedagógico, ao dispositivo jurídico. Nesses tennos, afinno que 

o dispositivo jurídico regula, incessantemente, o universo ideal de significados jurídicos 

potenciais, restringindo ou reforçando suas reali zações . 

132 A teo ria recontex tualizada como sendo do campo das ciências sociais, normalmente a Psico logia, conforme 
Bemstein ( 1996, p.277). 
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Estendo ao dispositivo jurídico, igualmente, as similaridades destacadas por Bemstein 

(1998, p.58) em relação aos outros dois dispositivos citados, a saber, a "estrutura formal", o 

fato de tomar possível "um grande conjunto potencial de resultados comunicativos" e as 

formas de realização "sujeitas a regras que variam com o contexto". 

A estabilidade relativa das regras do dispositivo jurídico também pode ser considerada 

outra característica comum aos dois outros dispositivos, assim como suas regras não-livres de 

ideologia . 

Em minha perspectiva, há uma relação entre as regras do dispositivo jurídico e a 

distribuição de diversas formas de consciência e de limitações que se lhes impõem. 

Se, por um lado, o dispositivo coincide com o lingüístico e o pedagógico, por 

converter-se em lugar de apropriação, conflito e controle, distingue-se do lingüístico, 

aproximando-se do pedagógico se, pessoalmente, conseguir provar que é possível subverter as 

regras do dispositivo jurídico, o que creio que farei ao longo deste trabalho. 

Em suma, o dispositivo jurídico, em meu entendimento, é uma construção social que 

produz e transmite, de forma seletiva, determinadas formas de conhecimento que viabilizam 

uma determinada comunicação, criando ordem, relações sociais e identidades. Tal 

comunicação atua de forma seletiva no potencial significativo do dispositivo jurídico . 

Passo, a seguir, a apresentar o que entendo sejam suas regras distributivas, 

recontextualizadoras e avaliadoras. 

Dispositivo Jurídico (DJ) 

Regras estáveis* Regras contextuais** 

Potencial significativo DJ comunicação 

·------ ............ --- ...... ---------- .. ---------------- .................. - .. -- .. --- .. 

Figura 3 
Fonte: Bernstein (1998, p. 56) e Maria Cecilia Leite (2003) . 
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As regras distributivas do dispositivo jurídico delimitam as fronteiras entre o 

impensável e o pensável, entre o campo da produção das leis e o campo de sua 

reprodução/transmissão. Distribuem e estratificam grupos sociais, normas, competências e 

atribuições. Desta forma, elas regulam também formas de consciência e de prática e criam 

identidades e relações sociais. 

As regras distributivas do dispositivo jurídico cnam um campo especializado de 

produção do discurso jurídico, ou seja, o do Poder Legislativo, com regras especializadas de 

acesso e controles especializados de poder. 

Inicialmente, farei algumas considerações a título de exemplificação, na perspectiva de 

contribuir para o desenvolvimento da argumentação. 

Considero, então, as regras segundo as quais Pereira (2000, p.8) se manifesta 

relativamente às competências do juiz e do legislador, quanto à situação de divergência do 

legal instituído e do considerado justo em determinado conflito jurídico, em determinado 

tempo e espaço. 

Segundo as regras, internas, distributivas, do dispositivo jurídico no Brasil, incumbe 

ao legislador reparar a falha pela revogação da lei "injusta", não ao juiz negar-lhe a 

aplicação 133
, ou aos cidadãos a função de legislar (PEREIRA, 2000, p.8) . 

É possível observar, a partir do exposto, as relações estabelecidas entre o poder, os 

grupos sociais e as fonnas de consciência134 e de prática, considerando-se, no caso, o 

legislador, o juiz e os cidadãos. 

De acordo com a Organização dos Poderes do Estado, contemplada na Constituição 

brasileira nos artigos 44 a 135, compete ao Poder Legislativo fazer as leis confonne os termos 

dos artigos 59 a 69 da mencionada Carta. Nesse processo, está prevista a colaboração do 

Poder Executivo de duas maneiras. A primeira, pela iniciativa privativa de leis que tenham 

por objeto o estabelecido no artigo 61, parágrafo primeiro, da Constituição Federal. A 

segunda refere-se à sanção, promulgação e publicação das leis. 

133 Esta é uma regra geral. No entanto, é poss ível observar na jurispmdência , algumas decisões isoladas que 
podem vi r, com o tempo, a ser confim1adas, c1iando uma nOimatização divergente, como é o caso do pleito de 
pensão por mo11e do companheiro( a) junto ao IN SS , no caso de união estável de homossexuais. 
134 De acordo com Bernste in (I 998, p.5 8), a di spos ição de di versas "f01mas de conhec imento" propiciam uma 
orga ni zação de " formas de consc iência". 
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A competência de legislar no Brasil, na forma estabelecida constitucionalmente, a meu 

ver, distingue entre duas classes de conhecimento que, conforme Bemstein (1998, p.59), 

"existem, necessariamente, em todas as sociedades", denominando-as, "classe pensável e 

classe impensável". Assim, o Poder Legislativo, ao atuar no campo da produção das leis, 

trabalha com o impensável. Já o Poder Judiciário atua no campo do "pensável", segundo a 

teoria bemsteiniana, o conhecimento do "como isto é", controlando, em meu entendimento, as 

fronteiras entre o "impensável" e o "pensável" . 

Outras regras distributivas do dispositivo jurídico parecem-me também devam ser 

mencionadas. Trata-se da classificação das leis. Antes de dar prosseguimento à tarefa, no 

entanto, procurarei fazer algumas considerações sobre o conceito de Lei. Esta é considerada 

por Nader (200 1, p .139) "a forma moderna de produção do Direito Positivo" . Constitui-se ato 

do Poder Legislativo, que, no desempenho de suas funções, "estabelece normas de acordo 

com os interesses sociais". Não obstante uma produção intelectual que requer técnica 

específica, afirma o autor, a lei "se estrutura na realidade social", tem como fonte material "os 

próprios fatos e valores da sociedade". 

Em sentido estrito, segundo Nader (2001, p. l41), lei é "o preceito comum e 

obrigatório emanado do Poder Legislativo, no âmbito de sua competência". 

A origem da palavra lei é controversa, podendo-se citar três versões principais. A 

pnme1ra, legere, provém do costume dos antigos de se reunir em praça pública, onde se 

afixavam cópias das leis, "para a 'leitura' e comentário dos novos atos". A segunda, ligare, é 

defendida em razão da bilateralidade da norma jurídica, que vincula dois ou mais sujeitos, uns 

na condição de sujeitos ativos e outros como sujeitos passivos. Finalmente, eligere, fundada 

no fato do legislador escolher, "entre as diversas proposições normativas possíveis, uma para 

ser a lei" (NADER, 2001, p.l40). 

Parece-me interessante o que, no seu conjunto, as três versões evocam . 

O aspecto da escolha do legislador que, entre tantas normatizações possíveis, opta por 

uma ou por um determinado conjunto de normas e o estabelece em lei , envolve uma 

detenninada seleção de significados, uma ordem social , um modelo de sociedade, de 

transmissor, de cidadãos/sujeitos pedagógicos, e de uma relação entre eles. Tal fato faz 

lembrar a descrição do di spositivo jurídico que apresentei com base na teoria bemsteiniana, 

ressaltando a importância da comunicação jurídica surgida desse processo, que vem a 

influenciar de forma restritiva ou reforçadora o potencial significat ivo daquele dispositivo. 
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Outro aspecto, a bilateralidade, lembra que a aplicação da norma jurídica pressupõe 

uma relação entre, no mínimo, duas pessoas, atribuindo poderes e deveres, respectivamente, a 

uma e outra, com ou sem reciprocidade. Esta relação também supõe a coercitividade, 

entendida como a possibilidade de coação para forçar a outra pessoa a cumprir seu dever ou 

obrigação. 

Finalmente, a versão da origem provir de legere ressalta, a meu ver, dois importantes 

aspectos inter-relacionados, que, por sua vez, destacam a necessidade da publicidade das 

normas estabelecidas, sua leitura, seu comentário e apreciação pelos cidadãos. O primeiro 

aspecto diz respeito à vocação da lei que, regra geral, destina-se ao universo das pessoas 

situadas em seu território de competência, e o segundo a sua obrigatoriedade, decorrente do 

caráter imperativo do Direito, da sua relação com a ordem jurídica de uma detenninada 

sociedade. 

Feitas estas considerações, focarei, a seguir, a questão da classificação das leis . 

3.7 .1.3.1 Regras distributivas do dispositivo jurídico 

Classificação das leis segundo a hierarquia 

As leis brasileiras possuem uma hierarquia, escalonando-se sucessivamente em 

constitucionais, complementares e ordinárias. 

As leis constitucionais contemplam os "elementos estruturais da nação e a definição 

fundamental dos direitos do homem", como indivíduo e como cidadão (PEREIRA, 2000, 

p.62). 

Assim, na escala hierárquica das leis, no topo está a Constituição Federal. Esta tem sua 

origem nas ações dos representantes do povo, que, em Assembléia Constituinte, reúnem-se 

com a finalidade de estabelecer as nonnas fundamentais do Estado. Daí, confom1e Pereira 

(2000, p.62), "a origem da sua obrigatoriedade e o selo de sua autenticidade" . 

Considerada emanação direta da soberania nacional , a Constituição submete a ela 

todos os órgãos do Estado e discrimina as atJibuições dos seus poderes. Assim, tanto os 
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cidadãos e cidadãs brasileiras, como detentores de poder e prepostos do Estado, devem 

obediência à Constituição (PEREIRA, 2000, p.62). 

De acordo com a técnica da elaboração, as constituições são consideradas "flexíveis" 

ou "rígidas". 

Constituição "flexível" é a que se encontra em contínua elaboração, como na 

Inglaterra, onde existe apenas "diferenciação intrínseca ou material entre as leis comuns ou 

ordinárias e as leis constitucionais", todas provindas da mesma "fonte elaboradora" e 

conformes a idênticos critérios de votação (PEREIRA, 2000, p.63). 

A Constituição brasileira ilustra a de tipo "rígido". Nasce, como foi visto, da votação 

por Assembléia especificamente convocada e submete a feitura das leis ao seu ordenamento. 

É passível de emendas, cuja técnica e processo de aprovação estão normatizados por meio do 

artigo 60 da própria Constituição. Observados os preceitos reguladores e aprovada a emenda, 

esta assume a mesma forma e guarda igual valor hierárquico da Constituição que passa então 

a integrar (PEREIRA, 2000, p.63) . 

As leis complementares são aquelas votadas pela Legislatura ordinária, mas destinadas 

à regulamentação de textos constitucionais, quando estes "exigem o estabelecimento de 

condições de aquisição ou de exercício". Assim, a Legislatura precisa instituir os requisitos, 

bem como os modos de realização, de modo a tomar aplicável detenninado dispositivo 

constitucional (PEREIRA, 2000, p.63). 

As leis ordinárias são as que advêm dos órgãos que a Constituição conferiu a função 

legislativa, no caso brasileiro, o Poder Legislativo, salvo os casos de competência privativa do 

Poder Executivo, previstos na Constituição. 

No regime bicameral, vigente no Brasil , o projeto de lei deve ser submetido à Câmara 

dos Deputados e ao Senado. Após obter a aprovação em uma e outra casa, de acordo com o 

art. 66, parágrafo 3° da Constituição, o projeto é submetido ao Presidente da República, 

marcando o final da elaboração da nonna, transformando-a em lei (PEREIRA, 2000, p.64). 

Cabe considerar ainda, em meu entendimento, a possibilidade de o Presidente vetar o projeto 

de lei, no todo ou em pat1e. 

Veto é entendido como a manifestação contrária do Presidente da República à 

transfonnação do projeto em lei , no caso de julgá-lo, total ou parcialmente, inconstitucional 

ou contrário ao interesse público, nos tennos do artigo 66, parágrafo 1°, da Constituição. 
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Sendo assim, o Chefe do Executivo comunicará os motivos ao Presidente do Senado, o 

qual convocará as duas Casas do Congresso para apreciá-lo, em sessão conjunta. O veto pode 

ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores presentes, sendo 

enviado, para promulgação, ao Presidente da República. Se, ao contrário, prevalecer o veto, o 

projeto sucumbe na parte vetada. 

Os decretos e regulamentos destinam-se a regrar a execução da lei ou regular a prática 

dos atos relacionados ao seu cumprimento. O legislativo, ao votar as leis, delega, por vezes, 

ao Poder Executivo a tarefa de baixar prescrições regulamentares, por meio de decretos. Estes 

têm caráter secundário, submetendo-se à lei. 

Os decretos provenientes do Poder Executivo distinguem-se, por sua vez, dos decretos 

legislativos, que são provisões originadas do Poder Legislativo, sem a colaboração ou 

participação do Executivo, em matérias de sua estrita competência, nos termos da 

Constituição Federal, artigo 48, combinado com o artigo 59, n° VI (PEREIRA, 2000, p.65) . 

Finalmente, cabe observar que, em nossa história, era facultado ao Presidente da 

República enviar ao Congresso Nacional projeto de lei pleiteando a sua aprovação em regime 

de urgência, em sessão conjunta, em prazo de 45 dias. Transcorrido o prazo e sem 

deliberação, o projeto considerava-se aprovado (PEREIRA, 2000, p.66). 

Para conter o Poder Executivo, que, historicamente, abusava da expedição de decretos

lei e de provimentos de urgência, a Constituição de 1988 substituiu-os por "medidas 

provisórias com força de lei", submetidas ao referendo do Congresso, as quais perderão 

eficácia, caso não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 62 da 

Constituição Federal. 

Classificação das leis segundo a extensão territorial 

As leis possuem uma "distribuição segundo as matérias" 135 que a Constituição Federal 

outorga à competência das pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, a União, os 

Estados e os Municípios. Neste sentido, temos leis federais , leis estaduais e leis municipais . 

135 Segundo Pereira (2000, p. 66), "não se trata propriamente de um esca lonamento hierárquico", mas, sobretudo, 
de " uma di stribuição quanto às matérias" . 
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As leis federais são aquelas aprovadas pelo Congresso Nacional , com vigência em 

todo o território da nação, salvo as que, por motivos específicos, são destinadas a uma região. 

De acordo com o artigo 22, n°. I, da Constituição Federal, constitui objeto das leis federais 

todo o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico, do trabalho maritimo 

e agrário, bem como as normas gerais de direito financeiro, diretrizes econômicas e 

educacionais, regulamentação dos registros públicos e juntas comerciais, disciplina geral das 

polícias militares, nonnais gerais reguladoras das desapropriações e requisições civis e 

militares, normação do tráfego interestadual, navegação de cabotagem, comércio exterior e 

interestadual , exploração das riquezas minerais, hidrelétricas e florestais , manutenção dos 

sistemas de medidas e monetário, regime dos estrangeiros no país, instituição de condições 

para o exercício de profissões técnico-científicas e liberais, decretação de impostos da 

competência tributária da união 136 (PEREIRA, 2000, p.66-67). 

As leis estaduais são as votadas pelas Assembléias Legislativas de cada Estado da 

Federação, cuja aplicação restringe-se ao território estadual. De acordo com o artigo 25 da 

Constituição Federal, os Estados federados elaboram leis sobre o que não lhes é vedado, 

atendendo às demandas governamentais, e criando os impostos no âmbito de sua competência 

(PEREIRA, 2000, p.67) 

Leis municipais137 são aquelas aprovadas pelas Câmaras de Vereadores, cuja vigência 

fica adstrita aos limites territoriais dos respectivos municípios (PEREIRA, 2000, p.68) . 

Nos termos do artigo 29 da Constituição, os municípios legislam sobre matéria de seu 

interesse específico, decretam os impostos no âmbito de sua competência e estatuem a 

organização dos serviços públicos locais. 

Classificação das leis segundo a força obrigatória 

As leis são classificadas quanto à "obrigatoriedade de que são dotadas", confonne 

preceituem uma obrigatoriedade geral , ou estipulem normas que serão cumpridas pelo ajuste 

136 Considerando os diversos sistemas jurídicos , Pereira (2000, p .67) afi1ma que não há um critério teórico e 
uni versal que estabeleça analogamente a competência de legislar. A organização republicana federativa brasil eira 
aprox ima-se mais daquela dos Estados Unidos da Améri ca do Norte. Lá, no entanto, a legislação civil , penal, 
comercial e processual é de competência dos estados. 
137 Segundo Pereira (2000, p.68), a lguns publicistas entendem mais adequado des ignar as leis munic ipais de 
reso luções. 
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dos interessados, dividindo-se, assim, em "imperativas ou proibitivas" e "supletivas ou 

permissivas" (PEREIRA, 2000, p.68). 

Leis "proibitivas ou imperativas" são as que prescrevem princípios e normas 

necessárias à ordem social , e assim, obrigam a todos os indivíduos, sendo irrevogáveis pela 

vontade privada (PEREIRA, 2000, p.68). 

As leis "proibitivas" traduzem uma regra negativa, proibindo uma prática, ou 

instituindo uma abstenção 138 (PEREIRA, 2000, p.68) . 

As leis imperativas contêm uma exigência afirmativa e determinam uma ação, seja da 

parte de funcionários estatais, seja de parte dos cidadãos em geral , obrigando-os a realizar 

determinados atos ou a adotar certa conduta139 (PEREIRA, 2000, p.68). 

As leis "supletivas ou pennissivas" são as que não se estabelecem coativamente por 

instituírem princípios e normas não-essenciais à organização e funcionamento do Estado ou 

da vida social. Nas primeiras, o legislador estabelece nonnas que se destinam a vigir 

subsidiariamente a vontade manifestada pelas partes, suprindo a disposição dos interessados. 

Assim, vigoram quando estes deixam de adotar uma atitude contrária à sua aplicação 140
• No 

caso das segundas, tratam-se de leis nas quais o legislador limita-se a pennitir uma conduta, 

deixando-a livre para decisão pessoal 141 (PEREIRA, 2000, p.69) . 

Pereira (2000, p . 70) refere-se a leis interpretativas, que têm por objeto "dar, sob forma 

autêntica, o entendimento adequado a outra lei." O legislador pode expedir disposição cuja 

terminologia, por ambigüidade, obscuridade, ou linguagem imprecisa, suscita dúvidas ou 

causam dificuldades por ocasião de sua execução. Assim, visando a solucionar tais 

dificuldades, o legislador retoma à questão legislada e elucida a disposição por meio de uma 

lei interpretativa. O mencionado autor observa que, "embora cronologicamente posterior à lei 

interpretada, é considerada com se fosse contemporânea dela, e, por uma ficção , entende-se 

que a lei interpretativa, tomando o lugar da outra, é a própria lei interpretada". 

138 Como exemplo, temos no Código Civil , a11. 152 1, I, a proibição do casamento de ascendente com 
descendente, qualquer que seja o grau de parentesco (PEREIRA, 2000, p. 69). 
139 Neste caso, constitui exemplo o disposto no Código Civil , art. 1566, III , a nonna que impõe a mútua 
assistência como deveres de ambos os cônjuges (PEREIRA, 2000, p. 69). 
140 De acordo com o arti go 677 do Código Civil , as quantias adiantadas pelo mandatário, para a execução do 
mandato, vencem juros desde a data do desembolso. Porém, a lei estatui em caráter supletivo porque as partes 
podem convencionar diferentemente (PEREIRA, 2000, p. 69). 
14 1 É o caso do artigo 1565, parágrafo )0

, do Códi go Civil , segundo o qual qualquer dos nubentes, querendo, 
poderá acrescer ao seu, o sobrenome do outro. 
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Classificação das leis segundo a natureza 

As leis dividem-se, também, de acordo com sua natureza, em "leis materiais" ou 

"teóricas" e leis "formais" ou "processuais". 

Entendem-se como leis "materiais" ou "teóricas" 142 as que "definem direitos e 

deveres, estabelecem as condições existenciais de uns e de outros, os requisitos de 

constituição e gozo das situações jurídicas, os elementos dos status pessoais, etc." (PEREIRA, 

2000, p. 70). 

As leis "formais" ou "processuais"143 são consideradas as que regulam "os meios de 

realização dos direitos predefinidos ou de efetivação dos deveres impostos". Pela sua 

natureza, visam a possibilitar ao indivíduo ou ao órgão estatal "a técnica de tomar em 

realidade o conteúdo das leis materiais, e, por isso, subordinam-se a estas [ ... ]" (PEREIRA, 

2000, p.70). 

Pereira (2000, p. 71) também se refere a leis que, ao mesmo tempo, definem os direitos 

e disciplinam a fonna de sua realização. Trata-se dos chamados "institutos unos", como é o 

caso da Lei de Falências, em que se articulam "as nonnas definidas do estado de falência, os 

efeitos de sua decretação sobre os bens do falido ou sobre os direitos de terceiros, etc.", e, 

concomitantemente, o procedimento. 

A partir do exposto, destaco que as leis não só definem direitos e deveres, e as 

condições existenciais de uns e de outros, como também regulam os meios de sua realização. 

De acordo com a teoria bernsteiniana, é possível identificar que a produção do 

discurso jurídico diz respeito não só ao "que", mas, também ao "como" . 

142 Chamadas geralmente de leis substantivas, sendo seu conjunto denominado Direito Substantivo. Segundo 
Pereira (2000, p. 71 ), na boa técnica jurídica , não devemos entender lei material ou teórica como lei substantiva, 
porque nem sempre a lei substantiva é material. 
143 As leis "formais" ou "processuais" são também chamadas de adjetivas, em contrapos ição às substantivas. 
Pereira (2000, p.7 1) observa que "as denominações não se eqüiva lem, porque nem toda lei fom1al é adj etiva", 
mas, ao contrário, "existem leis processuais ou formais substantivas" . Assim, o autor sugere que a qualificação 
de "adjetiva" seja reservada para as disposições que regulam o "procedimento". 
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Classificação das leis segundo a intensidade da sanção 

No que se refere à intensidade da sanção, as leis se classificam em leis "perfeitas", leis 

"menos que perfeitas" e leis "imperfeitas". 

As primeiras proíbem ou impõem uma conduta ou estatuem requisitos prescrevendo 

sua observância como eficácia do ato, determinando a pena de nulidade ao que é praticado 

violando seus preceitos (PEREIRA, 2000, p.72). 

As segundas, com base em Pereira (2000, p. 72), proíbem ou impõem certo 

comportamento, mas para o caso infração de sua norma, instituem uma penalidade diferente, 

não invalidando o ato . 

As últimas não impõem a pena de nulidade nem outra punição ao transgressor, embora 

o legislador, por meios indiretos, procure tomar clara a sua contravenção (PEREIRA, 2000, 

p.72) . 

Eficácia da lei no tempo 

Há regras que definem o início da vigência da lei, a continuidade e sua cessação. 

Ao entrar em vigor uma lei , revogando ou modificando outra, esta tem sua aplicação 

destinada ao presente e ao futuro. Assim, considera-se que a lei tem efeito imediato, salvo 

disposições em contrário 144 (PEREIRA, 2000, p.88). 

A lei antiga, que anteriormente regulava as ações sociais e a vida civil , criou direitos 

subjetivos individuais, situações legais, constituiu relações sociais e posições jurídicas. A 

instituição de uma nova lei dá origem a novos direitos, novas situações e uma vida social 

diferente, pautada por uma outra nonnatização. 

O que poderia parecer rel ativamente simples, no entanto, apresenta-se como um 

processo complexo. Este decorre do fato de os direitos subjetivos ou situações legais criados 

144 A lei pode prever um período conhecido como vacatio /egis, para que ela entre em vigência. Como exemplo, 
c ito o atual Código Civil , Lei n° I 0.406, de I O de j aneiro de 2002, que estabeleceu, como início da sua vigência , 
o di a li de janeiro de 2003. 
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por eventos ocorridos previamente à lei modificadora, não chegarem a gerar todos os seus 

efeitos, ocasionando um conflito de leis no tempo. 

Pereira (2000, p.88) entende que dois princípios exigem a atenção do jurista. Primeiro, 

o que considera a lei do progresso social, ou seja, pela necessidade de se adequar às novas 

exigências, o Direito precisa formular novos conceitos e estabelecer novos preceitos. Aqui 

identifica a influência da premissa segundo a qual "a lei nova traz consigo a presunção de que 

é melhor e é mais perfeita que a antiga" e de que atende à necessidade do progresso jurídico . 

Segundo, o princípio da segurança e da estabilidade social, que exige o respeito do 

legislador pelas relações jurídicas validamente criadas. 

Assim, o autor identifica o conflito. Por um lado, possibilitar que essas relações 

jurídicas criadas se desenvolvam plenamente, sem restrições, sem serem modificadas pela 

nova legislação, é negar o sentido que as exigências sociais, interpretadas no novo diploma, 

buscam conferir ao ordenamento jurídico. Porém, admitir que a lei atual derrogue a lei 

anterior "como se a vida de todo o direito e a existência de todas as relações sociais tivessem 

começo no dia em que se iniciou a vigência da lei modificadora, é ofender a própria 

estabilidade da vida civil e instituir o regime da mais franca insegurança" (PEREIRA, 2000, 

p.89) . 

Da relação entre esses dois conceitos, da eleição do predomínio de um sobre o outro, 

da necessidade de uma harmonização entre as exigências de ambos os princípios, nascem as 

teorias do chamado Direito intertemporal (PEREIRA, 2000, p.90). 

No âmbito deste Direito, a ciência jurídica formula os princípios que devem nortear o 

intérprete na conciliação dos dois cânones fundamentais do ordenamento jurídico, que são a 

lei do progresso e o conceito de estabilidade das relações humanas (PEREIRA, 2000, p.91 ) . 

Pereira (2000, p.91) assinala a impossibilidade da adoção de uma regra simples, 

genérica e uniforme neste campo. 

No entanto, toda a matéria de direito intertemporal , segundo Pereira (2000, p.91 ), deve 

partir de um conceito fundante na essência do próprio ordenamento jurídico: o princípio da 

irretroatividade das leis. Este é o marco inicial para sedimentação dos conceitos fundamentais 

do direito intertemporal , sobre o qual as legislações de diferentes países e tratadistas da 
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matéria dão vários sentidos, dos mais rígidos aos mais flexíveis , relegando, inclusive, sua 

adoção ao campo da hermenêutica. 

No caso brasileiro, a regra da irretroatividade é quase uniforme na legislação, com 

exceção da Constituição de 1937. 

Segundo a norma vigente, a lei em vigor tem efeito imediato e geral, respeitando 

sempre o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada145
. Assim, toda a 

construção legislativa atual está assentada no respeito ao direito adquirido . 

Eficácia da lei no espaço 

Como norma de comportamento proveniente do órgão estatal competente, a lei é 

expressão soberana do Estado que a impõe. A rigor, não existe conflito interespacial de leis. 

Segundo Pereira (2000, p.lll), o que há é a circunstância de um Estado deliberar, no 

exame de certas relações jurídicas, a aplicação de princípios estrangeiros. A isto o autor 

relaciona o que considera a "extensão da exterritorialidade". A aplicação exterritorial da lei 

está sujeita a regras especiais, devidamente deduzidas e sistematizadas, que constituem o 

campo do Direito Internacional Privado. Como exemplo, cito os tratados internacionais que 

convencionam o reconhecimento do efeito exterritorial da lei. 

Evitando estender-me, penso valer esse registro para o efeito da argumentação 146
. 

3.7.1.3.2 Algumas considerações sobre o discurso jurídico em relação a discurso 

pedagógico 

Tendo em vista o exposto, é possível destacar algumas diferenças importantes entre o 

dispositivo jurídico e os di spositivos pedagógico e lingüístico . 

145 Conforme os tennos do arti go 6° da Lei de lntrodução ao Código Civil , Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro 
de 1942. 
146 Entre ou tros auto res, v. Pereira (2000, p.l 09-122). 
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Inicialmente, considerando o processo legislativo no Brasil e a classificação das leis, é 

possível perceber o aspecto hierárquico presente nas regras distributivas do dispositivo 

jurídico. Este, como foi visto, com apoio na teoria bernsteiniana, estabelece a relação entre o 

poder e o conhecimento, e entre o conhecimento e a consciência; regula as relações entre o 

poder, os grupos sociais, as formas de consciência e de prática. 

A legislação brasileira obedece rigorosamente a uma hierarquia sistematicamente 

controlada, como, por exemplo, nos limites das atribuições dos órgãos especificamente 

competentes para legislar, no controle do acesso a esses órgãos, nas definições sobre quem 

pode legislar o que, nos controles relativos à compatibilidade das nonnas com os princípios 

constitucionais. 

Esta ruerarquia, presente nas regras distributivas do dispositivo jurídico, é bastante 

distinta daquela presente no dispositivo pedagógico e no lingüístico . 

Tomando como referência o dispositivo pedagógico, face ao campo de interesse deste 

trabalho, observo que a legislação educacional o regula através do discurso pedagógico 

oficial. Baseia-se este, atualmente, entre outros, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 147
, e em leis e portarias que dispõem sobre matéria específica relativa a cada curso 

de graduação. 

Embora todo curso de graduação deva observar a legislação pertinente, por ser ela 

obrigatória, observo, no caso do dispositivo jurídico, uma agência pedagógica menos flexível, 

constituída, de fonna mais acentuada, por desempenhos especializados. 

Em tal caso, conforme Bernstein ( 1996, p.291 ), a agência pedagógica vtsa a 

"promover diferenças especializadas entre os indivíduos", entre "seus desempenhos" 148
• 

As regras distributivas especializam o "impensável" e o "pensável", respectivamente, 

para uns e outros grupos sociais. No caso do dispositivo jurídico, o impensável está, 

principalmente, a cargo do Legislativo federal , estadual e municipal , observadas suas 

competências específicas e seus âmbitos de atuação. Estão estipulados constitucionalmente, 

147 Lei n° 9394/96 que di spõe sobre as diretri zes e bases da educação nacional. 
148 Tal elaboração volta-se para o "es tabelec imento de hierarquias no inte1ior de especializações" e entre elas. 
Esse tipo de agência encontra-se projetada para produzir relações do tipo "diferente de", na direção de uma 
divisão complexa do trabalho, ou seja, "para uma so lidariedade orgânica e suas vá ri as modalidades , como, por 
exemplo, capitalista ou soc iali sta"(BERNSTEIN, I 996,p. 29 I). 
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como foi visto, os poderes dos órgãos, aos quais se atribui poderes de legislar, estabelecendo

se uma classificação entre o que Bemstein ( 1988, p.1 02) denomina o "sagrado" e o "profano". 

No dispositivo pedagógico, as mencionadas regras também distribuem as 

possibilidades do sagrado e do profano, dividindo grupos sociais. Assim, segundo Bemstein 

( 1988, p.1 02; 1998, p.59), o controle do impensável, atualmente e até certo ponto, está a cargo 

dos níveis superiores do sistema educacional. 

Embora haja similaridade entre os dois dispositivos no que se refere à classificação do 

sagrado e do profano, é possível observar que, no primeiro, estão estabelecidas 

constitucionalmente as regras de acesso ao impensável; e no outro, apenas o controle e gestão 

principais do impensável ficam a cargo das instituições superiores de ensino. Isto se explica 

porque, embora comumente o impensável se dê em níveis superiores do ensino, pode ocorrer 

em outros níveis ou, até mesmo, em outro campo fora do sistema educativo . 

Finalmente, cabe registrar, com relação ao dispositivo jurídico, uma preocupação mais 

intensa e sistemática, no sentido de que o vazio discursivo esteja regulado. Neste sentido, 

como é possível se depreender do exposto, a produção das leis inclui o "que" e o "como" do 

discurso jurídico. Envolve, assim, tanto uma gramática de construção da sociedade como 

ordem jurídica e do indivíduo como sujeito jurídico, nessa ordem, quanto a regulamentação e 

o processo que tomam um sujeito em detenninado sujeito jurídico. Acresce-se a estes fatos o 

de que a lei, ao ser criada, é posicionada no conjunto hierárquico do ordenamento jurídico 

brasileiro. 

3.7 .1.3.3 Regras recontextualizadoras do dispositivo jurídico 

Segundo a teoria bemsteiniana, as regras de recontextualização estabelecem as 

fronteiras interiores e exteriores do discurso legítimo, constituindo o discurso pedagógico 

específico. 

Pretendo enfocar agora as regras recontextualizadoras do discurso jurídico. 

De acordo com Pereira (2000, p.123), as nonnas jurídicas, em seu período de vigência, 

disciplinam a conduta social , devendo ser aplicadas pelos órgãos executivos, pelas 

autoridades administrativas e, especialmente, pelo Poder Judiciário. 
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A lei, entendida como fonte essencial do Direito, exprime linguisticamente o que o 

autor mencionado traduz como "a palavra de comando", que deve ser "captada pelo 

aplicador", demandando um processo de "entendimento de seu conteúdo". Este vincula-se à 

finalidade de normatizar o comportamento. É preciso considerar que a lei, tendo como 

referência a sociedade, regula as ações humanas, de acordo com o paradigma vigente à época 

de sua votação (PEREIRA, 2000, p.l23). 

Nesta linha, Nader (200 I , p.255) afirma que o Direito, como todo objeto cultural, 

contém significados e, portanto, interpretá-lo implica "revelar o seu sentido" e "alcance". 

No que se refere à revelação de seu sentido, o autor exemplifica, reportando-se à lei 

que trata da concessão de férias aos trabalhadores, cujo significado e finalidade seria a 

proteção da saúde física e mental. 

Com relação ao alcance das nonnas jurídicas, ressalta a necessária delimitação de seu 

campo de aplicação. Assim, cita como exemplo o fato de que somente os assalariados, que 

participam de uma relação de emprego, têm direito às normas trabalhistas. 

De acordo com o exposto, o mencionado autor afinna que "interpretar o Direito é 

revelar o sentido e o alcance de suas expressões" 149 (NADER, 2001 , p.255). 

A interpretação, assim, pode ter finalidade teórica, em que visa a esclarecer150
, e 

prática sempre que se destinar à administração da justiça e aplicação nas relações sociais. 

Neste processo, Nader (200 I, p.256) defende que o subjetivismo seja suprimido de 

fonna que o intérprete enfatize sempre a realização dos "valores magistrais do Direito", ou 

seja, "a justiça e a segurança, que promovem o bem comum". 

Segundo Nader (2001 , p.256), a interpretação do direito também exige "criatividade", 

pois o intérprete, face ao dinamismo da vida, não fica restrito à vontade do legislador, mas vê

se frente à necessidade de adaptar "as velhas fórmulas aos tempos modernos". 

Neste sentido, segundo Pereira (2000, p.123) há na lei um "sentido de previsibilidade 

natural", de fonna que "pretende conter a nonnação das relações jurídicas", que venham a ser 

empreendidas . 

149 Neste sentido, v. também Maria Helena Diniz ( 1993 , p.384) . 
15° Confonne Nader (200 I , p.256), a interpretação com finalidade teórica é característica da doutrina. 
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É interessante observar como o autor descreve o processo interpretativo e seu 

redimensionamento no tempo e no espaço. 

A interpretação da lei, 

como processo mental de pesquisa de seu conteúdo real, permite ao jurista fixá-lo 
tanto em relação com a forma de comando coetâneo de seu aparecimento, como 
ainda nas situações que o desenvolvimento das atividades humanas venha a criar, 
inexistentes quando de sua elaboração, porém suscetíveis de subordinação à sua 
regra em tempo ulterior (PEREIRA, 2000, p.l23) . 

Considerando a importância do trabalho de construção relativamente a esse processo, 

o autor comenta que muitos autores consideram esta fase como a última etapa da elaboração 

normativa151
• Como fundamento é alegado que a lei contém o que o intérprete nela vê ou dela 

retira. Tal entendimento, na perspectiva do autor, 

afina em essência com o conceito valorativo da disposição, e conduz o direito no 
rumo evolutivo que pennite conservar, vivificar e atualizar preceitos ditados há 
anos, [ ... ] décadas, [ ... ] séculos, e que hoje subsistem somente em função do 
entendimento moderno de seus termos (PEREIRA, 2000, p. l24) . 

A seguir o autor exemplifica, destacando o empenho hermenêutico capaz de revitalizar 

o Código Comercial Brasileiro, publicado em 1850, ao relacioná-lo à complexidade da vida 

mercantil atual (PEREIRA, 2000, p.l24). 

O autor registra, ainda, que toda a lei , toda a nonna jurídica, está sujeita à 

. - 152 1 d b mterpretaçao , exige ser entendida para ser ap ica a. Mas, o serva, interpretar não se 

resume a satisfazer-se com o que a "letra" da lei expõe, uma vez que considera superada a 

"fónnula sacramental" prestigiada quando "dominava a escravidão da forma (PEREIRA, 

2000, p.l24). 

Assim, por entender a hermenêutica como a arte de "rebuscar aquele sentido vivo do 

preceito', considera que a interpretação "realiza a vivência permanente da disposição legal por 

um tempo que largamente se distancia do momento em que nasce" (PEREIRA, 2000, p.l25). 

Segundo Na der (200 1, p.253), he1menêutica e interpretação não se confundem. 

Considera que "a hem1enêutica é teórica", tendo como objetivo "estabelecer princípios, 

15 1 V. , neste sentido , a contribuição de Komad Hesse ( 1998, p.62) . 
152 Pereira (2000, p. l25) observa que, geralmente, a idéia de interpretação é relacionada ao entendimento da lei, 
como expressão do Poder Legislativo. Contudo, toda regra jurídica é objeto de interpretação, "seja a lei escrita , 
[ .. . ] seja a dec isão judicial, seja o direito consuetudinário, sej a o tratado internacional". 
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critérios, métodos, orientação geral". A interpretação tem "cunho prático", e assim "aplica os 

ensinamentos da hermenêutica", aproveitando seus subsídios. 

É previsto, no entanto, um certo controle ao aplicador da lei 153
. Este precisará utilizar 

técnicas adequadas, próprias do plano jurídico, ainda que excedendo a lei , conforme observa 

Larenz (apud PEREIRA, 2000, p.l25), porém mantendo-se "nos limites das valorações 

fundamentais do ordenamento jurídico", sem entrar no âmbito do "arbítrio judicial". 

São identificadas diferentes espécies de interpretação com base em maior ou menor 

atividade do intérprete. Assim, Pereira (2000, p. l25) classifica essas espécies em dois grupos, 

a saber, "quanto à origem" e "quanto aos elementos". Relativamente à origem, a interpretação 

pode ser "autêntica", "judicial" ou "doutrinária"; quanto aos elementos, pode ser 

"gramatical", "lógica" ou "sistemática". 

A interpretação "autêntica"154 dá-se por meio de "um provimento legislativo". Assim, 

em caso de ambigüidade ou inobviedade da norma, o legislador vota uma nova lei, cujo 

objetivo é esclarecer sua vontade. Neste caso, confonne antes mencionado, a lei interpretativa 

é acatada como "a própria lei interpretada" (PEREIRA, 2000, p.l25). 

Como a lei interpretativa é igualmente uma norma de direito objetivo, extge 

entendimento, estando, assim, sujeita ao processo interpretativo . 

É importante notar que a hierarquia das leis precisa ser observada na ação 

interpretativa. Assim, uma lei constitucional apenas pode receber interpretação autêntica 

mediante uma outra lei constitucional. Por outro lado, não é facultado à União votar lei 

interpretativa de lei estadual ou municipal. 

A interpretação "judicial" realiza-se por meio dos Tribunais. Os juízes aplicam a lei 

aos casos de espécie e fixam o entendimento da nonna155
. A interpretação judicial, assim, não 

tem sentido normativo. A palavra jurisdicional "expressa-se na parte conclusiva da sentença", 

sendo que apenas esta passa em julgado. A fundamentação 156 realizada com base na 

interpretação do preceito legal não se impõe em caráter de generalidade; tampouco obriga aos 

153 O autor refere-se, de modo especial, ao juiz "na decisão dos casos de espéc ie" (PEREIRA, 2000, p. 125). 
154 Igualmente des ignada pública. Entend ida como "uma forma imperativa de fi xa r a verdadeira vontade lega l, 
ou uma declaração do poder legiferante", visa à " integração nonnativa" (PEREIRA , 2000, p. 126) . 
155 A interpretação não é considerada "uma função judicial específi ca", resultando, no entanto, "da fixação do 
conteúdo do di spositivo invocado, que o juiz esclarece em que tem1os compreende" (PEREIRA, 2000, p. 1 26). 
156 Desta fundamentação é poss íve l ex trair a interpretação rea lizada , esc larecendo como foi compreendido o 
prece ito lega l. 
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demais órgãos judicantes ou ao próprio juiz ou tribunal, que estarão livres, em caso análogo, 

para interpretar diferentemente a mesma lei (PEREIRA, 2000, p.126). 

Pereira (2000, p.l26) destaca, no entanto, que, na organização constitucional 

brasileira, apesar de não vigorar a regra do precedente157
, ao Supremo Tribunal Federal 

compete realizar a função de harmonizar o entendimento devido às leis federais, sendo 

"recomendado às cortes de justiça locais seguir a interpretação das Leis da União, de acordo 

com a jurisprudência daquela mais alta Corte" 158 
• 

A interpretação "doutrinária" é considerada "a obra do jurisconsulto, em trabalho 

teórico ou em parecer", bem como "a explicação do professor na cátedra, ao discutir e estudar 

a lei". Segundo palavras de Pereira (2000, p.l27), "seu valor, proveniente do maior ou menor 

grau de cultura e inteligência do autor, é tanto maior quanto seu esforço hermenêutica se 

realiza tendo em vista a lei in abstracto, sem qualquer distorção decorrente de influências 

dialéticas ou de interesses imediatos" . 

De acordo com o autor, ao ser promulgada uma lei ou entrando em vigor um Código, 

os comentaristas analisam seu texto e esclarecem o significado de sua letra, segundo os 

conceitos que inspiraram a norma, entendendo-se que a lei consubstancia uma vontade que o 

exegeta trata, então, de revelar. 

Com relação à classificação relativa aos elementos, o autor argumenta que o intérprete 

vale-se de vários e distintos elementos no entendimento da norma, "desde a literalidade do seu 

texto, até a articulação dela no conjunto orgânico do direito positivo e no seu enquadramento 

social" (PEREIRA, 2000, p.l27). 

O autor citado denomina interpretação "gramatical ou literal" a que se efetua por meio 

da análise filológica do texto . "O intérprete precisa a significação dos vocábulos, a sua 

colocação na frase, o uso de partículas e cláusulas, o emprego de expressões sinônimas" . 

Assim, partindo da fonna gramatical como o legislador se expressou, "extrai o pensamento, 

esclarece o texto, explica a lei, para torná-la aplicável" (PEREIRA, 2000, p.127). 

Pereira (2000, p.127) considera que o "comando estatal" se revela pela palavra, da 

qual se vale o intérprete para definir o seu conteúdo num p1imeiro grau de entendimento 

157 Esta regra é dominante nos sistemas Common Law. 
158 De acordo com o artigo I 0 do Decreto 11° 23.055 , de 9/8/ J 933. 
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hermenêutica. Neste sentido, o autor coincide seu posicionamento com outros autores, entre 

eles Nader (2001, p.267-268) e Larenz (1997, p.450-451), para quem toda interpretação de 

um texto inicia-se com o sentido literal, entendido este como o significado de um termo ou de 

uma cadeia de palavras no uso lingüístico geral ou, no caso de que seja possível constatar um 

tal uso, no uso lingüístico do falante concreto, aqui no da lei respectiva. 

Pereira (2000, p.l27) proporciona uma visão desse processo, afirmando, inicialmente, 

que o legislador dirige-se aos cidadãos do Estado e, para ser compreendido, usa normalmente 

a linguagem corrente, expressando os conceitos no idioma nacional. Assim, ressalta que a 

interpretação da norma deve levar em conta esse uso comum 159
. 

A seguir, destaca o citado autor, que o legislador também utiliza um vocabulário 

técnico reservado, próprio da ciência jurídica, como especialização do conhecimento. 

Segundo Larenz ( 1997, p.451 ), a linguagem técnico-jurídica especial possibilita ao legislador 

expressar-se com mais precisão, além de dispensar muitos esclarecimentos circunstanciais . 

Assim, o intérprete necessita estar atento não só ao uso comum, mas também ao vocábulo 

destinado a exprimir um conceito especializado, profissional ou técnico. 

Finalmente, Pereira (2000, p.l27) observa que o trabalho hennenêutico "não pode 

fazer abstração de qualquer tenno utilizado pelo legislador, mas investigar o sentido da frase 

no jogo de suas partes" . 

Nessa direção, Larenz (1997, p. 451-452) admite que, do uso lingüístico apenas não 

resulta um sentido literal claro manifesto, mas, ao contrário, uma pluralidade variável de 

significados possíveis e de suas variantes, a partir dos quais aquilo que é pensado 

concretamente somente se obtém "com base na conexão do discurso, da coisa que ele trata ou 

das circunstâncias que o acompanham" . 

A estes critérios, com respeito à interpretação das leis, concemem "a conexão de 

significados, a intenção reguladora do legislador e a estrutura do setor material regulado". 

Contudo, "a conexão de significado da lei" e, pelo menos parcialmente, o intuito de uma 

regulação, serão deduzidos "da sucessão e congregação daqueles significados que 

correspondem aos tennos particulares e aos encadeamentos de frases do texto legal", estes 

congruentes com o uso lingüístico geral ou especial por parte da lei (LARENZ, 1997, p.452) . 

159 Nes ta perspecti va, também se pronuncia Larenz (1992, p.45 1 ). 
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O autor identifica, assim, um "círculo hermenêutica" que se traduz no processo de 

"olhar para frente e para trás, do esclarecimento recíproco" (LARENZ, 1997, p.452). 

A interpretação "lógica ou racional" refere-se a um processo de maior complexidade. 

Tem como referência a "razão" que impôs o preceito, "a transformação por que passou o 

direito com a promulgação da lei, nas condições ambientes que a inspiraram". Neste sentido, 

o intérprete pesquisa a "razão da norma" e verifica o pretendido com sua votação, sem 

desconsiderar sua articulação com outros dispositivos e o contexto histórico em que surge 

(PEREIRA, 2000, p.127 -128). 

A interpretação sistemática, mms ampla, destaca "a subordinação da norma a um 

conjunto de disposições de maior generalização, do qual não pode ou não deve ser 

dissociada". Neste caso, a tarefa hermenêutica exige "a fixação de princípios amplos, 

norteadores do sistema a que o interpretando pertence, e o seu entendimento em função dele" . 

(PEREIRA, 2000, p.128) 

Este tipo de interpretação constitui-se da mesma forma um processo lógico, 

envolvendo um campo de ação significativo. Como comenta Pereira (2000, p.l28), o 

intérprete parte do pressuposto de que a lei não pode ser compreendida de forma isolada, 

sendo necessário relacionar as idéias gerais que embasam o ordenamento jurídico e o 

conteúdo da nonna, sem desconhecer a tendência dominante nas várias outras leis sobre 

matérias relacionadas, utilizando-a como proposição subjacente daquela que se encontra sob 

seu exame. 

O autor reporta-se ainda ao caso do legislador que, num determinado período da 

história a tradição orientadora do direito positivo, por exemplo, o princípio da autonomia da 

vontade, e se e se volta ideologicamente para o intervencionismo na economia dos contratos 

por meio da promulgação de leis com este escopo . Neste exemplo, cabe à interpretação 

sistemática identificar esse "princípio infonnativo" para aplicá-lo quando for o caso 

(PEREIRA, 2000, p.l29). 

Pereira (2000, p.l29-130) comenta que às vezes observa referências à "interpretação 

histórica" 160
, "como uma esp écie de interpretação", mas, em seu entendimento, o que há é um 

elemento histórico coadjuvante para o trabalho do intérprete . 

160 Este é o entendimento de Nader (200 I, p .2 17), para quem os meios fund amenta is de interpretação do Direito 
são "o gramati ca l, o lógico, o s is temático e o hi stó ri co". 
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Como foi abordado anteriormente neste trabalho, as regras recontextualizadoras 

contraem não só o discurso pedagógico, mas também o modo pelo qual o discurso 

instrucional é inserido no discurso regulativo, o discurso dominante. 

Assim, de acordo com a teoria bemsteiniana, não há instrução sem ordem; as 

habilidades, as unidades didáticas, os conteúdos estão inseridos em regras de ordem 

(BERNSTEIN, 1988, p.106; 1998, p.64). 

A realidade do discurso pedagógico, afirma Bemstein (1988, p.106, "é dissimulada 

pela irrealidade destas técnicas para transmitir competências". 

Com base em sua teorização, o autor mencionado mostra como as regras que regulam 

a transmissão de uma competência, "as regras internas mediante as quais essa competência é 

ordenada para poder ser transmitida, não são uma função da lógica dessa transmissão, mas são 

algo essencialmente criado pela ordem moral, pelo discurso regulativo" (BERNSTEIN, 1988, 

p.l 06). 

Parece-me pertinente relacionar as regras de interpretação do Direito, das leis a serem 

aplicadas aos casos concretos com o discurso moral, com as regras de ordem social. 

Assim como as regras distributivas procuram controlar a inserção e a vinculação do 

material/profano no imaterial/mundo jurídico, o discurso jurídico também é um discurso de 

inserção, ou seja, insere um discurso instrucional em um discurso regulativo, de tal forma que 

este último será o dominante. 

O discurso de instrução cria as habilidades que devem ser adquiridas e suas relações 

entre si. O regulativo cria ordem social, contém as regras que constituem a ordem, a relação e 

a identidade. Assim, Bemstein (1998, p.62; 1988, p.l 05) afirma que qualquer discurso 

pedagógico é a inserção de um no outro, de modo que só existe um texto. Igual se passa, a 

meu ver, no discurso jurídico. 

O discurso jurídico é, assim, um princípio para a circulação de outros discursos, é um 

princípio de recontextualização, que move um discurso desde sua prática substancial, desloca

o e recoloca-o de acordo com seus princípios de seleção, reordenamento e reenfoque. 

Nesse processo, o di scurso jurídico original é transformado seletivamente, criando-se 

um discurso imaginário. Assim, é possível afirmar que o discurso jurídico cria sujeitos 

imaginários por meio de um princípio de recontextuali zação. 
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Admitido este processo, com base em Bemstein (1988, p.l06), toma-se imprescindível 

estudar o princípio de recontextualização, o campo recontextualização que ele cria, as 

posições dentro desse campo, uma vez que estas questões estão intrinsecamente relacionadas 

ao que é o discurso jurídico. Parafraseando o autor, o discurso jurídico é uma das vozes mais 

eloqüentes que parece não ter voz. 

A partir da teorização bemsteiniana, é possível afirmar que o discurso jurídico 

depende das regras de seleção, de seqüência e ritmo, não derivadas da lógica do Direito, mas, 

sim, constituídas pela atividade do campo de recontextualização. 

Assim, a propósito do que propõe Bemstein (1988, p.l 07), pergunto: quem decide o 

que é Direito? Tal questão remete à relação do Direito com outros discursos e à consideração 

do fato de que a reprodução do Direito, na jurisdição do júri, por exemplo, pode ser bastante 

diferente da relação do Direito com respeito a outras disciplinas no campo de sua produção . 

Poder-se-ia conceber um princípio de recontextualização em que o Direito dialogasse 

com a Sociologia, como é o caso deste trabalho e de outros, entre os quais os de Santos (2000) 

e Molina et al. (2002). Portanto, parece-me possível perceber não só a importância, mas 

também a diferença que podem fazer as atividades de recontextualização. A lógica interna do 

Direito que é transmitido e sua relação com outros discursos é uma função dessas atividades 

do campo de recontextualização . 

Bemstein ( 1998, p.63) afinna, ainda, que o princípio de recontextualização 

necessariamente cria sujeitos imaginários, ou indivíduos ou discursos imaginários. Com base 

nesses argumentos, observo que as regras de interpretação do Direito regulam a circulação de 

textos do contexto primário da produção discursiva para o contexto secundário da produção 

discursiva. A partir dessas regras, é possível observar o distanciamento/isolamento do 

processo interpretativo e do próprio discurso jurídico com relação a outros discursos e à 

própria sociedade, bem como a dominação do discurso regulativo, que é aí responsável pela 

ordem própria do processo de transmissão. 

3.7.1.3.4 Regras de avaliação do di scurso pedagógico jurídico 

Como foi aludido anterionnente, com base em Bernstein (1998, p.65) , interpreto o 

discurso pedagógico jurídico como um di scurso da instrução jurídica inserido em um discurso 
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regulador. Neste sentido, a exemplo da teorização em pauta, o próximo passo seria 

transformar esse discurso em uma prática pedagógica. 

O autor mencionado desenvolve este processo, mediante transformações que têm 

inicio no nível mais abstrato, em que "o discurso pedagógico especializa o tempo, o texto e o 

espaço, os une em uma relação mútua especial", chegando, após determinadas etapas, ao nível 

de sala de aula, evidenciando a avaliação constante, sucessiva, como chave da prática 

pedagógica (BERNSTEIN, 1998, p.66). Em meu entendimento, o mesmo acontece com a 

"prática pedagógica jurídica". 

Assim, o objetivo do dispositivo jurídico, tal como do pedagógico, é proporcionar uma 

regra simbólica para a consciência. 

Para expor o tema, valer-me-ei da descrição sucinta relativa à aplicação da lei, 

realizada por Nader (200 1, p.l45-146), cujas etapas entende como fases da interpretação do 

Direito. 

Assim, a primeira etapa, da "Diagnose do Fato", "consiste no levantamento e estudo 

da 'quaestio fac ti' , dos acontecimentos que aguardam a aplicação da lei" . É considerada como 

a atividade introdutória que acalara e define os fatos, quando o juiz aprecia o relato das partes 

litigantes, verifica as provas apresentadas e fundamenta o diagnóstico com relação à matéria 

de fato (NADER, 2001 , p.l45) . 

A segunda, da "Diagnose do Direito", embasa-se na verificação sobre a existência de 

lei que regulamente os fatos . Estes, nesta fase, não são mais os iniciais, mas os comprovados 

em processo (NADER, 200 I , p.l45). Creio que as três etapas seguintes, especificadas pelo 

autor, podem ser entendidas como desdobramentos internos a esta e, portanto, assim as 

considerarei. 

A terceira, da "Crítica Fonnal", envolve o exame do ato legislativo para a finalidade 

de verificar se ele é fonnalmente perfeito, se não ocorrem vícios de caráter fom1al 161 

(NADER, 2001 , p.l46). 

A quarta, da "Crítica Substancial", é aquel a em que o aplicador examma "os 

elementos intrínsecos da validade e da eficácia da lei" . Assim, verifica o conteúdo das nonnas 

16 1 Como exemplo, o autor cita a verificação do processo de fom1açâo da le i e, a inda, se o texto publicado 
confere com o aprovado. 
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jurídicas, com a finalidade de constatar se o legislador era competente para construir o ato, se 

a lei é constitucional, se é de natureza taxativa ou dispositiva (NADER, 2001, p.146). 

A quinta, da "Interpretação da Lei", ocorre quando o aplicador se dedica à tarefa de 

"conhecer o espírito da lei". Para Nader (2001, p. l46), interpretar o Direito implica evidenciar 

"o sentido e o alcance das normas jurídicas". 

Finalmente, a sexta, da "Aplicação da Lei" propriamente dita, pela autoridade 

judiciária ou administrativa, "segue a forma de um silogismo". Considera o autor que a 

aplicação do Direito envolve uma operação lógica, associada à contribuição do Juiz, com suas 

suposições e estima ti v as pessoais. Nesta etapa, "a premissa maior corresponde à lei 162
, a 

premissa menor163 consiste no fato; a conclusão deverá ser a projeção dos fatos da lei, a 

'subsunção ', ou seja, a sentença judicial" (NADER, 2001, p.146). 

• PRÁTICA PEDAGÓGICA JURÍDICA 

• 

• 

DI 
DR 

)lo Tempo ... •r-----• Texto • )lo Espaço 

Idade ... ,.r-----• .. Conteúdo • )lo Contexto 
(requisito formall 

)lo Aquisição .,.,.1-----• Avaliação .. )lo Transmissão 

Sentença Judicial 
Cód igo Pedagógico Jurídico 

Modalidades 

Figura 4 
Fonte: Basil Bernstein (1998, p.66) e Maria Cecilia Leite (2003) . 

De forma sucinta, e estendendo o que Bernstein (1988, p. l 09-11 O) argumenta com 

relação ao dispositivo pedagógico, penso ser possível traduzir a ordem e os ordenamentos do 

dispositivo jurídico como uma gramática que regula as relações no interior e entre três 

162 Nader (200 I , p.218) destaca que a premissa maior não se traduz na mera aplicação da norma jurídica, e sim 
do Direito manifesto, identificado e interpretado pelo juiz. 
163 A premissa menor, segundo Nader (200 I , p.218), não condiz obrigatoriamente com o fato de acordo com a 
exposição feita pelas partes, mas, sim, com o que foi adequadamente averiguado. 
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distintos níveis. Igualmente, afirmar que "os limites externos e as possibilidades internas de 

cada nível relacionam-se com o contexto histórico e ideológico do mencionado dispositivo". 

3. 7 .1.3.5 Considerações finais sobre o dispositivo jurídico 

Os estudos desenvolvidos evidenciam que a teoria bernsteiniana possibilita descrever a 

gramática intrínseca, a lógica sobre a qual se embasao discurso jurídico. 

Para tanto, foram identificados três conjuntos de regras, ou seja, regras distributivas, 

de recontextualização e de avaliação que, à semelhança do que Bernstein (1998, p.58-67; 

1988, p.99-1 00) afirma com relação ao dispositivo pedagógico, constituem o que entendo 

como o dispositivo jurídico . 

Estes três conjuntos de regras, como foi abordado anteriormente, estão relacionados de 

forma hierárquica, sendo que as recontextualizadoras derivam das distributivas e as 

avaliadoras das recontextualizadoras, estabelecendo-se, entre elas, relações de poder. 

Além da hierarquia relativa às inter-relações destes conjuntos de regras, foi destacada 

como característica distintiva do dispositivo jurídico, com relação ao pedagógico e ao 

lingüístico, a hierarquia presente no próprio texto jurídico, no conjunto de normas do 

dispositivo jurídico. 

Tal característica pode ser relacionada a uma estrutura hierárquica de conhecimento, 

suscitada, segundo Bernstein (1998, p.198; 2000, p.161), pelo que denomina código 

integrado. O princípio de estruturação deste conhecimento impele "as conformações a 

proposições cada vez mais gerais" que, por sua vez, incorporam o conhecimento de níveis 

mais baixos, evidenciando, assim, a uniformidade que subjaz a uma série de fenômenos 

aparentemente diferentes, em expansão. 

Considerando a argumentação até aqui desenvolvida, em meu entendimento, o 

di scurso jurídico pode ser identificado como um discurso pedagógico oficial. Este é definido 

por Bernstein ( 1996, p.272) como 

as regras ofi c iais que regulam a produção, di stribuição, reprodução, inter-relação e 
mudança dos tex tos pedagógicos legítimos (discursos) e a organização de seus 
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contextos (organização). O discurso pedagógico oficial é um discurso embutido, 
constituindo a realização das inter-relações entre dois discursos aparentemente 
especializados: o discurso instrucional e o discurso regulativo. 

Com relação ao processo de recontextualização, juntamente com sua complexidade, 

foi destacado seu potencial, que não pode ser desconsiderado. Assim, conforme foi 

mencionado, a lógica interna do Direito que é transmitido, e sua relação com outros discursos, 

está relacionada às atividades do campo de recontextualização. 

As regras recontextualizadoras, ao fixar as fronteiras externas e internas do discurso 

legítimo, constituem o discurso jurídico específico. Este, como foi visto, inclui, por um lado, 

regras que criam diferentes tipos de habilidades, capacidades, e regras que regulam suas 

relações mútuas; e, por outro lado, regras que criam uma ordem social. Assim, o discurso 

jurídico pode ser entendido a partir dessas regras de comunicação especializada, por meio da 

qual a transmissão/aquisição diferencial é efetuada e sujeitos pedagógicos são seletivamente 

criados . 

Parece-me importante também destacar, com relação ao discurso jurídico, o quanto o 

"como" pode interferir no "que". Este é construído a partir de uma determinada visão de 

construção de sociedade como ordem jurídica e dos sujeitos e suas relações nessa ordem, 

como anteriormente exposto. Entendo que há conseqüências no âmbito das categorias, 

princípios, instituições jurídicas, conteúdos e relações a serem transmitidos, a partir da 

recontextualização de uma teoria da instrução para o campo pedagógico recontextualizador. 

O "como", como foi anteriormente estudado, está relacionado ao discurso que 

transmite as competências especializadas e suas mútuas relações. Refere-se às formas de 

transmissão, à recontextualização de teorias de instrução do campo da ciência social , 

normalmente a Psicologia . 

As teorias da instrução, na teoria bernsteiniana, são cruciais em dois aspectos 

importantes. No primeiro, na construção do discurso pedagógico, estão relacionadas às regras 

da transmissão. Assim, as teorias da instrução regulam a ordem da prática pedagógica, 

constroem o modelo do adquirente e da competência pedagógica comunicativa. 

Neste sentido, Bernstein (1996, p.l 05 ; 1998, p.69-70; 2000, p.41-42) estuda o conceito 

de competência, considerado central na década de 60, e observa que este advem de dois 

elementos, um interno e outro interativo, e, como tal, sua aqui sição ocone, em uma 
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abordagem analítica, no plano do social, mas não do cultural, por independer teoricamente 

deste último. 

As teorias da competência enfatizam a participação ativa por parte do adquirente na 

aquisição da competência164
• 

Nessa linha, manifestam uma visão de democracia fundamental: "todos são iguais em 

sua aquisição, todos participam ativamente em sua aquisição, a criatividade é intrínseca ao ato 

de se tomar social". As diferenças entre os indivíduos são consideradas, portanto, um produto 

da cultura. Assim, as teorias da competência contribuem, conforme Bemstein ( 1996, p.l 05), 

para análises que possibilitam apreciar a diferença entre o que o adquirente é e o que se toma, 

com um custo visível , ou seja, o de desconsiderar "a relação entre poder, cultura e 

competências, entre os significados e as estruturas que os significados tomam possíveis". 

Como afirma o autor, "a democracia das teorias da competência é uma democracia separada 

da sociedade" . 

É possível perceber, a partir do exposto, o modelo de sujeito pedagógico/adquirente, 

de transmissor, de contexto pedagógico, de competência pedagógica comunicativa e de 

sociedade. Penso, ainda, que o princípio jurídico/constitucional 165 "Todos são iguais perante a 

Lei", tenha alguma relação com o pressuposto teórico de que todos são iguais em sua 

aquisição . 

Mais. Este pressuposto, associado à idéia de que todos participam ativamente em sua 

aquisição, fundamenta, a meu ver, o artigo 3° da Lei de Introdução ao Código Civil 166
, 

segundo o qual ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece 167
. 

No segundo aspecto mencionado, na prática pedagógica168
, as teorias da instrução 

estão embasadas em uma teoria que permite ao professor, por exemplo, gerar formas e 

conteúdos de avaliação ou, ainda, realizar uma "leitura" do adquirente em estado de 

desenvo lvimento, a partir de sinais de sua conduta. 

164 Esta se dá a partir de sua cri atividade na dedução de regras, na teoria de Chomsky, no "processo de 
acomodação" de Piaget, na bricolage de Levi-Strauss (BERNSTEIN, 1996, p. l 05) . 
165 O artigo 5° da Constituição Federal Brasileira estabelece, entre os direitos e deveres individuais e coletivos, 
no título relativo aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, que todos são iguais perante a lei, sem di stinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos bras ileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igua ldade, à segurança e à propriedade no termos ali expressos . 
166 Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942. 
167 Parece-me, aqui , implíci ta , uma teoria de desenvolvimento que natura liza uma modalidade de instJlJÇão. 
168 No próximo capít·uJ o, quando apresento os dados da pesquisa empíri ca rea lizada, proporciono uma visão de 
como o discurso jurídico se reali za nas práticas pedagógicas dos docentes do curso investi gado. 
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Em meu entendimento, a teoria de instrução recontextualizada na realização do 

discurso jurídico estende-se às regras de interpretação desse mesmo discurso. Neste sentido, 

em minha perspectiva, essas regras estão embasadas em conceitos teóricos do campo da 

Psicologia, priorizando habilidades, atitudes e atributos, enfatizando o potencial da mente e o 

comportamento, de forma dissociada do contexto social e político. 

Como afirma Popkewitz ( 1997, p.lll ), ao estudar a ciência social durante os anos 

formadores da escolarização de massa, a Psicologia "forneceu um discurso que podia atribuir 

os problemas do governo do Estado ao indivíduo' . Este fato trouxe implicações políticas 

importantes para o currículo, para a organização social das instituições e, inclusive, para a 

limitação das possibilidades de ampliação da democracia 169
. 

Parece-me importante lembrar que as regras de transmissão do Direito constituem-se 

fatos sociais. Neste sentido, articulando a teoria bemsteiniana, é possível observar que há 

princípios de seleção ativados por um discurso regulador. Este, considerado pré-condição do 

discurso pedagógico jurídico, cria ordem, relação e identidade especializadas, inclusive no 

que se refere ao discurso instrucional. 

O discurso regulador, em meu entendimento, pode ser relacionado, por exemplo, ao 

processo de seleção das nonnas do Direito a serem aplicadas, ao tipo de Direito que está em 

causa, ao modo de relacionar-se o Direito com outros campos do conhecimento, etc., à lógica 

do discurso do jurídico e suas práticas na sociedade. 

Finalmente, cabe observar que, em meu modo de ver, e com base na teoria de 

Bemstein, tem-se, aqui , uma Pedagogia implícita ou invisível. 

Neste sentido, observo que é o adquirente que parece preencher o espaço pedagógico. 

Ali são enfatizados procedimentos internos ao adquirente, nos planos cognitivo, lingüístico, 

motivacional, entre outros, de acordo com os quais um texto é criado e vivido . 

Finalmente, cabe registrar que, à semelhança do dispositivo pedagógico, a avaliação 

condensa o significado da totalidade do dispositivo jurídico. Este também tem como 

finalidade proporcionar uma regra simbólica geral para a consciência . 

169 A Psicologia educacional representou um esforço de despolitização da educação e de iso lamento de seu 
contexto social. 
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Considerando a teorização bernsteiniana, caberiam duas questões. A primeira diz 

respeito à proveniência religiosa do dispositivo jurídico, tendo em vista que a religião, 

conforme aludido, era o sistema fundamental para criar e controlar o impensável, o princípio 

fundamental para relacionar dois mundos: o sagrado e o profano. Como afirmei 

anteriormente, é possível, do ponto de vista estrutural, estabelecer a homologia entre o campo 

religioso, o educativo e o jurídico. 

A segunda questão tensiona, então, o dispositivo jurídico no âmbito interno e externo . 

No primeiro, como característica interna do dispositivo, está o controle do impensável. No 

segundo, como característica externa, o dispositivo expressa urna determinada distribuição de 

poder que, por sua vez, cria lugares potenciais de questionamento e oposição. Dessa forma, 

quem consegue se apropriar do dispositivo jurídico, tem o poder de regular a consciência e, 

como tal, conquista um lugar fundamental para o controle simbólico. 

A seguir, no próximo capítulo, trato dos dados da pesquisa realizada na Faculdade de 

Direito da UFPel, apresentando a forma como o discurso jurídico se realiza, tendo como 

contexto analítico as decisões pedagógicas dos docentes do curso, em suas práticas concretas . 
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Neste capítulo, abordo o estudo empírico realizado na Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Pelotas. A pesquisa desenvolvida na mencionada Faculdade 

envolveu uma série de etapas inter-relacionadas, no período de março a novembro de 2002. 

Foram realizadas observações de sala de aula e no contexto da instituição, entrevistas com 

docentes, contatos com alunos, pesquisa documental, aplicação de questionários e 

participação em suas promoções, como cursos, palestras e seminários. 

Nesse período, foi promovido um Seminário visando a desenvolver estudos para a 

construção do primeiro Projeto Pedagógico do Curso. A convite dos organizadores, fiz a 

palestra de abertura do evento, desenvolvendo o tema Projeto Pedagógico do Curso de 

Direito: um início de conversa, quando argumentei que, em minha perspectiva, o Curso de 

Direito da UFPel possuía um Projeto Pedagógico implícito em andamento, tal como entendo 

que havia na Faculdade de Direito de Kõenigsberg, estudada por Kant. Assim, o primeiro 

desafio, de acordo com meu ponto de vista, seria explicitá-lo. 

Inicialmente, em março de 2002, após o diálogo com a Direção da Faculdade e a 

Coordenação do Colegiado de Curso, que já conheciam meus interesses de pesquisa, a partir 

de contatos realizados, por ocasião da elaboração de minha Proposta de Tese, encaminhei a 

todos os docentes da Faculdade um questionário. Este, já testado por ocasião da Pesquisa 

"Revitalização do Ensinar e do Aprender na Universidade", tinha como objetivo construir 

conhecimentos sobre a prática pedagógica concreta dos professores em sala de aula, no 

contexto da Faculdade de Direito. 



• 

• 

• 

• 

• 

164 

O instrumento dos docentes, com base na teoria bemsteiniana, apresentou ao todo 

quatorze questões sobre currículo, pedagogia, avaliação, competência científica e social e 

problemas do campo/carreira. Contemplou regras hierárquicas, as relações entre professores e 

alunos nas decisões pedagógicas, regras distributivas, de seleção de conteúdos e competências 

a serem adquiridos, em que seqüência e ritmo e regras de avaliação, ou seja, o que conta como 

uma realização válida do conhecimento. Os dados colhidos encontram-se no Anexo 1. Em seu 

conjunto, as práticas dos docentes evidenciam uma Pedagogia Visível. 

A Faculdade de Direito contava, na época, com quarenta professores no quadro 

docente, entre pessoal permanente- ativo e afastado - e professores substitutos. O número de 

afastados era bastante elevado, quatorze professores. Dos vinte e seis docentes em atividade, 

dezesseis responderam o instrumento. Este foi previamente testado por três professores da 

Unidade e, a partir desse processo, realizei algumas modificações no instrumento (Anexo 9). 

Para as tarefas de entrega e recebimento, contei também com o apoio do Secretário da 

Unidade. Após o retomo dos questionários, que ocorreu parcialmente e de forma lenta, 

providenciei a sistematização dos dados e sua análise. 

Os dados coletados (Ver Anexo 1) não serão objeto de discussão neste trabalho, na 

medida em que se constituíram um estudo preliminar, um formato piloto. Este revelou-se 

importante, por um lado, para conhecer o perfil dos docentes e o trato das questões 

curriculares; por outro, como referencial para o ajustamento das questões sobre o currículo, 

que foram incluídas nas entrevistas. 

Posteriormente, foram realizadas onze entrevistas com docentes do Curso, entre eles o 

novo Coordenador do Colegiado, que assumiu face à licença de afastamento para doutorado 

da antiga titular. As entrevistas tinham como objetivo conhecer as perspectivas dos docentes 

sobre o currículo, sobre o conhecimento ensinado e as opções ou limites ao que pode ser 

ensinado. Igualmente, sobre as relações do conhecimento, objeto do currículo, com o 

conhecimento do aluno (extra-escolar), com o conhecimento cotidiano; ainda acerca da 

existência de controles sobre o que é ensinado, a existência de hierarquia do conhecimento 

ensinado, a integração das disciplinas e de seus conteúdos. Paralelamente, fiz um 

levantamento de dados estatísticos dos professores da Unidade, com base no Relatório Anual 

de Atividades dos Docentes da Faculdade (V. Anexo I). Observei , também, aulas de docentes 

entrevistados, das quais alguns excertos encontram-se no Anexo 14. 
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Desta atividade, outras decorreram, como o convite para participar de reuniões 

preparatórias à construção do Projeto Pedagógico do Curso. 

Observações ainda foram efetuadas no contexto da Assistência Judiciária da Faculdade 

de Direito, situada em um prédio alugado, próximo ao Fórum de Pelotas, onde os alunos 

realizam estágio profissional. Além dos contatos informais com professores, alunos, 

funcionários e pessoas que aguardavam atendimento, entrevistei a Assistente Social do órgão. 

Contatos foram realizados com integrantes do Projeto de Extensão Tribunos da 

Cidadania, cujo alvo é a população carente, sem condições de invocar a tutela do Estado por 

questões econômicas ou culturais. 

Em um bairro da cidade, em seu Posto Médico, outras observações e uma entrevista 

foram realizadas. Desta vez com uma Promotora Legal Popular, vinculada ao SIM, que é o 

Serviço de Orientação à Mulher, especialmente voltado para orientar as pessoas em casos de 

violência intra-familiar. 

A experiência da pesquisa e os dados colhidos revelaram-se muito ncos para este 

estudo. Igualmente, entendo, que apresentam potencial para o desenvolvimento de novos 

trabalhos. Face ao grande volume desses dados, para apresentá-los realizei um síntese, 

procurando privilegiar aqueles mais diretamente relacionados aos objetivos desta tese . 

Inicialmente, depois de sucinta contextualização histórica, faço uma breve referência 

aos dados relativos aos problemas pedagógicos, identificados no âmbito da Faculdade, por 

meio de estudos realizados por sua própria iniciativa. 

A seguir, apresento o relato e a análise dos dados relativos às decisões pedagógicas de 

professores do curso, a partir das entrevistas realizadas, cujo roteiro se encontra no Anexo 1 O . 

Posteriormente, focalizo a Assistência Judiciária da Faculdade de Direito da UFPel e a 

entrevista realizada com a Assistente do órgão mencionado. 

Finalmente, faço uma breve apresentação do Projeto de Extensão - Tribunos da 

Cidadania, bem como dos dados relativos à entrevista realizada com a Promotora Legal 

Popular, vincul ada ao Serviço de Ori entação à Mulher, que atua no Posto Médico do Bairro 

Santos Dumont, em Pelotas. 
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A partir desses contatos com essas experiências, procurei conhecer outras iniciativas 

no Brasil. Entre elas, destaco o Projeto de Justiça Comunitária, com um Juizado Especial 

Civil Itinerante para a realização de audiências e conciliações nas cidades do Distrito Federal, 

onde não existem Fóruns. Criado em 1999, foi constatada, junto à população abrangida, a 

absoluta falta de conhecimento quanto aos direitos do cidadão (V. anexo 13) . 

4.1 Curso de Direito da UFPel- contexto da investigação 

Desde o final do século XVIII até meados do século XX, alcançando seu apogeu nas 

últimas décadas do século XIX, a população da cidade de Pelotas, fundada em 1835, 

desenvolveu uma economia e uma cultura muito particulares, a partir da industrialização e 

comercialização da carne bovina salgada, o charque, que proporcionou aos industriais e 

comerciantes da época a possibilidade de construírem belos palacetes e cultivarem a cultura 

européia, sobretudo a francesa. 

Essa cidade, próspera e culta, desenvolveu também, graças ao espírito empreendedor e 

visionário de muitos de seus líderes, uma forte vocação ao pioneirismo. Assim, em 1831 , 

fundou o primeiro teatro do estado, o Teatro Sete de Abril. Em 1885, em plena monarquia, 

erigiu um monumento dedicado à causa republicana. Em 1902, foi fundado o "Girnnasio 

Pelotense", atual Colégio Municipal Pelotense, que se tomou, à época, marco de excelência 

em ensino leigo e gratuito para a classe média. 

O grupo de maçons que havia idealizado e tomado realidade o Ginásio Pelotense, em 

1912, fundou as três primeiras faculdades de Pelotas, Odontologia, Direito e Agrimensura, 

esta de vida efêmera. 

A idéia da Faculdade de Direito, como das outras duas citadas, foi gerada na 

congregação do antigo Ginásio Pelotense, com o incentivo do Dr. Francisco José Rodrigues 

de Araújo, médico e professor, que visava c1;ar, em Pelotas, uma universidade, integrada por 

todos os estabelecimentos de ensino superior. Sua fundação oficial ocorreu em 1912, sendo 

eleito seu primeiro diretor o dr. José Júlio Albuquerque Barros, egresso da Faculdade de 

Direito de Porto Alegre e filho de Bacharel, de ministro e governa?or do Ceará e do Rio 

Grande do Sul (MENDONÇA LIMA, 1987, p. J 7-18). 
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A Faculdade foi fundada sob as normas do Decreto 8659 de 5 de abril de 1911, Lei 

Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental da República, conhecida por Reforma 

Rivadávia Corrêa. A mencionada Reforma procurava enlaçar dois movimentos no Brasil, o da 

desoficialização do ensino e o da contenção do ingresso acadêmico. 

Nesse período, a educação superior traduzia-se em eficaz dispositivo de mobilidade 

social. De acordo com os estudos de Romanelli (1989, p.255), os segmentos que 

manipulavam poder político e econômico o faziam como característica de classe. A procura 

do ensino superior pelas camadas médias urbanas era também reflexo das possibilidades de 

ascensão e integração nos extratos dominantes. 

A vitória da "Revolução de 30" modificou a orientação política, jurídica, 

administrativa e social do país. A promulgação do Decreto 19851 , em 11 de abril de 1931 , 

denominado Estatuto das Universidades Brasileiras, conhecida como Reforma Francisco 

Campos, determinou a adaptação da Faculdade ao novo sistema. Em decorrência, foi 

promovido o processo para o reconhecimento da Faculdade, concretizado através do Decreto 

Federal n.0 792, de 04 de maio de 1936 (MENDONÇA LIMA, 1987, p.23). 

Quando se criava a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que viria a ser 

proclamada a 8 de julho de 1947, "o Professor Joaquim Duval , catedrático de Direito 

Administrativo da Faculdade de Direito de Pelotas, Deputado à Assembléia Constituinte e seu 

primeiro vice-presidente", apresentou, com outros parlamentares, emenda que propunha a 

transfonnação da antiga Universidade de Porto Alegre em Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, integrando as escolas superiores situadas em Pelotas e Santa Maria -

Faculdade de Direito, Faculdade de Odontologia e Faculdade de Farmácia (MENDONÇA 

LIMA,1987, p. 23) 

Tal fato concretizou-se por meio da Lei Federal n.0 1254, de 4 de dezembro de 1950, 

que federalizou , entre outras, a Universidade do Rio Grande do Sul, e, em decorrência, a 

Faculdade de Direito de Pelotas (MENDONÇA LIMA, 1987, p. 24). 

Posterionnente, já no contexto da Reforma Universitária, empreendida pela Lei 

5540/68 e pelo Estatuto do Magistério Superior Federal (Lei 5539/68), a Faculdade de Direito 

passou a integrar a Universidade Federal de Pelotas, c1iada pelo Decreto-Lei n.0 750, de 8 de 

abril de 1969. 
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Assim corno identificaram em seus estudos Adorno (1988) e Braga (197 5) com 

relação à Academia de São Paulo e a Faculdade de Direito de Porto Alegre, respectivamente, 

também a Faculdade de Direito de Pelotas destacou-se no cenário municipal, estadual e 

nacional, pela atuação de seus professores e bacharéis no desempenho de relevantes e 

diferenciadas funções, tais corno as de titular da Prefeitura, membros do Tribunal de Justiça 

do Estado, do Tribunal de Alçada, do Tribunal Regional do Trabalho, da Academia Brasileira 

de Letras Jurídicas, bem como Ministros de Estado, políticos, jornalistas, etc . 

Atualmente a população de Pelotas é de 330.000 habitantes e, apesar das dificuldades 

econômicas que passou a enfrentar desde o início do século XX, que se fez sentir no 

empobrecimento generalizado de sua população, a cidade se mantém corno um pólo 

comercial , agro-industrial e cultural do Estado, sendo que, na área educacional, Pelotas 

sustenta sua tradição, contando com duas universidades (UFPel e UCPel), uma instituição de 

ensino superior isolada (Faculdades Atlântico Sul), duas escolas técnicas federais (CA VG e 

CEFET) e dois centros de pesquisa (Embrapa). 

A Faculdade situa-se na zona central da cidade, em seu tradicional prédio, na Praça 

Conselheiro Maciel, distante do Campus da Universidade172
. Oferece o curso de graduação 

em Direito, que está organizado em um conjunto de atividades pedagógicas sistematizadas, 

visando ao ensino da ciência jurídica em nível de graduação (Anexo 8 - Currículo atual) . 

Como objetivos, estão registrados: "a formação de uma consciência crítica dos 

estudantes", visando a contribuir para o aperfeiçoamento da ordem jurídica; "a adequação dos 

conteúdos programáticos de suas disciplinas aos interesses próprios da regjão de influência da 

UFPel"; "a integração do ensino com a pesquisa e a extensão" (UFPEL, CATÁLOGO DE 

GRADUAÇÃO, DIREITO, 2001). 

A unidade universitária possui uma estrutura relativamente simples, contando com um 

Conselho Departamental , órgão máximo da unidade, a Direção, integrada pelo diretor e vice

diretor, três departamentos identificados como I, 11 e III, o Colegiado do Curso de Direito, o 

Serviço de Assistência Judiciária e o Núcleo de Extensão e Pesquisa . 

172 O Campus da UFPel situa-se no município do Capão do Leão, a cerca de quinze quilômetros do centro da 
c idade de Pe lotas. 
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O quadro docente do curso foi quase totalmente renovado nos últimos anos, face ao 

movimento intenso de aposentadorias que ocorreu nas universidades públicas 170
. A Faculdade 

hoje conta com 32 docentes, em sua maioria em regime de 20 horas 17 1
, e uma média de 750 

alunos, matriculados em seu curso de graduação. Este tem como órgãos dirigentes, conforme 

o art. 5° do Regimento do Curso de Direito, o Colegiado de Curso e o Coordenador do Curso. 

O Curso de Graduação, que, desde 1997, ao implantar sua Reforma Curricular, teve 

ampliada sua duração, é desdobrado em um ciclo básico de um ano e um profissionalizante de 

cinco anos. É oferecido nos turnos da manhã e da noite, e o estágio curricular exclusivamente 

à tarde. A matricula dos alunos, de acordo com o curriculo implantado em 1997, é feita por 

série anual, em todas as disciplinas que o compõem. Proporciona aos estudantes a 

participação no Serviço de Assistência Juridica à comunidade carente, na fonna de estágio 

curricular, atualmente obrigatório. 

O Curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas é tradicionalmente um dos 

mms disputados pelos estudantes que se inscrevem no Concurso Vestibular da instituição. 

Como mostra o Anexo 15, o Curso de Direito da UFPel, nos últimos vestibulares (1998 a 

2002), situou-se entre os cinco cursos com maior relação candidato vaga. Acresça-se a isto, o 

fato de que o de Direito, entre os seis mais disputados, é o curso que mais vagas oferece aos 

vestibulandos 172
. Assim, em números absolutos, o de Direito, é o segundo mais procurado, 

perdendo apenas para o Curso de Medicina . 

O mencionado curriculo é decorrente da reforma provocada pela Portaria n° I 886/94 

(Anexo 5), que fixou as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do Curso Juridico. 

Atividades complementares, como cursos, palestras, são realizadas como parte das exigências 

legais. 

O Serviço de Assistência Judiciária desempenha, na Faculdade de Direito, dupla 

finalidade: é o setor onde é realizado o estágio profissional e também o meio utilizado para 

desenvolver a atividade de extensão prestada pela Unidade. Este serviço é considerado de 

importância social , tendo em vista o encaminhamento juridico de postulações de pessoas 

170 As aposentadorias, motivadas pelas alterações na legislação pertinente, também foram responsáveis por um 
processo migratório de doutores das universidades públicas para as pa11iculares. 
171 Advogados profi ss ionais, Promotores de Justiça e Juízes pe11encem ao quadro docente da Faculdade de 
Dire ito de Pelotas. Por moti vo de contar com o concurso desses profiss iona is, a Unidade garante pontos 
positivos no seu processo de ava liação. Por es ta razão, pode-se explicar o elevado número de docentes com carga 
horária parcial. 
172 120 vagas anualmente. 
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privadas de recursos econômicos. Semestralmente, há cerca de 220 alunos inscritos no 

Serviço de Assistência Judiciária, nos quatro estágios ali realizados. Os alunos são assistidos 

por orientadores, no encaminhamento das questões em juízo e fora dele (UFPEL, 

CATÁLOGO DE GRADUAÇÃO, DIREITO, 2001). 

Como parte da expansão de suas atividades, a Faculdade de Direito lançou seu 

primeiro curso de pós-graduação em Direito Ambiental em agosto de 2000 . 

4.2 Considerações sobre os problemas pedagógicos identificados no âmbito do Curso 

Segundo os dados da própria instituição, divulgados em documento relativo à sua 

Refonna Curricular, observo referências a perspectivas de alunos, que se ressentem de poucas 

situações práticas no curso, de conteúdos considerados ultrapassados e de desproporção entre 

a carga horária de dogmática jurídica e a formativa. É mencionada a necessidade de um 

"dimensionamento mais adequado" dos objetivos curriculares. Ainda, identifico, no 

documento, considerações sobre o currículo, a metodologia do ensino jurídico, a reforma 

curricular, e a formação do bacharel em Direito (UFPEL. REFORMA CURRICULAR, 1996). 

Igualmente, é assinalada a preocupação com questionamentos colocados pelas 

transformações sociais e pela marginalização econômica e social da população, face às 

possibilidades de respostas por parte do Direito. Mais especificamente, diante das mudanças, 

aparece a alegação das dificuldades relativas a "enquadrar o novo no balizamento da velha 

ordem". 

As salas de aula são destacadas como locus privilegiado da verificação prática da 

dissonância entre os antigos ensinamentos e a dinâmica do cotidiano, bem como do silêncio 

concernente a temas socialmente relevantes. 

É citada a iniciativa da OAB no campo do ensino jurídico, face a resultados de 

Exames, desempenho de recém-graduados e "proliferação de cursos jurídicos, alguns sem 

condições de existência" . 

Como resultado das discussões internas, foram assinaladas duas questões. A primeira, 

que a simples alteração da grade curricular e a inclusão de novas exigências não alterariam a 
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qualidade e a eficácia do curso. A segunda diz respeito à necessidade de modificações na 

"regência de classes", de uma nova postura pedagógica dos docentes e uma colaboração mais 

estreita entre professores e alunos. 

Face ao exposto, de acordo com a teoria bemsteiniana, parecem-me em causa a teoria, 

a fonna de discurso jurídico e sua base social. Igualmente, a formação docente e a pesquisa 

jurídica. 

Passo, a seguir, a apresentar o relato e a análise dos dados das entrevistas realizadas 

com os professores do Curso de Direito investigado. 

4.3 Conhecimento e currículo - fontes do currículo, formas como foi estabelecido, 

objetivos e perspectiva dos entrevistados em relação ao pretendido 

A primeira questão aborda o conhecimento trabalhado no Curso de Direito e suas 

principais fontes, indaga sobre a forma como o currículo foi estabelecido, sobre os objetivos 

do currículo, bem como sobre a perspectiva do entrevistado acerca do currículo em relação ao 

pretendido . 

4.3.1 Fontes do currículo: fonna como foi estabelecido 

4.3.1.1 Portaria Ministerial 1886/94 

A Portaria 1886/94 173 constitui-se referência comum dos entrevistados ao responderem 

sobre como esse currículo foi estabelecido . 

173 A Portaria 1886, de 30 de dezembro de 1994, publicada no Diá1io Oficial da União de 05 de janeiro de 1995, 
fi xa as diretrizes CU ITiculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico (v. anexo). Posteriormente, a Portari a n°. 
003, de 9 de janeiro de 1996 alterou seu artigo 16, que pa sou a vigorar com a seguinte redação: "Art. 16 As 
diretri zes curri culares desta Portari a são obrigató rias aos novos alunos matriculados a partir de 1997, nos cursos 
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"Este atual currículo foi definido numa reforma, naquela reforma de 96", afirma P4. E 

assim, continua: "[ .. . ] havia uma discussão nacional quanto à reforma curricular, quanto à[ ... ] 

adaptação aos novos tempos e a própria comunidade consensualmente admitia que estava na 

hora de se discutir uma nova forma de organizar o currículo da faculdade". 

Em uma posição mais radical quanto à influência do instrumento legal , o Professor P8 

identifica a atuação do Ministério da Educação como fator decisivo da refonna, no âmbito do 

curso. Segundo suas palavras, 

essa modificação se deu muito mais em virtude da Portaria do MEC que determinou 
a reestruturação dos cursos jurídicos, do que propriamente por uma iniciativa ... da 
Faculdade de Direito. Se pensava, já há algum tempo, em modifi car esse currículo 
mas, ... a gota d'água foi essa Portaria. 

Considerando a literatura174 sobre o processo de proposição da Portaria mencionada, 

que enfatiza a ampla participação dos próprios intelectuais da área, da Ordem dos Advogados 

do Brasil , de professores da área do ensino jurídico de um número representativo de 

universidades brasileiras e do Ministério da Educação, bem como a mobilização desenvolvida 

em 2002 para preservar seus termos face à nonnatização superveniente provinda do Conselho 

Nacional de Educação 175
, parece-me possível pensar na hipótese de a Faculdade de Direito da 

UFPel, nesse período, não ter participado desses movimentos institucionalmente176 
. 

jurídicos que, no exercício de sua autonomia, poderão aplicá-las imediatamente". Mais tarde, a Portaria 1.252 de 
21 de junho de 2001 , revogou o artigo 16 da Portaria 1886/94 e a Portaria n°. 003/96, dispondo que as diretrizes 
curriculares a que se refere a Portaria 1886/94 são obrigatórias somente aos alunos matri culados a parti r de 1998, 
nos cursos jurídicos de instituições de ensino credenciadas pelo Ministério da Educação. Em 09 de agosto do 
mesmo ano, a Portaria Ministerial n°. 1.785/2001 estabeleceu nova redação para os a1tigos 9° e 16 da Portaria 
1886/94, sendo que este último passou a vigorar conforme o estabelecido anteriormente pela Portaria 003/96. O 
artigo 9°, que trata da monografi a final , obriga os novos alunos matriculados nos cursos jurídicos apenas a partir 
de 1998. A exigência do trabalho científico de conclusão de curso não se tornou, até o momento, obrigatória para 
todos os cursos jurídicos, face às sucessivas normatizações ac ima expostas. 
174 No livro OAB ensino jurídico: novas diretrizes curriculares , editado pelo Conselho Federal da OAB (1996), 
a Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB proporciona uma visão da confluência de 
contribuições para repensar o ensino jurídico no Bras il , destacando a Portari a 1886/94, que reorientou e 
desencadeou um processo de reformulação curricular nos cursos de Direito do país. 
175 Parecer CES/CNE n°. O 146/2002 que fixa Diretrizes CuiTiculares Nac ionais dos Cursos de Graduação em 
Direito, Ciências Econômicas, Administração , Ciências Contábeis, Turismo, Hotelari a, Secretariado Executivo, 
Música, Dança, Teatro e Des ign. Este tema foi amplamente debatido e objeto de intensa mobilização nacional, 
espec ialmente no l Congresso Nac ional do Ensino Jurídico, promovido pela Assoc iação Nacional do Ensino 
Jurídico - ABEDl , em novembro de 2002, em Natal - RN, quando também fo i enfa tizado o processo 
participati vo de debates com vistas à construção do es tabelec ido por meio da Portari a 1886/94. 
176 Tal hipótese justifica-se porque o Coordenador do Curso de Pó -Graduação da Faculdade, Especialização em 
Direi to Ambiental, tem registrado sua presença nos debates sobre o Ensino Jurídico, bem como na ABEDJ. 
Igualmente, a atual Direção da Faculdade parti cipa de uma Comissão de Ensino Juríd ico da OAB-RS. 
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4.3.1.2 Participação da comunidade acadêmica do Curso 

Os entrevistados identificaram-se como participantes das discussões promovidas pela 

Direção e Colegiado de Curso à época, seja como docente Pl , P3, P4, P5, P6, P7, P8, PIO, 

seja como discente, P2, P 11 . 

Os professores P5, P8 e P 1 O registraram, inclusive, sua participação como membros da 

Comissão que elaborou o curriculo vigente. 

Segundo as palavras da Professora P5 : 

Eu [ .. . ] participei da Comissão que elaborou este novo currículo que hoje está em 
vigor. Seis anos, anual, seriado, e que teve na sua base a idéia de criar uma formação 
mais humanista para o aluno. [ ... ] Muitas sugestões, [ ... ] muitas idéias, os alunos 
estavam intervindo e até acho que tem que intervir, os professores acharam que 
tinham que ter disciplinas que teriam que ser obrigatórias [ .. .]. 

Reportando-se às reuniões realizadas com o objetivo de estudar a reforma curricular, 

P7 fala: "[ ... ]participei dessas reuniões, quase todas ... para definir quais as disciplinas que nós 

ofereceríamos, afora as obrigatórias [ ... ]". 

4.3 .1.3 Ênfase na fonnação humanística 

Os entrevistados identificam que foi dada uma ênfase muito grande à formação 

humanística. 

O Professor P7 explicita os motivos: 

Porque se entendia e hoj e se entende cada vez mais, que a f01mação humanística, ela 
tem que ser muito forte no bacharel de Direito. Se não for [ ... ], o bacharel não tem 
condições de adequar a lei ao sentido da lei , à vontade do legislador, às questões 
práticas, aos fatos do dia-a-dia. Então, o currículo foi estabelecido em função disso 
[ .. .]. Até mesmo nas ementas das obrigatórias, foi dada essa ênfase à questão 
humanística. 

Nesta perspectiva, também se manifesta P 10, que percebe, como outros docentes 

entrevistados, a influência da Portaria 1886/94 na definição da ênfase curricular. Assim, 



r 

• 

• 

• 

174 

afirma: " [ ... ] com base na Portaria 1886, que puxou mms naquelas disciplinas ditas 

propedêuticas [ .. . ],se enfatizou esse lado mais humanista do currículo". 

4.3.2 Dois tipos de conhecimento integram o currículo 

De acordo com os dados colhidos, o conhecimento que integra o currículo de curso, 

que o constitui , possui uma parte tradicional , considerada inevitável, aceita sem 

questionamentos de parte dos entrevistados, e uma parte mais recente, como a que passou a 

integrar o currículo da Faculdade de Direito da UFPel a partir da última Reforma Curricular, 

levada a efeito sob a égide da Portaria 1886/94 177
. 

Segundo os entrevistados, dois tipos de disciplinas dão conta desses conhecimentos: 

disciplinas fonnativas ou propedêuticas 178 e as disciplinas consideradas profissionalizantes, 

especializadas. 

4.3 .2.1 Conhecimento tradicional, inevitável 

e Regra geral , os professores observam que no currículo do Curso estudado há uma 

• 

• 

parte histórica, tradicional, que é inevitável em qualquer Curso de Direito, ou seja, Direito 

Civil, Comercial, Penal, Trabalho, Constitucional e suas vertentes processuais. 

Ao reportar-se a ela, P 1 assim se manifesta: "Então, isso é imutável". A parte 

tradicional é desdobrada em disciplinas consideradas "prontas" ao longo dos períodos anuais. 

Aquela relativa ao Direito Civil é ministrada como Direito Civil I, que trata da Parte Geral do 

177 O a11igo 6° da P011aria I 886/94 estabelece que o conteúdo mínimo do Curso Jurídico compreenderá as 
seguintes matérias que podem estar contidas em uma ou mais disc iplinas do currículo pleno de cada curso: a) 
Fundamentais: Introdução ao Direito, Filosofia (Geral e Jurídica, Ética Geral e Profi ss ional), Sociologia (Geral e 
Jurídica), Economia e Ciência Política (com Teori a do Estado); b) Profi ssionalizantes: Direito Constitucional, 
Direito Civil , Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Processo Civil , Processo Penal, Direito 
do Trabalho, Direito Comercial e Direito Intemacional. 

Segundo o Artigo 3° da Portari a 1886/94, os cursos jurídicos desenvo lverão ati vidades de ensino, pesquisa e 
extensão interligadas e obriga tórias de fo nna a atender as necess idades de fo nnação fundamental, sócio-política
técnico-j urídica e prá ti ca do bacharel em Direito . 

O artigo 4° do mencionado instrumento lega l estabelece a destinação de cinco a dez por cento da carga horári a 
total do curso para ati vidades complementares , incluindo pesquisa, extensão, seminá1ios , simpósios, seminári os, 
conferências , monitori a, inic iação científica e di sc iplinas não previstas no currículo pleno. 
178 Estas disc iplinas referem-se às matéri as fundamentais, conforme o estabelec ido pela Portari a I 886/94 . 
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Código Civil; Direito Civil II, estuda Obrigações e Contratos; Direito Civil III, Contratos em 

Espécie; Direito Civil IV 179
, Direitos Reais, e, finalmente, Direito Civil V, abrangendo Direito 

de Família e Direito das Sucessões. Este elenco de disciplinas coincide com a estrutura do 

Código Civil Brasileiro, de 1916, recentemente revogado, apesar de serem oferecidas em uma 

seqüência um pouco diferente na grade curricular do Curso180
• 

O Direito Comercial é abordado por meio de duas disciplinas, ou seJa, Direito 

Comercial I (Parte Geral e Sociedade) e Direito Comercial 11 (Título de Crédito, Falência e 

Concordata), respectivamente, no 5° e 6° ano do Curso. O Direito Penal é estudado mediante 

três disciplinas distribuídas pelo segundo, terceiro e quarto ano do Curso. São elas: Direito 

Penal I, cujo programa aborda a Parte Geral do Código; Direito Penal li, que enfoca a Teoria 

da Pena; e Direito Penal III, que trata dos crimes em espécies. 

O conteúdo programático do Direito do Trabalho está contemplado no currículo por 

intermédio da disciplina Direito do Trabalho I, no quinto ano, em que são estudados Direito 

Individual e Coletivo, e Direito do Trabalho 11, do sexto ano. 

O Direito Constitucional e o Direito Processual Constitucional são estudados por meio 

de disciplinas homônimas, respectivamente, no segundo e no quarto ano do Curso. 

As disciplinas processuais, por sua vez, são contempladas no currículo a partir do 

terceiro ano, com Teoria Geral do Processo, seguindo-se Direito Processual Civil e, conforme 

já mencionado, Direito Processual Constitucional, no quarto ano, e Direito Processual Civil 11 

e Direito Processual Penal, no quinto ano do curso. 

Nesta direção, PS se manifesta: 

179 As disciplinas Dire ito Civil III e IV são desenvo lvidas, ambas, no mesmo ano letivo, ou seja, no qua110 ano 
do Curso de Direito da UFPel. 
180 O Código Civil Brasileiro, Lei 3.071 , de 1° de janeiro de 1916, revogado em janeü·o de 2003 , pelo início da 
vigência da Lei I 0.406 de I O de j aneiro de 2002 , compreendia, em sua estrutura, duas partes, uma geral e outra 
espec ial. 

A pa11e espec ial era distribuída em três livros referentes, respectivamente, às Pessoas, Bens e Fatos Jmídicos. 
A parte espec ial subdividia-se em quatro livros nesta seqüência : Direito de Família, Direito das Coisas, Direito 

das Obrigações e Direito das Sucessões. 
Como se pode observar, as disc iplinas relativas ao Direito Civil estão organizadas de fo rma que Direito Civil I 

enfo que toda a Pa11e Geral. As de Direito Civil li e Ill tratam dos Direitos das Obrigações e Contratos. A 
ex tensão do Livro relativo ao Direito das Obri gações, que compreendia setecentos e nove arti gos , fez com que 
parte deles fo sse abordado pela di sciplina Direito Civil lll , que trata dos Contratos em Espéc ie. No mesmo 
semestre são oferecidos Direito Civil III e Direito Civil IV , que estuda o Direito Rea l (das Coisas). Direito de 
Famíli a é es tudado com Dire ito das Sucessões, em Direito Civil V. 
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Com relação às disciplinas do currículo obrigatório - aquelas disciplinas prontas, 
que podemos chamar - que é o Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal e 
Processo Penal, mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos com algumas 
coisas específicas, eu acho que elas estão bem colocadas no currículo. 

Esta visão também esteve presente nas reuniões sobre a construção do Projeto 

Pedagógico do Curso. As referências sobre a grade curricular, bem como a idéia de "enxugar" 

o curso, hoje com seis anos de duração, para cinco, tinham como parte considerada 

imprescindível e inquestionável as disciplinas antes mencionadas. O próprio currículo era 

considerado uma questão técnica, centrado na transmissão de conteúdos, estes constituídos, 

principalmente, pelas tradicionais disciplinas do ensino jurídico. 

Conforme palavras de um dos integrantes do Colegiado do Curso, após uma série de 

reuniões realizadas, mostrando-se tranqüilo quanto à tarefa seguinte à elaboração dos itens 

relativos à justificativa, objetivos, perfil do profissional formado, perfil do docente: "Esta 

parte da elaboração do currículo agora é apenas uma questão técnica" (P 1 ). E assim foi 

tratada. O representante dos alunos, que integrava o pequeno grupo de trabalho 181
, 

encarregou-se de consultar os demais discentes, resultando no encaminhamento de uma 

proposta da qual consta o elenco das tradicionais disciplinas curriculares distribuídas em dez 

semestres letivos. 182 

4.3.2.2 Outros conhecimentos agregados ao conhecimento tradicional 

A par desse conhecimento "tradicional", inevitável, outros conhecimentos integram o 

currículo do curso estudado. 

Estes são desenvolvidos, segundo os entrevistados, por mew de dois tipos de 

disciplinas. As disciplinas consideradas propedêuticas enfatizam, de acordo com a Portaria 

1886/94, como antes mencionado, a parte humanista do currículo. Entre elas, são citadas as 

disciplinas de Filosofia, de Hermenêutica, de Sociologia e de Ética (P5, P7, P 1 0). E outras 

disciplinas 183
, não previstas expressamente no currículo pleno, como Direito Ambiental , 

18 1 O grupo de trabalho, cuja tarefa era apresentar uma proposta para a construção do Projeto Pedagógico do 
Curso, contava, em suas reuniões , apenas com a participação da Diretora da Faculdade, do Coordenador do 
Colegiado do Curso, de um representante dos alunos e des ta pesquisadora. 
182 Algumas outras considerações sobre esta proposta serão oportunamente apresentadas ao longo deste trabalho. 
183 Disciplinas incluídas no cunículo de acordo com os tennos do art. 4° da Portaria I 886/94, anteriom1ente 
citado. 
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Direito Municipal e Direito Financeiro, cujas inclusões são consideradas como avanços na 

abordagem curricular. 

O Professor P4 faz menção às "disciplinas agregadas" CUJO objetivo, destaca, 

juntamente com a Monografia, exigência instituída também por meio do instrumento legal 

mencionado, "é estimular a pesquisa[ ... ]" . 

4.3.3 Relação do currículo estudado com outros do Brasil 

Alguns professores, ao considerarem o currículo do Curso de Direito pesquisado, 

relacionam-no com os demais de outras Faculdades do Brasil. É o caso de P 1: "Então, o nosso 

currículo ... eu acho que é padrão. É padrão em termos de país inteiro. É a minha idéia. Alguns 

avanços, aqui e ali ... ". 

A manifestação de P 1 pode ser relacionada à contribuição de estudos de Bernstein 

( 1988, p.l 00), no que tange à estrutura do dispositivo de transmissão, a lógica interna do 

discurso pedagógico. Desse ponto de vista, ao estudar os sistemas educacionais europeus, 

observa o autor sua similaridade. Apesar de apresentarem pequenas diferenças entre eles, um 

avanço em um lugar, um "matiz" especial em outro, conforme alega, entende que, 

basicamente, possuem uma "construção imensamente homogênea". O sistema parece ter 

"uma inércia ou uma lógica interna", com relevante independência da "ideologia dominante 

que é transmi tida por ele". 

Considerada nesta perspectiva, a manifestação do Professor P 1 converge na direção 

dos argumentos do mencionado autor. 

4.3.4 Objetivos do currículo 

As manifestações dos entrevistados sobre os objetivos do currículo foram 

relativamente consensuais - com apenas uma divergência explicitada na definição da 

fonnação genérica/especializada - podendo ser traduzidas pelo exposto a seguir. 
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Previamente, no entanto, parece-me relevante registrar que apenas um deles, o 

primeiro, dentre os demais objetivos citados, aproxima-se daqueles divulgados pelo Catálogo 

de Graduação 184
. 

Além disso, é interessante observar que não há referências dos entrevistados sobre a 

realidade social brasileira e a contribuição que o Curso poderia proporcionar. 

4.3.4.1 Compreender a realidade social e articulá-la à legislação vigente 

Além do aspecto anteriormente mencionado, relativo à ênfase na formação humanista, 

são elencados como objetivos do currículo, propiciar ao aluno condições para compreender a 

realidade social e articulá-la à legislação vigente, a partir de um processo de análise que 

valorize a identidade local/regional. 

Confonne as palavras de P7, 

O objetivo era fonnar um bacharel em Direito capaz de entender os fatos que 
estavam acontecendo e colocar esses fatos, analisar esses fatos, dentro da legislação 
da época [ ... ], mas numa perspectiva de guardar a identidade da região, a identidade 
dos fatos locais, a identidade do local, então, esse era o grande objetivo que se tinha 
naquela época . 

4.3.4.2 Potencializar a modernização do curso 

Outro objetivo citado é a modernização do curso. P 1 observa que, em termos de 

conteúdo, "foi tentado no currículo alavancar uma espécie de modernidade ao curso". 

A manifestação do Professor Pl coincide com o que Popkewitz (1997, p.ll) identifica 

como "senso comum" da reforma, tendo como referência a maioria da análise contemporânea 

sobre o tema, ou seja, "considerar a intervenção como progresso" . 

184 Conforme já mencionado neste trabalho, os objetivos do Curso de Direito registrados no Catálogo de 
Graduação da UFPel (200 I) são os seguintes: "a f01m ação de uma consc iência críti ca dos estudantes, capaz de 
auxiliar no aperfeiçoamento da ordem jurídica, a adequação dos conteúdos programáti cos de suas di sciplinas aos 
interesses próprios de regras de influência da UFPel; a integração do ensino, com a pesquisa e a ex tensão" . 
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Segundo o mencionado autor, nessa perspectiva, a mudança é definida "como a 

introdução de algum programa ou tecnologia em uma instituição escolar ou sala de aula, 

evidenciada pelo uso e/ou pelo sentimento de satisfação das pessoas". Assim, de acordo com 

essa visão, os efeitos dessas estratégias proporcionam crescimento com relação à eficiência e 

à efetividade, resultando, assim, uma sociedade com qualidade de vida superior para todos 

(POPKEWITZ, 1997, p.11). 

Como foi referido neste trabalho, de acordo com os estudos desenvolvidos por 

Popkewitz (1997, p.86), o que de fato interressa na reforma são as alternativas de solução que 

ligam a "organização do conhecimento a aspectos maiores da transformação social e do 

poder". 

4.3.4.3 Retomar o regime anual 

A teoria bernsteiniana considera que a prática pedagógica msere o texto a ser 

transmitido "no tempo e no espaço" (BERNSTEIN, 1988, p. l 08). 

Toda a prática pedagógica possui regras de seqüenciamento, isto é, a progressão 

estabelecida no processo de transmissão. Estas, por sua vez, demandam regras de 

compassamento, traduzido pelo período de tempo concedido para se executarem as regras de 

seqüenciamento (BERNSTEIN, 1996, p.97). 

No caso em estudo, na reforma promovida a partir de 1997, na Faculdade de Direito 

da UFPel, houve uma alteração nas regras de seqüenciamento e de compassamento. É 

possível observar o que Bernstein ( 1988, p.1 08) argumenta a propósito sobre o discurso 

pedagógico. Este, salienta, não apenas cria um texto especializado, mas, além disso, coloca-o 

em relação a um tempo e a um espaço, ambos especializados. 

Articulada à idéia de modernização, foi retomada uma dinâmica mais antiga que é o 

regime de ensino anual. O Professor P 1 entende que, neste entido, a mudança foi positiva: 

"A experiência tem sido, realmente, muito boa na sistemática anual , isso eu percebo pela 

prática". Seu posicionamento, no entanto, não encontra respaldo nos demais docentes. Em sua 

grande maioria, concluem não ter sido esta a melhor alternativa. Como reflexo desse 
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posicionamento, os atuais estudos em torno da nova reforma curricular prevêem o retorno do 

regime semestral. 

4.3 .4.4 Aumentar o tempo de dedicação do aluno ao curso 

A retomada do regime anual veio acompanhada de novas regras de compassamento, 

ou seja, de um aumento da duração do curso para seis anos. 

Um dos objetivos da reforma, segundo P7, foi o de promover um aumento do tempo 

de dedicação do aluno ao curso. Assim, o periodo de duração do curso foi expandido de 
. 185 . cmco para seis anos. 

Em minha perspectiva, aqui também é preciso considerar a questão do espaço e do 

contexto histórico. Inicialmente, o fato de o curso juridico em estudo integrar o sistema de 

ensino público federal, contando com um quadro permanente de professores com regimes de 

trabalho de 20 h, 40 h e Dedicação Exclusiva, bem como oferecendo ensino público e gratuito 

aos seus alunos. Tais condições, acredito, propiciaram a flexibilidade necessária para as 

decisões tomadas sem um tensionamento significativo de aspectos econômicos no âmbito 

institucional. 

Para Bernstein (1996, p.97), um dos importantes controles da comunicação é aquele 

exercido pelo compassamento, sobre "a velocidade esperada de aquisição das regras de 

seqüenciamento, isto é, quando se tem que aprender num dado espaço e tempo". O 

com passamento regula o "ritmo da transmissão" (BERNSTEIN, 1996, p.lll) e também 

constitui, segundo o autor, a base econômica da comunicação na medida em que, quanto mais 

forte, menos onerosa a transmissão . 

Por outro lado, tanto no plano internacional quanto no nacional , o nexo entre educação 

e produção, nas últimas décadas, tem sido bastante enfatizado, sendo atribuídas, 

seguidamente, à primeira, as dificuldades relativas ao desenvolvimento econômico dos 

países 186 
. 

185 Antes da reforma de 1996, inspirada na Portaria 1886/94, o Curso era oferec ido, tradicionalmente, em dez 
semestres letivos . 
186 Popkewitz ( 1997) oferece importante referencial para uma análise das reformas educacionais, entendidas 
como um "mecani smo" empenhado no "ressurgimento econômico". 
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Nesse período, e de acordo com esse contexto, a educação enfatizao treinamento de 

habilidades e destrezas das ocupações, de forma mais dependente das exigências do campo 

econômico (BERNSTEIN, 1996, p.215). 

No Brasil, o crescente controle estatal sobre os cursos e currículos pode ser traduzido a 

partir das novas prerrogativas da União, estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, bem como da normatização relativa a Diretrizes Curriculares para os 

cursos de Graduação 187 e para o Ensino Médio, parâmetros curriculares nacionais, programas 

de avaliação, credenciamento e recredenciamento de cursos, entre outros. Nessa linha, as 

avaliações nacionais dos cursos de Direito, bem como dos demais cursos de graduação, 

apresentam-se como estratégias de controle estatal 188
• 

No campo do ensino jurídico, cujos egressos dependem de aprovação em exames 

como condição sine qua non para o exercício profissional, acrescentam-se as características 

da competitividade e especialização no forte controle ao acesso às carreiras do Direito . 

Parece-me que os aspectos contextuais aqui mencionados de fonna sucinta, bem como 

os relativos ao espaço local estudado, apresentam-se relevantes tanto para a compreensão do 

compassamento em vigência, quanto para o seu questionamento nos atuais estudos para uma 

nova reforma curricular. 

4.3.4.5 Propiciar formação genérica 

Alguns docentes entrevistados entendem que, por meio desse currículo, visa-se a uma 

formação genérica. Este é o pensamento de P I, que complementa afinnando: "Conseguimos 

preparar advogados, magistrados, procuradores, promotores, mas sem um direcionamento" . 

187 A Portaria 1886/94, que estabeleceu as Diretrizes Cun·iculares para os Cursos de Direito e nOiieou a proposta 
de ref01ma do Curso estudado, enfatiza a formação fundamental, sócio-política, técnico-jmídica e prática do 
bacharel em Direito, a partir do desenvolvimento do ensino juntamente com a pesquisa e a extensão. Toma 
obriga tório o estágio de prática jurídica em um total de 300 horas de atividades, bem como estabelece a 
poss ibilidade do curso concentrar-se em uma ou mais áreas de especialização, a pa1iir do quarto ano ou 
equiva lente do curso, observado o conteúdo mínimo estabelecido. 
188 A situação bras ileira não é muito diferente da de outros países. Neste sentido, encontram-se na literatura 
especia li zada muitas análises e estudos. Entre eles , cito Leite, Tutikian e Holz (2000) e Barrow (1996) e 
Buchbinder ( 1993). Também Bemstein (199 8, p.143) observa, nos últimos vinte e cinco anos, uma crescente 
regu lação estatal dos campos da "produção, da recontextuali zação e da reprodução". Igualmente, "um 
incremento do controle es tatal tanto sobre o discurso pedagóg ico, como sobre o alcance de suas práticas e 
contex tos". 
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4.3.4.6 Enfatizar formação técnica e especializada 

Para as Professoras P2 e P3, o currículo vigente enfatiza a formação técnica e 

especializada, colocando-se, ambas, em posição dissonante do grupo de entrevistados. Assim 

se manifesta a Professora P3: 

Essa é uma característica dessa faculdade, é o ensino técnico, puramente técnico do 
Direito. [ ... ] É um desprezo grande pelas disciplinas [ ... ] propedêuticas , as 
disciplinas fundamentais como Ciência Política, Teoria Geral do Estado, Filosofias. 
[ ... ]Prevalece o ensino técnico do Direito [ ... ]. 

A Professora P3 centra seu argumento em característica que identifica no ensmo 

desenvolvido, em detrimento da realização de disciplinas propedêuticas. Registra que o 

conhecimento da área social constitui-se fundamental para a compreensão do Direito. Porém, 

observa que as "disciplinas fundamentais", conforme as identifica, não são valorizadas, 

prevalecendo um ensino técnico focado no Direito Positivo, na lei. Em função disso, utiliza 

uma expressão sui generis, chamando os alunos de "comedores de código". 

Com distintos argumentos, mas na mesma direção, pronuncia-se a Professora P2: 

[ .. . ] o primordial de nosso cunículo é formar um profissional técnico, primeiro [ ... ], 
ultra técnico, e especializado. [ ... ] Eu escuto muito pelos conedores assim [ ... ] hoje 
tem Trabalho [ ... ] Trabalho eu não gosto muito, vou dar uma estudada. [ ... ] semana 
que vem tem Civil, Civi l eu tenho que estudar muito, porque eu quero que nessa aí 
não fique dúvida[ ... ]. 

A Professora P2 comenta ainda a formação proporcionada por mew do curso, 

atribuindo uma parcela significativa de influência de estrutura de poder externa e superior. 

E aí tu te dás conta[ ... ] o quanto as pessoas( .... ) com 16, 17 anos[ .. . ] tu vais sendo 
fmmatado [ ... ] vai se especializando aquele profissional que já é técnico [ ... ]. O 
currículo advém de uma estrutura de poder muito mais alta do que cada um de nós. 
( ... ]Ele vem, ele é hierárquico. 

Ao pronunciar-se, a Professora P2 identifica as categorias de poder e controle 

relacionadas ao currículo. De início, fa la na formação propiciada pelo currículo, em sua 

perspectiva, técnica e especializada. A seguir, destaca diferentes significados com relação a 

duas disciplinas curriculares percebidas no âmbito da Faculdade. Finalmente, refere-se às 

relações hierárquicas do currículo. 

Inicialmente, com base na teoria bemsteiniana, parece-me importante destacar que a 

especialização se dá por meio de espaços que medeiam um discurso e outro, está relacionada 

a relações de poder. Segundo Bemstein (1988, p.25), diferentes atribuições de poder separam 
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de de maneira distinta. Se uma categoria de discurso é muito especializada, os alunos saberão 

que deles se esperam práticas especiais . 

Associada à especialização, alegada pela Professora P2, apresenta-se a característica 

de um currículo e um ensino técnico, citado por ambas as docentes. Esta característica é 

trazida em contraste com uma preocupação mais propedêutica, mais formativa, mais 

articulada à realidade social. 

Exemplificando, a Professora P2 menciOna duas categorias de discurso fortemente 

classificadas no currículo do curso, ou seja, Direito Civil e Direito do Trabalho 189
. 

O espaço que cria as especializações das categorias não é interno a cada um dos 

discursos, e, sim, o espaço que medeia um discurso e outro. Assim, o significado das 

categorias Direito Civil e Direito do Trabalho somente pode ser compreendido em relação a 

outras categorias do conjunto curricular. 

De acordo com esses argumentos, o Direito Civil 190
, com relação ao Direito do 

Trabalho e às demais disciplinas do currículo, é mais amplo, abarca em seu âmbito de 

competência a vida de todos os indivíduos em sociedade, bem como seus interesses privados, 

e é estudado em cinco disciplinas anuais do curso, do segundo ao quinto ano (V. anexo 8). 

O Direito do Trabalho 191
, mais restrito, com relação ao primeiro, dirige-se 

especificamente às relações laborais, sendo contemplado em duas disciplinas anuais, 

respectivamente, no quinto e no sexto ano (V. anexo 8). 

Assim, é possível perceber as relações internas e externas relacionadas à preferência 

aludida, que são influenciadas pelo campo da produção e do controle simbólico. 

Volto-me, então, ao curriculo e à estrutura de poder hierárquico que lhe é superior, 

confonne alegado, dentre os professores, unicamente pela Professora P2. Entendo que esta 

docente traz para discussão outro importante aspecto, que di z respeito à relação hierárquica 

entre o contexto primário de produção do discurso jurídico e o contexto secundário de sua 

reprodução. 

189 Um conjunto de ca tegorias do discurso, como é o caso deste cunículo, pode ser compreendido como uma 
divisão soc ial do trabalho do di scurso. 
190 O Dire ito Civil é o conjunto de nonnas que regula as relações entre indivíduos nos seus conflitos de interesses 
e nos problemas de organi zação de sua vida diária , disciplinando os dire itos e obrigações de ordem privada, 
re lati va mente às pessoas, aos bens e às suas relações. 
19 1 O Direito do Trabalho é o conjunto de normas que regula as relações do trabalho entre empregado e 
empregador, ocupando-se, igualmente, da condição soc ial dos trabalhadores . 
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Observo que as diferentes categorias de discurso, que constituem as disciplinas 

profissionais do currículo em estudo, têm seus programas construídos a partir da reprodução 

seletiva do discurso jurídico. Este, de acordo com as regras distributivas de sua produção no 

Campo Jurídico, é uma estrutura explícita, baseada em princípios que são hierarquicamente 

organizados e integrados, conforme exposto por ocasião do estudo do dispositivo jurídico 192
. 

A partir desses argumentos, com apoio em Bemstein (2000, p.l57) e nos dados 

relativos ao currículo e às decisões pedagógicas dos docentes investigados, é possível 

identificar o discurso jurídico, bem como sua reprodução no contexto específico da Faculdade 

de Direito e das práticas docentes, como um discurso Vertical. Este, segundo o autor citado, 

apresenta uma estrutura coerente, explícita, baseando-se em princípios hierarquicamente 

organizados. Articulada a esses argumentos está a forma adotada pelo discurso jurídico, que 

se apresenta com uma Estrutura de Conhecimento Hierárquica (BERNSTEIN, 2000, p.l66-

167). Como tal , uma organização de conhecimento explícita, coerente, baseada em um código 

integrador, fundada sistematicamente em princípios e hierárquica. 

Considerando os dados desta pesquisa, que dão conta de um ensmo voltado 

prioritariamente à reprodução do Direito Positivo, com foco privilegiado na legislação 

brasileira, na teoria, na doutrina e jurisprudência, concordo com a Professora P2 com relação 

à hierarquia mencionada. Destaco, então, a importância da reflexão, no âmbito deste 

currículo, sobre a autonomia relativa do ensino jurídico. Esta é fundamental para a definição 

do espaço disponível aos agentes e agências nos campos recontextualizadores. Dessa 

definição depende o discurso pedagógico do ensino jurídico, considerado em seu campo de 

tensionamento e conflito. De acordo com Bemstein (1996, p.292-293), a autonomia relativa 

refere-se aos "constrangimentos sobre as realizações do dispositivo pedagógico como um 

governador simbólico da consciência" . 

4.3.5 Perspectivas dos entrevistados sobre o currículo atual com relação ao pretendido 

As perspectivas dos docentes são variadas, não-coincidentes. Há o que entende que 

ainda não houve tempo para avaliar o cumprimento dos objetivos, o que sente dificuldade em 

192 Outro docente menc ionou esta questão em re lação à disc ip lina de Direito Constit11cional , que ministra. 
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identificar o objetivo do currículo atual e os que, ao estabelecerem uma relação entre o 

currículo atual e o pretendido, observam alguns desafios a vencer. No conjunto, é possível 

afirmar que há um certo consenso entre os entrevistados sobre os resultados deficitários da 

reforma de 1996. 

4.3.5.1 Falta hi stóri a (tempo) para avaliar o cumprimento dos objetivos 

O Professor P7 afirma que falta hi stória (tempo) para avaliar se os objetivos da 

reforma curricular foram ou não alcançados, apesar de inclinar-se a responder 

afirmativamente . 

Segundo suas palavras, "[ ... ] Nós temos, de modificação curricular... mal a primeira 

tunna está se formando agora. Então, na verdade, não se tem uma história para confirmar ou 

infirmar essa tese [ .. .]. Mas [ ... ] eu tenho para mim, que, em parte, esses objetivos vêm sendo 

alcançados". 

Considerando como referência sua experiência acadêmica, fundamenta seu 

posicionamento: 

Os alunos de hoje estão mais preocupados com o social, com a divisão de rendas, 
mais preocupados. .. com o equilíbrio da sociedade, especialmente em termos 
econômicos, e conscientes de que onde não tem dinheiro, não tem economia, não há 
Direito, porque o Direito não tem exeqüibilidade, não tem eficácia. Então, eu acho 
que em grande parte isso vem acontecendo. 

Solicitado a esclarecer seus argumentos, o citado professor afirma: "o Direito só tem 

sentido quando puder ter um resultado econômico, direta ou indiretamente". A seguir, 

exemplifica: 

Dois moradores de uma vi la qualquer da cidade disputam a posse de uma cama. Há 
um significado econômico. Se não [ .. . ], não há sentido para eles. Muito raramente, 
[ ... ] há um significado somente sentimental. O Direito prec isa ter um sentido 
econômico. Onde não há renda, não há Direito. 

O fundamento da relação de ensino, na teoria bernsteini ana, é avaliar a competência do 

adquirente. Nessa perspectiva a avaliação procura dar conta do fato de os critérios 
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regulativos 193 e/ou instrucionais, discursivos 194
, que se tomaram disponíveis para os 

adquirentes, serem ou não atingidos (BERNSTEIN, 1996, p.98). 

Considerando a perspectiva do Professor P7, os alunos estão assumindo e aplicando às 

suas próprias práticas esses critérios, que, por sua vez, permitem compreender o que conta 

como uma comunicação, uma relação social ou uma posição legítima ou ilegítima. 

Neste aspecto, parece-me importante, ainda, considerando as palavras de P7, ressaltar 

a influência do pensamento capitalista na própria concepção do Direito . 

A propósito, Bemstein (1996, p.278) argumenta que os campos recontextualizadores 195 

sofrem influência dos campos da produção, ou seja, econômico, e do controle simbólico. Tal 

processo, que envolve uma "apropriação seletiva de um discurso" ou de parte dele, uma nova 

localização dentro do campo recontextualizador, submete "o discurso original a uma 

transformação ideológica" (BERNSTEIN, 1998, p. 143) . 

Referindo-se especificamente ao agente de controle simbólico, o mencionado autor 

afirma que a orientação ideológica daquele será uma função do campo em que está localizado. 

Como, no caso, o Professor P7 opera no setor privado, por meio do exercício da profissão 

liberal em seu escritório de advocacia, oferecendo um serviço que pode ser contratado de 

forma similar ao que ocorre com agentes da produção, tende a ter interesses e identificações 

que são diferentes daqueles apresentados pelos agentes similares que atuam apenas em 

atividades típicas do campo do controle simbólico (BERNSTEIN, 1996, p.l93). É interessante 

observar, ainda, que o citado professor exerce a docência universitária, mas esta não se 

constitui sua atividade principal. Neste contexto, compreendo seus argumentos. 

4.3.5.2 Dificuldade de identificar o objetivo do atual currículo 

Por seu turno, o Professor P 11 , que é um dos professores substitutos que atuam no 

curso em estudo, confessa que tem dificuldade de identificar o objetivo do atual currículo e 

193 Critérios regulativos di zem respeito à "conduta , caráter e modos de comportamento" (BERNSTEIN, 1996, 
p.98) . 
194 Critérios instrucionais, di scursivos estão relacionados a "como resolver este ou aquele problema, ou como 
produzir um segmento aceitável de escrita ou fala" (BERNSTEIN, 1996, p.98) . 
195 A atividade desenvolvida no campo recontex tualizador, segundo a teoria bemsteiniana, traduz-se na 
apropriação dos di scursos do campo onde se constroem novos saberes, convertendo-os em discurso pedagógico 
(BERNSTETN, 1998, p.l43). 
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entende que ele não é explícito. O currículo, segundo suas palavras, "é dado ass1m: as 

matérias estilo coleção e a gente tem um conteúdo a ser visto". 

A perspectiva do Professor P 11 permite, em meu entendimento, destacar as relações 

entre as categorias de discurso do currículo em foco, identificando-as como uma divisão 

social do trabalho do discurso. 

Tal situação, de forte classificação, de categorias de professores especializados, 

dificulta a comunicação entre os docentes sobre seus interesses discursivos, sobre o trabalho 

conjunto, dando margem ao exposto por P 11. Corno afirma Bemstein (1988, p.28), no caso de 

classificação forte, o professor encontra-se preso ao seu próprio discurso. 

4.3.5.3 Comprometimento da formação pretendida 

Alguns docentes entrevistados identificam dificuldades a serem ainda superadas com 

vistas à realização de objetivos da reforma. Estas se referem, segundo suas perspectivas, ao 

tipo de estrutura curricular, à ruptura existente entre as disciplinas introdutórias e as do ciclo 

profissionalizante, às percepções e práticas docentes. 

4.3.5.3.1 Estrutura do currículo: currículo de coleção 

Características estruturais do currículo constituem-se argumento para explicar as 

razões da inviabilização do pretendido . 

4.3 .5.3.1.1 Conteúdos ministrados de fonna isolada 

Os entrevistados reiteradamente identificam que os conteúdos do curriculo são 

desenvolvidos de fonna isolada. 
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A propósito, o Professor P 1, ao se pronunciar sobre o assunto, afinna: "Bom, vou falar 

no meu caso particular, não conheço os demais". Nesta direção, a Professora P3 se manifesta: 

"O que eu estou dando, o que o outro professor [ ... ] está vendo, [ ... ] isto não existe. [ ... ] 

Ninguém sabe o que o outro está dando". 

Reportando-se, também, aos conteúdos do currículo, P 1 O apresenta sua perspectiva 

sobre o isolamento destes, identificando problemas na forma de ministrá-los: "Eu não diria 

que os conteúdos estão isolados. [ ... ] Talvez a forma de ministrar os conteúdos seja isolada . 

Por exemplo, não há como o professor da disciplina de Processo Civil dar a disciplina isolada, 

por exemplo, do Direito Civil". 

Em seguida, destaca a necessidade de integração das disciplinas curriculares: "Nós 

temos que integrar os conteúdos das disciplinas". 

E assim continua P 1 O, destacando a necessidade de interligação dos conteúdos do 

currículo: 

Só um exemplo... Nós temos um conteúdo de Direito Civil que se chama 
Classificação das Obrigações, Obrigações de fazer, não fa zer, dar, e temos uma 
parte do Processo Civil que trata das Execuções das Obrigações de dar, fazer, não 
fazer. [ ... ] é impossível que a gente trabalhe esses conteúdos sem fazer a 
interligação. 

Alega, também, que tanto professor de Direito de Família quanto o de Direito 

Administrativo precisam vincular o conteúdo ao Direito Constitucional: "eu acho que os 

conteúdos são interligados, nós, na hora de passar o conhecimento, eu acho que falhamos 

nessa interligação" (P 1 0). 

Os depoimentos de Pl , P3 e de PIO coincidem com as manifestações de outros 

docentes entrevistados (P2, P4, P7, P8, P9 e Pll), ao mesmo tempo em que, em seu conjunto, 

proporcionam uma visão da estrutura do currículo do curso . 

Considerando contribuições teóricas de Bemstein ( 1988, p.26), podemos identificar 

diferentes categorias de discurso como Direito Civil, Direito Administrativo, Direito 

Constitucional, Direito Comercial , Direito Processual Civil , Direito Penal , Sociologia, 

Filosofia, fortemente classificadas, com isolamento entre uma categoria e outra196
. 

196 Es tas categori as podem ser consideradas , segundo a teo ria bemsteiniana, "como uma divisão social do 
traba lho do di scurso". Como esses discursos evidenciam uma divisão social do trabalho diferente, isto indica que 
eles possuem uma área em que desenvolvem "sua identidade exclusiva", com "suas próprias regras intemas e sua 
voz espec ial". Este espaço que "cria a especialização da ca tegoria", no entanto, "não é intemo a esse discurso", 
mas é o "que medeia entre esse di scurso e outro" (BERNSTElN, J 998 , p. 38). 
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Tais características configuram, segundo a teoria bemsteiniana, a estrutura de um 

currículo de coleção. Este é organizado, na prática pedagógica concreta dos docentes do 

curso, em conteúdos marcados, disciplinas isoladas, em ritmo crescente de especialização 197
. 

No entanto, como foi observado anteriormente, o discurso especializado do currículo 

caracteriza-se como discurso Vertical, cuja estrutura de conhecimento, de acordo com 

Bemstein (1998, p.198), pode ser identificada como uma estrutura de conhecimento 

hierárquica . 

Neste caso, apesar de as transfonnações do texto no Campo Recontextualizador 

Pedagógico do ensino jurídico e na prática concreta resultarem a construção de uma estrutura 

curricular tipo coleção, subjaz ao processo de pedagogização desse discurso uma Estrutura de 

Conhecimento Hierárquico, constituindo-se, assim, uma perspectiva de estudo não 

desenvolvida na abordagem curricular. 

Neste sentido, destaco o mencionado pela Professora P 1 O, que vê os conteúdos 

interligados, porém não abordados no processo de transmissão. Parece-me importante 

destacar que, ao admitir-se como dada a estrutura hierárquica do conhecimento, sem, ao 

menos, focá-la como objeto de estudo e pesquisa, produz-se uma determinada mensagem, 

proveniente de uma gramática que ordena, posiciona e regula o discurso jurídico, seus agentes 

e agências. Aqui, relações de poder são convertidas em discurso de controle simbólico, de tal 

forma que, com base em teorização de Bemstein ( 1996, p.288), é possível afirmar que essas 

relações no interior do discurso regulam o "ainda a ser pensado". 

4.3.5.3.1 .2 Disciplinas fonnativas desconectadas das disciplinas profissionalizantes 

A manifestação de P5 traduz aspectos levantados por outros docentes entrevistados, 

entre eles P2 e P3, sobre os resultados deficitários da refonna. 

Inicialmente, a Professora P5 considera a fom1ação desejada e a formação oferecida 

por meio do currículo. O foco de seu argumento sobre a dificuldade de o curso proporcionar a 

fonnação pretendida é o isolamento entre as disci plinas consideradas fonnativas e as 

197 V. cmTículo do curso da Faculdade de Direito da UFPe l (Anexo 8). 
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profissionalizantes, positivadas: "A idéia de se fazer um currículo com essa formação mais 

humanista se perdeu um pouco, pelo tipo de formação que o currículo apresenta: disciplinas 

de início de curso completamente desconectadas de qualquer segmento futuro". 

A seguir, P5 exemplifica: 

Fica muito difícil um professor dar Direito Penal, que é uma disciplina dogmática e 
que está toda ela positivada e ... que os fundamentos das disciplinas são vistos mas 
com um outro enfoque [ ... ] Eu acho que se perde essa formação do primeiro ano 
porque ele chega lá no 2° ano e [ ... ] vê Constitucional I e parece que tem uma 
ruptura. [ ... ] Não é mais o mesmo currículo, é exemplo de um outro mundo. 

Parece-me relevante fazer referência a esse outro tipo de isolamento identificado no 

currículo, entre as chamadas disciplinas formativas e as profissionalizantes. 

Previamente, penso ser interessante fazer algumas observações. 

Confonne os argumentos da análise já desenvolvida em questões anteriores, o discurso 

jurídico, que integra a parte profissionalizante do currículo estudado, de acordo com a 

teorização bersteiniana, é identificado como um discurso Vertical, com uma Estrutura de 

Conhecimento Hierárquica. Apesar disso, no âmbito do currículo, esta estrutura parece 

transformar-se em uma Estrutura de Conhecimento Horizontal. 

As disciplinas consideradas formativas ou propedêuticas, entre elas a Sociologia 

Jurídica, também caracterizam-se, conforme argumentos de Bemstein (2000, p.157), como 

um discurso Vertical. No entanto, apresentam uma estrutura de conhecimento diferente do 

discurso jurídico, pois, ao contrário deste, não está motivado por um código integrado. Neste 

caso, tem-se uma Estrutura de Conhecimento Horizontal, com um conjunto ou sucessão de 

linguagens "expansivas, intraduzíveis e especializadas, com princípios de descrição não 

comparáveis, baseados em supostos diferentes e, seguidamente, opostos" (BERNSTEIN, 

1998, p.l98) . 

Bernstein (2000, p.163-166) distingue, nas Estruturas de Conhecimento Horizontal , 

dois tipos de gramática, a forte, baseada em conceitos, relações e procedimentos explícitos e 

fonnalmente articulados, e a fraca, cujos conceitos, relações e procedimentos estão 

a1iiculados de maneira menos fonnal. 
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Assim, as perspectivas dos docentes entrevistados poderiam ser traduzidas 

visualmente, a exemplo de uma apresentação do autor citado para o caso da Sociologia, pelo 

quadro abaixo: 

REPRESENTAÇÃO VISUAL DE UMA ESTRUTURA DE CONHECIMENTO HORIZONTAL 

PPE 
PEG 
Figura 5 
Fonte: Bernstein (1998, p. 199). 

É possível também identificar dois planos discursivos horizontais em integração, ou 

seja, o "plano de enfoque geral" 198
, no caso das disciplinas fonnativas, e o "plano do 

problema específico" 199
, no caso das disciplinas profissionalizantes (BERNSTEIN, 1998, 

p.l98-199). Em meu entendimento, no campo do ensino jurídico, com base nos dados 

colhidos do caso estudado, o primeiro plano representa o trivium, e o segundo, o 

quadrivium200
. No final da década de noventa, Bemstein (1998, p.l12) registra "um crescente 

desenvolvimento das disciplinas do quadrivium" , enquanto observa que "as disciplinas do 

trivium converteram-se nas disciplinas de controle simbólico: as ciências sociais". Assim, de 

certa fom1a, estas últimas ciências, segundo o autor, substituíram "o trivium na gestão dos 

sentimentos, pensamentos, relações e práticas". 

As linguagens especiali zadas do currículo do Curso de Direito estão organizadas de 

forma seriada e são setoriais, constituindo-se fronteiras entre estas pela dificuldade de 

198 O plano de enfoque geral - PEG - constitui-se "um espaço no qual se produzem metalinguagens" que 
proporcionam "uma orientação básica, uma linguagem de descrição e as regras de uso desta, que justificam o 
modo como os fenômenos devem ser compreendidos e interpretados". As teorias PEG tratam sobre as "classes 
de descrições de fenômenos específicos de uma determinada estmtura horizontal de conhecimentos (EHC) que 
se consideram adequadas". É estmturado de fonna setorial , mediante linguagens diferentes (BERNSTEIN, 1998, 
p. l 99). 
199 O plano problema especí fi co é produzido "pelo estudo empírico de determinados problemas ou áreas. Está 
estruturado de forma setorial , por problemas e linguagens di stintos" (BERNSTEIN, 1998, p.l99). 
200 Bemstein ( 1998, p.l1 2) demonstrou em seus estudos que, no período medieval, havia dois discursos 
diferentemente especializados, destinando-se, respecti vamente, à construção do interior e a do exterior (mundo 
materia l). Nos cinco séculos seguintes, observa , houve uma gradati va pennuta da base religiosa do conhecimento 
ofi cial por "um princípio humanizador secular". Pela primeira vez, identifica "um princípio desumanizador para 
a organização e orientação do conhec imento ofi cial" . Face ao princípio que ori enta a última transição do 
capitalismo, o mencionado autor registra que "os princípios do mercado e de seus dirigentes cada vez mais 
regem a política e as práticas de educação". 
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tradução e comparação, tanto em nível de disciplinas formativas, como de disciplinas 

especializadas. 

O desenvolvimento do conhecimento jurídico em nível curricular se dá, 

principalmente, em termos de linguagens adicionadas, como é possível depreender-se das 

entrevistas realizadas, como, por exemplo, o caso da inclusão de Sociologia Jurídica como 

disciplina formativa, e a de Processo Constitucional como disciplina profissionalizante. É 

interessante observar, também, o que o Professor P8 prevê como futuro desdobramento da 

disciplina de Direito Administrativo, em virtude da proliferação de normas relativas a esse 

campo na última década201
. 

Na teoria bemsteiniana, o plano de enfoque geral é tido como um espaço discursivo 

potencial para a realização de uma série de linguagens possíveis, sendo acentuadamente maior 

no caso de estruturas horizontais de conhecimento como gramáticas fracas . 

As novas linguagens no plano do enfoque gerae02 podem "comparar-se com 

momentos 'proféticos"', criadores de novos conhecimentos, no currículo. No entanto, 

observam-se limitações que necessitam ser consideradas (BERNSTEIN, 1998, p.202). 

Inicialmente, a atuação dos professores, segundo a teoria bemsteiniana, consiste em 

controlar as regras distributivas, recontextualizadoras e avaliativas. Neste sentido, os docentes 

classificam, em suas práticas pedagógicas, "as linguagens específicas do plano profissional 

com respeito à sua relação com as linguagens do plano de enfoque geral". A partir desse 

processo, essas linguagens são categorizadas, confonne Bemstein ( 1998, p.203), "em uma 

escala contínua de aprovação-desaprovação epistemológica". 

Assim, conforme os argumentos do autor citado, os professores ordenam e legitimam 

linguagens tanto num plano como no outro, afetando de forma ativa o princípio de circulação 

e produção de linguagens do plano de enfoque geral. 

20 1 Segundo Veiga-Neto (2002, p.l69-170) , a organização e a disposição dos saberes no trivium e no quadrivium 
passaram por uma transfonnação básica, fundamental , que denomina "virada di sciplinar" nas décadas inaugurais 
do século XVI. A nova disciplinaridade é contínua, "duplamente definida". Faculta tão intensamente "uma 
proliferação di sciplinar ' para fora ' , açambarcando continuamente novos casos, como 'para dentro' , distinguindo, 
continuamente entre si, velhos casos" . Esse atributo propicia a "superespeciali zação" característica da 
Modernidade. De acordo com o citado autor, essa nova lógica ace ita , em última instância, tantas disciplinas 
quantos forem os casos. Ass im, "as fronteiras entre uma di sciplina e as adjacentes tendem a desaparecer como 
limites disc iplinares a se reduzir a não mais do que as possíve is fi·onteiras entre casos adjacentes". 
202 Plano das disc iplinas fonnativas do cunículo em estudo. 
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Em segundo lugar, centro-me em um fato já identificado nesses dados, concernente à 

"transformação" do discurso jurídico no Campo Recontextualizador Pedagógico do Ensino 

Jurídico, de forma a considerá-lo como uma Estrutura de Conhecimento Horizontal. Tal 

reposicionamento implica um distanciamento, ou talvez melhor, uma abstração das relações 

sociais de poder que o constituem e que o posicionam no ordenamento jurídico brasileiro. 

O discurso pedagógico é constituído, confonne Bemstein ( 1996, p.265), por uma 

gramática recontextualizadora, cujas regras de realização a vinculam aos níveis da prática 

pedagógica. As regras de realização, por sua vez, decorrem das teorias da instrução, estas 

últimas necessárias para formar o DVDR203
. 

As teorias de instrução, normalmente de base psicológica, são destacadas por 

Bemstein (1996, p.266) como cruciais na construção do discurso pedagógico, pois delas se 

derivam as regras de transmissão que regulam a prática pedagógica204
. Neste sentido, 

contribui Popkewitz ( 1997, p.197), ao afirmar que o discurso psicológico da Pedagogia 

propicia que problemas do ensino sejam tratados em conceitos que evidenciam "o 

desenvolvimento racional, individualizado e seqüencial" de forma desvinculada de seu 

contexto social e cultural , bem como de suas bases históricas. 

A propósito, os estudos desenvolvidos por Bemstein (1996, p.299-300) sobre duas 

modalidades de teorias de instrução e a respectiva matriz traçada, com base em duas 

dimensões que se interseccionam205
, evidenciam, por um lado, aquelas teorias cujo foco está 

no intra-individual ou nas relações entre grupos sociais e, por outro, no desenvolvimento de 

competências partilhadas ou no ordenamento eficaz explícito, por parte do transmissor, do 

discurso a ser adquirido. 

Assim, parece-me oportuno destacar, por um lado, a relevância da análise das 

características de poder e de controle que envolvem o discurso pedagógico jurídico e seus 

limites. Por outro, que mudanças na teoria instrucional podem, segundo Bemstein (1996, 

203 Como já foi estudado, o di scurso pedagógico pode ser defmido como uma regra que engloba e combina dois 
di scursos: um discurso instrucional (Dl) que "cria destrezas especializadas e suas mútuas relações" e um 
discurso regulador (DR) , dominante, "que cri a ordem, relações e identidades" (BERNSTEIN, 1998, p.62) . 
204 A teoria instrucional, de acordo com Bemstein ( 1996, p.266). "regula os ordenamentos da prática pedagógica, 
constroi o modelo do sujeito pedagógico (o adquirente), o modelo do transmissor, o modelo do contexto 
pedagógico e o modelo da competência pedagógica comunicativa" . 
205 A dimensão verti cal mostra quais relações a teoria da instrução privilegia: as internas ao indivíduo ou ao 
intergrupo. No caso da dimensão hori zontal, esta ass inala a lógica enfatizada na prática pedagógica: de aquisição 
ou de transmissão (BERNSTEIN, 1996, p. 299-300). 
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p.266), "ter conseqüências para o ordenamento do discurso pedagógico e para o ordenamento 

da prática pedagógica". 

4.3 .5.4 Tensionamento entre o valor intrínseco e o extrínseco do currículo 

Professores entrevistados, como P2, P4, PS e PIO, identificam dificuldades em 

compatibilizar o objetivo preconizado para o currículo com a preparação dos alunos para o 

Exame Nacional de Cursos promovido pelo Ministério da Educação, para o Exame da Ordem 

dos Advogados e demais concursos para ingresso nas carreiras jurídicas. Estas últimas têm, 

como aspecto comum, a exigência de exames avaliativos e/ou seletivos como condição prévia 

para acesso. Paralelamente, observa-se, em nosso país, o surgimento de cursos preparatórios 

especializados oferecidos por instituições integrantes ou órgãos representativos das próprias 

categorias profissionais. 

Tal sistemática faz com que o aluno concluinte do Curso de Direito dependa, para o 

exercício profissional , em qualquer Campo Jurídico, de aprovação em um exame, como é o 

caso da Ordem dos Advogados, ou de seleção em concurso público de provas e títulos, como 

é o caso dos cargos do Ministério Público, Magistratura e Delegacia de Polícia . 

A propósito, as Professoras PS e 1 O registram que se ressentem da cobrança sentida 

nos últimos anos com vistas a preparar alunos para passar em concurso do Ministério Público, 

Magistratura, Exame da Ordem ou Provão. A Professora PS alega sua dificuldade de 

compatibilizar tal demanda com o objetivo de "dar um cunho mais humanista ao currículo". 

Segundo suas palavras: 

[ ... ] Então tu perdes um pouco de f01mar um ser humano para formar alguém para 
responder a uma questão de prova. [ ... ] A gente tem que ir se adequando, porque 
eles te cobram em sala de aula [ ... ]querem saber uma resposta do concurso [ ... ]. Isso 
faz com que o currículo também se perca um pouco, aquilo que se tem como ideário 
no momento em que tu tens que cumprir certas metas (P5). 

A Professora PIO, por sua vez, afinna: 

Então, de ce1ta fonna, embora às vezes a gente tenha aspirações de fazer um curso 
diferente, tu não pode fu gir da rea lidade do aluno [ .. . ] vai fazer Exame da Ordem 
[ ... ]. Então, às vezes, a gente quer tratar mais da parte filosófi ca, política, soc iológica 
da questão, mas ao mesmo tempo tu fi cas espremido pelo tempo e pela necess idade 
que os concursos impõem. 
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Nesta questão, parece-me relevante destacar o tensionamento entre o valor intrínseco e 

o extrínseco do currículo, traduzido pelas Professoras P5 e PIO em suas decisões pedagógicas. 

As manifestações das docentes expressam a pressão crescente do valor extrínseco face ao 

intrínseco, devido à priorização da atenção às destrezas, disposições e exigências do mercado 

de trabalho . 

4.3.5.4.1 Mudança: transfonnações de limites 

A manifestação da Professora P5 destaca sua perspectiva sobre a importância do papel 

desempenhado pelos docentes do curso com vistas à consecução dos objetivos propostos pela 

reforma curricular. Considerando a questão da forma com que se expressa, os docentes "não 

conseguiram mudar intrinsecamente o currículo". 

Esta professora observa que o processo de fragmentação do currículo entre disciplinas 

propedêuticas e profissionais é um dos principais aspectos que obstaculizam a ênfase na 

fonnação pretendida. Enfatiza a necessidade de os docentes reverem suas concepções: "Nós 

mexemos na grade curricular e não mexemos em nossas concepções das coisas que queríamos 

mexer. [ ... ] Não adianta a gente colocar no papel o currículo se nós não mudarmos nossa alma 

como professores". 

Assim, a entrevistada conclui que a mudança curricular foi apenas de "fachada": "Nós 

não conseguimos mudar intrinsecamente o currículo. Nós mudamos ele só por fora! " (P5) . 

Ao reportar-se ao docente em sala de aula, em sua possibilidade de espaço para 

protagonizar mudanças206
, Bemstein (1988, p.111) afinna: "o professor tem tanto espaço 

quanto ele/ela é capaz de fazer para si. As mudanças em nível individual sempre são 

possíveis." Para a hipótese da pretensão da Professora P5 de mudar mais de um indivíduo, um 

grupo, o autor citado defende a necessidade de o professor procurar saber as condições de sua 

206 Bemstein ( 1988 , p.lll) distingue três tipos de mudança: " na consciência individual, ( .. . ] nas relações entre os 
membros de um grupo e [ ... ] nas re lações entre grupos". De acordo com seu entendimento, ex istem "mudanças 
es truturais entre grupos, mudanças es truturais dentro dos grupos e mudanças indi viduais na consc iência". As 
mudanças na es trutura, entre grupos, têm seu embrião na consciência individual , embora possam ser realizadas 
apenas por meio do enfrentamento entre grupos. Tal di sputa é considerada "condição necessári a da existência da 
sociedade [ ... ]". As contradições geram "fontes constantes de mudança, espaços para a mudança" . 
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coação como primeiro passo. A seguir, unir-se a outros para mudar esses constrangimentos 

sobre suas ações, resultando na conquista de um novo tipo de espaço. 

Com base em seus estudos sobre a natureza desses limites, as regras de sua formação e 

seus processos de transmissão, Bemstein (1988, p.112) destaca que essas fronteiras podem ser 

experimentadas de duas fonnas básicas, ou seja, "como uma prisão", assumindo a conduta 

determinada pelos limites ou, então, "no ponto de transformação do limite". 

O autor destaca, ainda que, no nível individual, a aquisição dos princípios da ordem, 

envolve, ao mesmo tempo, em outro nível, "as contradições, separações e dilemas" que 

tentam elidir essa ordem original. Assim, em seu entendimento, "encontramo-nos 

continuamente em um estado de possível efervescência moral". Assim considera ser a 

Pedagogia (BERNSTEIN, 1988, p.112), tal como a respondente P5 coloca em relação ao 

enfrentamento dos limites . 

4.3 .5.5 Tempo de duração do curso 

Em relação ao que foi formalmente estabelecido pela última reforma, no âmbito da 

Faculdade de Direito da UFPel, sobre o redimensionamento do prazo curricular de cinco para 

seis anos, a maioria dos docentes admite a revisão de seu posicionamento. É interessante 

observar as referências estabelecidas na argumentação, envolvendo a articulação deste 

argumento com concepções sobre teoria e prática, carências de recursos humanos qualificados 

(docentes), de recursos materiais e articulação do currículo com a realidade social. 

De acordo com a teoria bemsteiniana, o aprender não se resume ao problema relativo à 

capacidade de trabalhar com as abstrações da escola, mas também está relacionado com 

ritmos. Este, traduzido pelo índice de aquisição almejado, pelo tempo di sponível para passar 

de uma seqüência à outra, pode ter um enquadramento forte ou débil. A regulação do ritmo da 

transmissão é considerada uma questão fundamental do enquadramento (BERNSTEIN, 1988, 

p.51). 

Para Bernstein ( 1988, p.1 08), "a avaliação cna a prática pedagógica". Esta é 

considerada pelo autor como "um conjunto de regras hi erárquicas, seletivas, de 

seqüenci ação/ritmo e crité1io" (BERNSTEIN, 1998, p.2 1 0). Os diversos depoimentos dos 
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entrevistados ilustram esses controles, da fonna adotada pelas características temporais, ou 

seja, seletivas, de sucessão e ritmo, além de outras características textuais e contextuais, que 

especializam a prática pedagógica como uma forma de comunicação. 

4.3.5 .5.1 Tempo de duração, teoria e prática 

O Professor P8 admite que, quando fazia parte da Comissão da Refonna Curricular 

pensava que: "o aumento do tempo de duração do curso de cinco para seis anos constituía 

uma iniciativa benéfica". Atualmente, no entanto, pensa de forma diferente: 

Hoje eu tenho uma outra idéia [ ... ]. Tão significativo quanto o conteúdo é o modo 
com que as atividades são desenvolvidas [ ... ]. É possível se ter um curso [ ... ] de 
menor duração, desde que haja, em contrapartida, determinadas atividades que[ ... ] 
sejam desempenhadas neste currículo mais curto . 

E esclarece sua perspectiva sobre as atividades a que se reporta como condição 

necessária para um currículo que pretenda diminuir a exigência de tempo de duração: "essas 

atividades têm de vir vinculadas à teoria". 

É interessante observar também os aspectos relacionados ao ritmo, ao tempo para 

passar de uma seqüência à outra e ao espaço especializado, quando o professor se refere à 

teoria. 

Essa teoria é prévia em relação à aplicação aos casos concretos ... ela necessita, 
dentro do Curso de Direito, de um período [ ... ] em que o aluno vai ter à disposição 
[ ... ] ou vai tomar conhecimento dessa teoria, mas posteriormente também o aluno 
necessita de um tempo em que ele vá ter contato com casos concretos e vá aplicar 
essa teoria nos casos concretos[ .. . ]. 

É possível observar a ênfase no desempenho do aluno, característico de modalidades 

de Pedagogia visível, segundo a teoria bernsteiniana. Igualmente, o pronunciamento do 

Professor evidencia regras de compassamento que, confonne Bernstein (1996, p.ll4), afetam 

tanto as "relações sociais de comunicação" quanto regulam a "lógica interna da 

comunicação". 

E assim o Professor P8 sintetiza: "Significa, num pnme1ro momento, conhecer o 

conjunto das normas jurídicas, e num segundo [ .. . ], aplicar essas normas jurídicas aos casos 

concretos". 
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Com base neste argumento, o mencionado professor identifica que se dá a 

interpretação de normas jurídicas e o desenvolvimento de teorias a respeito da interpretação 

dessas normas. 

É possível observar a presença de regras explícitas fortes que regulam os movimentos 

da prática do Professor P8, que, por sua vez, transporta mensagens cognitivas sociais. 

As regras de enquadramento207 de tal prática pedagógica possuem, unidas a elas, 

regras para realizar o princípio de comunicação que estabelece o enquadramento. Assim, 

conforme Bemstein (1988, p.33), o enquadramento forte da prática do Professor P8 regula 

não só o princípio de comunicação, a estrutura básica da comunicação e sua lógica interna, 

mas, também, "define regras de comunicação especializadas que devem ser aprendidas antes 

que alguém possa operar o enquadramento". 

É interessante identificar, igualmente, de acordo com Bemstein (2000, p.l57 -160), um 

discurso Vertical. Este consiste em "estruturas simbolicamente especializadas de 

conhecimento explícito", sendo que seus procedimentos estão vinculados a outros 

hierarquicamente. A circulação desse conhecimento é motivada por princípios distributivos e 

feita por meio de fonnas explícitas de recontextualização, que afetam a distribuição em 

termos de tempo, espaço e atores, conforme é possível perceber na manifestação do Professor 

P8 . 

Entre os dois tipos de estrutura do discurso Vertical definidos por Bemstein (2000, 

p.l63-166), como antes mencionado, creio que o discurso jurídico caracteriza-se em uma 

Estrutura de Conhecimento Hierárquico, cuja ênfase à teoria se depreende do depoimento do 

professor citado . 

4.3.5.5.2 Tempo de duração, condições de recursos humanos docentes e condições materiais 

P 1 O manifesta-se sobre falhas no currículo atual , destacando o tempo de 

duração do curso, bem como a carência de condições materiais e de docentes, e a falta de uma 

maior articulação com a realidade social. 

207 Bemstein ( 1988, p. 33) também as nomeia como "os va lores do enquadramento". 
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Ficou muito longo e aquilo que se pretendia quando se elaborou este currículo, acho 
que não foi atingido por falta de condições materiais, por falta de professores. [ ... ] 
Nós estamos fazendo uma nova Revisão Curricular, para se tirar um ano do Curso, e 
permitir que ele seja um curso mais enxuto, mais objetivo e mais voltado para a 
nossa realidade .. . 

Os argumentos levantados pela Professora P 1 O revelam também uma preocupação 

concernente ao conceito de enquadramento, que, como foi abordado, relaciona-se a princípios 

de comunicação, à seleção do significado, das seqüências, do ritmo e dos critérios. 

Com este importante conceito de sua teorização, Bemstein ( 1998, p.44-45) possibilita 

a análise das diferentes "formas de comunicação legítima" que se realizam em uma prática 

pedagógica. 

Diferentes aspectos relativos ao enquadramento estão presentes nas falas dos 

professores entrevistados. Citarei algumas, a título de ilustração, nos itens a seguir, omitindo

me de comentar, evitando, assim, tomar-me repetitiva . 

4.3.5.5.3 Tempo de duração e revisão dos conteúdos programáticos das disciplinas 

Alguns docentes, como P9, defendem o redimensionamento do conteúdo em função 

do tempo. 

Assim, P9 observa que "um dos grandes problemas do anual é que não foram revistos 

os conteúdos programáticos das disciplinas, não se mexeu nos programas [ ... ] teria que rever, 

acrescentar coisas mais modernas" . 

4.3.5.5.4 Tempo de duração e hannonização do curso 

Há manifestações explicitando a visão de que o currículo ficou extenso demais e a 

prática tem comprovado que detenninadas disciplinas se encontram perdidas nesse currículo 

tão longo, de seis anos. O Professor P8 considera que algumas disciplinas deveriam ser 

trabalhadas em periodos menores que um ano. Neste aspecto, o docente citado identifica um 
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problema de "harmonização do curso": "Perde-se tempo, em vez de ter-se ganho alguma coisa 

com esses seis anos e, por outro lado, o problema da prática não foi solucionado". 

4.3.5.6 Falta de disponibilidade de docentes qualificados na Faculdade 

Alguns professores entrevistados indicaram a falta de docentes qualificados na 

Faculdade como uma das justificativas para o limite dos resultados da experiência da refonna. 

Três tipos de problemas são alegados. 

4.3.5.6.1 Docentes para atuar no primeiro ano do Curso 

A Professora P5 alega que os docentes do pnme1ro ano da Faculdade não são 

professores do Curso de Direito. Embora a maioria possua formação jurídica, eles não fazem 

parte do quadro de pessoal da Faculdade. Isto cria uma falta de sintonia entre o desejável e o 

que realmente acontece, segundo a docente. Este é o caso, por exemplo, do Professor de 

Sociologia Jurídica que, apesar da fonnação comum em relação aos demais, pertence ao 

quadro docente de outra unidade de ensino da Universidade. 

Como é possível se depreender do que foi tratado sobre o enquadramento, variando-se 

a força deste, diferentes regras serão geradas para operar a comunicação. 

Neste sentido, o próprio fato de os docentes mencionados estarem vinculados a outras 

unidades, pode ser relevante para dificultar a realização de detenninado enquadramento 

pretendido e/ou o controle do enquadramento realizado por meio de práticas pedagógicas . 

4.3.5.6.2 Docentes altamente especializados em áreas específicas 

Por seu turno, o Professor P I expressa, como exigência necessária para a mudança, a 

viabili zação do acesso a docentes altamente especializados em áreas específicas, no momento 
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sem possibilidade de se contratar pelas condições das universidades federais brasileiras. Cita, 

como exemplo, "o Direito Agrário, que é uma coisa nova, uma parte de informática[ ... ]. Há 

problemas com professores que não se tem, também, com especialização". 

4.3.5.6.3 Docentes com formação pedagógica 

Alguns professores, como P 1 e P9, elencaram a carência de docentes com formação 

pedagógica no âmbito do curso, como um dos óbices para a realização do pretendido para o 

currículo. 

O Professor P 1 identifica "a nossa ausência de estrutura de dados para o pedagógico". 

Professores, segundo sua visão, de modo geral, são "extremamente arredios a qualquer novo 

comportamento, qualquer nova técnica, nova dinâmica, é muito difícil". 

Outro professor, P9, faz referência à metodologia. Como alega, é de seu costume, no 

cotidiano, observar a metodologia do ensino jurídico. Tendo estudado em diversas 

universidades, em diferentes países, como uma italiana, uma espanhola e outra portuguesa, 

reconhece, de acordo com sua experiência, que o método do Direito é muito tradicional. 

Regra geral, o fato de o profissional dominar o conhecimento jurídico é considerado 

suficiente, credenciando-o para o exercício do magistério no campo do ensino do Direito. 

Conforme suas palavras, "parte [ ... ] mais do conhecimento, ou: O sujeito sabe? Então, é um 

bom professor". 

Os depoimentos dos docentes evidenciam um enquadramento bastante forte no âmbito 

do curso. Neste caso, segundo Bemstein (1988, p.32), "o transmissor controla os princípios de 

comunicação" . 

Além disso, o Professor P9 trata de um assunto relevante sobre formação docente, que 

gostaria de destacar, a propósito das exigências para o exercício do magistério no ensino 

jurídico. 

Neste sentido, a teori zação bernsteiniana deixa claro que as regras que constituem o 

discurso pedagógico são bastante di stintas daquelas que regulam as características internas 

das competências a serem transmitidas. 
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Em minha perspectiva, não há como ignorar-se esta questão e estabelecer-se a 

equivalência das competências, exclusivamente a partir do fato de uma pessoa possuir 

profundo conhecimento jurídico. Trata-se de campos e regras, ambos distintos, que, em meu 

entendimento, não podem ser desconsiderados. 

4.3.5 .7 Falta de condições materiais 

Alguns professores, como P 1 e P 1 O, identificaram a falta de condições materiais, como 

bibliografia, como uma das dificuldades para implementar a reforma. "Há problemas de 

bibliografia, pois não se tem a mínima necessária[ .. . ]. Então isso bloqueia um pouco" . 

4.4 Conhecimento e currículo - opções sobre o que pode ou não ser ensinado 

A segunda questão da entrevista trata da possibilidade da existência de opções sobre o 

que pode ou o que não pode ser ensinado, tendo em vista as disciplinas do currículo e as 

necessidades profissionais. 

No conjunto, as manifestações dos docentes entrevistados, tal como aconteceu nas 

anteriores, evidenciam enquadramento forte, característico das pedagogias visíveis. Este, 

segundo a teoria bemsteiniana, "constitui o meio pelo qual os princípios de controle 

transfonnam-se em regulações especializadas das relações pedagógicas" que, por sua vez, 

transmitem certa distribuição de poder (BERNSTEIN, 1998, p.21 e 198) . 

O enquadramento forte indica, também, que o transmissor controla os princípios de 

comunicação, que envolvem a seleção do que se comunica, do significado, da seqüência, de 

compassamento/ritmo e critérios. No entanto, não há consenso em tomo de algumas destas 

questões, uma vez que há manifestações de docentes, nem sempre explícitas, que dão conta de 

limites relacionados à autonomia relativa do Campo Pedagógico do Ensino Jurídico. É 

interessante, neste sentido, observar as falas dos entrevistados. 
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4.4.1 Curriculo privilegia "o que está posto": limites à autonomia relativa 

A Professora P2 observa que o curriculo do Curso de Direito da UFPel está formatado 

para privilegiar o que está posto, embora identifique a possibilidade de algum espaço de 

manobra. Segundo suas palavras, " ... o curriculo [ ... ] como está formatado, ele vem para 

privilegiar o posto e para colocar debaixo do tapete qualquer outra coisa que fuja do nosso 

clássico, do nosso ideal clássico". 

É interessante observar, paralelamente, o posicionamento do Professor P7. No caso 

desse docente entrevistado, o que está posto, o Direito Positivo, constitui-se referencial 

privilegiado do ensino, afirmando ter o controle dos princípios de comunicação no que se 

refere à seleção do que se comunica e dos significados na relação pedagógica . 

Bemstein (1996, p.293) trabalha com o conceito de autonomia relativa, dando ênfase 

ao discurso pedagógico "como uma arena de conflito, um local de luta e apropriação". De 

acordo com o autor, o grau de autonomia relativa pode ser traduzido pelo maior ou menor 

efeito que o campo recontextualizador pedagógico pode produzir no discurso pedagógico, 

com independência do campo recontextualizador oficial. 

Assim, tendo como referência o que expressa a Professora P2, é possível afinnar que 

há limitações expressivas no grau de autonomia relativa de sua prática pedagógica. 

4.4.1.1 Tempo, limites do que é legítimo dizer e extensão de conteúdos 

Embora com diferentes argumentos, os demais entrevistados parecem ter como pano 

de fundo "o que está posto", conforme explicitado por P2. Dois professores adotaram o fator 

tempo como critério limite entre o que pode ou não ser ensinado, face à crescente extensão de 

conteúdos; outro, a neutralidade da ciência frente ao que considera "transbordamento inútil", 

"subversão de valores", ideologia. Duas outras professoras consideraram o limite da extensão 

de conteúdos do Direito Positivo. É interessante observar um ce1io acento na questão do 

tempo. Este está relacionado diretamente ao ritmo, isto é, quanto se tem que aprender em um 
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espaço de tempo, considerado um controle decisivo por Bemstein (1988, p.33), face à sua 

base econômica. A seguir, apresento um pouco mais detalhadamente as perspectivas desses 

entrevistados. 

4.4.1.1.1 Tempo para cumprir programa 

O posicionamento de P8 traduz um direcionamento da pergunta para a questão "tempo 

para cumprir o programa", para "proporcionar uma visão dos aspectos fundamentais de cada 

uma das disciplinas de sua responsabilidade no currículo". Ao longo de seus argumentos, é 

possível perceber que o docente está trabalhando no âmbito do Direito Positivo, sem 

questionar limites que não sejam horas-aula, em termos de opções sobre o que pode ser 

ensinado. 

A partir daí, posiciona-se. No caso de Direito Constitucional, o retomo de seis créditos 

da última refonna curricular pennitiu ver, de maneira efetiva, o conteúdo da Constituição 

atual. 

Quanto ao Direito Administrativo, contemplado com quatro créditos, acredita P8 que 

esse tempo se tomará insuficiente, face ao redimensionamento/revigoramento de seu conteúdo 

devido ao surgimento de várias leis administrativas. A perspectiva é que, com o tempo, a 

carga horária precisará ser revista ou, de outra forma, deverão ser criadas disciplinas que se 

desmembrem do Direito Administrativo Geral. 

Não há questionamento, portanto, de parte do Professor P8 sobre limites à sua 

autonomia acadêmica . 

É interessante observar que as condições para a reprodução dos códigos pedagógicos, 

na teoria bernsteiniana, variam segundo a força de classificação e enquadramento. No caso de 

forte classificação e forte enquadramento, como entendo ser o caso do ensino jurídico 

investigado, mais do que de atributos individuais, sua reprodução depende de relações e 

categotias estruturais explícitas, pois são originados e mantidos por essas últimas . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

205 

Toda a categoria de discurso possui uma mensagem legítima que, por sua vez, é 

definida pela classificação. Na visão do autor, os princípios de comunicação são realizados 

pela mensagem da categoria. Assim, o princípio de comunicação toma-se um meio, através do 

qual se adquirem a categoria e sua relação (BERNSTEIN, 1988, p.31 ). Tal parece ser o caso 

exposto, no qual o professor remete a questão relativa a opções sobre o que pode ou não ser 

ensinado, apenas à dimensão temporal. 

4.4.1.1.2 Tempo e ramos novos 

O Professor P7 também reporta-se à questão tempo. Observa que o Direito tem uma 

quantidade enorme de ramos novos, bem recentes, como o Direito do Consumidor, e não

recentes, como os Direitos Fundamentais. Retoma-se o estudo, com mais vigor, do Direito 

Municipal, do Direito Previdenciário, bem como de legislação sobre servidores públicos. 

Assim, afirma que existem muitas questões que não estão sendo ensinadas porque não há 

condições de tempo. "Ensina-se o básico, fundamental, mais as di sciplinas humanísticas, às 

quais se dá um enfoque", conforme suas palavras . 

4.4.1.1.3 Neutralidade da ciência e limites do que pode ser ensinado: controle dos princípios 

de comunicação nas relações pedagógicas monitora as relações dentro e fora 

P 1 responde à pergunta de uma outra perspectiva. A partir de seu bom relacionamento 

com os alunos, que com ele conversam, percebe que há, em alguns circuitos que não sabe 

precisar, o que considera um certo "transbordamento inútil". Entende que se perde tempo com 

um tipo de infonnação que não agrega, não acrescenta, em detrimento de uma fonnação mais 

precisa. Há professores, segundo tem notícia P I, que não cumprem o programa, que 

ministram apenas o de que gostam mais, "aí se excedem ne sa infom1ação, às vezes 

transmitem aspectos pessoais e isso não interessa para o aluno". Segundo suas palavras, "o 

professor tem que fazer ciência e ponto final" . "A ciência não pode ter nenhuma influência 

ideológica, tem que ser uma coisa isolada, tem que ser tratada com todas as vertentes, até 
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ideológicas, se for o caso". Entende que alguns professores trabalham com uma suposta 

ciência, em uma determinada vertente ideológica. Isso cria uma subversão de valores, 

segundo seu ponto de vista. 

A manifestação do Professor Pl, que ministra Direito do Trabalho, oferece múltiplas 

questões para análise. Inicialmente, é possível identificar sua inspiração no positivismo 

jurídico. Conforme assinala Bobbio ( 1993), o positivismo jurídico representa o esforço para 

converter o Direito em uma autêntica ciência, caracterizada por sua neutralidade valorativa . 

Outra concepção relativa ao positivismo jurídico parece estar presente, ou seja, a 

teoria da interpretação lógica do Direito. 

Paralelamente, recorro a Santos (2000, p.54), que possibilita uma relação com o 

paradigma da modernidade em que considera característica a apresentação de afirmações 

normativas como afirmações científicas e vice-versa . 

De acordo com o autor, a concepção de que a lei, como norma, deve ser igualmente lei 

como ciência, é tradicional no pensamento social moderno. 

Dando seguimento à análise, trago os argumentos que Bemstein (1998, p.36) utiliza 

para mostrar as características distintivas de sua teoria com relação às de reprodução cultural, 

com a finalidade de focar a concepção de educação do mencionado professor. 

Assim, Bemstein (I 998, p.36) reporta-se às teorias de reprodução cultural, afirmando 

que estas consideram a educação como "portadora de relações de poder externas à educação". 

Dessa perspectiva, o discurso pedagógico converter-se-ia em "suporte de algo diferente de si 

próprio". 

Diante desses argumentos, o autor registra a carência de uma análise relativa à 

estrutura real, que pennite a transmissão do poder, identificando a singularidade de sua 

contribuição. 

Retomando ao Professor P 1, registro que as afinnações "o professor deve fazer ciência 

e ponto final" e "A ciência [ ... ] tem que ser uma coisa isolada" remetem à idéia de uma 

educação neutra, que trata de uma ciência pura, isolada de contatos com outras teorias, bem 

como com pensamentos mundanos. 
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A crítica do professor dirige-se, então, para a educação que, junto com a ciência 

supostamente neutra, porta mensagens ideológicas, tomando-se, assim, suporte para algo que 

não lhe cabe. Seu foco de análise, apesar de um posicionamento político e epistemológico 

totalmente diferente, é a mensagem proporcionada pela educação, como acontece com as 

teorias reprodutivas. 

Em meu entendimento, a teoria bemsteiniana toma clara a questão ao estudar as regras 

implícitas que conformam a construção social do discurso pedagógico e suas práticas . 

Para não me alongar, retomo aqui os argumentos de Bemstein (1998, p.62) sobre o 

discurso pedagógico. Assim, o autor o define como ''um princípio mediante o qual se 

apropriam outros discursos", constituindo-se um nexo específico entre eles, visando à sua 

"transmissão e aquisição seletivas". 

O discurso pedagógico, conforme Bemstein (1998, p.63), é formado por um "princípio 

recontextualizador" que desloca um discurso de sua prática e de seu contexto, no caso, Direito 

do Trabalho, e o recoloca como a matéria Direito do Trabalho no curso jurídico, em um 

campo recontextualizador oficial. 

Posteriormente, o texto/matéria Direito do Trabalho é apropriado no âmbito do Curso 

de Direito da Faculdade de Direito da UFPel, pelos seus professores e demais integrantes do 

Colegiado de Curso, que atuam como agentes recontextualizadores. Neste nível, a disciplina 

Direito do Trabalho é reposicionada no currículo do Curso, de acordo com seu princípio de 

focalização e ordenamento seletivos. 

Finalmente, o Professor P 1, em sua prática pedagógica, realiza a "transformação do 

texto transformado no processo pedagógico, na medida em que ele se toma ativo no processo 

de produção dos adquirentes" (BERNSTEIN, 1996, p.271) . 

É interessante observar que Bemstein (1996, p.271) distingue entre dois níveis208 de 

recontextualização na construção e estruturação do discurso pedagógico. Num primeiro nível, 

considera a atividade principal dos campos recontextualizadores, que é a de constituir o "que" 

e o "como" do discurso pedagógico . 

208 O autor se refere à necessidade de diferenciar entre, no mínimo, duas transfonnações de um texto, observando 
ser, também, essencial anali sar as relações entre elas . 
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Em um segundo nível , o autor foca a prática pedagógica concreta, no caso, a realizada 

pelo Professor P 1, em sua turma específica de alunos do 5° ano do Curso. 

Portanto, é possível perceber que não há neutralidade nesse processo. Tampouco o que 

transmite o Professor P1 é idêntico ao que designa supostamente como "ciência pura", 

conhecimento produzido no campo do Direito. 

Finalmente, é preciso fazer referência a outros dois importantes conceitos, ou seJa, 

classificação e enquadramento, por meio dos quais Bemstein (1998, p.34-54) se refere, 

respectivamente, ao poder e ao controle. 

No caso de uma classificação f011e, como se caracteriza a prática pedagógica do 

Professor P I, cada categoria de discurso, como na disciplina Direito do Trabalho, tem sua 

identidade única, suas próprias regras especializadas de relações internas. O princípio da 

classificação adquire a força da ordem material , ficando, pela separação, omitidas 

incoerências, fragmentações e impasses. 

No interior do indivíduo, a separação se transforma, conforme Bemstein (1998, p.39), 

em um conjunto de "defesas psíquicas" contrário à contingência de que ela se enfraqueça, 

como parece ser o caso do Professor P 1. 

A partir do conceito de enquadramento (BERNSTEIN, 1998, p.44), destaco a forma 

de comunicação considerada legítima na prática pedagógica do Professor P 1, o controle que 

este realiza na seleção da comunicação, nos critérios e na base social da comunicação. 

É possível perceber um enquadramento forte, a partir da manifestação contida nesta 

questão, bem como da análise desenvolvida a propósito . 

4.4.1.1.4 Carência de docentes para ensmar o que está posto e para atender ao 

desenvolvimento do ensino jurídico 

Já o Professor P9 entende que "as disciplinas que estão aí" elas são próprias, 

adequadas, mas o que não se tem é pessoal próprio para ensinar. Entre os motivos, cita o fato 

de muitos professores estarem se qualificando e também o de possuírem carências no quadro 

docente, como é o caso específico da área de Direito Agrário. Identifica o Direito como muito 
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amplo e, como estão divididos por área na Faculdade, não podem interferir naquela que é de 

outro Departamento. 

Na atual sistemática do Código Civil "que leciona", "[ ... ] esse novo Código [ ... ] nada 

mais fez do que acrescentar coisas que haviam sido omitidas por leis esparsas". Entende que 

isso se reflete no ensino, pois, muitas vezes, categorias novas do Direito, próprias da 

sociedade que se desenvolve, de um novo contrato social, requerem um novo tipo de Direito 

e, para tanto, julga não estarem preparados. Em seu entendimento, o currículo do curso não 

está abrangendo algumas coisas. É o caso, conforme cita, da clonagem, objeto de um ramo 

especial e importante do Direito na Espanha. 

Refere-se, também, ao genoma e à questão do banco genético, e indaga: De quem é o 

direito? A quem pertence, daquele que manipula? 

Os argumentos do docente mencionado confirmam a ênfase no Direito Positivo. A 

partir do que está posto no país, ele relaciona algumas questões atuais emergindo em outros 

países e não contempladas no currículo estudado, proporcionando uma visão do 

desenvolvimento do conhecimento jurídico. 

Os argumentos do docente coincidem com os de outros docentes do Curso, que 

confirmam a ênfase no Direito Positivo e exteriorizam sua concordância com o que está posto . 

Igualmente, evidenciam como é percebido e tratado o desenvolvimento do 

conhecimento jurídico no âmbito do Curso. Com apoio em Bemstein ( 1998, p.199-20 1 ), é 

possível afirmar que este se dá mediante linguagens especializadas adicionadas ao currículo. 

Nos termos da teorização bemsteiniana, o conhecimento jurídico objeto do ensino do 

Direito na faculdade investigada, pode ser representado, de acordo com o depoimento do 

Professor, por um código de "coleção forte", pois está baseado em princípios, normas e 

procedimentos explícitos e formalmente articulados (BERNSTEIN, 1988, p.199). 

Suas linguagens estão organizadas de forma seriada, são setoriais e separadas entre si 

por sua impossibilidade de tradução e comparação, o que é evidenciado quando o Professor 

mostra a fonna como estão divididos na Faculdade e a impossibilidade de interferência em 

áreas de outro Departamento . 

Deixo de fazer comentários sobre a Estrutura Hierárquica de Conhecimento do 

Discurso Jurídico, face às análises realizadas anterionnente. 
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4.4.1.1.5 Ensino dos fundamentos 

A Professora PS argumenta que não adianta "rechear" um currículo obrigatório, 

começar a criar disciplinas, uma vez que há muitas opções para se ensinar, mas o importante é 

ensinar o fundamento de tudo isso. Conforme suas palavras, 

[ ... ) a gente não pode partir da idéia de que nós, em sala de aula, somos papagaios de 
pirata, estamos repetindo aquilo que queremos que eles entendam. Nós temos que 
[ ... ] tentar tirar dúvidas [ ... ] esclarecer os tópicos fundamentais , o resto é com eles, 
eles têm que caminhar pelas próprias pernas. 

P5 critica o modelo de ensino, pela maneira como professores preparam uma aula, ou 

seJa, a partir de sete ou oito autores, que, posteriormente entregam aos alunos. Para a 

mencionada Professora, essa aula toma-se uma compilação. Entende que, nesse modelo, o 

professor quer contemplar todos os assuntos para que os alunos não digam "faltou Direito 

Ambiental, ou do Mar ou um outro qualquer". Em sua visão, sempre faltará algo, mas 

"rechear" um currículo implicará fazer uma colcha de retalhos, propiciando que, ao final do 

curso, os alunos não saibam nada bem e saibam mal muita coisa. 

O depoimento da Professora P5 proporciona uma visão de seu posicionamento face à 

tendência que percebe no âmbito do curso, de dar conta do conhecimento em extensão, com 

linguagens adicionadas e especializadas, manifestando-se a favor de enfatizar os fundamentos 

das disciplinas. Neste sentido, sua percepção conflui na direção do Professor P9, previamente 

exposto. 

4.4.1.1.6 Atividades complementares suprem tempo curricular para abarcar universo mais 

abrangente, inter e multidisciplinar 

A Professora PIO argumenta que o que pode ser ensinado, atualmente, abrange um 

universo muito grande, dificultando o ato de limitar o conteúdo. Por isso procura-se, no 

âmbito da Faculdade, promover atividades complementares, incentivar a participação de 

alunos em seminários, congressos. Julga que os conteúdos desenvolvidos no currículo são 

muito limitados diante desse universo cada vez mais abrangente, mais inter e multidi sciplinar. 

Também aqui se pode perceber a preocupação com a perspectiva de ad icionar linguagens ao 

cun·ículo. 
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4.5 Conhecimento do aluno e decisão sobre o conteúdo a ensinar 

A terceira questão da entrevista indaga sobre a possibilidade de considerar o 

conhecimento do aluno (extra-escolar) para decidir o que ensinar. Ou, como alternativa, o 

professor se obriga a seguir o currículo, aquilo que ele tem certeza, de que será indispensável 

para o futuro advogado/promotor/juiz/advogado? Ainda, o conhecimento do dia-a-dia é 

enfatizado? A prática cotidiana faz parte do currículo? 

4.5 .1 Relações pedagógicas propiciam contato restrito entre professor e estudante 

Alguns professores, como P 1 e P4, evidenciam que não existe a possibilidade de um 

contato tão direto entre aluno e professor em sala de aula. Além disso, alegam que as turmas 

são grandes, tomando-se difícil conhecer as demandas individuais dos alunos. 

Assim, o Professor P4 entende ser difícil conhecer o aluno, suas aspirações. Conforme 

suas palavras: 

Eu acho que com o tamanho das turmas, [ ... ] a altura do Curso em que eu estou [ ... ] 
não há um contato tão direto, quer dizer, os alunos [ ... ] eu tento conhecê-los pelo 
nome, mas isso às vezes escapa [ ... ] conhecer o aluno, as aspirações de cada aluno 
individualmente isso eu acho difícil [ ... ]eu tenho dificuldade de identificar. 

P 1 afirma que é quando localiza aqueles que se identificam com a sua disciplina, que 

se abre o acesso ao professor. 

Comigo, o que acontece? Eu percebo que, quando a turma se sente prazerosa com o 
professor, aí você recebe esta provocação. Bom, isso é genérico. Específico, quando 
encontra um grupo de alunos que gostam da disciplina, que querem se especializar 
na disciplina, que querem ser magistrados, querem ser procuradores do Trabalho, 
por exemplo, você consegue fazer uma coisa mais próxima ... (Pl) . 

É possível perceber um certo distanciamento e assimetria nas relações sociais entre os 

professores P4 e P I e seus alunos. De acordo com a teoria bemsteiniana, essas relações dizem 

respeito a uma das três regras inter-relacionadas na realização da prática pedagógica, ou seja, 

a hierarquia, considerada dominante . 

A Professora P2 é uma exceção nessa questão. Referindo-se ao seu primeiro dia de 

aula da di sciplina Temas do Direito, do quinto ano da Faculdade, previsto como um espaço 
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curricular para desenvolver o que não foi visto em cinco anos da Faculdade, afirma que teve 

dificuldade para chegar a um consenso. Além da surpresa provocada pela questão proposta 

aos alunos para definir em conjunto o conteúdo da disciplina, houve, ainda, divergências 

acentuadas nos interesses. 

A mencionada professora apresenta outra forma de realização do discurso pedagógico. 

É possível perceber a diferença entre as práticas pedagógicas de P4 e P 1, e a de P2, por 

exemplo, focando as regras distributivas . 

Pelo tipo de abertura feita aos alunos, a Professora P2 mostra não ser tão acentuada a 

assimetria entre ela e seus alunos. Aliás, as regras discursivas, relativas à seleção, seqüência e 

ritmo, também estavam envolvidas na sua proposta de construção da disciplina Temas de 

Direito, evidenciando um enquadramento e classificação não tão fortes quanto o caso da 

prática de P 1 e P4 . 

Outro professor, P9, afinna articular suas decisões pedagógicas sobre o que ensinar a 

questões relativas ao mercado e à experiência individual profissional no Campo Jurídico, 

identificando, aí, espaço para a participação dos alunos. 

De acordo com sua perspectiva, "[ .. . ] nós temos, aqui pela Faculdade, uma idéia de 

mercado e uma idéia individual [ .. . ] de cada um que labora na prática jurídica e, mais ou 

menos[ ... ] nos orientamos nesse sentido, na experiência e exigência do mercado" . 

Com relação a aspectos atuais do mercado, vê possibilidades de participação ativa dos 

alunos na decisão sobre o conteúdo a ensinar. 

É evidente que isso também cabe ao aluno[ .. . ] porque também eles são responsáveis 
em exigir coisas novas [ ... ] o aluno [ ... ] com a grande gama de infonnações que tem 
[ ... ], ele chega ali com o tema que a gente desconhece, e a gente tem que sa ir 
correndo para descobrir[ .. . ] e tentar trazer ao aluno, apresentar alguma coisa[ .. .]. 

4.5.2 Currículo di ssociado do conhecimento extra-escolar 

e O Professor P7 valoriza o do conhecimento extra-escolar, mas o vê de fonna 

dissociada daquilo que considera como conhecimento trabalhado em sala de aul a: "[ ... ] não 
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que o professor deva dar esse conhecimento extra-escolar. Acho que não há tempo para isso, 

mas é fundamental [ .. . ]". 

Ao esclarecer por que considera fundamental o conhecimento extra-escolar, observa: 

Existem pesquisas comprovando [ ... ] que o aluno que consegue equilibrar o estudo e 
a vida social, a vida privada, é um grande profissional, ou será [ ... ] Aquele que não 
consegue ter vida fora , o conhecimento fora das quatro paredes da Faculdade, ele 
não consegue, depois de fonnado , fazer aquela adequação entre lei e fato[ ... ] Ele vai 
ter muita dificuldade, vai passar trabalho[ ... ]. 

A manifestação do Professor P7 evidencia uma forte classificação do curriculo e um 

forte enquadramento dos valores externos. Igualmente, o docente mostra centralizar o controle 

das regras da prática pedagógica. 

4.5.3 Ênfase ao compromisso de cumprir o curriculo 

Regra geral, os professores dão ênfase ao cumprimento do curriculo. Percebe-se uma 

certa dificuldade em imaginar a possibilidade de compartilhamento de poder relativamente às 

decisões sobre prática pedagógica, na maior parte dos casos. 

O Professor P7 manifesta-se a propósito. Destaca a necessidade de cumpnr o 

estabelecido pelo curriculo, argumentando, no entanto, que ensina mais que o previsto. "Claro 

que nós temos uma obrigação legal de seguir o currículo, eu sempre trago para a sala de aula 

os processos [ ... ],sempre que me for permitido pelo cliente[ .. . ]; o aluno tem conhecimento do 

processo, pode verificar o processo, e se ensina mais que simplesmente o curriculo". 

A Professora P2 mostra uma certa flexibilidade, mas preocupa-se com a pressão do 

Exame da Ordem . 

4.5.4 Experiência desestimuladora com variação na força do enquadramento da prática 

pedagógica 

Ao responder à questão , o Professor P8 centra-se, inicialmente, no "como ensinar". 

Posteriormente, enfoca o "que" ensinar, como decide sobre o conteúdo e como avalia. Alega 
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que, com relação às suas decisões pedagógicas, sua trajetória é marcada por duas experiências 

distintas. No primeiro período, tentou práticas alternativas tanto de aulas como de discussão 

com os alunos, ou seja, uma prática mais democrática, como a realização de trabalhos 

escritos, trabalhos de conclusão de semestre, provas com consulta e seminários desenvolvidos 

pelos próprios alunos. Segundo o citado professor, em todos esses casos houve problemas. 

É interessante observar o que o docente relata: 

Em princípio, problemas porque eram práticas que não havia nas outras disciplinas, 
e acabava isolando minha própria disciplina em relação a todas as outras, ou seja, 
tomava-me [ ... ] a ovelha negra dentro do curso e, ao mesmo tempo, se criou uma 
imagem, até mesmo negativa [ ... ] o joãozinho-passo-certo [ ... ] era visto como 
exceção, e isso significava dizer [ .. . ] os alunos viam todas aquelas práticas como 
exceções. 

A fala do Professor P8 mostra o que nem sempre parece explícito para os professores 

do curso, ou seja, as relações "entre" as disciplinas do currículo e as relações "em", no âmbito 

de cada disciplina. Nesse caso, o foco está na decisão de "como" ensinar face às práticas 

desenvolvidas tradicionalmente pelos professores do curso. 

Diante das dificuldades, o docente redefine suas decisões pedagógicas: "Eu cheguei à 

Faculdade tentando implementar novos métodos, hoje me tomei um absoluto conservador, em 

termos de metodologia e práticas pedagógicas". 

Segundo Bemstein (1988, p.45-46), à medida que o enquadramento varia em força, 

gera também diferentes regras para operar a comunicação. 

4.5.5 Prática cotidiana e currículo 

Sobre a prática cotidiana, assim se expressa o Professor P7: "[ ... ] nós temos um 

estágio profissional [ ... ] tenho muitos alunos que vêm ao escritório, que me perguntam e eu 

explico, eu não tenho nenhum receio de explicar para eles, então existe muita prática". 

Esta prática é concebida como estágio profissional e como oportunidade de 

especialização. A seguir, o Professor P7 esclarece sobre os alunos que o procuram e os 

respectivos campos de estágio: "São estagiários do Ministério Público, da Magistratura, de 



• 

215 

escritórios de advocacia, estagiam na própria Polícia, enfim, eles têm uma prática profissional 

muito grande". 

4.6 Idéia integradora do currículo 

e A quarta questão da entrevista interroga sobre a existência de uma idéia central, 

• 

• 

• 

• 

integradora, partilhada por todos os professores, que subordinaria toda decisão sobre "o que" 

ensinar, sobre os conteúdos das disciplinas. Em caso positivo, que idéia seria esta? 

Com exceção de um professor, os demais entrevistados foram unânimes em negar a 

existência dessa idéia. 

O Professor P8, único em seu posicionamento, ao expor as razões de sua crença, 

reporta-se ao trabalho da Comissão da Reforma Curricular de 1996, destacando a 

oportunidade criada para todos os professores se manifestarem a respeito da modificação do 

currículo . Assim, entende que, pelo menos do ponto de vista teórico, seria afirmativa a idéia 

de que o currículo foi pensado "como algo sistematizado, como um instrumento que tem uma 

lógica interna" . 

Se, por um lado, confonne alega o mencionado docente, o currículo não consegue 

satisfazer a todas as idéias ou a todas as vontades dos corpos docente e discente, por outro, 

citando como exemplo o caso da criação da disciplina de Processo Constitucional, cuja 

proposta veio do Centro Acadêmico, em princípio, foram ouvidas "as vozes da comunidade 

jurídica", ou seja, "as vozes envolvidas na relação-fim, que seri am os alunos e os 

professores" . 

A Portaria 1886/94, segundo Professor P8, foi a "gota d'água" para a reforma, uma vez 

que "da Portaria não se poderia fugir [ ... ]" . Assim, "[ ... ] esses casos novos, eles foram 

impostos, isso significa dizer, nós fomos obrigados a receber essas mudanças". Então, 

ressalva: " [ ... ] aí eu não posso falar [ ... ] que isso tenha trazido [ ... ] unidade em termos de 

currículo, porque se trata de obrigações que devem ser cumpridas". Argumenta que "a 

unidade, se ela ex iste, ela tem que ser buscada fora dessas obrigações. Ou se deve pressupor 

que também essas novas fonnas de atividades, que foram impostas pela Portaria, pressupõem 

que o Ministério da Educação tenha entendido que elas vão trazer essa unidade pretendida". 

UFRGS 
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Ao ser solicitado a esclarecer qual a idéia integradora do Currículo do Curso de 

Direito da UFPel, o Professor P8 mostrou uma certa dificuldade em defini-la, optando 

inicialmente por pensar em ensino, pesquisa e extensão, e, posteriormente, levantando a 

hipótese integradora de uma instituição de ensino. Segundo suas palavras, "não acredito que 

além da instituição de ensino haja uma instituição que seja mais integradora, por exemplo [ ... ], 

o caso dos direitos humanos [ ... ],eu não posso considerar isso como genérico". 

Os demais professores não identificaram nenhuma idéia integradora no currículo do 

Curso de Direito. Abro, então, espaço para que se manifestem. 

Há os que negam peremptoriamente, como P 11 fala: "não consigo vislumbrar uma 

idéia integradora". 

Outros levantam alguns aspectos interessantes. O Professor P3 observa que, após a 

aprovação do currículo, não foram promovidas reuniões para discuti-lo: "[ ... ] o que ouço é 

que foi um currículo muito trabalhado, que é muito bom, mas a Universidade não deu 

condições, não contratou professor para isso. Mas a forma como ele foi redigido e foi feito, 

havia essa possibilidade de integração em muita coisa, mas foi feito, se implantou sem ter 

condições ... ". 

Outro docente, P4, explícita que não sabe se o Direito não proporciona integração ou 

se a [nossa] faculdade especificamente não o faz:. 

Eu achava que o Direito da Integração poderia ser isso. A pmtir dele, no centro, 
transformar a Faculdade na 'Florença do Mercosul' . Aqui seria como em cidades do 
interior da Europa, que são pólos [ .. . ] Pelotas poderia ser uma cidade que se 
destacaria por ser um Centro Universitário no Mercosul [ ... ] E a Faculdade [ ... ], no 
caso do Direito, poderia se tomar o Direito da Integração, mas eu não vejo isso nem 
de perto. 

A Professora P5 traz outros argumentos, referindo-se à época de transição de 

professores, quando o currículo foi criado. Refere-se à "avalanche de aposentadorias", 

conforme suas palavras, em razão das mudanças de legislação"[ ... ] Começou a contratação de 

professores substitutos [ ... ], aquele grupo de professores que pensou aquele cunículo, a 

grande maioria não continuou. E hoje acho que pouco se conversa sobre isso [ ... ]. Nós não 

temos este perfil , eu acho que não temos uma identidade de currículo. Há pessoas com quem 

eu converso e me dizem: 'tens que preparar o pessoal para fazer concurso, eles tem que 

responder questões de prova, as minhas provas são iguais às do Ministério Público[ ... ]. Outro 
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professor, por exemplo, defende que não temos que dar as matérias, [ ... ] Filosofia é 

importante[ ... ], cada um tem o seu perfil". 

O Professor P 1 também não percebe uma idéia integradora, mas pensa que deva existir 

uma no papel. Porém, admite, essa idéia que agora se busca, de um estudo mais solidário, 

mais humano, se ela está no papel , "nunca me foi transmitida". E assim continua: "[ ... ] eu 

acho que há uma natural preocupação com o social [ ... ], com a idéia de democracia mesmo, 

aquelas idéias padronizadas [ .. . ], mas que tivéssemos buscado um trabalho conjugado, com 

resultado final, não ... ". 

Finalmente, P2 manifesta-se dizendo que não há uma idéia integradora. Ao contrário, 

segundo a professora, "cada um puxa para sua matéria, é uma briga de foice ... ". 

Propositadamente, deixei falar os docentes que, das mais diferentes perspectivas, 

evidenciam a não-existência de uma idéia central integradora do cunículo . 

A pluralidade das manifestações dos professores confluem para a identificação de um 

currículo de coleção, no qual os conteúdos guardam uma "relação fechada" entre si e o 

conhecimento está organizado em uma proposta de ensino cuja especialização aumenta com o 

avanço na escolarização (DOMINGOS et al., 1986, p.152-153). 

Esta estrutura de cunículo pennite que cada professor, no seu campo, "dentro de 

certos limites, prescritos, siga um caminho próprio" (DOMINGOS et al., 1986, p.l52-153). 

Como foi mencionado anterionnente, é possível reafinnar, a partir desses argumentos, 

a estruturação interna da forma especializada de conhecimento do currículo: Estrutura de 

Conhecimento Horizontal , código de coleção e gramática de realização forte (BERNSTEIN, 

1998, p.202). Subjaz, implicitamente, então, a Estrutura de Conhecimento Hierárquico do 

discurso jurídico, que não transparece nem sequer quando é apresentada a pergunta relativa à 

hierarquia do conhecimento ensinado. 

4.7 Hieruquia do conhecimento ensinado 

A quinta questão aborda o conhecimento ensinado quanto à possibilidade de ele ser 

ordenado, de seguir uma detenninada hierarquia e de que tipo, se for o caso. 
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4. 7.1 Hierarquia do conhecimento curricular: do geral para o específico 

Com exceção de dois docentes, os demais entrevistados afirmam que o conhecimento 

ensinado segue uma determinada hierarquia, identificando, no cunículo do curso, uma 

hierarquia do geral para o específico, do teórico para o prático. 

Como o Professor P 11 observa, ao se referir ao cunículo do Curso de Direito, 

[ ... ] ele é extremamente hierarquizado. Ele parte do geral para o especial, [ ... ] do 
menos complexo para o mais complexo, do teórico para o prático. O prático, o 
especial é o coroamento, é lá no final[ ... ] Nesse sentido, ele é bem racionalista, ele é 
bem dividido. [ ... ] Primeiro vem a teoria geral , depois as teorias especiais, depois a 
prática, tanto que o Processo, ele vai entrar lá no final, que é o exercício[ ... ], que é a 
prática mesmo do Direito em movimento. 

Na mesma direção, o docente P7 argumenta que pnmeuo há uma formação 

humanística, uma formação de Teoria Geral do Direito, para depois começarem aquelas 

disciplinas que são mais gerais até as mais específicas. Segundo P7, esta é a ordem na 

Faculdade de Direito. 

O Professor P8 afirma que existe uma certa lógica interna do cunículo, do geral para o 

particular, e que isso foi pensado previamente. Como exemplo, no caso específico da área em 

que atua, do Direito Público, inicia-se com o Direito Fundamental, que é o Direito 

Constitucional, depois se passa para o estudo da atividade mais ampla em termos de aplicação 

da Constituição, que é o Direito Administrativo. 

Acredita, o mencionado professor, que isso também seja comum tanto no âmbito do 

Direito Penal quanto no do Direito Civil ou Direito Privado. Lembra que, no conjunto das 

disciplinas do cunículo, começa-se com as noções gerais do Direito Civil, por exemplo, e 

somente depois se passa ao Direito Comercial. Há disciplinas, no final, que estão incluídas em 

um âmbito mais específico, como o Direito do Consumidor. 

P5 interpreta a questão por outro ângulo e não concorda que exista uma hierarquia 

entre as disciplinas. Mas, ao final , sua fala converge com a dos demais entrevistados. 

Confonne seu argumento, as disciplinas foram colocadas de fonna a apenas seqüenciar a 

infonnação, mas não em termos de hierarquia, ou seja, de alguma mais importante que outra . 

Esta seqüência ocorre do geral para o particular, segundo a entrevistada. 
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4.7.2 Hierarquia do currículo: base referencial é o currículo, e não a hierarquia das leis 

O Professor P4 traz outros argumentos articulados à questão da hierarquia, que 

interpreta como hierarquia das leis. 

Admite a preocupação de começar com as noções mms genéricas e concluir com 

aquelas mais específicas, mas, em sua visão, isso acaba funcionando mal no currículo do 

Curso. 

Observa que, no início, o aluno aprende as noções gerais e, na seqüência, deveria 

haver um desdobramento dessa visão geral. No entanto, como não acontece, o aluno acaba, 

em sua visão, negando a importância do conhecimento teórico anterior, encaminhando 

resoluções casuísticas, empobrecidas, nas questões que lhe são propostas. 

Solicitado a exemplificar, declara que a Constituição protege a inviolabilidade do 

domicílio, ou seja, ninguém pode entrar na casa do sujeito sem consentimento dele ou, 

durante o dia, por ordem judiciaf09
. No Código de Processo Civil há um dispositivo que 

autoriza, por decisão judicial, entrar durante a noite. O aluno teria que identificar o conflito 

entre o dispositivo Constitucional e o Processual , considerando, então, que o primeiro é 

superior. Porém, o aluno acaba deixando de lado o estudo teórico inicial e aplicando a nonna 

que é inconstitucional para o caso . 

Este depoimento confirma a abordagem curricular que não considera a Estrutura 

Hierárquica do Conhecimento, nem tampouco as regras distributivas do dispositivo jurídico. 

4.8 Conhecimento fonte para os conteúdos a serem ensinados 

A sexta questão aborda os conteúdos do currículo, indagando se estes estão 

claramente estabelecidos e de onde são extraídos os conteúdos ensinados. 

209 O Professor P4 está se referindo ao art. 5°, XI da Constituição da República Federativa do Brasil , segundo o 
qual todos são iguais perante a lei, sem di stinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros res identes no País a inviolabilidade do dire ito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos te1mos seguintes : 
"XI - a casa é asilo invioláve l do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 
sa lvo em caso de fl agrante delito ou desastre, ou para pres tar socon o, ou, durante o dia, por detenninaçào 
judicial." 
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4.8.1 Currículo preestabelecido: conhecimento tradicional 

Observa-se, regra geral, um certo consenso entre os entrevistados, principalmente 

entre aqueles que ministram disciplinas consideradas profissionalizantes, sobre a existência de 

um currículo preestabelecido. 

Segundo P9, isso é secular na Faculdade. O currículo é pré-estabelecido e os 

professores devem ir "repassando". Cabe ao professor "adicionar outras coisas, para modificar 

um pouco, mas é preordenado, definido". 

P 11, professor substituto de Direito Civil, faz um comentário sobre os Programas das 

Disciplinas do currículo, focando em seguida o seu. Em sua perspectiva, os programas não 

estão muito claros, há títulos muito abrangentes. Assim, das quatorze linhas que possuía 

aquele que recebeu para ministrar, explorou-o, construindo, desta forma, o Programa 

específico de sua disciplina. Segundo suas palavras, 

Então eu inseri [ ... ] Contratos Bancários e eu vou inserir Contratos Eletrônicos [ .. .]. 
Isso virou cinco folhas de pontos [ ... ] Os pontos a gente é que tem que criar. Só [ ... ] 
o título geral [ ... ], isso aí é elaborado com base na legislação. [ .. . ] Porque ele segue, 
mais ou menos, a ordem codificada. [ ... ] Eu acredito que a elaboração seguiu, mais 
ou menos, a sistemática da legislação. É o que a gente imagina, a Comissão, quando 
organizou [ ... ]. Tanto que a maioria dos manuais e dos livros segue mais ou menos 
essa mesma ordem [ .. . ] Um título mais para cima, outro mais para baixo, mas, 
aproximadamente, isso aí. 

O Professor P4 afirma que os conteúdos trabalhados no Curso são basicamente do 

Direito Positivo. O roteiro que se seleciona em sala de aula é o roteiro da Lei sobre a qual se 

está tratando. Em seu caso, mais da Constituição, e os outros, as leis, a preocupação é grande 

em analisar o Código, tanto que muda a Lei , muda o currículo. Normalmente, os programas 

são balizados pela legislação. Discute-se pouca teoria geral. 

Outra professora, P3, ao se referir aos conteúdos do currículo de Direito Civil, afinna 

que ainda são estudados na Faculdade, Posse, Propriedade, Ocupação, como era visto há 20 

anos atrás. 

No entanto, no âmbito do Projeto Tribunos da Cidadania2 10
, que coordena, informa 

que os alunos trabalham no Núcleo de Estudo da Posse e Propriedade, aplicaram o Estatuto da 

2 10 O Projeto Tribunos da Cidadania, "projelo mãe", di vide-se em duas grandes partes . Na primeira, está o sub
proj eto da democrati zação do acesso à Justiça e, na segunda, o da capac itação. 
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Cidade ao Plano Diretor do Capão do Leão, estão fazendo regularização de posse, estão 

trabalhando com ocupação juntamente com a Prefeitura de Morro Redondo. 

Paradoxalmente, quando a Professora se refere à sua disciplina - História das 

Instituições Jurídicas - o faz de forma independente do Projeto. Tampouco faz referência à 

integração do Projeto com disciplinas do curso de graduação. 

Outro professor (P8) mostra um posicionamento inicial diferenciado com relação aos 

conteúdos programáticos de suas disciplinas, respectivamente, Direito Constitucional e 

Direito Administrativo. No entanto, sua fonte também é o Direito Positivo. Assim, o 

Professor P8 esclarece que, em tennos de Direito Constitucional e Direito Administrativo, ele 

próprio elaborou o conteúdo programático, submetendo-o, posteriormente, à apreciação dos 

Conselhos competentes, e eventuais modificações que considere secundárias, são realizadas 

por ele . 

Como seus referenciais, cita os do Direito Constitucional, que também são 

considerados os básicos da própria Constituição. Como exemplo, cita "[ ... ] a matéria mais 

importante [ ... ] a partir da própria disposição sistemática dentro do texto constitucional são os 

Direitos Fundamentais [ ... ] Por isso eu nunca inicio o Direito Constitucional por Direitos 

Fundamentais, por paradoxal que possa ser". 

A seguir, explica seus motivos: 

Como ela é a mais importante, ela é a última matéria [ ... ] depois que o secundário foi 
estudado, porque todo o secundário [ ... ] existe em função desse principal [ ... ] 
Especificamente [ ... ],eu falo da organização, da estruturação e do funcionamento do 
Estado primeiro, para depois entrar nos Direitos Fundamentais, mas [ ... ] fazendo a 
ressalva: o Estado se organiza e funciona de uma determinada maneira em função 
dos Direitos Fundamentais [ ... ]. 

Inicialmente, observo que os docentes entrevistados, responsáveis pelas disciplinas 

profissionalizantes do currículo, têm como fonte principal do seu ensino a própria legislação, 

o Direito Positivo Brasileiro. A partir deste, é realizado um processo de recontextualização e 

são construídos os programas e o currículo do curso, de acordo com seus objetivos e seu plano 

pedagógico. 

Os professores referem-se à pa1ie profissional do currículo como "previamente 

estabelecido", face ao ordenamento jurídico vigente que integra os programas das disciplinas. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

222 

O processo de recontextualização do Direito Positivo foi objeto de estudo em questão 

anterior, onde foi identificada a "transformação" da Estrutura do Conhecimento Hierárquico 

em Estrutura de Conhecimento Horizontal no currículo investigado. 

Neste sentido, é possível também identificar uma gramática forte, com uma sintaxe 

conceitual explícita, capaz de descrições empíricas relativamente precisas (BERNSTEIN, 

2000, p.l63) . 

4.8 .2 Currículo: outros conhecimentos agregados 

No desenvolvimento das entrevistas, docentes responsáveis por disciplinas 

consideradas formativas apresentaram aspectos dissonantes em relação às perspectivas dos 

programas a que se dedicam as disciplinas tradicionais. 

Assim, por seu turno, ao responder à questão, P6 opta por oferecer uma visão dos 

conteúdos que desenvolve. Expõe, então, que trabalha a hermenêutica, conceitos gerais da 

hermenêutica, de interpretação da lei , o uso da doutrina e da jurisprudência, que faz a crítica 

do sistema exegético e desenvolve a crítica da livre busca do Direito. Afinna que tem 

desenvolvido um tema, muito interessante, o Direito Alternativo e o uso do alternativo do 

Direito, com o objetivo de desmistificar o que se anda dizendo a respeito disso. 

Assim, primeiramente, o mencionado Professor considera que, hoje, as associações, as 

ONGs, são fonnadoras de Direito. Este é um ponto que lhe chama a atenção e que, conforme 

afirma, "combate um pouco a autocracia estatal na produção do Direito". 

Por outro lado, crê que muitos professores da Faculdade de Direito, muitos juízes e 

advogados têm uma visão equivocada do Direito Alternativo. Em seu entendimento, esse 

Direito não visa a posicionar-se contra a lei . 

A seguir, esclarece que, no processo hermenêutico, procura fugir dos processos 

tradicionais, ou seja, "o lógico sistemático, o etimológico, o racional". Desenvolve com os 

alunos o processo hennenêutico, o qual valoriza, identificando-o com "a lógica do razoável , 

desenvolvida há quarenta anos por Récassens Siches". 
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A professora P2, por sua vez, em sua disciplina Metodologia da Pesquisa, desenvolve 

uma prática pedagógica bastante distinta das demais, na faculdade. Segundo seu depoimento, 

o programa da disciplina em foco 

é uma coisa que não existe neste mundo, tu vais fazer metodologia e tu vais ver as 
regras da ABNT [ ... ]pensei [ ... ] não vou me render, vamos fazer uma coisa diferente 
e aí [ ... ] tu ficas sabendo que os alunos reclamam porque tu não estás vencendo o 
currículo, o programa[ ... ] as regras da ABNT [ ... ].Pesquisa jurídica não é citação!" 

Assim, a Professora P2, cujo trabalho tive oportunidade de observar em sala de aula, 

propôs, inicialmente, a leitura do livro Um discurso sobre as ciências, de Boaventura de 

Souza Santos. Após, colocou à disposição dos alunos, que se reuniram em grupos, alguns 

textos, como a peça de teatro O mercador de Veneza, de Shakespeare, letras de música, 

poesia, livros, quadros famosos para que os alunos estabelecessem uma relação com o Direito 

na sociedade atual e com o livro anterionnente lido do autor mencionado. 

Articulando esses últimos depoimentos à teoria bemsteiniana sobre o discurso 

Vertical, é possível identificar uma Estrutura de Conhecimento Horizontal com gramática 

fraca. 

De forma bastante distinta, o discurso relativo à parte profissional do currículo 

caracteriza-se como uma estrutura de princípios coerente, explícita e sistemática, 

hierarquicamente organizada . 

Parece:-me interessante destacar o que Bemstein (1999, p.274) afirma a propósito das 

realizações de um discurso Vertical, ou seja, estas dependem "de quem tem o poder sob sua 

classificação e enquadramento". 

4.8.3 Conteúdos ensinados- de onde são extraídos 

4.8.3.1 Direito Positivo como fonte dos conteúdos ensinados 

Ao ser solicitado para responder de onde são extraídos esses conteúdos, P9 informa 

que os professores seguem a linha do Código Civil , basicamente a estrutura do Código Civil, 
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ou seja, Pessoas, Pessoas Jurídicas, Bens, Fatos Jurídicos. Posteriormente, Direito das Coisas, 

Direito das Obrigações, Direito das Sucessões, que é dado com Direito de Família, na 

Faculdade. Nessa mesma linha, manifestam-se os Professores P4, P7, PIO e P11, afirmando 

que o Direito Positivo constitui-se a principal fonte dos conteúdos ensinados e a base de seus 

respectivos programas. 

Sobre de onde extrai os conteúdos ensinados, P 11 afirma que se inspira nos livros e 

materiais aos quais tem acesso. Estes, normalmente, são organizados de acordo com a 

legislação. 

Eu procuro pesquisar, se disponível, dois, três, até quatro autores, no mínimo, para 
preparar uma aula [ ... ] Eu vou abrir aquele ponto e vou ver o que os autores falam, 
vou misturar com a minha formação, com a experiência que eu tive com aqueles 
pontos, e vou tentar, aí, fazer uma seleção do conteúdo a ser ministrado . 

4.8.3.2 Evolução histórica da Ciência Jurídica como fonte dos conteúdos ensinados 

O Professor P 1 entende que os conteúdos estabelecidos do currículo são originados da 

própria evolução histórica da ciência jurídica. Evidentemente, menciona, há uma revisão 

periódica desses conteúdos. Os Departamentos mexem por influência da ciência, da doutrina 

e, paralelamente, da jurisprudência. Nessa tarefa, segundo o professor, são "desenterrados 

mortos", uma vez que, de uns sete a dez anos para cá, fala-se em terceirização, algo que já 

existia há algum tempo, mas num outro enfoque. 

É interessante observar o centro de atenção evidenciado pelo docente, ou seja, a teoria 

e sua evolução histórica . 

4.8.4 Programa tradicional como fonte referencial do conteúdo ensinado 

Nesta questão, observam-se di stintas posições em um continuum. Há professores que, 

ao assumir o programa tradicional como fonte, o mantêm e seguem à risca por longos anos, e 

outros que o consideram como referência mais fl exível, procurando ajustá-lo à realidade 

socia l, cultural e política. 
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Assim, P3 informa que, quando fez o concurso para o cargo de professor universitário 

na Faculdade, recebeu os pontos que o antigo professor tinha para dar suas aulas. Utilizou 

esse roteiro para estudar para o concurso. Posterionnente, com a reforma curricular de 1996, 

implementada em 1997, a citada docente reviu os conteúdos do programa da disciplina. 

Parece-me importante destacar o contraste da dimensão temporal e da base social da 

estrutura de conhecimento com relação às diferentes posições aqui aludidas . 

Há, ainda, os que, após a reprodução do Programa por alguns anos, o revêem 

posteriormente, em uma perspectiva inovadora, como é o caso da Professora P3, responsável 

hoje por uma importante pesquisa na Faculdade. 

A Professora P2, com sua prática pedagógica concreta na disciplina de Metodologia da 

Pesquisa, antes mencionada, demonstra um posicionamento mais inovador. 

4.9 Controles internos e externos 

A sétima questão da entrevista interroga sobre a existência de controles tanto internos 

quanto externos sobre os conteúdos ensinados no curso. Neste sentido, questiona com relação 

a influências sobre o que é ensinado, tanto provenientes do plano externo, como as do 

Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, da Ordem dos Advogados do 

Brasil , do Exame Nacional de Cursos (Provão), da Comissão de Especialistas, dos Conselhos 

Regionais de Classe ou, ainda, do plano interno, como as do Colegiado de Curso. Procura 

saber, também, se há discussão entre os diferentes Departamentos em relação ao que deve ser 

ensinado . 

Nesta questão, houve consenso entre os docentes entrevistados. Estes concordam com 

a existência de um controle externo, às vezes evitando a palavra "controle", preferindo 

"amenizá-la" com expressões como "influência externa", "controle indireto" ou 

"balizamento". Também concordam com relação ao controle interno; no entanto, quanto à sua 

inexistência ou quase ausência. Relativamente à discussão entre os Depatiamentos sobre os 

conteúdos a serem ensinados, o consenso também se constrói na posição negativa. 
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4.9.1 Controle externo 

4.9 .1.1 Controle formal institucional sobre o currículo 

A Professora P 1 O fala em um controle formal, institucional: " [ ... ] o próprio MEC, 

quando estabelece as diretrizes dos cursos, tem aqueles conteúdos mínimos, tudo isso é 

fiscalizado. Quando a equipe de avaliação do MEC vem fazer avaliação do curso, eles 

examinam isso, pegam as folhas, os registros, tudo é fi scalizado". 

4.9.1.2 Controle sobre o conteúdo a ensinar, a pedagogia e a avaliação 

Como afirma P2, "[ ... ] não há controle externo, mas uma influência externa muito 

grande". 

A seguir, a Professora refere-se à sua experiência pessoal. 

Em Privado, por exemplo [ ... ] faz duas semanas que eu assumi [ .. . ] eu tenho que me 
dar conta do que eles vão precisar [ ... ] para a Prova da Ordem[ ... ] Porque se formam 
e em seguida fazem a Prova e aí eu tenho que estar atrelada a uma coisa que eu 
condeno [ ... ] Não que eu condene a Prova da Ordem no todo, mas a forma, ela está 
sendo formulada da pior fo1ma possível [ .. . ]. 

E continua a Professora P2: "Acho que tem que ter seleção mesmo, mas, então eu 

tenho que cumprir isso aí e é dificil. Então é uma influência externa, o MEC [ .. . ]. O MEC vai 

pedir, tens que ver isso [ .. . ]. 

É possível perceber um controle externo que influencia a definição e transmissão de 

conhecimentos considerados válidos e sua avaliação, como a realização válida desse 

conhecimento. 

Para a Professora PS , o controle externo fo i, de cet1a fonna, o que desvÍ11uou um 

pouco a idéia da última reforn1 a do curso. Considera que a idéia de montar um currículo novo 

teve de ser parcialmente revista para atender ex igências desse tipo de controle, uma vez que 
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precisaram dar conta de conteúdos e respostas para a avaliação. "Isso influenciou muito [ ... ] 

nem tanto a maneira em que o currículo existe, mas a maneira como ele é abordado pelo 

professor". 

A mencionada docente evidencia, em seu depoimento, um tensionamento entre o 

inicialmente planejado e os rumos tomados na última reforma do curso estudado, 

prevalecendo a orientação ao atendimento de demandas externas do mercado profissional. 

Este fato, confonne identifica PS, tem conseqüências sobretudo regulatórias . 

A Professora exemplifica, tomando como referência a sua prática pedagógica: 

Quando faço uma prova, se eu puder colocar algumas questões semelhantes às que 
eles vão enfrentar, sem perder [ ... ] aquela idéia de que ele tem que aprender a 
escrever, que a questão dissertativa é fundamental. Eu coloco uma, duas questões 
objetivas[ ... ] eu tenho essa maneira de avaliação de que eu não posso fugir[ ... ]. 

Ao comentar a experiência de outros docentes na Faculdade face à situação, registra: 

"E há professores que ficaram muito preocupados com essa avaliação externa e realmente têm 

preparado o seu aluno para sair bem nos concursos" (P5). 

O Professor P 11 leva em consideração critérios utilizados em Concursos, no Exame da 

Ordem e no Provão, principalmente na questão da avaliação. Assim, pondera: 

Eu vou fa zer uma prova dentro daquele conteúdo. Eu vou questionar [ .. . ]aquilo que 
eles vão encontrar na realidade. Então, eu vou olhar provas da Ordem, vou olhar 
provas de concursos, vou ver o que está sendo perguntado. [ ... ] Vou tentar avaliá-los 
naqueles pontos em que eles vão ser avaliados fora da Faculdade [ ... ] nesse sentido, 
eu procuro inserir, contextualizar o ensino (P li). 

Por outro lado, vê que algumas questões estão sendo muito abordadas em concursos. 

Assim, fala aos alunos: "Isso aqui, na prática, até vocês não vão encontrar, mas vocês têm que 

saber". 

Além da questão sensível do controle presente no currículo e na prática pedagógica, 

tendo como referência as diretrizes curriculares emanadas pelo MEC, o Provão e as 

exigências do mercado de trabalho profissional, é interessante observar a ênfase na teoria, de 

forma dissociada da realidade social, como é possível se depreender, especialmente do último 

depoimento. Parece-me interessante observar, ainda, aspectos relativos à competitividade do 

mercado presentes na instituição educativa, bem como o modo como estes afetam o discurso 

regulativo da instituição estudada. 
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4.9.1.3 Controle compromete autonomia acadêmica 

O Professor P7 relaciona a questão à autonomia acadêmica. Assim, menc10na as 

Portarias Ministeriais que definem as disciplinas as quais devem obrigatoriamente constar e, a 

partir daí, há um direcionamento dos Concursos. 

A OAB, o Ministério Público, a Magistratura sempre direcionam os concursos, ou 
os cursos, para essas disciplinas. Então, eles controlam lá na outra ponta. O 
Ministério controla de urna, dizendo quais são, e a OAB controla da outra, dizendo: 
eu vou cobrar isso. E cobra. Há um controle dos órgãos de classe, de todos os lados. 

Assim, entende que não há autonomia ou, dizendo de outra forma, que a autonomia é 

limitada. Segundo suas palavras: 

Não há autonomia. A autonomia está onde? Em ter opinião sobre aquilo que o MEC 
manda fazer, ou sobre aquilo que a OAB está cobrando no Exame de Ordem. Então, 
essa é a autonomia que nós temos, fora disso não há autonomia. 

4.9.1.4 Defesa do controle externo 

Uma das docentes entrevistadas, P3, faz considerações sobre seu posicionamento com 

relação à importância do controle externo e acerca da mudança de perspectiva sobre o Provão. 

Entendia que o princípio de haver controle externo era positivo, e assim via o Provão. 

Mas, agora, conforme suas palavras, "como surgiu professor[ ... ] querendo fazer preparatória 

para o Provão [ ... ] acho que já desvirtuou tudo". Embora admitindo este fato, considera que a 

OAB é um instrumento importantíssimo no processo de avaliação: "a OAB é um instrumento 

importantíssimo, ela (OAB), mais do que ninguém, sabe o que [ ... ] o aluno do Direito precisa, 

ela sabe o que o mercado precisa[ ... ]". 

A Professora P3 faz alusão ao crescimento vertiginoso de Cursos de Direito no Brasil, 

os quais, em sua maioria, pertencem à rede privada, valorizando a atuação da OAB: "A OAB 

está preocupada com o ensino jurídico que caiu demais, porque, do jeito que está, você abre 

uma Faculdade de Direito em cada esquina, e aí é um honor, isso descredibiliza a profis ão 

[ ... ]". 



• 

• 

•• 

• 

• 

• 

229 

Finalmente, reitera seu pronunciamento favorável ao controle externo, alegando a 

necessidade de transparência com a utilização de recursos públicos: "Eu acho que tem que 

haver controle externo sim [ ... ] a comunidade tem que saber onde é que ela bota o dinheiro 

dela e como está sendo usado [ ... ]porque todo o mundo paga" (P3). 

É interessante observar o modo como confluem no depoimento da docente as questões 

relativas à qualidade do ensino jurídico, sua avaliação e as necessidades do campo 

profissional, do qual a Ordem dos Advogados do Brasil assume uma posição de legítima 

liderança. Sem querer, neste momento, polemizar o potencial de contribuição do mencionado 

órgão para a qualidade do ensino jurídico, destaco apenas a orientação prevalecente para o 

valor extrínseco do currículo, para os conhecimentos, destrezas e habilidades exigidas pelo 

mercado de trabalho . 

4.9.2 Controle interno 

A Professora P3 argumenta que deve, primeiro, haver controle interno. Mas que, na 

prática, existe muito pouco controle, no âmbito da Faculdade. 

Juntamente com os Professores P2 e P7, a citada docente integra o grupo de 

entrevistados que afirma existir controle interno na Faculdade. 

4.9 .2.1 Controle departamental para apoio aos docentes 

A Professora P2 observa a existência de algum controle interno na Faculdade, 

destacando que seria importante que ele fosse, inclusive, maior, dada a especificidade do 

momento. Segundo sua perspectiva, os Departamentos estão "muito desfalcados". Há muitos 

professores afastados, muitos professores substitutos. "Então [ ... ], o que deveria ser uma 

organização finne dos Departamentos, não está sendo [ ... ]" . 

Cita a ajuda que teve de um docente da Faculdade para resolver problemas em uma de 

suas disciplinas, já que estava em início da can·eira do magistério superior: "[ ... ] foi quem me 
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salvou, várias vezes, problemas que eu tinha em LPJ, ele acertava[ ... ]; o pessoal está entrando 

e não está sabendo. Esse controle[ ... ] maior é que está faltando, deveria haver". 

4.9.2.2 Controle para produção acadêmica e científica do docente 

A Professora P3 argumenta que o pnmetro controle tem que ser de dentro da 

Faculdade, mas que há muito pouco controle. Paralelamente, destaca a importância de manter 

a autonomia do professor, que, por sua vez, entende, "tem que ter responsabilidade, [ ... ] tem 

que ser cobrado". 

Reportando-se à questão acadêmica, à sua experiência relativa aos seus estudos de 

doutoramento, afirma: 

[ .. . ]Todos os professores da Espanha são[ ... ] acadêmicos, não tem um juiz, não tem 
um promotor, não tem um advogado [ ... ] todos se dedicam à carreira acadêmica e a 
qualidade é excelente, a produção excelente. Não valem porque são doutores , valem 
pelo que produzem, o que pesquisam[ ... ], quantos alunos eles tutoram [ ... ] 

Entende que este deveria ser um controle importante. Assim, afinna P3: "acho que 

esse é o ponto fundamental, professor que não se prepara, professor que não pesquisa [ ... ] que 

não se envolve com o aluno [ ... ]" . 

4.9.2.3 Controle dos conteúdos ministrados e não-ministrados 

Há referências dos entrevistados sobre controle interno relativo a conteúdos 

desenvolvidos em sala de aula feitos por meio da conferência das listas de chamada, por parte 

do Chefe de Departamento, de revisão de conteúdos no sentido de evitar duplicação de 

esforços de docentes, bem como de conteúdo desenvolvido com os alunos. Há referências 

igualmente de avaliações sobre o cumprimento de conteúdos face à preocupação de preparar 

os alunos para o bom desempenho no Exame Nacional de Cursos. 

Na perspectiva do Professor P7, existe controle interno. Lembra a ação da antiga 

Coordenadora do Colegiado e agora do atual Coordenador. Este controle, segundo P7, se dá, 

especialmente, mediante folha de chamada. "Há um controle do que está sendo dado e do que 
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não está sendo dado". Lembra, inclusive, uma idéia em andamento, "de fazer um reexame do 

conteúdo programático das disciplinas, para evitar que um dê a matéria que o outro está 

ministrando, ou que outro vai desenvolver, enfim, este tipo de si tuação, mas há um controle, 

sim". 

Em contraposição, a Professora P5 afirma que não há controle. No entanto, ao 

continuar refletindo sobre a questão, ocorreu-lhe que, neste ano, o Chefe do Departamento 

propôs reuniões didáticas para fazer uma avaliação sobre o cumprimento do conteúdo 

programático por parte dos professores. Esse Chefe de Departamento considerou o fato de que 

o Provão do MEC ocorre num estágio do curso em que o aluno não terminou ainda alguns 

assuntos. Então, fala a Professora P5 , 

Se nós deixarmos ele (o aluno) ainda com "déficit" em razão de conteúdos 
programáticos não-cumpridos, ele vai chegar na hora da avaliação com uma 
dificuldade redobrada, além daquela inerente ao próprio momento do Provão [ ... ] O 
Pro vão é feito em junho e o aluno termina o curso em dezembro . 

Tendo em vista esse fato, o chefe do Departamento começou a fazer uma avaliação 

interna, em nível departamental, para "cobrar do professor que ele tem que terminar, nem que 

ele faça em forma de seminário, simpósio, que ele faça uma ficha de avaliação, porque às 

vezes, realmente, devido ao tempo [ ... ]não se consegue cumprir". 

Os depoimentos dos docentes evidenciam, regra geral , uma série de controles 

administrativos internos que visam controlar o cumprimento de conteúdos curriculares com 

vistas, principalmente, ao desempenho dos alunos no Exame Nacional de Cursos promovido 

pelo MEC. 

4.9.2.4 Controle acionado por situações de conflito 

No entendimento do Professor P 11 , o controle interno da Faculdade é um controle 

indireto, estabelecido eventualmente na busca da solução de problemas, de situações de 

conflito de tipo admini strativo-acadêmico . 
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4.9.2.5 Ausência de controle interno 

Os demais entrevistados entendem que não há controle interno. 

Como o Professor Pl afirma, "se existe, nunca fui provocado para isso [ ... ] eu não fui 

controlado, nunca me perguntaram sobre conteúdo, sobre a minha experiência [ ... ] Deveria, 

mas nunca fui" . 

4.9.3 Comunicação entre Departamentos sobre o que deve ser ensinado 

Sobre a existência de discussão entre os diferentes Departamentos em relação ao que 

deve ser ensinado, a maioria afinna que não há. Apenas duas professoras fazem alguma 

referência neste sentido. Apesar disso, suas falas evidenciam a precariedade de comunicação 

interdepartamental . 

4.9.3 .1 Reuniões para definir conteúdo programático de Direito Civil 

A Professora P5 se lembra de uma reunião, há alguns anos, com os professores de 

Direito Civil. Direito Civil I tinha um conteúdo enorme, um conteúdo extremamente teórico, 

histórico, e alguns professores desse grupo estavam com uma discussão grande: uma parte 

queria que continuasse como estava, e outra lutava para enxugar, alegando que era perda de 

tempo. A discussão evoluiu até chegarem a um ponto comum. Foram definidos tópicos para, 

posteriormente, serem desenvolvidos. 

Acredita a mencionada docente que, outros Departamentos, na época da Reforma, 

devem ter discutido e decidido o que deveria fazer parte do conteúdo das di sciplinas e o que 

deveria ser eliminado . 
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4.9.3.2 Núcleo de ensino, pesquisa e extensão- centro de discussão do Ensino Jurídico 

A Professora P2, por sua vez, mesmo afirmando que não existe hoje este tipo de 

discussão, informa que, quando entrou para o quadro docente da Faculdade, havia sido criado 

o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, cuja idéia básica era criar um centro de discussão 

sobre o ensino jurídico. Em parceria com a Faculdade de Educação, foi pensada a promoção 

de um curso de fonnação docente: docência do ensino superior. 

Agora [ ... ] como a coisa é estanque! A gente tem que criar um curso de extensão 
para ali debater[ ... ] mas no momento não tem, a não ser as conversas dos conedores 
que eu sinto, assim, alguns professores que entraram há pouco tem muita vontade de 
mudar, mas poucos. 

4.9.3.3 Pauta burocrática das reuniões de professores, falta de espaço físico para docentes, 

cultura de departamentalização 

O Professor P 11 comenta que está trabalhando há quase um ano na Faculdade e que, 

nesse período, foram promovidas apenas duas ou três reuniões, com uma pauta plena de 

problemas burocráticos e formais , como o preenchimento do Relatório Anual de Atividades 

Docentes. Alega que, além de não possuírem uma sala de professores, não há espaço livre 

para interação, para discussões. Até porque há uma cultura de muita departamentalização, no 

sentido de que "eu ensino Civil, o outro ensina [ ... ], então a gente não senta para se 

comunicar. Isso também faz parte da cultura" . 

4.10 Integração das disciplinas do currículo e dos conteúdos em cada disciplina 

A oitava questão da entrevista aborda a integração das di sciplinas do currículo e dos 

conteúdos em cada di sciplina . 
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4.1 0.1 Integração entre as disciplinas do currículo 

A ma10na dos entrevistados afirma que não há integração entre as disciplinas do 

currículo. Vários argumentos são trazidos pelos entrevistados, como a falta de um Projeto 

Pedagógico do Curso e de uma cultura de interdisciplinaridade, o isolamento do trabalho 

acadêmico e problemas de comunicação advindos da própria estrutura departamental. 

A princípio, poder-se-ia compreender o isolamento do trabalho acadêmico de forma 

que pudesse abranger tanto a falta de integração entre disciplinas de diferentes Departamentos 

como a de idênticos departamentos. Tanto uma fonna como a outra pressupõem um processo 

comunicativo entre os responsáveis pelas respectivas disciplinas e condições institucionais. 

No entanto, como as disciplinas de diferentes departamentos e seus respectivos 

docentes integram di stintas posições em uma estrutura organizacional, a falta de integração 

entre elas e eles será identificada como problema relativo à estrutura departamental. 

Assim, o isolamento acadêmico será identificado neste trabalho no âmbito intra-

departamental. 

4 .1 0.1.1 Projeto Pedagógico 

A Professora PIO, frente ao tema da integração, identifica a falta de um Projeto 

Pedagógico para o curso. 

Uma das coisas que nós lamentamos é que esse currículo novo [ ... ] não tenha sido 
acompanhado de um Projeto Pedagógico e ele tenha ficado praticamente [ ... ] no 
papel , porque, na verdade, nós nunca nos sentamos, os professores todos, para 
analisar os conteúdos dessas disciplinas, integrar umas com outras . Então, ficou um 
trabalho capenga [ .. . ] nós poderíamos ter aproveitado aquela oportunidade para fazer 
um trabalho completo[ ... ]. Essa nova revisão agora seria muito mais fác il" (PIO). 

4.1 0.1.2 Isolamento do trabalho acadêmico 

Admite o Professor P 11 , que não há o que se pode1ia efetivamente chamar de 

integração. Um exemplo, confonne cita, é o caso da Sociedade. Na disciplina Direito 
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Comercial (1 ° Departamento), estuda-se Sociedade, os tipos de Sociedade, e na disciplina 

Direito Civil (1 ° Departamento) está o Contrato de Sociedade. Não há essa comunicação, fala 

o mencionado Professor. 

Neste sentido também se manifesta a Professora PIO: "Na verdade, eu não sei como o 

professor de Processo Civil aborda as questões relacionadas com a minha disciplina (Direito 

Civil - Família e Sucessões) e eu não sei para que o conhecimento que eu estou dando, na 

parte básica da minha disciplina, vai servir para a dele" . 

Reporta-se a algumas tentativas isoladas, de integração do Direito Civil com o 

Processo Civil. Para tanto, convidou um professor de Direito Constitucional para tratar de 

aspectos do Direito de Família em sua disciplina2 11
. 

Mostrando-se preocupada com o isolamento do trabalho acadêmico na Faculdade, a 

Professora P 1 O continua: 

[ ... ] esses dias, um aluno que está fazendo a AJURIS [ .. . ] me disse que o 
conhecimento básico eles têm, o que fazem lá é interligar as disciplinas, ou seja, nós 
poderíamos fazer isso aqui [ ... ] requer um trabalho de conscientização muito grande, 
que os professores sentem e preparem os seus conteúdos em conjunto . É um 
trabalho muito ousado, muito grande ... (P I 0) . 

O Professor P 11 entende que a própria estrutura departamental prejudica essa 

possibilidade. Além disso, observa, não há uma cultura de interdisciplinaridade. Este 

argumento também é utilizado pela Professora P 1 O. Em seu entendimento, os grandes pilares 

de Direito Civil, ou seja, Família, Propriedade e Contratos, de certa forma estão regulados na 

Constituição. Quando a Carta Magna fala em função social da propriedade, quando trata da 

ordem econômica e financeira, passa pela parte dos Contratos, quando trata do Direito de 

Família, do casamento, da união estável , da igualdade entre os fi lhos, da adoção, evidencia 

que não podemos mais trabalhar Direito Civil sem o Direito Constitucional. 

O Professor P 1 mostra em seu depoimento esta falta de integração, citando em sua fala 

disciplinas de diferentes Departamentos, ou seja, Direito Civil , do primeiro Departamento, e 

Direito do Trabalho, do segundo. 

Em tese, o cmTículo é montado com essa finalidade [de integração] [ ... ] se isso 
efeti vamente ocon e [ ... ] Quando eu falo em contrato do Direito do Trabalho, eu 
agrego uma infom1ação que eu tinha [ ... ] do Direito Civil , que é onde tem contrato 
também. Isso, honestamente, eu nunca fi z, nunca fi zeram comigo. Então , se isso 
[integração] rea lmente acontece, eu não sei. 

211 A disciplina Direito Civil integra o I 0 Departamento da Faculdade, e a de Direito Constitucional, o 3°. 
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Nesta direção, também manifesta-se o Professor P8, entendendo que 

[ ... ] sobre os conteúdos em cada disciplina eu não posso comentar porque eu 
desconheço, por exemplo, o conteúdo das disciplinas referentes ao Departamento 
dos outros, que não do meu próprio[ ... ] Não existe nenhum tipo de ligação para esse 
tipo de discussão [ ... ] No Departamento, informalmente, existe exatamente a 
tentativa de um professor não trabalhar aquelas questões eventualmente trabalhadas 
por outro[ .. . ] (P8). 

Já o Professor P4 entende que esta é uma questão histórica: "eu nunca participei de 

uma discussão dessas. Mesmo naquela fase de reforma curricular, não se teve uma discussão 

muito rica neste propósito". 

4.1 0.2 Integração dos conteúdos no interior de cada disciplina 

Quanto à integração dos conteúdos em cada disciplina, observa-se também uma 

aproximação das respostas dos entrevistados. 

4.1 0.2.1 Integração ancorada na lógica nonnativa 

O Professor P 11 aborda a questão tendo como referência o conjunto de disciplinas de 

Direito Civil, ou seja, Direito Civil I, li, III, IV e V. Entende que essas disciplinas estão 

integradas numa lógica interna. 

[ ... ] é integrada [ ... ] há uma lógica da teoria para a prática, do geral para o especial, 
Os alunos vêem a teoria introdutória, depois [ ... ] a parte geral e, depois [ .. . ] a 
seqüência da lei [ .. . ] as Obrigações [ ... ] os Contratos [ ... ] Direitos Reais [ ... ] Direito 
de Família e Sucessões[ .. . ] coincide com a lógica normativa (P 11) . 

4.1 0.2.2 Expectativa integradora 

Aproximando-se do posicionamento já exposto do Professor P 11 , da existência 

de uma lógica integradora, embora com enfoque distinto, apresenta-se o argumento do 

Professor P9, que se refere a uma "expectativa integradora". Segundo suas palavras, 
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[ ... ) os alunos partem lá no primeiro ano de uma matéria muito básica, se 
acostumando com a idéia do enfrentamento, depois, da disciplina mais 
especializada, dentro de cada tópico, que seria o Direito Civil, Constitucional, a 
própria Filosofia do Direito [ ... ] dá uma visão geral, nós temos matéria introdutiva, 
que se chama Introdução à Ciência do Direito, eu acho que ela se integra com todas 
as outras [ ... ] (P9). 

Indagado sobre se existe uma idéia de integrá-la, responde afirmativamente: "existe 

uma idéia, ainda que não seja uma idéia integradora entre os Departamentos para discutir, 

mas, por si só, ela se integra. Uma não pode ser dada sem a outra, porque falta conhecimento 

ao aluno [ .. .]. 

4.1 0.2.3 Comunicação seqüencial de conteúdos 

O Professor P5 respondeu à questão, fazendo menção aos professores que têm 

preocupado em passar as informações daquilo que ficou, para os professores que lhes seguem, 

procurando minimizar a descontinuidade. 

O Professor P7 afirma que os conteúdos dentro de cada disciplina estão integrados, 

pois há sempre uma relação lógica. "Parto do conceito de Direito Administrativo, a partir dali 

vou buscar as pessoas que atuam, vou buscar os fatos, os serviços [ ... ] então há uma lógica, há 

um sistema". 

4.1 0.2.4 Integração concebida a partir do desenvolvimento histórico 

O Professor P 1 esclarece que, no caso de Direi to do Trabalho, houve a preocupação de 

construir um programa evolutivo. "Começa na pré-história, vem evoluindo a idéia de trabalho, 

passa para a idéia de utilidade, valor econômico [ ... ] o programa está montado assim" . 
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4.1 0.2.5 Compartimentalização de conteúdos 

Segundo a perspectiva da Professora P2, o programa de Direito Internacional Privado 

apresenta uma compartimentalização acentuada. Trata de Pessoa Jurídica, cujo tema implica 

enfocar empresa monopólica; de Direito de Família no âmbito internacional, fazendo aí um 

salto imenso e, finalmente, de pessoa fisica. Acredita que deveria ser revisto de forma a 

buscar a integração de conteúdos . 

Nesta perspectiva, o Professor P4 afinna que as disciplinas não têm uma unidade, 

podendo, em alguns casos, até ser contraditórias internamente. 

4.11 Conhecimento curricular: conhecimento sagrado? 

A nona questão da entrevista indaga ao professor se ele considera o conhecimento 

oferecido nas diferentes disciplinas algo "sagrado", que deve ser conquistado pelo esforço 

individual. 

Os docentes entrevistados dividem-se, ao responder. 

4.11.1 Conhecimento sagrado: busca indispensável 

Há os que respondem afirmativamente, como os Professores P 1 e P8 . Este último, que 

está retomando de afastamento para Doutorado no exterior, afinna que, no seu caso 

específico, da sua experiência, o conhecimento se deveu a condições de subir até o sagrado 

com o seu esforço pessoal. Evidentemente, res alva o mencionado professor, esse esforço 

envolve a participação de outras pessoas, mas essa participação deriva também de vontade 

pessoal, de vontade de contato . 

Observa o Professor P8 que, nos trabalhos de concursos para Magistratura, Ministério 

Público, via de regra, ao menos nos casos de ex-alunos seu , são alunos que 
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independentemente da realidade do curso que realizaram, eles passaram nesses concursos, ou 

seja, deve-se muito mais a fatores individuais do que os fatores institucionais. Significa dizer, 

não dependiam materialmente do curso que realizaram, nem da qualidade dos cursos. No seu 

caso pessoal, esclarece, aconteceu fato similar. 

O Professor P 1, por sua vez, entende que o aluno precisa, individualmente, buscar o 

conhecimento sagrado, que isto é indispensável. Caso contrário, ele terá uma lacuna na sua 

estrutura profissional , na sua consciência, não vai andar . 

Nesse sentido, afinna o Professor P8 que "existem dois modos de estudar Direito: 

estudar ou para o professor, ou para si. Quem estuda para o professor, provavelmente vai 

estudar menos do que aquele que estuda para si. E isso faz diferença". 

As manifestações dos docentes traduzem características de uma Pedagogia Visível 

Autônoma, legitimada, de acordo com Bemstein (1996, p.l26-127), pelas possibilidades 

peculiares do conhecimento jurídico em si. Neste sentido, da perspectiva dos Adquirentes, 

como se colocam os respondentes, esta Pedagogia apresenta-se como recurso para lograr 

posições de classe. 

A idéia do sagrado revela-se, aqui, de forma inversa à perspectiva durkheimiana 

estudada por Bemstein (1996, p.21 0-224; 1998, p.l 08-113). É estreitamente ligada à idéia do 

mercado profissional , ao esforço individual e à competitividade, bastante distinta da 

construção do interior para criar uma forma particular de mundo. 

4.11 .2 Conhecimento exigido no plano curricular e conhecimento exigido no campo 

profissional 

Outros respondem negativamente, como PS, que afinna que esse conhecimento 

oferecido nas diferentes disciplinas não tem a característica de ser sagrado, de ter o acesso 

daqueles que são espírito de luz. "Observa-se que se existir esforço, todos conseguem". 

Entende que é muito fácil fazer uma Faculdade de Direito, "dificil é chegar e ser um 

profissional , ou seja, na área que escolher, seja a Magistratura, Mini stério Público, Advocacia, 

Magistério, ser um profissional completo [ ... ]". 
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Embora de uma outra perspectiva, a manifestação da docente converge, em seu 

posicionamento, em direção aos professores antes mencionados. 

Em seguida, a docente manifesta uma certa frustração com relação ao resultado 

intrinsecamente pretendido para o currículo: "Às vezes, a pessoa termina o curso, é um 

reprodutor de infonnações sem que ele tenha conseguido assimilar aquilo que a gente queria 

passar para ele em termos de formação , de profissional, de ser humano. E isso eu acho que a 

gente às vezes não consegue fazer" . 

A seguir, comenta sobre o distanciamento entre o Direito e a sociedade. 

Eu acho que as pessoas criam este estigma mais do que ele realmente existe [ ... ] O 
Direito é voltado para a sociedade [ ... ] nós jamais poderíamos imaginar que esse 
nosso vocabulário, que às vezes parece um "jurisdiquês", que as pessoas não 
entendem, possa dificultar ou trazer limites nas relações humanas. 

Tal manifestação leva a refletir sobre o tipo de Pedagogia desenvolvida no curso, em 

meu entendimento, a partir dos dados colhidos, uma Pedagogia Visível Autônoma, tensionada 

por uma Pedagogia Visível Orientada pelo Mercado. 

4.12 Assistência Judiciária 

Conforme mencionei anteriormente, desenvolvi observações na Assistência Judiciária 

da Faculdade de Direito estudada, durante parte do mês de outubro de 2002, ou seja, nos dias 

16 e 30 e nos dias 06 e 12 de novembro do mesmo ano. Durante este período, tive a 

oportunidade de realizar contatos infonnais com alunos, professores e funcionários e pessoas 

da comunidade que ali procuravam atendimento . 

Neste órgão, os alunos do Curso de Direito da UFPel realizam estágios curriculares 

sob a supervi são direta de seus docentes. Há uma demanda externa de cerca de cinqüenta 

pessoas por di a, das quais apenas uma parcela, em torno de vinte, é atendida, seguindo-se a 

ordem dada pela sistemática de fichas. O movimento interno, por vezes, é bastante intenso, 

uma vez que o tipo de trabalho desenvolvido implica entrevistas, recebimento e análi se de 

documentos, estudos dos casos concretos e devidas orientações e providências. Embora tenha 

procurado junto à secretaria do órgão, responsável pela recepção das pessoas e distribuição 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

241 

das fichas de atendimento, não consegui dados estatísticos relativos aos serviços prestados 

pelos estagiários. 

Realizei, também, em novembro, uma entrevista com a Assistente Social da 

Universidade, que desempenha suas funções na Assistência Judiciária. Procurei, nessa 

ocasião, conhecer o tipo de trabalho realizado, os objetivos e a articulação de seu trabalho 

com as demais atividades do órgão. 

Os dados colhidos apresentam-se muito ncos. No entanto, para não me estender, 

procurarei me ater aos que contribuem mais diretamente aos objetivos deste trabalho. 

A seguir, foco, então, de forma sucinta, a entrevista realizada com a Assistente Social. 

Inicialmente, a respondente fala sobre a finalidade deste espaço da Faculdade de 

Direito e das pessoas que atende: 

Bem, o nosso objetivo, o nosso serviço é atender a comunidade 
sócioeconomicamente carente e que não tem acesso ao ensino, que não tem a 
informação. Muitas vezes esse cliente chega até nós sem saber o que fa zer. Já 
passou por vários locais, por vários serviços, por várias instituições e ele não sabe, o 
último recurso é a justiça. 

Sobre as consultas, assim se manifesta a entrevistada: 

Nós chamamos de consulta aquele primeiro atendimento jurídico, o estagiário 
detecta que há uma falta de informação do cliente e ele é encaminhado para mim, 
então eu sento e nós começamos a conversar. Começamos do zero, o zero que eu 
digo é assim, como é que constituem uma família, se trabalha, qual a atividade 
profissional , qual a qualificação, então depois a outra parte. 

Sobre as pessoas que costuma atender, afirma: 

Em geral são mulheres que vêm, bom aí depois vai ter o retomo. Só que neste 
retomo ele já mudou o cenário. Mudou porque talvez tenha se dado conta como é 
que vai viver de uma pensão alimentícia, se muitas vezes por ser uma população 
carente, a pensão vai se resumir a quarenta a sessenta reais para um grupo familiar 
de cinco ou seis pessoas . 

Comentando sobre seus encaminhamentos, alega: 

A pessoa chega como um comprometimento emocional severo, não [ ... ] consegue 
relatar a sua real situação, mas, primeiro, o que ela tem que fazer? [ ... ] Ir a um posto 
de saúde, relatar algumas coisas para depois tomar uma atitude [ ... ] As pessoas vêm 
até nós e pensam que vamos resolver em um dia [ ... ] a tramitação não ocorre de um 
dia para o outro. 

Sobre os tipos de atendimentos mais comuns, a respondente infonna que não possui 

dados, mas pensa que, em grande parte, são questões de família. Assim se expressa: "Nós não 

temos nenhum tipo de dados que possam nos garantir que oitenta por cento da nossa demanda 
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é da família [ ... ). Quando nós começamos a ouv1r nosso cliente, ele começa a ter outros 

desdobramentos, mas, em si, é a separação, é o desemprego, é a traição [ ... ]". 

A entrevistada exemplifica uma situação: 

Então ele chega até nós pedindo, ele usa uma fala bem simples, dizendo "quero 
separar". Depois que chega até nossos estagiários, essa separação já passa a ser na 
nossa linguagem, uma separação litigiosa, porque dá a entender que todas as 
separações são consensuais, mas na verdade elas não são [ .. . ] tu tens a dissolução da 
união, [ ... ) a divisão de bens, que na realidade é a mesa, a cama, [ ... ]a guarda dos 
filhos , [ .. . ) a regulamentação das vi sitas [ ... ]. 

Ao ser interrogada sobre o objetivo da Assistência, a respondente observa: "É de 

ajuizamento de ações, mas pelo volume que tem, na verdade, elas não se transformam em 

ações judiciais. Na verdade, elas vêm para uma infonnação, porque têm um desconhecimento 

em relação à Justiça". 

Ao explicitar a questão, a respondente afirma: "As pessoas não sabem o que é, não 

sabem o que é um inventário, o que é um arrolamento, toda linguagem forense, ela tem uma 

distância muito grande entre a população". 

Considerando sua experiência na Assistência, os problemas com os qums lida no 

quotidiano, manifesta seu posicionamento a favor de algo que intitula como uma justiça 

preventiva. Segundo suas palavras, "Nós temos hoje a Medicina preventiva, temos que ter o 

Direito preventivo, porque não vai ter infra-estrutura, [ ... ] espaço físico de foro para tantas 

ações que serão ajuizadas. [ .. .). É violência, é tráfico, é estupro [ ... )". 

Tendo em vista a argumentação desenvolvida neste trabalho, destaco, a partir desses 

dados, a carência de conhecimentos jurídicos das pessoas atendidas pela Assistência 

Judiciária e a necessidade apontada pela entrevistada de um Direito preventivo. Observo que 

o atendimento dado pelo órgão, regra geral , segue os trâmites formais , sem o 

desencadeamento de outras ações que visem a socializar o conhecimento jurídico. 

4.13 Projeto de Extensão- Tribunos da Cidadania 

O Projeto de Extensão Universitária Tribunos da Cidadania tem sua ongem nos 

Seminátios de Direito Público Romano, desenvolvidos no curso de graduação em Direito da 
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UFPel. Por ocasião desses estudos, destacaram-se as figuras dos Tribunos da Plebe, artífices e 

motores da integração patrício-plebléia no período republicano. 

Mediante proposta encaminhada pela docente responsável pela disciplina de Direito 

Romano da Faculdade de Direito da UFPel, Professora Maria das Graças Pinto de Britto, à 

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, o Projeto teve aprovação 

e apoiO . 

O Tribunos da Cidadania baseia-se em quatro pressupostos fundamentais, ou seja, o 

compromisso da universidade pública com os interesses coletivos, a indissociabilidade entre 

ensmo, pesqmsa e extensão, a formação de profissionais conscientes de suas 

responsabilidades sociais, e promoção e defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania. 

O Projeto mencionado orienta suas ações para a atenção integral às demandas da 

comunidade no campo do acesso à Justiça, da cidadania e dos direitos humanos. Assim, 

implantou a Assistência Judiciária Descentralizada em quatro zonas da periferia da Pelotas e 

duas na cidade de Canguçu, proporcionando a tutela jurisdicional do Estado a grande parte da 

população carente. Criou também o Programa de Formação de Agentes Multiplicadores de 

Cidadania e implementou o Programa de Promotoras Legais Populares capacitando 32 

lideranças comunitárias para o exercício da cidadania; promoveu o acesso aos documentos 

básicos através dos Balcões da Cidadania; implantou o Tribunos - More Legal, permitindo a 

regularização de loteamentos irregulares e viabilizando o acesso ao título de propriedade a 

quem de direito, instituiu, na Faculdade de Direito da UFPel , o Centro de Estudos sobre 

Direitos das Mulheres e o Núcleo de Estudos sobre Prop1iedade e Posse para dar suporte 

teórico às ações do projeto, aprofundar o debate sobre questões como gênero/direito e função 

social da propriedade, estimulando a pesquisa, produção de textos e publicações com respeito 

à temática. 

O Projeto tem sido apresentado e discutido em eventos e instituições como o XI 

Congresso Latino Americano de Derecho Romano, em Buenos Aires ( 1998), e o XII 

Congresso e no Instituto Aragonês da Mulher; na Faculdade de Direito de Zaragoza, Espanha 

(1999) e no XII Congresso Latino Americano, realizado no Panamá em 1999. está incluído no 

Programa de Ensino da Faculdade de Direito e Ciências sociais da Universidade Nacional de 

Buenos Aires . 
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As ações deste Projeto, que envolvem a participação de docentes e alunos da UFPel, 

bem como colaboradores de outros órgãos incentivam a defesa dos Direitos Humanos, o 

exercício da cidadania e promovem a divulgação do conhecimento jurídico às parcelas das 

comunidades envolvidas (V. Anexo 12). 

4.14 Identidades Locais 

O contato com iniciativas em desenvolvimento, em comunidades locais, voltadas ao 

atendimento e apoio da população, no Campo Jurídico, em meu entendimento, com apoio em 

Bemstein (2000, p. 72-77), sinalizam a emergência de novas identidades na sociedade. 

Passo a focar, a seguir, a entrevista que realizei com uma Promotora Legal Popular . 

4.14.1 Promotora Legal Popular 

A entrevista de uma Promotora Legal Popular proptctou-me informações sobre o 

projeto de formação e atuação das Promotoras (Anexo 11 ). 

Segundo a entrevistada, o Projeto de Formação de Promotoras Legais Populares visa a 

construir conhecimentos na área de direitos humanos das mulheres. Assim, afirma, "o 

primeiro passo para a defesa de violações é ter a consciência de que este direito existe, que lhe 

é inerente e podem existir meios legais de garanti-lo. Esta 'consciência' de direitos é 

adquirida por meio de informações" . 

Sobre as Promotoras, infonnou, são mulheres que vivem na própria comunidade, são 

referências populares, às quais a mulher agredida pode procurar buscando ajuda. No caso, a 

respondente é moradora do bairro, está desempregada há mais de um ano e, como voluntária, 

dedica seu tempo para esse trabalho. 

A respeito dos problemas que envolvem uma mulher vítima de violência, comenta que 

"estes são multidisciplinares e o papel das promotoras é dar apoio, fornecendo as infonnações 

necessárias, e possibilitar sua libertação como ser humano". 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

245 

Sobre sua formação como Promotora Legal , reportou-se a um curso realizado no 

segundo semestre de 2000, quando foi formada a primeira turma de Promotoras, em número 

de vinte e nove. No entanto, em atuação identificou apenas sete, duas no posto de um bairro e 

cinco em outro. 

Prosseguindo, a entrevistada informou que as Promotoras atendem no SIM (Serviço de 

Informação à Mulher), onde orientam, principalmente mulheres, sobre seus direitos com 

relação às leis. Caracterizou o serviço como voluntário, prestado à comunidade, cujo trabalho 

principal se refere à orientação sobre Direito Familiar, violência doméstica e informações 

jurídicas. 

Referindo-se aos casos mais freqüentes, comenta: "aparece violência sobre a criança". 

Cita, então, um caso em que a mãe batia muito na criança, cuja avó ia ficar com sua guarda. 

A criança ia para a casa da mãe, a mãe bebia muito, e quando a criança voltava para 
a casa estava com queimaduras de cigarro, toda pisada, pois a mãe não cuidava dela, 
não dava os cuidados necessários . Então a avó da criança veio até nós pedir 
orientação sobre como ela conseguiria a guarda. Orientamos a procurar a 
Assistência Judiciária Gratuita da UFPel, para orientarem qual o melhor caminho 
para ela. 

Em seguida, a entrevistada menciona outro caso: 

Por exemplo, um rapaz veio aqui e perguntou o que iriam fazer se a mulher dele o 
denunciasse, pois ele batia nela. Na realidade ele veio dizendo que era o cwlhado 
dela, mas era ele quem batia na mulher. Falamos a ele o que aconteceria, que o juiz 
poderia autorizá-la a sair de casa. 

A Promotora informa sobre a existência de uma nova lei que, pessoalmente, aprova. 

Sobre ela se manifesta: 

Agora tem uma lei que o agressor, se for denunciado, ele é obrigado a sair de casa. E 
não pode voltar mais, não importa que seja pai, mãe, marido ou mulher, qualquer 
agressor é obrigado a sair de casa. A pessoa denuncia, e ele é obrigado a sair de 
casa. Foi ótimo o que o Presidente Femando Henrique fez, estava há anos na gaveta 
dele e, então, resolveu promulgar a lei . Para nós foi ótimo . 

Prosseguindo, tece comentários ao contexto do bairro: 

Aqui no baino há muita gente sem recursos. Eles vêm aqui pedir socoiTO e, então , 
nós orientamos a ir lá no cartório ou procurar um advogado. Temos um caso de uma 
moça que deixou o filho com dez anos sem registrar. Como ela queria a pensão, teri a 
que fa zer o registro de nascimento. Só que, no ca rtói;o, são R$ I 0,00 por ano de 
atraso, para quem não registra o filho. Como são muito pobres, não te1iam condições 
de pagar, então a encaminhamos para a Assistência Judiciária Gratuita da UFPel , 
então eles reso lveram da melhor maneira poss ível. 
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Dois aspectos pnnc1pa1s, face às finalidades desta tese, devem ser destacados . 

Inicialmente, a carência de conhecimentos jurídicos por parte da população do bairro em foco . 

Em segundo lugar, a importância do trabalho de orientação realizado pela mencionada 

promotora. 

Finalmente, é preciso registrar o fato comum às outras iniciativas estudadas, ou seja, o 

desconhecimento do ordenamento jurídico brasileiro . 

A seguir, procurando proporcionar uma visão geral dos dados analisados, apresento 

um quadro-resumo . 
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Quadro 1 - INSCRIÇÃO PEDAGÓGICA: RESUMO 

Fontes do currículo: forma como foi estabelecido 
• Portaria Ministerial 1886/94 
• Participação da comunidade acadêmica do Curso 
• Ênfase na formação humanística 

Dois tipos de conhecimento integram o currículo 
• Conhecimento tradicional, inevitável 
• Outros conhecimentos agregados ao conhecimento tradicional 

Relação do currículo estudado com outros do Brasil 

Objetivos do currículo 
• Compreender a realidade social e articulá-la à legislação vigente 
• Potencializar a modernização do curso 
• Retomar o regime anual 
• Aumentar o tempo de dedicação do aluno ao curso 
• Propiciar formação genérica 
• Enfatizar formação técnica e especializada 

Perspectivas dos entrevistados sobre o currículo atua l com relação ao pretendido 
• Falta história (tempo) para avaliar o cumprimento dos objetivos 

• Dificuldade de identificar o objetivo do atual currículo 

• Comprometimento da formação pretendida 
• Estrutura do currículo : currículo de coleção 

Conteudos mmistrados de forma 1solada 
Disciplinas formativas desconectadas das disciplmas profissionalizantes 

• Tensionamento entre os valores intrínseco e extrínseco do currículo 
• Mudança: transformações de limites 

• Tempo de duração do curso 
• Tempo de duração , teoria e prática 
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• Tempo de duração, condições de recursos humanos docentes e condições materiais 
• Tempo de duração e revisão dos conteúdos programáticos das disciplinas 
• Tempo de duração e harmonização do curso 

• Falta de disponibilidade de docentes qualificados na Faculdade 
• Docentes para atuar no primeiro ano do Curso 
• Docentes altamente especializados em áreas específicas 
• Docentes com formação pedagógica 

• Falta de condições materiais 
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Tempo de duração e revisão dos conteúdos programáticos das disciplinas 

Currículo privilegia o que está posto: limites à autonomia relativa 
• Tempo , limites do que é legítimo dizer e extensão de conteúdos 

• Tempo para cumprir programa 
• Tempo e ramos novos 
• Neutralidade da ciência e limites do que pode ser ensinado: controle dos princípios 

de comunicação nas relações pedagógicas monitore as relações dentro e fora 
• Carência de docentes para ensinar o que está posto e para atender ao 

desenvolvimento do ensino jurídico 
• Ensino dos fundamentos 
• Atividades complementares suprem tempo curricular para abarcar universo mais 

abrangente, inter e multidisciplinar 

3 Conhecimento do aluno e decisão sobre o conteúdo a ensinar 

Relações pedagógicas propiciam contato restrito entre professor e estudante 

Currículo dissociado do conhecimento extra-escolar 

Ênfase ao compromisso de cumprir o currículo 

Experiência desestimuladora com variação na força do enquadramento da prática 
pedagógica 

Prática cotidiana e currículo 

4 Idéia integradora do currículo 

5 Hierarquia do conhecimento ensinado 

Hierarquia do conhecimento curricular: do geral para o específico 

Hierarquia do currículo: base referencial é o currículo, e não a hierarquia das leis 

Currículo preestabelecido: conhecimento tradicional 

Currículo: outros conhecimentos agregados 

Conteúdos ensinados - de onde são extraídos 
• Direito Positivo como fonte dos conteúdos ensinados 
• Evolução histórica da Ciência Jurídica como fonte dos conteúdos ensinados 

Programa tradicional como fonte referencial do conteúdo ensinado 
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7 Controles internos e externos 

Controle externo 
• Controle formal institucional sobre o currículo 
• Controle sobre o conteúdo a ensinar, a pedagogia e a avaliação 
• Controle compromete autonomia acadêmica 
• Defesa do controle externo 

Controle interno 
• Controle departamental para apoio aos docentes 
• Controle da produção acadêmica e científica do docente 
• Controle dos conteúdos ministrados e não-ministrados 
• Controle acionado por situações de conflito 
• Ausência de controle interno 

Comunicação entre Departamentos sobre o que deve ser ensinado 
• Reuniões para definir conteúdo programático de Direito Civil 
• Núcleo de ensino , pesquisa e extensão - centro de discussão do Ensino Jurídico 
• Pauta burocrática das reuniões de professores , falta de espaço físico para docentes , 

cultura de departamentalização 

Integração entre as disciplinas do currículo 
• Projeto Pedagógico 
• Isolamento do trabalho acadêmico 

Integração dos conteúdos no interior de cada disciplina 
• Integração ancorada na lógica normativa 
• Expectativa integradora 
• Comunicação seqüencial de conteúdos 
• Integração concebida a partir do desenvolvimento histórico 
• Compartimentalização de conteúdos 

Conhecimento sagrado: busca indispensável 

Conhecimento exigido no plano curricular e conhecimento exigido no campo profissional 

1 Q Conhecimento Curricular: estágio na Assistência Judiciária 

11 Conhecimento Extra-Curricular: Projeto de Extensão - Tribunos da Cidadania 
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5 INSCRIÇÃO ESTRUTURAL E ÉTICA 

Inicialmente, cabe registrar que, de acordo com Goffinan (1985, p.220), a inscrição 

estrutural de um estabelecimento social relaciona-se às "divisões, horizontais e verticais", às 

"condições sociais" e às "formas de relacionamento social que ligam os vários grupos uns aos 

outros". A esta perspectiva metodológica, o capítulo articula a inscrição ética em Bemstein 

( 1998, p.87) que, ao refletir sobre a ação pedagógica ideal, contribui para que se vislumbre 

novas possibilidades para um ensino jurídico de qualidade. 

Este capítulo trata da pedagogização do discurso jurídico e de sua inscrição ética. Para 

tanto, privilegia a relação entre estruturas, discursos e campos do conhecimento. Tem como 

pressuposto a argumentação de Bemstein (1998, p.205), no sentido de que "a organização 

interna das estruturas de conhecimento e os campos de atividade a que dão lugar e mediante 

os quais se estruturam e mudam suas realizações devem integrar-se em uma mesma análise". 

Ao fazê-lo, explora questões processuais e de contextos que emergem do estudo. 

O desenvolvimento deste capítulo, em primeiro lugar, foca o Campo Jurídico e o 

Campo Pedagógico do Ensino Jurídico, procurando descrever as posições desses campos e as 

práticas especializadas que reproduzem sua estrutura. Nesse sentido, enfatiza a construção e 

estruturação do discurso jurídico, seu processo de pedagogização. A seguir, apresenta 

argumentos de Bemstein (1998 e 2000) sobre o Discurso Vertical e o Horizontaf 12
, bem 

como acerca de estruturas de conhecimento, que possibilitam perceber distintas relações com 

o contexto social. 

2 12 Em sua teorização mais recente, Bernstein (1999, p.273) es tuda as "modalidades de código como realizações 
das formas de discurso". Distingue, assim, "duas formas discursivas básicas, discurso Verti cal e discurso 
Horizontal". 
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A seguir, estuda o conhecimento oficial, as identidades pedagógicas e a reforma 

educativa no âmbito do curso. Após, considera a inscrição ética, procurando dialogar com 

argumentos estudados neste trabalho. 

Conforme aludido, este capítulo é escrito após a coleta de dados da pesquisa. Foi 

sendo construído paralelamente ao processo de análise e concluído um pouco depois. Assim, 

cabe registrar, por um lado, que as referências ao ensino de graduação em Direito têm por 

base o curso eleito para o estudo. Por outro, o capítulo anterior incorpora os estudos 

complementares que se fizeram necessários à construção desta etapa do trabalho, a qual 

considero predominantemente interpretativa, com base em Wolcott (1994). 

5.1 Construção e estruturação do discurso jurídico 

Para o desenvolvimento deste tema, reporto-me aos dispositivos pedagógico e jurídico, 

tratados no terceiro capítulo. Conforme foi mencionado, o dispositivo pedagógico, de origem 

religiosa, tem como objetivo proporcionar uma regra simbólica para a consciência213
. Em 

minha perspectiva, igualmente acontece com o dispositivo jurídico, que, por sua vez, dispõe, 

adicionalmente, de uma força impositiva, coercitiva do Estado para garantir o cumprimento 

de suas normas, entendidas como legítimas e necessárias ao convívio social, em uma 

sociedade e tempo determinados. 

De uma perspectiva estrutural , Bemstein (1998, p.66-67 ; 2000, p.67) observa um 

paralelismo entre as posições no Campo Religioso e Pedagógico2 14 
. 

Em meu entendimento, a homologia identificada por Bemstein (1996, p.264; 2000, 

p.37), entre os dois campos, pode ser estendida ao Campo Jurídico. A partir dessas 

considerações, procurarei estabelecer uma relação entre este Campo e o Campo Pedagógico, 

situando neste último o Campo Pedagógico do Ensino Jurídico . 

2 13 A religião , segundo Bernstein (1998, p.66) era "o sistema f1mdamental para c1iar e controlar o impensável, o 
princípio fundamental para relacionar dois mundos diferentes, o prosa ico e o transcendental". O autor situa aqui 
a ordem do di spositivo pedagógico. 
2 14 Neste aspecto, o autor apóia-se em estudos de Weber ( 1992, p .345-365) , relati vos à soc ialização da religião. 
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Previamente, no entanto, ainda que de forma sucinta, faço referência ao estudo de 

Bemstein (1998, p.66-67) sobre o Campo Religioso e o Pedagógico. 

CAMPO RELIGIOSO E CAMPO PEDAGÓGICO 

, CAMPO RELIGIOSO CAMPO PEDAGÓGICO 

Profeta Produtores Autor 

Sacerdote Reprodutores Ator 

Leigo Adquirentes Identidades 

Figura 6 

Fonte: Bernstein (1998, p. 67) . 

O Campo Religioso é composto por três posições distintas que desenvolvem múltiplas 

relações de complementaridade e oposição. Nessas posições estão os profetas, os sacerdotes e 

os leigos, tendo como regra o fato de que um indivíduo não pode pertencer a mais de uma 

categoria ao mesmo tempo. Assim, não é permitido que os sacerdotes sejam profetas, nem 

estes podem ser sacerdotes. Tampouco os leigos podem ser alguma das outras categorias. 

Entre os profetas e os leigos há uma relação de afinidade, ao passo que entre profetas e 

sacerdotes, de oposição. Assim, Bemstein (2000, p.36; 1998, p.67) apresenta as linhas de 

oposição que estruturam o campo religioso, conforme os estudos realizados com apoio da 

teorização weberiana. 

Com relação à estrutura do Campo Pedagógico, Bemstein (2000, p.36; 1996, p.264-

265) identifica três categorias equivalentes. Os profetas são considerados os produtores do 

conhecimento, os sacerdotes, os reprodutores ou recontextualizadores e, finalmente, os leigos, 

os adquirentes. 

Segundo Bernstein (1998, p.70; 2000, p.62), um Campo Pedagógico 

recontextualizador é formado por posições e práticas opostas e complementares, constituindo

se, assim, um campo de embates e disputas por supremacia. Essas posições podem ser 
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examinadas em três níveis analíticos, ou seja, "autor", concernente ao discurso autorizado, 

"ator", aos "patrocinadores", e "identidades", ao produto das especializações pedagógicas. 

É possível observar que uma posição no campo "constitui uma especialização do 

discurso, uma especialização dos atores patrocinadores e uma identidade especializada, que 

adquire sua significação das posições opostas e complementares" (BERNSTEIN, 1998, p. 70). 

Assim, formam-se nos campos recontextualizadores oficiais esfera de disputa para a 

"construção, distribuição, reprodução e mudança das identidades pedagógicas", que possuem, 

por sua vez, uma base social e uma carreira. A base social, na teoria bemsteiniana, é integrada 

"pelos princípios da ordem social e pelos desejos institucionalizados pelo Estado em seu 

sistema educativo". A carreira, que supõe um conjunto de conhecimentos localizados, "é 

moral, informada e marcada pela situação" (BERNSTEIN, 1998, p.70; 2000, p.62) . 

De acordo com o exposto, a identidade pedagógica consiste na "inclusão de uma 

carreira em uma base social". A partir desse argumento, Bemstein (1998, p.70; 2000, p.62) 

propõe três percucientes questões: "a quem pertence a base social? de que carreiras se trata? 

para quem são?". 

Segundo Bemstein (1998, p.l94), as atividades dos campos ocultam a parcialidade de 

suas "bases de conhecimento" e suas formas de "domínio e legitimação", de forma que não se 

percebe facilmente sua base social. 

Neste sentido, o autor enfatiza a importância da análise da atividade do campo, ou 

seJa, "os procedimentos de reprodução deste, mais do que qualquer conteúdo dado do 

campo", considerando que todo "conteúdo do mesmo é arbitrário". Por conseqüência, 

conforme assinala, faz-se necessário explicitar "a base arbitrária do conteúdo" . 

Procuro abstrair o Campo Jurídico e o Campo Pedagógico do Ensino Jurídico, a partir 

do Campo Pedagógico. 

Para tanto, apresento o Quadro 2, onde considero os campos mencionados, incluindo, 

abaixo, as respectivas bases locais do ensino, de forma não-exaustiva . 
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CAMPO PEDAGÓGICO, CAMPO JURÍDICO E CAMPO PEDAGÓGICO DO 

ENSINO JURÍDICO 

· · . . CAMPO PEDAGÓGICO 
CATEGORIAS CAMPO PEDAGOGICO CAMPO JURIDICO (of1c1al) DO ENSINO JURÍDICO 

Autor 

Ator 

Identidade 

PEDAGOGIA 
OFICIAL 

PEDAGOGIA 
OFICIAL 

PEDAGOGIA 
SEGMENTADA, 

EXPÚCITA 
OU TÁCITA 

PEDAGOGIA 
LOCAL 

Produtores 

Reprodutores 

Adquirentes 

Escola/Universidade: 
ensino formal 

Atividades extra-classe 
Experiências de 
educação não-formal 
Atividades de Extensão 

Família 

Relações cotidianas 

Mídia 

Legisladores 

Juízes . Promotores , Advogados 

(Civis) 

Pedagogia Invisível 
(simbólica) embutida no 
ordenamento jurídico 

Fórum: processos judiciais, 
práticas pedagógicas entre 
juiz I promotor I advogado/ 
auxiliares de justiça e as 
partes (litigantes ou nãol. 
Ministério Público. 
Defensoria Pública , 
Escritórios de Advocacia , 
Sindicatos. Associações 
de Classe . 

Família 

Relações cotidianas 

Mídia 

Quadro 2 

Font es: Bernstein [ 1998, p. 6 71 e Maria Cecília Leite (2003J. 

(Pesquisadores) 

Professores 

Estudantes 

Pedagoria Visível no Ensino 
de Graduação: Faculdades 
de Direito IES públicas e 
privadas. Projetos de 
Pesquisa. Extensão e 
Aperfeiçoamento que 
envolvam parcelas locais da 
sociedade em situação de 
ensino formal. Outros 
cursos de graduação, além 
do Direito, oferecem 
disciplinas relativas ao 
campo jurídico, relacionadas 
à sua área de interesse 
específico. Alguns poucos 
cursos do Ensino Médio 
também oferecem noções 
de Direito. 

Contatos com o meio 
jurídico. relações com 
colegas , advogados, juízes, 
promotores, auxiliares e 
oficiais de justiça. estágios 
não curriculares , contatos 
com experiências 
comunitárias de interesse 
jurídico, etc. 

Família 

Relações cotidianas 

Mídia 
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Campo Jurídico 

No primeiro campo (V. Quadro 2), na posição dos produtores do conhecimento e das 

regras distributivas do dispositivo jurídico, situo os Legisladores (e o Presidente da República, 

no caso específico em que exercer funções legislativas), na posição de reprodutores, situo os 

Juízes, Promotores e Advogados; e na posição de adquirentes, os Civis. 

Observo que, no Campo Jurídico, a posição relativa aos Civis/ Adquirentes, não possui 

uma base local de ensino, uma prática pedagógica concreta. Neste sentido, utilizei os 

parênteses para indicar uma posição no campo/agentes, em um vazio discursivo. Como tal, 

observo a existência de uma posição/agentes com vocação para o Ensino Jurídico oficial 

universalizado na população, sem o respectivo oferecimento e acesso garantido pelo Estado. 

Campo Pedagógico do Ensino Jurídico 

No Campo Pedagógico do Ensino Jurídico, nas categorias análogas, estão os 

Pesquisadores, os Professores de Direito e os Estudantes/ Adquirentes215
• 

No Campo Pedagógico do Ensino Jurídico também utilizei a estratégia dos parênteses, 

desta vez para indicar outro vazio discursivo, face à quantidade ainda incipiente da produção 

científica sobre a Educação e o Ensino Jurídico, e sua Pedagogia no Brasil. É interessante, 

neste sentido, lembrar o crescimento fortemente acentuado dos cursos jurídicos no país. 

Parece-me que o crescimento da produção científica no campo do Direito está muito longe de 

qualquer proporcionalidade com o fenômeno da expansão de seus cursos. 

Com base na teorização bemsteiniana, identifico (Quadro 2) uma especificação da 

base locaf 16
, observando uma prática pedagógica concreta em todos os campos, com exceção 

do Campo Jurídico. De forma exemplificativa, observo, no item relativo ao cotidiano, 

situações de práticas pedagógicas segmentadas, tácitas ou explícitas. 

Conforme expus acima, identifico dois vazios discursivos . 

2 15 Com a descrição do Campo Pedagógico do Ensino Jurídico julgo dispensável a descrição do Campo 
Pedagógico, na primeira coluna do Quadro 2. 
2 16 Bernstein ( 1996, p.270-27 1) distingue dois níveis de recontex tualização do discurso pedagógico, como antes 
mencionado, ressaltando a importância desta etapa loca l do processo pedagógico, onde a transf01mação do tex to 
transfonnado se toma ati va no processo de reprodução dos adquirentes. 
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Neste sentido, me reportarei à estruturação de significados nas sociedades simples e 

nas complexas, cuja semelhança foi identificada por Bemstein (1998, p.59). Esta conceme à 

"ordem particular dos significados", à forma que ela elege, criando mundos e relacionando-os, 

como é o caso da religião, e, também, do mundo jurídico. 

Para tanto, a forma que esses significados assumem, necessariamente, precisa guardar 

"uma relação indireta entre eles e com uma base material concreta"2 17
, propiciando-se, assim, 

uma divisão social do trabalho própria e, respectivamente, ' 'um conjunto concreto de relações 

sociais" Op. cit., p.60). 

Exatamente pelo fato de a relação com a base material concreta ser indireta, cria-se um 

espaço, denominado por Bemstein (1998, p.60) de "vazio discursivo potencial", que pode 

transformar-se em "um lugar de possibilidades alternativas", de novas relações entre o 

material e o imaterial, de uma outra relação de poder, uma outra ordem. Assim, o autor 

considera este espaço potencial, "o lugar do impensável", reservando, ainda, a possibilidade 

de que seja, "ao mesmo tempo, benéfico e perigoso". 

Face a esta importante e estratégica razão, uma dada distribuição de poder sempre 

buscará regular a realização deste potencial na direção de seus interesses. Assim, Bemstein 

(1998, p.60) entende que se possa parcialmente justificar que as regras do dispositivo 

pedagógico apresentem-se duradouras, ou seja, a de que o vazio deverá estar constantemente 

regulado. 

Atenho-me, então, ao primeiro vazio di scursivo a que me referi , ou seja, o da posição 

de Adquirentes do Campo Jurídico. 

Confonne identifiquei , o discurso jurídico possui uma Pedagogia Implícita, Invisível. 

Segundo meu entendimento, quando as leis são criadas, estas não apenas se referem ao "que" , 

mas também ao "como". Isto implica a recontextualização de uma teoria de instrução das 

ciências sociais, normalmente a Psicologia. 

Segundo Bemstein ( 1996, p.l 07), as teorias de instrução, consideradas cructats na 

construção do discurso pedagógico, influem não só com relação ao "como", mas também, 

2 17 Caso contrário, seriam absorvidos pelo próprio contex to, em poderem, então, es tabelecer uma relação com 
este (BERNSTETN, 1998, p.60). 
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com relação ao "que". Além disso, atuam seletivamente nas decisões sobre "quais atributos 

do/a adquirente se tornarão candidatos para quais rótulos". 

Isto implica um "modelo de sujeito pedagógico/Adquirente", um "modelo de 

transmissor", um "modelo de contexto pedagógico" e ' 'um modelo de competência 

pedagógica comunicativa". Neste sentido, de acordo com Bernstein (1996, p.266), a teoria 

instrucional regula as regras da transmissão . 

Assim, o autor distingue duas formas genéricas de prática pedagógica, a Visível e a 

Invisível, cuja definição tem por critério a explicitação ou não de seus princípios ordenadores. 

Foco, então, a Pedagogia Invisível que identifico no discurso pedagógico jurídico, 

tendo como referência o vazio discursivo em que se encontra a posição dos Adquirentes. 

Baseio-me, neste sentido, na teorização bernsteiniana . 

Neste tipo de prática pedagógica, como acontece no caso em tela, não há preocupação 

específica com o texto adquirido, no sentido de compará-lo com um padrão externo comum. 

Antes, o foco está em "procedimentos internos ao Adquirente". Assim, sua presença concreta 

está mais evidente no preenchimento do espaço pedagógico, do que o "discurso controlador" 

(BERNSTEIN, 1996, p.l 04). O mesmo acontece no Campo Jurídico . 

Há uma ênfase na competência dos Civis, em seu processo de aquisição do discurso 

jurídico. Este processo é considerado como compartilhado por todos os cidadãos. O foco da 

prática pedagógica está em procedimentos internos aos cidadãos/Adquirentes. No entanto, 

suas realizações em textos produzirão diferenças entre eles. Parte-se de um pressuposto de 

que todos os cidadãos apresentam competências internas comunais2 18
, compartem os mesmos 

procedimentos. Assim, as diferenças externas são uma denotação de particularidade e, como 

tal, são tratadas em sua incomparabilidade. Este parece-me ser um dos tipos de Pedagogia do 

Campo Jurídico. 

As regras de ordem regulativa e discursiva desta Pedagogia estão implícitas e, 

inclusive, os critérios de avaliação variados, imprecisos. Estes, supostamente, colocam os 

cidadãos como sua fonte inspiradora (BRENSTEIN, 1988, p. 155) . 

2 18 Utili zo esta expressão para referir-me, no âmbito da Pedagogia Invisível do di scurso jurídico, a competências 
intem as comuns a todos os cidadãos. Neste sentido, a análise da lógica social da competência traduz, segundo 
Bemstein ( 1998, p. 71 ), "a antec ipação de uma democracia uni versal de aquisição" . 
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Bemstein ( 1996, p.298) estuda e classifica diferentes teorias de instrução com relação 

aos dois tipos de prática pedagógica abordados. Reporta-se a dois grupos de teorias de 

instrução que podem traduzir duas possibilidades distintas do produto potencial do dispositivo 

pedagógico. Procuro, então, de forma sucinta, apresentar sua teorização. 

Em um grupo, identifica "teorias comportamentistas ou biológicas", CUJO foco é a 

avaliação do "desempenho hierarquizado do adquirente" com relação ao discurso pedagógico 

e sua transmissão. Nessa abordagem teórica presume-se que os adquirentes são diferentes 

entre si. Neste caso, "a unidade social de avaliação" é o adquirente individualmente 

considerado e a relação hierarquizada que se estabelece entre adquirentes. 

Em outro grupo, o autor situa as teorias que priorizam "processos universais, gerais, 

internos aos adquirentes" . Estas, ao enfatizar o que consideram comum a todos, destacam a 

aquisição como um processo interativo e o desenvolvimento de competências comuns no 

interior dos adquirentes. Aqui a "unidade social de aquisição", como é possível perceber, 

"envolve as relações interativas entre adquirentes" . Bemstein (1996, p.l05) observa, de forma 

percuciente, que "a aquisição da competência", no plano analítico, segundo essas teorias, 

ocorre "no nível do social, e não do cultural". 

Neste último grupo de teorias parecem incluir-se aquelas que embasam a construção e 

a estruturação do discurso jurídico do ordenamento legal brasileiro. Igualmente, o processo de 

aquisição do discurso jurídico oficial por parte dos cidadãos brasileiros, no Campo Jurídico. 

Entendo que possa ser esclarecedor trazer os argumentos de Bemstein ( 1998, p. 71-73) 

sobre a "lógica social" da competência, sobre o "modelo implícito do social", da 

"comunicação", da "interação e do sujeito inerente a este conceito" . Neste sentido, apresento, 

sucintamente, as cinco características da lógica social da competência apresentadas pelo 

autor: 

1. a antecipação de uma democracia universal de aquisição. Todos os sujeitos são 
intrinsecamente competentes e todos possuem procedimentos comuns. Não existe o 
déficit; 
2. [ ... ] o suj eito é ativo e criativo na construção de um mundo válido de 
significados e de práticas. Aqui aparecem diferenças, mas não déficit [ ... ]; 
3. [ ... ] o sujeito se regula a si mesmo, em uma evolução favorável (aspecto que se 
destaca). [ ... ] Esse desenvo lvimento ou expansão não avança mediante a instrução 
fom1al; 
4 . uma visão crítica e cética das relações hierárquicas [ ... ]. Em algumas teorias, a 
função dos socializadores deveri a limitar-se à facilitação, à acomodação e à 
organização do contexto. As teori as da competência têm cet1o sabor emancipador. 
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Com efeito, em Chomsky e em Piaget, a criatividade se situa fora da cultura, ao ser 
inerente ao funcionamento da mente; 
5. urna mudança da perspectiva temporal do tempo gramatical presente. O tempo 
relevante surge do ponto de realização da competência, porque este ponto revela o 
passado e permite vislumbrar o futuro . 

Segundo o autor, essas características, aplicam-se não à totalidade, mas à generalidade 

dos empregos do conceito, que podem variar também por meio de diferentes ênfases. 

Em síntese, Bernstein (1998, p. 71) destaca que, de acordo com as teorias de 

competência, existe ''uma democracia de procedimento" e "uma virtuosa auto-regulação" 

como construção interna, além de uma criatividade intra-individual. Quando estas não são 

construídas internamente, prevê-se que os procedimentos advirão da prática social, nas 

interações sociais, e colaborarão com ela, em uma perspectiva criativa. 

Com esses argumentos, identifico como problemáticos e questionáveis tanto o tipo de 

Pedagogia que entendo estar implícita no discurso jurídico, como a teoria de instrução que 

embasa a construção deste discurso, reiterando o argumento de Bernstein ( 1996, p. l 05) no 

sentido de que as teorias da competência articulam o ·biológico com o social, ambos 

desvinculados do cultural. 

Segundo meu entendimento, a Pedagogia do Campo Jurídico, Pedagogia Jurídica, 

apresenta as características de uma Pedagogia Invisível, conforme os argumentos até aqui 

expostos. No entanto, a Pedagogia Jurídica apresenta regras hierárquicas e regras de conduta e 

procedimentos explícitos, com base em um conhecimento hierarquicamente construído2 19
• 

Estas nonnas que visam a assegurar a convivência social estão garantidas por relações de 

poder e de autoridade. O seu descumprimento aciona as agências reguladoras do Estado220
, 

por meio do Poder Judiciário e do aparelho de segurança do Estado. 

Neste momento, emerge a Pedagogia Visível e, assim, toda uma prática pedagógica é 

desenvolvida, geralmente com forte assimetria nas relações entre Transmissores e 

Adquirentes. Com base nesta Pedagogia, prescrevem-se as ações que se devem realizar face 

ao texto ou situação trazidas para o contexto pedagógico, as competências que devem ser 

adquiridas e todo um processo avaliativo com regras criteriais explícitas estabelecem o que é 

exigido como um comportamento ou uma produção legítima . 

2 19 Ver Dispositivo Jurídico no capítulo da Inscrição Técnica e Cultural. 
220 Segundo Bemstein ( 1996, p.195), as agências reguladoras possuem a função de "definir, monitorar e manter 
os limites de pessoas e atividades". Aqui o autor inclui o sistema legal. 
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É possível, assim, perceber que a Pedagogia Invisível não se apresenta de uma forma 

pura no Campo Jurídico, está inserida em uma Pedagogia Visível. Esta se encontra sob a 

superficie de uma Pedagogia Invisível, emergindo especificamente quando surgem problemas 

relacionados ao seu âmbito de competência. 

Feitas essas considerações, volto-me para o Campo Pedagógico do Ensino Jurídico. 

Caso se admita, como faço, que há um espaço na posição do Produtor, este fato, em meu 

entendimento, traz conseqüências para cada uma das demais posições deste campo. Minha 

afirmação tem como base o argumento de Bemstein (1998, p.70), no sentido de que um 

"campo pedagógico recontextualizador está composto por posições (opostas e 

complementares) que constroem um campo de conflito e luta por predomínio". 

Assim, observo reflexos do vazio discursivo em todo o campo mencionado, na medida 

em que posições opostas e complementares estão relacionadas à especialização do discurso, 

dos reprodutores e das identidades. 

Como Bemstein (1996, p.270) afirma, "quando um texto é apropriado por agentes 

recontextualizadores, atuando em posições deste campo", normalmente ele se transforma 

antes de ser relocado. Um princípio de "descontextualização" regula a forma dessa 

transformação, que implica mudanças no texto, face ao processo aludido. Resulta, como o 

autor destaca, que o texto não é mais o mesmo. 

Como foi mencionado, há tensionamento e conflitos a partir das posições e práticas 

opostas e complementares do campo recontextualizador pedagógico. Tal situação pode estar 

destensionada, "suavizada" pela não-ocupação da citada posição no campo. Igualmente, tal 

fato também pode se refletir em uma maior ou menor complexidade e autonomia relativa no 

processo de recontextualização do conhecimento jurídico para o Campo Pedagógico, em seus 

dois níveis importantes, ou seja, tanto no da definição do "que" e do "como" do discurso 

pedagógico do Ensino Jurídico, como no da prática pedagógica concreta no contexto 

específico da Faculdade de Direito investigada. 

Fiz menção à complexidade desse processo e justifico. Inicialmente, reporto-me aos 

dois níveis de recontextualização aludidos. No primeiro nível , estão em jogo duas questões, 

ou seja, uma gramática de construção da sociedade como ordem juridica e da pessoa como 

sujeito jurídico, sua constituição e suas inter-relações nessa ordem, bem como um projeto 
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pedagógico mediante o qual os estudantes do curso de Direito adquirem as condições fonnais 

e características pessoais que os constituem operadores jurídicos nessa ordem. 

No segundo, o da prática pedagógica concreta, confonne mostram os dados, estão 

envolvidos a transformação do texto, como foi antes mencionado, uma visão das diferentes 

modalidades de realização do discurso pedagógico do Ensino Jurídico, do que deve ser 

adquirido, em que seqüência e ritmo e regras de avaliação, bem como a forma das relações 

sociais entre professores e alunos. É importante ressaltar que todas estas questões estão 

embasadas em uma determinada visão da ordem jurídica e do social e do que se pretende em 

termos do Projeto Pedagógico do Curso. 

A teori zação bemsteiniana pennite a descrição desses dois níveis importantes de 

recontextualização, e do que está em jogo e tensionado nesse processo. Nesse sentido, penso 

ser crucial ter em mente a questão que Bemstein (1996, p.292-293) trata sobre a autonomia 

relativa da educação, na construção e condução do discurso pedagógico, sobre o espaço dos 

agentes e agências nos campos recontextualizadores. 

Assim, a ocupação da posição do Produtor no Campo Pedagógico do Ensino Jurídico 

pressupõe uma definição de situação221
, um posicionamento político, pedagógico e ético. Em 

meu entendimento, esta explicitação e as decorrências daí advindas podem contribuir em 

muito para a Educação Jurídica e sua Pedagogia. Igualmente, para a própria potencialização 

do Campo Pedagógico do Ensino Jurídico, com todos os reflexos para a sociedade que, 

legitimamente, podemos admitir. De acordo com o exposto, creio ser possível estender 

também a argumentação ao Campo Jurídico, relacionando-o ao outro vazio discursivo 

identificado. 

A partir dessas considerações, procuro apresentar, de forma simplificada e didática, 

relações entre o Campo Jurídico e o Campo Pedagógico do Ensino Jurídico . 

221 Inspiro-me, neste sentido, na definição de situação, conf01me Thomas (1 972), para o qual os atos do 
compo11amento humano autodetenninado supõem uma fase anterior de análise e dec isão. 
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CAMPO JURÍDICO E CAMPO PEDAGÓGICO DO ENSINO JURÍDICO: 

PRINCIPAIS RELAÇÕES 

CAMPO JURÍDICO CAMPO PEDAGÓGICO DO ENSINO JURÍDICO 

Legislador Pesquisadores 

t t 
Juízes . Promotores , Advogados Professores do E. J . 

t t 
Civis Estudantes 

Figura 7 
Fonte: Maria Cecilia Leite (2003) . 

Tendo como base a análise dos dados da pesquisa realizada, procuro descrever as 

principais relações entre o Campo Jurídico e o Campo Pedagógico do Ensino Jurídico (V. 

Figura 7) . 

O Ensino Jurídico desenvolvido na Faculdade de Direito é organizado, de um lado, a 

partir das diretrizes emanadas do Ministério da Educação e, de outro, do consenso construído 

internamente que articulou essas exigências legais aos objetivos e condições institucionais. O 

currículo, com base no Direito Positivo Brasileiro, é constituído principalmente por 

disciplinas "tradicionais", que recontextualizam uma seleção considerada legítima desse 

Direito, bem como por disciplinas formativas. O objetivo do curso está prioritariamente 

dirigido à formação dos operadores do Direito, caracterizando-se como profissionalizante e 

especializado. Os dados relativos às práticas pedagógicas dos docentes do Curso evidenciam 

uma Pedagogia Visível Autônoma, justificada pelas possibilidades intrínsecas do 

conhecimento jurídico. 

Neste sentido, observo uma certa circularidade entre os dois campos; do Campo 

Jurídico, a recontextualização de leis, jurisprudência e, relacionada a elas, a doutrina. Do 
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Campo Pedagógico do Ensino Jurídico, a ação de formar profissionais para as carreuas 

jurídicas do Estado. 

Julgo pertinente, então, retomar as três questões propostas por Bemstein ( 1998, p. 70) 

anteriormente referidas, sobre o pertencimento da base social, de quais carreiras se trata e para 

quem são. Considero que a explicitação destas questões estão diretamente relacionadas a 

qualidade do ensino jurídico e à sua inscrição ética. A seguir, passo a desenvolver um estudo 

sobre a estruturação do conhecimento, procurando perceber a interdependência entre as 

propriedades internas do discurso jurídico e o contexto social. 

5.2 Discurso Vertical e Discurso Horizontal 

Bemstein (2000, p.l55) distingue entre duas formas fundamentais de discurso, objeto 

de muita comparação e muitos contrastes, vistas mais seguidamente como opostas do que 

complementares. Eventualmente, uma é vista como uma forma escrita e outra como uma 

forma oral222
. 

No campo educacional, estas formas são algumas vezes referidas como, 

respectivamente, "o conhecimento escolar' e o "conhecimento do senso comum de todo dia, o 

conhecimento oficial e o local". Os contrastes aludidos seguidamente são considerados 

ideologicamente, recebendo diferentes avaliações. No entanto, destaca o autor, muitas vezes 

esse trabalho, que gera essas oposições, "homogeiniza essas formas discursivas, valendo-se de 

formas estereotipadas nas quais "suas diferenças ou semelhanças são enfatizadas" 

(BERNSTEIN, 2000, p.l56) . 

A singularidade do trabalho de Bemstein (2000, p.l56) traduz-se em possibilitar 

melhores diferenciações no âmbito dessas formas e entre elas e na exploração da base social 

dessa diferença. Para tanto, o citado autor alia, ainda, um outro quadro de descritores com 

subdivisões internas que estarei focando neste capítulo. Alega o autor a possibilidade de que a 

222 Bourdieu a elas se refere em tennos da função para a qual dão ori gem, ou seja, por seu turno, o "simbólico" e 
o "domínio práti co" (apud BERNSTETN, 2000, p. l 55). 
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utilização de uma outra linguagem ofereça uma perspectiva mais geral e abra novas 

possibilidades de pesquisa e de interpretação de dados, como entendo ser o caso desta tese. 

As definições propostas por Bernstein (2000, p.l57; 160) para o discurso Vertical e 

para o Horizontal são assumidas como "critério de formas de conhecimento". Segundo 

Bernstein (2000, p.l56), distintas formas de conhecimento tornam-se efetivas em dois 

discursos . 

Passo, então, a focar inicialmente o Discurso Vertical. Importa registrar que esta 

tarefa, desde já, envolverá alguma contrastação como o Discurso Horizontal, cuja definição e 

delimitação, estarão sendo construídas em seu desenvolvimento. 

Ao analisar o discurso Vertical, Bemstein ( 1999, p.l57; 1998, p.l96) identifica, no 

âmbito dessa conceituação, duas formas adotadas por esse discurso. Assim, o Discurso 

Vertical é aquele que assume a forma de uma "estrutura de princípios coerentes, explícita e 

sistemática, hierarquicamente organizada como as ciências", como entendo ser o caso do 

discurso jurídico, ou a de "uma série de linguagens especializadas com modos especializados 

de interrogação e critérios especializados para a produção de textos". Esta distinção teórica 

das formas assumidas pelo discurso Vertical serão exploradas, um pouco adiante, por ocasião 

do estudo das estruturas de discurso e conhecimento . 

O autor investiga como o conhecimento transita no discurso Vertical e no Horizontal. 

Assim, observa, no caso do primeiro, "fortes regras distributivas" controlando tanto o acesso, 

como a transmissão e a avaliação. A circulação do conhecimento geralmente implica formas 

explícitas de recontextualização, o que repercute na distribuição em tennos de tempo, espaço 

e atores. Face ao exposto, Bernstein (2000, p.157) afinna que a circulação ocorre, 

principalmente, mediante um processo de "recontextualização explícita e avaliação", em 

decorrência dos "fortes procedimentos distributivos", como é o caso do conhecimento jurídico 

tanto no Campo Jurídico como no Campo Pedagógico do Ensino Jurídico. 

O autor contrapõe, então, a circulação do conhecimento no caso do Discurso 

Horizontal , no qual considera que "há pequenos princípios de organização" e 

"recontextualização tácita". Igualmente, reconhece regras distributivas que regulam "a 

circulação do conhecimento, comportamento e expectativas de acordo com o status/posição" 

(BERNSTEIN, 2000, p.l57). 
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O Discurso Horizontal é formado, segundo Bemstein ( 1998, p.196), "por estratégias 

locais, organizadas de forma setorial, específicas e dependentes do contexto, para maximizar 

os encontros com as pessoas e o habitat". Implica um "arranjo/reservatório de estratégias 

locais, segmentalmente organizadas", vinculadas ao contexto (BERNSTEIN, 2000, p.158). 

Ambos discursos, Vertical e Horizontal, revelam a possibilidade de "uma prática 

potencial distinta da prática de qualquer membro concreto". Assim, Bemstein (1998, p.196) 

estuda as relações entre essas práticas, a partir do papel desempenhado pelas regras 

distributivas. 

Distingue, então, o autor (BERNSTEIN, 1998, p.196), entre o "reservatório de 

estratégias criado por todos os membros do grupo" e "o repertório concreto desenvolvido por 

um membro para responder a um habitat determinado". Apesar da existência de uma base 

coletiva, os membros desenvolverão, em seu dia-a-dia, diversas relações e interações, das 

quais resultarão diferentes acervos. 

O autor explícita uma questão que me parece crucial para este trabalho, ou seja, "em 

que consiste a regulação da relação entre o reservatório e o repertório entre a prática potencial 

de cada membro e sua prática real?". Neste sentido, observa que o distanciamento dos 

membros entre si não contribui para uma base social efetiva para o desenvolvimento do 

"reservatório" e do "repertório". A partir desses argumentos, afirma que o "domínio prático" 

deriva da estruturação das relações sociais, pois, se estas favorecem a "circulação de 

estratégias e intercâmbios" contribuem positivamente tanto para o "reservatório" como para o 

"repertório". Ressalta, assim, o autor, o dinamismo da relação entre a prática potencial e a de 

cada sujeito, podendo-se perceber, paralelamente, a redução da eficácia, a especialização ou a 

classificação advindas de impedimentos à circulação do conhecimento (BERNSTEIN, 1998, 

p.l97) . 

Parece-me oportuno aqui refletir sobre o conhecimento jurídico, CUJO dispositivo, 

construído no capítulo relativo à inscrição técnica e cultural, evidencia os fortes controles e 

restrição de acesso no que se refere à sua produção, circulação e aplicação. 

Segundo Bemstein (2000, p.158), "procedimentos de estratificação produzem regras 

di stributivas" que, por sua vez, vêm controlar o movimento de procedimentos "do 

reservatório para o repertório". Neste sentido, afirma, ambos os discursos, Horizontal e 
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Vertical, inclinam-se a atuar com "regras distributivas" que propiciam posicionamentos de 

defesa e de confronto". O autor identifica, assim, uma inter-relação entre o discurso 

Horizontal e a estruturação das relações sociais. Tendo como referência o discurso Horizontal, 

Bemstein (2000, p.l58) afirma que, se, por um lado, as relações sociais geram as formas de 

discurso, por outro lado, este estrutura "a forma de consciência, seu modo contextual de 

orientação e realização", motivando, igualmente, "formas de solidariedade social". Neste 

sentido, o autor ressalta o potencial de transmissão cultural do discurso Horizontal. 

5.2.1 Modos de aquisição: discurso Horizontal e discurso Vertical 

Foco, inicialmente, como o contexto aparece em um e outro discurso. No caso do 

discurso Vertical, como as unidades sociais são construídas, avaliadas e distribuídas a 

distintos grupos e indivíduos, estando estruturadas no tempo e no espaço, por meio de 

"princípios de recontextualização", a especificidade do contexto se revela mediante a 

recontextualização. No caso do discurso Horizontal, é possível perceber a partir da sua própria 

definição, por meio da segmentação em setores (BERNSTEIN, 1998, p.l97) . 

Bemstein (2000, p.l58) faz uma relação entre o modo de aquisição e a Pedagogia, 

entendendo que este é criado pela "forma tomada pela Pedagogia". 

Considerando a organização dos "conhecimentos do discurso Horizontal, as 

intervenções pedagógicas são uma função desses diferentes 'conhecimentos' requeridos para 

serem adquiridos", estes, por sua vez, referenciados a partir das "relações funcionais do 

segmentos ou contextos à vida cotidiana". Neste sentido, é possível afirmar que, aquilo que 

é/como é adquirido, pode não ter relação com o que é/como é adquirido em outro segmento 

ou contexto (BERNSTEIN, 2000, p.l58). O autor denomina essa forma de prática pedagógica 

como Pedagogia Segmentada, distinguindo-a, posteriormente, de uma Pedagogia Institucional 

de discurso Vertical. 

No caso de qualquer das duas fonnas adotadas pelo discurso Vertical, este não é 

organizado segmentalmente. Sua integração, então, refere-se ao nível de significados 

(BERNSTEIN, 2000, p.160). 
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O discurso Vertical baseia-se "em estruturas simbolicamente especializadas de 

conhecimento explícito". Os procedimentos do discurso Vertical, as ações, condutas, atitudes, 

segundo Bemstein (2000, p.l60), estão vinculados a outros procedimentos hierarquicamente. 

Neste sentido, a Pedagogia Institucional ou Oficial do discurso Vertical não se completa no 

momento de sua transmissão contextual, exigindo um processo prolongado. 

A base das unidades sociais de aquisição, tanto no caso da Pedagogia de um discurso 

Vertical quanto na de um discurso Horizontal , é arbitrária, tendo em vista as regras 

distributivas que regulam a circulação desses discursos. Nos dois casos, as unidades sociais de 

aquisição estão relacionadas à peculiaridade do contexto. Neste plano, é possível identificar a 

diferença da base arbitrária em um e outro caso, ou seja, por meio da recontextualização, por 

um lado, e da segmentação, pelo outro (BERNSTEIN, 2000, p.l60) . 

5.3 Estruturas de discurso e conhecimento 

Bemstein ( 1998, p.l98) examina a relação entre "a estrutura interna de um sistema 

simbólico e a estruturação do campo especializado" que trabalha com esse sistema . 

No início do estudo sobre o Discurso Vertical, duas fonnas de discurso foram 

delineadas, ou seja, "a que dá lugar a uma organização de conhecimento explícita, coerente, 

fundada sistematicamente em princípios e hierárquica, como nas ciências naturais", onde 

identifico o conhecimento jurídico, e a outra, "a uma série de linguagens especializadas, 

contando cada uma delas com seus próprios modos especializados de interrogação e critérios 

especializados, como nas humanidades e nas ciências sociais" (BERNSTEIN, 1998, p.l98) . 

A partir dessa conceituação, o autor distingue duas estruturas de conhecimento muito 

diferentes, denominando, a uma, "Estrutura de Conhecimento Hierárquica", e, a outra, 

"Estrutura de Conhecimento Horizontal". 

A primeira, produzida por um "código integrador", busca estabelecer enunciados e 

teorias bastante gerais que "integram o conhecimento em nível mais baixo", evidenciando, 

assim, "a unifonnidade subjacente que atravessa uma série de fenômenos aparentemente 

diferentes, em expansão" (BERNSTEIN, 2000, p. l61) . 
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A segunda, motivada por um "código de coleção" ou "código seriado", consiste em 

''uma série de linguagens especializadas com modos especializados de interrogação e critérios 

para a construção e circulação de textos", como é o caso de disciplinas especializadas da área 

de ciências humanas e sociais (BERNSTEIN, 2000, p.161; 1998, p.198). 

O desenvolvimento de uma Estrutura de Conhecimento Hierárquico é distinto do de 

uma Estrutura de Conhecimento Horizontal. Para a primeira, este se traduz como "o 

desenvolvimento de uma teoria mais geral, mais integradora do que a anterior" 

(BERNSTEIN, 2000, p.l61). Para a segunda, o desenvolvimento consiste na inserção de uma 

nova linguagem, que proporciona ''um novo conjunto de questões, um novo conjunto de 

conexões, e de uma aparente nova problemática" e, sobretudo, ressalta o autor, "de um novo 

conjunto de falantes" (BERNSTEIN, 2000, p.l62) . 

5.3.1 Estruturas de Conhecimento Horizontal: gramáticas fracas e fortes 

Bernstein (1998, p.l99; 2000, p.163) apresenta uma distinção relativamente à 

gramática de uma Estrutura de Conhecimento Horizontal. Assim, o autor distingue as 

estruturas de conhecimento horizontal com linguagens que possuem "uma sintaxe conceitual 

explícita" e proporcionam "descrições empíricas relativamente precisas" e/ou geram, ainda, 

"um modelo formal de relações empíricas", de outras, com linguagens, cujos poderes 

similares são muito brandos. 

De acordo com esses critérios, o autor denomina as Estruturas de Conhecimento 

Horizontal como de "gramáticas fortes" ou "gramáticas fracas". Considera, assim, que a 

Economia, a Lingüística e parte da Psicologia são exemplos de Estruturas de Conhecimento 

Horizontal de gramáticas fortes, e a Sociologia, a Antropologia Social e os Estudos Culturais, 

de gramáticas fracas. 

A partir desses argumentos, o autor foca o problema da aquisição em Estruturas de 

Conhecimento Horizontal com gramáticas fortes e fracas . 

Como referência para a argumentação, cita o caso das Estruturas de Conhecimento 

Hierárquico em que o adquirente sabe objetivamente sobre o que está falando ou escrevendo, 
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como, por exemplo, na disciplina Física. Neste caso, ele deve preocupar-se apenas com o 

desenvolvimento correto do problema (BERNSTEIN, 2000, p. l63). Segundo o autor, "a 

gramática forte, visivelmente, anuncia o que é". 

No entanto, quando o autor considera as ciências sociais, especialmente as de 

gramática fraca, identifica problemas de aquisição, na medida em que o adquirente pode ficar 

inseguro, não ter certeza de estar ou não pronunciando/redigindo, por exemplo, Sociologia . 

Neste caso, Bemstein (2000, p.l63) menciona a possibilidade de serem utilizados "nomes 

canônicos" como recurso223
, para mais tarde serem associados com linguagens. 

Ao analisar o processo de recontextualização nessas estruturas de conhecimento, 

Bemstein (2000, p.l63) levanta um importante argumento relativo à base social do princípio 

desta recontextualização e sua relação com a perspectiva da Estrutura de Conhecimento 

Horizontal . 

Neste sentido, a transmissão de uma linguagem dentre outras de uma Estrutura de 

Conhecimento Horizontal exige algum tipo de seleção e privilégio. Assim, "a base social do 

princípio desta recontextualização indica de quem é o social de quem está falando" 

(BERNSTEIN, 2000, p.l63). 

Como Bemstein (2000, p.l63) observa que a perspectiva adotada por uma Estrutura de 

Conhecimento Horizontal estabelece-se a partir da base social do princípio de 

recontextualização, propõe o seguinte questionamento: "de quem é essa perspectiva? como 

ela é gerada e legitimada?". 

Para Bemstein (2000, p.l64), a visão preponderante dentro de qualquer transmissão 

pode estar vinculada às relações de poder entre os docentes, à mobilização estudantil, ou a 

tensionamento proveniente do mercado ou do Estado. Assim, assinala, uma perspectiva 

apresenta-se como um princípio de recontextualização que cria a Estrutura de Conhecimento 

Horizontal a ser adquirida. O autor observa que, por detrás, encontra-se uma "posição em um 

campo/arena intelectual relevante". 

A teoria, o seu entendimento, conhecer seus métodos e técnicas de investigação são 

questões consideradas cruciais na Estrutura de Conhecimento Hierárquico. O que importa 

223 Entendo que aqui o autor se refere a conceitos-chave na Sociologia . 
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realmente é a teoria, tanto por sua "projeção imaginativa conceitual", como pelo "poder 

empírico da projeção224
" (BERNSTEIN, 2000, p.164-165). A Estrutura de Conhecimento 

Hierárquico pode acarretar que o adquirente assuma uma posição ou ponto de vista que, em 

tal estrutura, se traduza como exclusiva, sem outras alternativas para alcançar a "verdade". 

Paralelamente, Bemstein (2000, p. l65) ressalta a possibilidade de qualquer Estrutura de 

Conhecimento Hierárquico portar "um princípio de recontextualização para sua transmissão", 

motivado, entre outros, por questões ligadas ao desenvolvimento do potencial social, 

econômico e cultural (BERNSTEIN, 2000, p.l64). 

Assim, defende o autor, onde for viável eleger a teoria, este processo deve priorizar a 

que possui uma base social. A questão relativa ao "reconhecimento e construção de textos 

legítimos em uma estrutura hierárquica" consiste em um processo mais claro, evidente, do que 

no caso de uma Estrutura de Conhecimento Horizontal. Esta última, especialmente a com 

gramática fraca, celebra "a linguagem especializada", suas posições, sua perspectiva, o 

gaze225 do adquirente, mais do que a teoria exemplar de alguém". A "verdade", no caso de 

uma Estrutura de Conhecimento Horizontal, "é um problema de perspectiva adquirida" 

(BERNSTEIN, 2000, p.l65). 

O autor identifica semelhanças entre a Estrutura de Conhecimento Horizontal, 

especialmente a modalidade de gramática fraca, e o discurso Horizontal, abordado 

anterionnente. Como características comuns, identifica que elas "são horizontalmente 

organizadas", "seriais" e "segmentadas", sendo seus conhecimentos potencialmente 

inconstantes. Esta característica, no discurso Horizontal, vincula-se "aos referentes desse 

discurso", enquanto que nas Estruturas de Conhecimento Horizontal, principalmente de 

modalidade de "gramática fraca", refere-se a acréscimos e supressões da linguagem 

característica de uma Estrutura de Conhecimento Horizontal particular (BERNSTEIN, 2000, 

p.l65). 

Ao se voltar para a questão da aquisição nos dois discursos, Bemstein (2000, p.l65) 

percebe a possibilidade de uma semelhança ainda mais profunda. Assim, observa que a 

224 Neste caso, o antigo Código Civil Brasileiro, de 191 6, cuja vigência estendeu-se até j aneiro de 2002 constitui
se exemplo tanto por sua proj eção conceitual, quanto pelo poder empírico de projeção. Muitos outros exemplos 
podem ser citados, entre eles, o Código Comercial, vigente desde 1850. 
225 Potencial recontextualizador. O autor refere-se, com este termo, ao aparelho que afasta e repõe, aquele que 
"recontex tua liza expressões e conteúdo ideológico. O resultado de tal recontex tualização é subordinar a 
ideolog ia recontex tualizada aos princípios regulativos de ideologia recontex tuali zadora" (V. Bemstein, 2000, 
p.l 72- 173). 
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aquisição no Discurso Horizontal "é uma aquisição tácita de uma visão particular de 

realidades culturais, ou, ainda, uma maneira de levar em conta essas realidades". Essa 

"maneira" encontra-se inserida na "unidade latente na segmentação contextual desse 

discurso", podendo estar vinculada à perspectiva recontextualizadora à medida em que esta é 

acionada nas relações sociais cotidianas. A similaridade refere-se, então, ao ponto de vista, 

incluído no processo de aquisição de linguagens especializadas de uma Estrutura de 

Conhecimento Horizontal com uma gramática fraca . 

Voltando a contrastar a Estrutura de Conhecimento Horizontal e a Estrutura de 

Conhecimento Hierárquico, Bemstein (2000, p.l65) traz, em meu entendimento, uma 

contribuição diretamente ligada aos interesses deste trabalho. É possível perceber a 

articulação de uma e outra estrutura com o contexto social. Segundo o autor, a primeira pugna 

pelo domínio lingüístico e pelo ponto de vista recontextualizador obtido no âmbito de uma 

Estrutura de Conhecimento Horizontal , enquanto a outra, a Estrutura de Conhecimento 

Hierárquico, disputa por incorporação ou expansão de princípios, ou, ainda, pela sua 

confrontação. 

Apesar dessa característica competitiva comum, relativa a "estratégias de campo", 

suas questões são distintas, conforme o exposto. Neste sentido, Bemstein (2000, p.l65-166) 

destaca a importância de relacionar as "condições externas do contexto/arena, às condições 

internas do discurso", evitando que a dissociação de campos do discurso possa deturpar o 

processo de análise. Nesta perspectiva, conforme a teorização bemsteiniana, "campo e 

discurso são inter-relacionados e interdependentes" (BERNSTEIN, 2000, p.l65). 

Cabe registrar que esta foi uma das preocupações deste trabalho: o que se pode 

depreender dos estudos desenvolvidos sobre o dispositivo jurídico e o dispositivo pedagógico 

do Ensino Jurídico, bem como dos que prosseguem neste capítulo . 

É interessante observar que uma das conseqüências práticas dessa inter-relação está na 

identificação inicial da Estrutura de Conhecimento Horizontal do currículo investigado, por 

meio das entrevistas realizadas, com os docentes da Faculdade de Direito, e a reinterpretação 

desse dado226
, face à integração do estudo do Campo Jurídico . 

226 Esta questão foi explic itada na Análise dos Dados, no capít-ulo anterior. 
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5.4 Estruturas de Conhecimento Horizontal e Estruturas de Conhecimento 

Hierárquico: mudanças e orientações 

Foco, de forma sucinta, a teoria bemsteiniana sobre mudanças do desenvolvimento de 

linguagens especializadas no decorrer do tempo, detendo-me, primeiramente, no caso de uma 

Estrutura de Conhecimento Horizontal. Posteriormente, articulo o alegado com uma Estrutura 

de Conhecimento Hierárquico, identificando questão de interesse deste trabalho, 

especificamente sobre o conhecimento jurídico. 

Tendo como referência a Sociologia, Bemstein (2000, p.166) registra um crescimento 

significativo na quantidade de linguagens e procedimentos de investigação nas décadas finais 

do século XX. Paralelamente, identifica este período como das mais expressivas 

transformações nos planos econômico, cultural e tecnológico. Observa, contudo, o autor, que 

tais fatos se constituem recursos facilitadores, porém não esclarecem adequadamente 

mudanças nas linguagens. 

Assim, Bemstein (2000, p.l67) argumenta que as Ciências Sociais poderiam ser 

chamadas de "linguagens retrospectivas", pois entende que elas focalizam o passado, 

introduzindo-o, assim, nas "relações conceituais hegemônicas" que engendram. Na verdade, o 

autor observa a dificuldade de colaboradores de uma Estrutura de Conhecimento Horizontal 

separarem suas próprias produções teóricas de suas experiências elaboradas mediante o 

discurso Horizontal. Alega, assim, que os mesmos estarão impossibilitados de pensar por trás 

da percepção, da sensibilidade que constituiu inauguralmente sua produção. Neste sentido, 

identifica que "as linguagens que os falantes constroem estão embutidas em projeções do 

passado" . 

Salienta o autor que as descrições, no campo científico mencionado, consideram os 

acontecimentos, os fatos sociais e ações em situação de mudança social dinâmica. Dessa 

forma, as descrições que estão por ser realizadas não podem se valer de uma "linguagem 

retrospectiva", sob pena de inadequação ou incoerência. Tal fato incrementa a disputa pela 

"hegemonia lingüística". Tal fato incrementa a disputa pela "hegemonia lingüística" em uma 

Estrutura de Conhecimento Horizontal. 
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Face ao exposto, Bemstein (2000, p. l67) identifica uma obsolescência das linguagens 

dentro das Estruturas de Conhecimento Horizontal, a partir de dois aspectos importantes. Em 

primeiro lugar, a tendência à retrospecção no que tange à "orientação e sensibilidade 

intelectual". Em segundo, limites temporais com relação a suas "projeções futuras". 

Por conseguinte, é possível perceber possibilidade de mudança, uma dinâmica que 

propicia e justifica investidas de acréscimo ao conjunto presente de linguagens. Este fato 

também contribui para que haja uma pequena quantidade de "termos idiossincráticos", bem 

como para a democratização da capacidade de "nomear e renomear" (BERNSTEIN, 2000, 

p. l67). 

Por outro lado, uma teoria da Estrutura de Conhecimento Hierárquico tem sua 

subsistência condicionada à sua eficiência para atender expectativas empíricas23 1
• Assim 

considero o Conhecimento Jurídico: os dados levantados no âmbito do próprio Curso, por 

exemplo, apresentam uma preocupação relativa a "enquadrar o novo na velha ordem". 

Observo aqui um tensionamento que põe em causa a obsolescência da teoria. 

5.5 Discurso Jurídico e contexto social 

O desenvolvimento deste estudo sobre a estruturação do conhecimento permite 

perceber a interdependência entre propriedades internas do discurso jurídico e o contexto 

social. 

Nesta etapa do trabalho, procuro fazer relações entre o que foi exposto e o 

conhecimento jurídico objeto do currículo em estudo . 

O conhecimento jurídico, segundo meu entendimento, caracteriza-se como uma 

Estrutura de Conhecimentos Hierárquica. Como tal , e como foi estudado, existem regras 

di stributivas fortes que regulam o acesso, a transmissão e a avaliação . 

23 1 Bemstein (2000, p. l68) observa que podem existir "es tratégias de campo" para retardar a lacuna , garantir a 
sobrevida destas estruturas de conhecimento. 

UfRGS 
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A ênfase predominante dada ao Direito Positivo e à teoria jurídica nele inspirada é 

identificada tanto no conteúdo corporificado no currículo, quanto nas práticas pedagógicas 

concretas desenvolvidas pelos professores e alunos da Faculdade de Direito. 

O conhecimento jurídico objeto de estudo caracteriza-se por apresentar interpretação 

em nível de significados, estruturas simbolicamente especializadas de conhecimento explícito, 

cujos procedimentos são articulados hierarquicamente a outros procedimentos . 

A Pedagogia deste conhecimento, no curso investigado, é uma Pedagogia Oficial, 

Visível, Autônoma, desenvolvendo-se em um processo planejado, com regras de seleção, 

seqüência e ritmo, com duração de seis anos. As unidades sociais desta Pedagogia, a de um 

discurso Vertical, têm uma base arbitrária. Aqui, a especificidade do contexto é a 

recontextualização. E como se dá? Os dados da pesquisa revelam ênfase na reprodução do 

Direito Positivo, sendo que a forma de sua transmissão dissimula as relações hierárquicas da 

Estrutura de Conhecimento Vertical que constitui o conhecimento jurídico. Tal fato indica a 

recontextualização de uma teoria de instrução, possivelmente a Psicologia, que propicia o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica dissociada das relações sociais de poder. 

Nessa perspectiva, também é possível afirmar que há, no conhecimento jurídico, uma 

coerência que subjaz a um conjunto de normas, fatos e eventos supostamente diferentes, em 

expansão (BERNSTEIN, 2000, p.161). Com base nos argumentos expostos, identifico, no 

caso, uma Estrutura de Conhecimento Hierárquica, produzida por um código integrador. A 

oposição entre teorias, nesta estrutura de conhecimento, ocorre num tensionamento que pode 

tentar refutar uma posição ou incorporá-la em proposições mais gerais. Como se depreende da 

análise dos dados das entrevistas com os docentes do curso, o foco privilegiado é a teoria, e 

não o contexto, como seria o caso em uma Estrutura de Conhecimento Horizontal. 

Igualmente, esta teoria pode envolver a aquisição de uma perspectiva, como, por exemplo, a 

do legalismo, da hegemonia da lei , entendendo-se este o único caminho para a "verdade". 

O Direito Constitucional , por exemplo, fonnalmente, define toda a estrutura estatal, 

define a função de seus órgãos e estabelece as garantias fundamentais da pessoa227
, de modo 

articulado com o ordenamento jurídico que está submetido à hierarquia das lei s. Esse processo 

227 As Constituições instituem "os princípios e as grandes coordenadas da vida jurídica do Es tado, e o legislador 
ordinário desenvolve essas regras gerais por meio dos códigos e legi lação [ .. . ]" (NADER, 2001 , p.340). 
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caracteriza, nos termos da teoria bemsteiniana, a criação de proposições e teorias gerais, que 

integram o conhecimento jurídico em nível inferior. 

Essa teoria pode carregar consigo um princípio de recontextualização para sua 

transmissão, vinculado a interesses que podem estar relacionados entre outros, a avanços do 

capital, privilégios de classe, questões econômicas e culturais, como é possível perceber a 

partir da análise das decisões pedagógicas dos docentes do curso estudado . 

Quanto ao reconhecimento e construção de textos legítimos típicos das Estruturas 

Hierárquicas de Conhecimento, parece-me uma decorrência de todas essas características até 

aqui expostas. 

No entanto, contrasto o "tempo" presente dessas teorias e sua prodigalidade em termos 

de projeção futura, com a obsolescência das linguagens de Estrutura de Conhecimento 

Horizontal. A dificuldade dessas últimas estruturas de linguagem de se desamarrarem do 

passado embutido nelas, bem como suas condições de mudança, evidenciam a indissociação 

das construções de suas experiências expressas pelo discurso Horizontal, seu enraizamento na 

sociedade e o dinamismo de seu desenvolvimento. Assim, parece-me que o imbricamento do 

discurso no contexto social toma-se um processo consciente e conscientizador, colocando em 

xeque uma idéia de unidade subjacente . 

Tais questões parecem-me especialmente pertinentes para a pesquisa do conhecimento 

jurídico. 

Em meu entendimento, os aspectos destacados relativamente ao conhecimento 

jurídico, a sua caracterização como um Discurso Vertical, apresentando uma Estrutura 

Hierárquica de Conhecimento, possibilitam afirmar que o estudante da Faculdade de Direito 

aprende não só a teoria objeto do estudo, mas também a vê-la e a interpretá-la de forma 

dissociada da sociedade. Em suma, aprende a separar o mundo jurídico do mundo da 

sociedade, ou, inclusive, a representá-la, vendo as nonnas jurídicas e os temas que eles tratam 

em uma projeção cultural , espacial e temporal poderosas. 

Como Bernstein (2000) afinna, há uma inter-relação entre a estruturação das relações 

sociais, o discurso e a consciência. Neste sentido, proponho-me focar, sucintamente, a 

circulação do conhecimento jurídico. 
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A circulação do conhecimento do campo Pedagógico do Ensino Jurídico é realizada 

por meio de formas explícitas de recontextualização, em sua maior parte, mediante o ensino 

de graduação em instituições de ensino superior. No caso do conhecimento jurídico mais 

amplo, do Campo Jurídico, a recontextualização se dá, principalmente, em práticas 

pedagógicas e contextos mais restritos, como é o caso das recontextualizações jurídicas no 

Fórum228
, em escritórios de advocacia, no Ministério Público, em órgãos de administração 

direta do Estado, etc. Como foi estudado, a especificidade do contexto do discurso Vertical é 

traduzida pela recontextualização. 

De forma segmentada, no cotidiano, há alguma circulação desse conhecimento. 

A participação na vida social e cultural enseja uma pluralidade de relações jurídicas, e, 

assim, de forma setorial, local, específica do contexto, cidadãos e cidadãs têm algum tipo de 

contato com o conhecimento jurídico, de um modo tácito ou explícito. Nesse caso, a 

especificidade do contexto é a segmentação e a Pedagogia Segmentada (BERNSTEIN, 2000, 

p.l58). No entanto, tal Pedagogia não é a adequada para aquisição de um discurso Vertical, 

constituído por estruturas simbolicamente especializadas de conhecimento explícito e cujos 

procedimentos são ligados a outros procedimentos hierarquicamente. Além disso, o fator 

tempo apresenta-se igualmente importante. Como a aquisição de um discurso Vertical exige 

longo prazo, esta não pode realizar-se por meio de uma Pedagogia Segmentada . 

Bemstein ( 1998, p.l96) faz referência ao "reservatório de estratégias" produzido pelo 

conjunto de integrantes de um grupo social, bem como ao "repertório concreto" elaborado por 

um de seus integrantes no atendimento a um ambiente ou contexto detenninado. Ao distingui

los, observa que ainda que tenham um núcleo comum, serão distintos em função das 

diferenças de seus encontros cotidianos . 

Retomo aqui a questão relativa à regulação do vínculo entre o reservatório e o 

repertório, "entre a prática potencial de cada membro e sua prática real". Considerando o 

argumento de Bernstein ( 1998, p.l97), de que a separação dos membros de um grupo social 

não proporciona uma base social efetiva para o desenvolvimento tanto do reservatório, como 

do repertório, sobressai a importância da estruturação das relações sociai s como 

228 Considero este ser um exemplo onde se interrompe a Pedagogia Invisíve l do Conhecimento Jurídico Oficial 
para entrar em cena uma Pedagogia Visíve l. 
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potencializadora do domínio prático, com vistas a favorecer a propagação das estratégias e 

propiciar intercâmbios. 

Estes argumentos, em meu entendimento, podem aplicar-se com relação ao mundo 

jurídico. 

Em minha perspectiva, a qualidade de vida da população brasileira, o exercício da 

titularidade dos direitos de seus cidadãos e cidadãs, bem como o cumprimento dos deveres 

jurídicos podem, em muito, se beneficiar com a circulação do conhecimento jurídico, das 

estratégias e intercâmbios das pessoas em sociedade. 

Igualmente, o reservatório, isto é, o próprio ordenamento jurídico brasileiro será 

potencializado e revitalizado pela comunicação que dele fizer surgir. Como Bemstein ( 1998, 

p . l96) afirma, "a prática potencial e a de cada sujeito são dinâmicas". A restrição ou 

obstáculo à circulação e ao intercâmbio "reduz a eficácia, especializa-a ou classifica-a" . 

5.6 Conhecimento Oficial, identidades pedagógicas e Reforma Educativa 

Abordo, nesta parte do capítulo, estudos de Bemstein ( 1998, p .92-l 07) sobre como 

variações nos princípios de controle impõem ou possibilitam variações na formação de 

identidades e sua mudança, por meio de especializações diferenciais de comunicação e de sua 

base social. 

Como já foi mencionado, ao desenvolver sua teorização sobre a prática pedagógica229
, 

uma preocupação sempre presente no citado autor é lidar com a articulação macro e micro . 

Especificamente, com relação ao assunto ora em tela, o autor centra-se na relação entre 

"conhecimento oficial", identidades pedagógicas e política de recontextualização (Bemstein, 

1998, p.92), que abordarei com o objetivo de estudar os processos mediante os quats o 

discurso jurídico e a reforma educativa, no campo Pedagógico do Ensino do Direito 

229 Refiro-me aos estudos bernsteinianos relativos à class ificação e enquadramento, regras de reconhecimento e 
rea li zação, regras distributivas, recontex tuali zadoras e avali ativas . 
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constroem e projetam identidades pedagógicas. Posteriormente, procurarei aplicar o modelo 

bemsteiniano à reforma curricular do Curso estudado. 

Considero, inicialmente, os dois conceitos chave com relação à temática. Na 

teorização bemsteiniana, a expressão "conhecimento oficial" diz respeito ao conhecimento 

acadêmico concebido e disponibilizado pelo Estado à instituições educativas. Bemstein 

(1998, p.92) estuda a construção de identidades pedagógicas, identificando uma importante 

questão relacionada aos estudos desta tese, ou seja, que elas serão diferentes, dependendo da 

orientação e do foco do conhecimento oficial, característicos de modalidades particulares de 

reforma curricular. Esta última desenvolve-se, segundo o autor, em meio à disputa de grupos 

empenhados em transformar tanto suas orientações como o foco do conhecimento em "norma 

e prática do Estado". 

Assim, Bemstein ( 1998, p.92) propõe um modelo teórico do "terreno de confrontação 

oficial", visando a analisar os processos mediante os quais o discurso oficial do Estado busca 

construir identidades pedagógicas concretas. O mencionado modelo dá origem a quatro 

posições que se distinguem entre si por sua orientação e foco , bem como "pelas práticas 

pedagógicas que projetam". 

Subjaz a essa iniciativa, a idéia de que é possível prever que a orientação e o centro de 

atenção deste discurso oficial "construam nos professores e nos estudantes uma disposição 

moral, uma motivação e uma aspiração particulares, imersas em atuações e práticas 

determinadas" (BERNSTEIN, 1998, p.92). 

Com relação à expressão utilizada, "identidade pedagógica", no âmbito deste estudo, 

ela é considerada "o resultado da inserção de uma carreira profissional em uma base coletiva" 

(Bemstein, 2000, p.93) . 

A "carreira profissional do estudante", segundo Bemstein (1998, p.93), é "uma 

carreira de conhecimentos, uma carreira moral e uma carreira de localização", identificando, 

assim, uma base coletiva e uma base social local. A primeira consiste no "ordenamento do 

social" difundido pelas instituições de ensino e oficializado pelo Estado, e a segunda nos 

"ordenamentos do contexto local" . 
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Assim, no caso específico do estabelecimento em estudo, considero que a base 

coletiva da carreira é constituída pelos princípios de ordem social de nosso país, criados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro e institucionalizados pelo Estado. Este, juntamente com 

instituições de ensino, geralmente de nível superior, como é a Faculdade de Direito 

investigada, apresentam-se como transmissores do conhecimento jurídico considerado válido. 

Os ordenamentos do contexto local estão circunscritos às nonnas relativas ao ensino superior 

no Brasil, às diretrizes curriculares do curso de graduação em Direito e às relacionadas 

especificamente à Universidade e à Faculdade estudadas. Entre esses últimos, cabe registrar o 

Regimento e normas acadêmicas da Universidade, o Regimento Interno da Faculdade de 

Direito, e seu currículo vigente para o curso de graduação. 

Reporta-se de forma sucinta, o autor, a mudanças na base coletiva das sociedades 

européias nos últimos cinqüenta anos, bem como nos princípios de ordem social. Igualmente, 

nos diferentes ambientes nos quais se estimula o desenvolvimento das profissões. Assim, a 

reforma dos currículos, em curso em vários países, decorre das exigências advindas das atuais 

mudanças culturais, econômicas e tecnológicas (BERNSTEIN, 1998, p.93). 

Retorno ao modelo apresentado pelo autor, que tem como referência um campo 

oficial230
. Nele, Bemstein (2000, p.65-67) identifica quatro posições que, por intermédio de 

suas "diferentes inclinações e centros de atenção", exprimem diferentes perspectivas para 

regular e gerir as mudanças nos planos moral, cultural e econômico. Presume que estas 

perspectivas da direção de mudança se transformem na prática vivenciada por docentes e 

discentes, por meio da conformação de sua "identidade pedagógica". 

Visando a tomar mais clara a argumentação, reproduze abaixo a Figura apresentada 

pelo autor. 

230 Bemstein (2000, p.66) dirige-se a esse campo nomeando-o "arena ofi c ial". 
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MODELAMENTO DAS IDENTIDADES PEDAGÓGICAS 

Restringida 
Retrospectiva 
(Conservadora antiga) 

Diferenciada 
Des-centrada (mercado) 
Neoliberal 

I 

I 

Classificação 

Estado re-centrado 

Selecionada 
Prospectiva 

CNeoconservadoraJ 

Integrada 
Des-centrada (terapêutica) 

(Profissionais) 

Em todo caso , podem existir oposições e cooperações entre estas posturas no 
terreno da reforma ; alternativamente, algumas posturas podem ficar deslegiti
madas e excluídas do campo. 

Figura 8 
Fonte: Bernstein (2000, p.67) 

A partir da Figura 8, é possível visualizar o campo mencionado com suas posições 

para a projeção das identidades pedagógicas por meio da reforma educativa. Duas dessas 

identidades são criadas por "recursos centrados", geridos pelo Estado, e as outras duas, a 

partir de " recursos locais", tendo as instituições envolvidas determinada autonomia 

concernente a seus recursos, "recursos des-centrados". Segundo Bernstein (1998, p.93), é 

possível apreciar cada reforma educativa como fruto da disputa para formar e oficializar 

determinadas identidades. 

5.6.1 Identidades Pedagógicas Centradas 

Inicialmente, foco as identidades formadas com base nos "recursos centrados", 

retirados de um "discurso central", muitas vezes concebido como nacional, ou seja, as 

Identidades Pedagógicas Retrospectivas e as Prospectivas . 
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5 .6.1 .1 Identidades Pedagógicas Retrospectivas 

As Identidades Pedagógicas Retrospectivas são conformadas mediante as "grandes 

narrativas nacionais, religiosas e culturais do passado", e "se recontextualizam de forma 

adequada para estabilizar esse passado no futuro". Como característica básica dos recursos 

que estruturam essas identidades, Bemstein (1998, p.94) assinala que "o discurso não entra 

em uma relação de intercâmbio com a economia", e, assim, a inclinação, o foco de atenção e a 

direção propiciam um "controle rígido sobre as entradas discursivas da educação", ou seja, 

"seus conteúdos, e não sobre seus resultados". As Identidades Retrospectivas constituem-se 

"mediante discursos e práticas hierarquicamente ordenados, muito ligados e explicitamente 

estratificados e seqüenciados". Na construção destas identidades, a base social coletiva 

traduz-se na grande "narração recontextualizada do passado". Está em causa a "estabilização 

do passado e sua projeção na perspectiva do futuro". As carreiras individuais, neste sentido, 

não têm tanto interesse. 

Bemstein ( 1998, p.94) afirma que esta identidade pedagógica ainda se projeta na 

maioria dos campos oficiais, estando sua postura estimulada, mas não é dominante. 

No curso estudado, a posição Retrospectiva pode ser identificada mediante a 

segmentação, seriação e seqüenciamento das disciplinas do currículo, bem como de sua 

hierarquia, que enfatizam o valor intrínseco deste. 

5.6.1.2 Identidades Pedagógicas Prospectivas 

As Identidades Pedagógicas Prospectivas também são estabelecidas "a partir do 

passado", apesar de este ser examinado de uma outra fonna, diferente da anterior, ou seja, seu 

foco de atenção e a orientação da base discursiva se reconstrói para que se ocupe com 

mudanças culturais, econômicas e tecnológicas . 

As Identidades Prospectivas são construídas mediante a recontextuali zação de 

detenninados aspectos pregressos selecionados com vistas a equilibrar o porvir, por meio da 
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atuação nas transformações da atualidade. Igualmente, para resguardar reflexos econômicos 

ou aumentar o lucro (BERNSTEIN, 1998, p.95). Diferentemente das Identidades 

Retrospectivas, nas quais, no primeiro plano, estava a base coletiva, há aqui, distintamente, 

então, um destaque para as carreiras, por suas competências profissionais e sua atividade 

econômica, fundadas em escolhas específicas de um passado (BERNSTEIN, 2000, p.68). 

Considerando o interesse conferido aos rendimentos, aos produtos, que têm relevância 

no mercado, o governo das identidades prospectivas exige que o Estado regule as entradas e 

os resultados e desempenhos da educação. Neste sentido, é possível identificar os controles 

sobre os inputs e outputs do Ensino Jurídico, mediante as diretrizes curriculares corporificadas 

na Portaria 1886/94 e o Exame Nacional de Cursos. 

Feitas estas considerações, a seguir, abordo as identidades geradas por recursos locais, 

com base na teoria bernsteiniana . 

5.6.2 Identidades Pedagógicas Des-Centradas 

e Os recursos para a construção de identidades des-centradas são extraídos dos 

• 

• 

contextos ou discursos locais e se referem ao presente, diferentemente dos recursos centrados, 

cuja referência é o passado. 

Identidades Pedagógicas Des-Centradas, conforme Bemstein (I 998, p.95), são aquelas 

em que as instituições relevantes têm certa autonomia em relação a seus recursos. Neste 

âmbito, duas identidades são identificadas, ou seja, a Terapêutica e a do Mercado Des

Centrado. Na primeira, a autonomia da instituição é considerada fundamental para produzir as 

particularidades dessa identidade, ou seja, ' 'uma modalidade integrada de conhecimentos e 

uma modalidade participativa, cooperativa, de relação social" (BERNSTEIN, 1998, p.95; 

2000, p.68). Na segunda, a autonomia também é indispensável , mas a finalidade é outra, pois 

dirige-se a que "a instituição e suas unidades possam variar seus recursos", visando a 

apresentar um desempenho competitivo . 
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5.6.2.1 Identidade de Mercado Des-Centrado 

Ao estudar a identidade de mercado des-centrado, Bemstein (1998, p.96) foca os 

recursos que a constroem. Admitindo a dificuldade de reconhecê-la sem tê-la projetado desde 

uma posição de seu campo oficial, o autor utiliza o recurso de um exemplo que procurarei 

aqui reproduzir. 

Assim, o autor propõe que se imagine uma instituição educativa com uma significativa 

autonomia relativamente ao "uso de seu pressuposto, à organização de seu discurso, à forma 

de utilizar seu pessoal, ao número e ao tipo de professores, às disciplinas que constrói", tendo 

em conta três aspectos . Em primeiro lugar, que "pode atrair estudantes que tenham 

possibilidades de eleger a instituição". Em segundo, que "pode encontrar critérios externos de 

atuação". E, finalmente, em terceiro lugar, que "pode otimizar sua posição em relação a 

instituições similares" (BERNSTEIN, 1998, p.96). 

Assim, considerando a ''unidade básica da instituição, um departamento ou um grupo", 

Bemstein (1998, p.96) afinna que ela terá direito a se administrar livremente sobre seu 

discurso e sua prática pedagógica, podendo modificá-lo para aperfeiçoar sua própria posição 

no mercado, isto é, para favorecer seu posicionamento relativamente ao valor de permuta de 

seus feitos, ou seja, os estudantes. 

Os depoimentos de vários docentes do Curso de Direito estudado, em sua prática 

pedagógica, demonstram a preocupação com questões relativas a exigências dos Concursos a 

que, inevitavelmente, deverão se submeter seus alunos para o exercício profissional de uma 

das carreiras do Campo Jurídico. Observa-se que tal fato interfere na seleção dos conteúdos, 

em sua abordagem e na avaliação. Julgo desnecessário reiterar aqui as manifestações dos 

professores. 

Confonne os dados da pesquisa revelam, no contexto do curso estudado, as decisões 

pedagógicas estão pautadas de uma forma mais ou menos acentuada, de acordo com cada 

docente, para o atendimento das demandas do mercado profissional , produzindo uma 

identidade que seja aí valorizada. Isto não acontece sem tensionamentos, como é possível se 

depreender dos depoimentos dos docentes, uma vez que esse direcionamento da transmissão 

vem em detrimento da próptia exploração do conhecimento do longo prazo, do intrínseco. 
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Neste sentido, considero a manifestação do Professor P 1 para ilustrar aspectos 

relativos a esta questão. O mencionado respondente, entendendo que o docente "deve fazer 

ciência e ponto final", não leva em conta outros elementos de ordem interior, considerados 

"um tipo de informação que não agrega, não acrescenta, não complementa nada, [ ... ], em 

detrimento de uma formação mais precisa, mais localizada, mais enfocada[ ... ]". 

É característico do Mercado Des-Centrado construir uma identidade competitiva, 

contingente e diferenciada, cuja resposta está dirigida para o exterior, em detrimento da 

dedicação interior. A propósito, afirma Bemstein (2000, p.69), neste caso "o contrato substitui 

o compromisso". 

Segundo o autor, "os recursos que produzem Identidades de Mercado Des-Centrado, 

organizacionais e discursivos, têm complexas e profundas conseqüências" (BERNSTEIN, 

2000, p.70) . 

5.6.2.2 Identidades Terapêuticas Des-Centradas 

A Identidade Terapêutica é assim nomeada por Bemstein (1998, p.95-96), por motivo 

de ser produzida por "complexas teorias de desenvolvimento pessoal, cognitivo e social", 

estas seguidamente qualificadas como "progressistas". Tais teorias traduzem-se em recursos 

para um "controle invisível do estudante". 

A Identidade Terapêutica orienta-se "para um pensamento autônomo, não

especializado e flexível e, no plano social , para o trabalho em equipe, enquanto participante 

ativo". O autor mencionado observa, por um lado, que sua produção é muito cara e, por outro, 

o resultado não se mede com facilidade (BERNSTEIN, 1998, p.96). 

A posição terapêutica projeta " identidades estáveis e integradas, com práticas 

cooperativas adaptáveis". Bemstein (1998, p.97) considera que esta posição não tem muito 

poder nos campos contemporâneos, assim como o grupo social que a promove . 

Ao focar a transmissão que produz esta identidade, Bemstein ( 1998, p.97) ressalta a 

preferência por limites fracos , por integração, priorizando a referência a "regiões do 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

285 

conhecimento, a áreas de experiência". Nesta direção, o estilo de gestão é afável, as 

hierarquias pouco claras e as "redes de comunicação e as relações interpessoais dissimulam o 

poder". 

Considero nesta posição Terapêutica Des-Centrada o trabalho do grupo de professores 

das universidades brasileiras que desenvolveu estudos sobre o currículo do Curso de Direito, 

traduzido na Portaria 1886/94, bem como da Associação Brasileira do Ensino do Direito -

ABEDr231
• 

5.6.3 Reformas curriculares e aplicação do modelo bernsteiniano 

Com base nos dados colhidos nesta pesquisa junto à Faculdade de Direito, procuro, 

neste momento, aplicar o modelo de análise das reformas educativas proposto por Bernstein 

(2000, p. 70-71 ). 

Inicialmente, a exemplo do que o autor identificou com relação às reformas 

curriculares ocorridas em fins dos anos oitenta e início dos noventa na Inglaterra, é possível 

observar uma interessante relação complementar, não-isenta de tensões, entre duas posições 

no Campo, no caso em estudo, ou seja, entre a posição Prospectiva (neoconservadora) e a do 

Mercado Des-Centrado (posição neoliberal) . 

Neste sentido, embora idealmente a posição neoliberal seJa incompatível com um 

currículo nacional centralizado, os dados da pesquisa mostram o controle dos conteúdos do 

currículo tanto em sua definição, quanto em sua avaliação em âmbito nacionaf32
• Assim, em 

primeiro lugar, observo que o currículo do curso em foco baseia-se na Portaria 1886/94, que 

estabelece as diretrizes curriculares dos Cursos de Direito no Brasil. Em segundo, entendo que 

as manifestações dos docentes deixaram clara a influência do Exame Nacional de Cursos nas 

decisões pedagógicas, tanto na seleção dos temas relativos aos conteúdos programáticos, 

como no processo de avaliação que busca contemplar, de alguma fonna , a sistemática por ele 

23 1 A Assoc iação Brasileira do Ensino do Direito, fundada em novembro de 2001 , no Rio de Janeiro, tem como 
objetivo principal debater o Ensino Jurídico no país, vi sando a aprimorar sua qualidade. 
m Bernstein (2000, p.68), afinna que a ges tão das Identidades Prospectivas exige do Estado o controle dos 
inputs e dos outputs da educação. 
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adotada. Com base em Bemstein (2000, p.71), tal fato pode estar vinculado ao intuito de 

propiciar uma administração des-centrada centralizada, embasada em um currículo cujo base 

é o ordenamento jurídico brasileiro. 

Ademais, a forma como se apresenta este currículo na Faculdade de Direito da UFPel, 

em grande parte constituído por um corpo de disciplinas tradicionais, organizadas e 

departamentalizadas, com conteúdos segmentados, enfatizando competências básicas, 

evidencia relações com uma posição Retrospectiva. 

Por seu turno, é possível identificar que a Identidade Terapêutica Des-Centrada 

projetada pelo movimento nacional de professores do Ensino Jurídico, cuja proposta foi 

consubstanciada pela Portaria Ministerial 1996/94, por inúmeras razões apontadas pelos 

docentes entrevistados, não logrou os resultado almejados no currículo investigado. Nesta 

posição também foi identificada a Associação Brasileira do Ensino do Direito, que reúne 

professores do Ensino Jurídico com o objetivo de incentivar o estudo, a reflexão e a melhoria 

do ensino do Direito em nosso país. 

A análise das decisões pedagógicas no âmbito do curso evidencia um tensionamento 

entre os interesses advindos das demandas de alunos ligados a temas e questões exigidos em 

Concursos Públicos para as carreiras da Magistratura, Ministério Público, Exame da Ordem 

dos Advogados característicos da posição do Mercado Des-Centrado e os de docentes, cuja 

ênfase aos valores intrínsecos do currículo é assumida como um dos seus principais objetivos. 

A orientação assim construída desta identidade apresenta-se como um reflexo das 

contingências externas, sem um questionamento mais profundo, em meu entendimento, dos 

compromissos de um curso de ensino superior público com a sociedade brasileira, no sentido 

de contribuir efetivamente para a superação das desigualdades sociais e dos problemas da 

justiça no país, com a necessária crítica do conhecimento do que está posto e a produção de 

novos conhecimentos. 

Por outro lado, a segmentação e a ordem serial dos temas curriculares, seus discursos e 

práticas hierarquicamente ordenados, orientam as identidades para o valor intrínseco, para 

uma posição Retrospectiva. Em contraste com essa identidade, a posição Prospectiva ressalta 

as carreiras, por suas disposições e atuação econômica, fundadas em um passado selecionado . 
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Após esta descrição do jogo de posições no campo oficial relativamente à reforma 

educativa mencionada, propiciada pela teorização bemsteiniana, apresento algumas 

considerações adicionais que, em meu entendimento, também podem subsidiar o presente 

estudo. 

Primeiramente, considero a posição do Mercado Des-Centrado. De acordo com 

Bemstein ( 1998, p.98), bem como a partir de estudos realizados (LEITE, 2002; LEITE, 

SANTIAGO e LEITE, 2002), é possível afirmar que essa posição tem provocado, no Brasil e 

no exterior, transfonnações na gestão e no governo das universidades, tanto na perspectiva do 

desenvolvimento de uma cultura competitiva empresarial, como na da introdução de novos 

discursos de gestão e de economia na formação de seus dirigentes, e, assim, no conceito de 

liderança. 

Bernstein (1998, p.98-99) observa que essa posição de Mercado Des-Centrado quase 

não repercutiu no "discurso institucional da escola", que, por sua vez, estava fundado na 

posição Retrospectiva. No entanto, transformou, de forma radical , "o discurso regulador da 

instituição", pois atingiu "suas condições de sobrevivência". 

Tal fato parece-me compatível com o que ocorre na Universidade Federal de Pelotas, 

no Curso estudado. Além de uma preocupação com o valor intrínseco do currículo e com a 

ênfase humanística, há, também, um tensionamento relativo aos desempenhos externos no 

campo profissional. Vários aspectos evidenciam esta última questão. Entre eles, cito 

elementos internos e externos. Estes últimos podem ser identificados pelas exigências do 

Exame da OAB ou dos Concursos Públicos, necessários para ingresso em uma das carreiras 

jurídicas e pela própria mobilização da Ordem dos Advogados do Brasil. Esta, sensibilizada 

pelos desempenhos de seus candidatos à carreira advocatícia no país, ou ainda, nos anos 

iniciais do trabalho profissional, resolveu engajar-se em um movimento por ela considerado 

potencializador da qualidade do Ensino Jurídico. Entre suas iniciativas anteriormente 

elencadas, destacam-se os Seminários promovidos sobre o Ensino Jurídico, publicações 

relativas ao tema, articulação de ações com o Ministério da Educação, visando a colaborar 

para a implementação do Exame Nacional de Cursos, e proposição de subsídios para a 

elaboração das diretrizes curriculares dos Cursos de Graduação em Direito. O envolvimento 

da OAB se fa z de uma forn1a tão estreita em nosso país que, inclusive, sua participação se 

encontra institucionalizada, como no caso de pedidos de autori zação de novos cursos 
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jurídicos, de análise de processos de reconhecimento de cursos jurídicos e de análise dos 

estágios nos pedidos de autorização (v. Anexos 6 e 7). Neste contexto, observo, ainda, a 

elaboração e divulgação de uma lista dos Cursos Jurídicos recomendados pelo Conselho 

Federal da OAB (v. Anexo 4). 

Quanto aos elementos internos, cito as reiteradas manifestações de diferentes 

professores no que se refere a definições concernentes a suas práticas pedagógicas, motivadas 

por exigências dos Concursos no âmbito das carreiras jurídicas, conforme se depreende do 

relato e análise dos dados apresentados no capítulo anterior. No intuito de aqui ilustrar o 

exposto, valho-me do depoimento do Professor P9, que mostra como se orienta em suas 

decisões pedagógicas. 

Neste sentido, ao responder a questão relativa à possibilidade de considerar o 

conhecimento do aluno, extra-escolar, para decidir o que ensinar ou, em situação contrária, 

seguir o currículo, aquilo que o docente tem certeza que será indispensável para o futuro 

advogado, juiz, promotor ou delegado, o Professor P9 afirma: 

É, a verdade é que nós já temos, aqui pela Faculdade, uma idéia de mercado e uma 
idéia individual, também, de cada um que labora na prática jurídica, e, mais ou 
menos, seguindo essa linha, nós nos orientamos neste sentido, no fato da experiência 
e da exigência do mercado. 

A pro pó si to, e confluindo na direção dos dados desta pesquisa, Bernstein (2000, p. 71) 

apresenta uma percuciente observação relativa a este tensionamento entre o intrínseco e o 

extrínseco. Apesar de não considerá-lo uma questão nova, alerta que o mesmo não se pode 

dizer sobre a "institucionalização oficial do Mercado Des-Centrado e a justificação da 

identidade que projeta". A partir desses argumentos, o autor identifica a construção de "uma 

nova postura patológica na educação", ou seja, "a postura pedagógica esquizóide"233
. 

Diante desta afirmação, observo três aspectos. Primeiramente, que o argumento do 

autor é compatível com a circularidade das relações que identifiquei entre o Campo Jurídico e 

o Campo Pedagógico do Ensino Jurídico, neste capítulo. Em segundo lugar, tal fato ressalta a 

importância de refletir sobre o Ensino Jurídico, suas relações com a sociedade brasileira, seus 

compromissos, conflitos e anseios. Nesta perspectiva, entendo inestimável a importância da 

233 Esquizóide, proveniente de skhizo (separo) e e idos (forma), está relac ionado aos " tipos intermediários entre 
sãos e doentes no grupo dos esquizotímicos" . Estes últimos são denominados na "caracterologia dos tipos de 
personalidade introspecti va, concentrada em si próp1ia, inquieta e típi ca de esqui zoidia" . F. gr. skhizo e thymos 
(mente) e ico (DICIONÁRJO CALDAS AULETE, 1980, p. l424). 
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Pedagogia Jurídica que, neste trabalho, propicia a possibilidade de conhecer a gramática 

interna do discurso jurídico e analisar sua realização como um discurso pedagógico oficial e 

como prática pedagógica em um estabelecimento social educacional. Em terceiro lugar, 

observo uma nova apreensão com o nexo entre a educação e o trabalho, entendido por 

Bernstein (1996, p.285) como decorrente de transformações amplas na divisão do trabalho no 

campo econômico e novas definições dessa divisão, sendo que ambas, mudanças e 

redefinições, podem ser traduzidas como um efeito de uma "revolução nas comunicações" . 

Problemas graves de desemprego apresentam reflexos nas instituições educativas, como é o 

caso da Faculdade de Direito da UFPel. No entanto, segundo Bernstein (1996, p.286), esse 

processo não atinge "a relação classificatória entre a educação e a produção, mas apenas a 

relação sistêmi ca"234
. 

Os argumentos até aqui apresentados referiram-se ao desenvolvimento de recursos, 

posições e identidades modeladoras confrontadas na luta pela primazia da política e da 

reforma educativa no campo oficial. A seguir, focarei a teorização de Bernstein (1998, p.98-

l 04), relativamente aos efeitos das construções de identidade externas ao campo oficial nas 

projeções de identidade até aqui estudadas. Considerando de interesse particular deste 

trabalho especificamente as Identidades Terapêuticas e as Prospectivas, a elas me cingirei, 

apesar de algumas referências se fazerem necessárias face às suas relações com as demais 

estudadas pelo autor neste campo . 

5.6.4 Modelamento das Identidades Locais 

Considerando as conseqüências da reorganização do capitalismo na sociedade pós

moderna, Bernstein (2000, p.72) estuda seus reflexos com relação à &agilização dos recursos 

para a construção de identidades sociais "atribuídas"235 e "logradas"236
, e a mudanças nas 

pontuações de tempo e espaço vividos. 

234 A relação sistêmica, de acordo com Bernstein ( 1996, p.286), refere-se "à relação entre o produto das escolas 
em tennos de destrezas/di spos ições de vários tipos e as supostas exigências de trabalho" . 
235 As identidades "atribuídas" que tinham um " referente biológico", como "idade, gênero e parentesco", foram 
enfraquecidas. Estas característi cas culturais e "especializações de tempo" (idade, gênero e parentesco) são 
consideradas, na contemporaneidade, pelo autor, como recursos precários para a "construção de identidades com 
uma base coletiva estável" (BERNSTEJN, 2000, p.72). 
236 O autor uti liza a expressão "achievecf' identities, cuja tradução pode ser feita como identidades "adquiridas" . 
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Tais argumentos podem ser estendidos aos movimentos geográficos de população, 

concernentes à internacionalização do trabalho, que criaram novas classes de pressões 

culturais sobre as gerações e os gêneros. O enfraquecimento do estável e os recursos coletivos 

não-ambíguos para a construção de identidades relativas a este novo período de reorganização 

capitalista, de um lado ocasionaram perturbações e um desancoramento de identidades e, de 

outro, facilitaram a construção de novas identidades . 

Como afirma o autor, as construções de identidade "não substituem ou deslocam 

necessariamente as 'antigas' formações de identidade social estabelecidas". Seu estudo está 

voltado para a nova "valência"237 que as posições e oposições assumem no campo da 

identidade, nas condições de mudança da atualidade (BERNSTEIN, 2000, p. 72). 

Considerando o exposto, Bernstein (2000, p. 72-77) aplica seu modelo teórico anterior 

para identificar as possíveis novas identidades que estão se construindo no nível social. Em 

meu entendimento, esse seu estudo pode subsidiar a análise de movimentos e as novas 

identidades que surgem no Campo Jurídico. 

Ao representar o campo emergente da Identidade Local e suas arenas de oposição, 

Bemstein (2000, p.73) distingue as posições, projeções e recursos "Des-Centrado", 

"Retrospectivo" e "Prospectivo". Neste sentido, segundo o autor, os "Des-Centrados" são 

"construídos sobre a base de recursos locais orientados ao presente"; os "Retrospectivos", a 

partir das grandes narrativas, nacionais, religiosas e culturais do passado; e os "Prospectivos", 

a partir de "narrativas do passado" para provocar a "re-centralização da identidade", com a 

finalidade de "proporcionar uma nova base social e abrir um futuro novo" (BERNSTEIN, 

2000, p.73). 

Tendo em vista a complexidade do tema e o alto nível de abstração da teorização 

bernsteiniana, recorro à Figura seguinte, elaborada pelo autor (BERNSTEIN, 2000, p.75), 

As identidades sociais "logradas" ou "adquiridas" referem-se à classe e ocupação, que se tomaram recursos 
mais JJ-acos para "estabilizar identidades não-ambíguas". Este fato não deve ser interpretado, como alerta 
Bemste in (2000, p .72), no sentido de que as conseqüências di stributivas desiguais de classe tenham se debilitado 
em função de "mudanças nas so lidari edades opostas da classe trabalhadora", estas últimas entendidas como 
decon ência de transformações "na tecnologia, na economia e regulação do Estado". 
237 Bemstein (2000, p.72) utiliza o teimo va/ency. Considero que o signifi cado da palavra valência, em Química, 
ou seja, o número de ligações que um átomo ou íon pode efetuar com outros átomos ou íons para constituir uma 
molécula ou outra combinação que traduz o poder de combinação de um elemento (segundo defini ção do 
Dicionário Universa l da Língua P01tuguesa. Lisboa: Tex to, 1999), pode proporcionar subsídios para o 
entendimento do argumento bemsteiniano. 

L...___ ______ _ 
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com a qual ilustra o campo emergente de identidade e seus terrenos de oposição. A seguir, 

focarei , de forma breve, as identidades antes mencionadas. 

CAMPO CONTEMPORÂNEO DA IDENTIDADE 

Tipos: 

Recursos: 

Modos: 

Figura 9 

Capitalismo reorganizador 

~ 
liberação de identidades 

~ 
novas construções de identidade 

Des-centrado Retrospectivo ~ 

presente passado 

I 
terapêutico instrumental 

fundamentalista 

religioso nacionalista 
populista 

gênero 

elitista 
(cultural) 

Fonte: Bernstein (2000, p. 74) 

5.6.2.3 Identidades Des-Centradas 

Prospectivo 
re-centrante 

futuro 

raça região 

No que diz respeito às Identidades Des-Centradas, Bemstein (1998, p.l O 1) distingue 

entre uma Identidade Instrumentaf38 e uma Identidade Terapêutica. Ambas são construídas a 

partir de recursos locais, porém, opostos. No caso da primeira, os recursos são do mercado e, 

no da segunda, trata-se de recursos que dão sentido para criar a coerência interna . 

238 No modelo anterior, "mercado-descentrado". 
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As Identidades Terapêuticas são construídas por recursos locais, internos, e se 

produzem por introjeção. Neste caso, conforme Bernstein (2000, p.73), o conceito do se/f é 

fundamental , pois é visto como um projeto pessoal. A Identidade Terapêutica é uma 

"construção simbólica". Conforme o autor, trata-se de ''uma construção internamente regulada 

e relativamente independente dos significantes de consumidores externos". A mencionada 

identidade adota a forma de "uma narrativa aberta" que, por sua vez, "constrói tempo pessoal" 

(BERNSTEIN, 2000, p.73). Como a Identidade Instrumental, oposta, seus limites também 

"são permeáveis e o passado não conduz necessariamente nem ao presente", nem tampouco 

"ao futuro". 

O autor mencionado identifica fragilidade nas duas construções, embora de modo 

diferente entre uma e outra identidade. Foco a Identidade Terapêutica, de interesse deste 

trabalho. Como esta depende de procedimentos internos para dar sentido às coisas, na 

hipótese de que venham a falhar, é possível que haja uma mudança na direção de outros 

recursos, provavelmente, em direção à posição Prospectiva (BERNSTEIN, 2000, p.73-74). 

Em meu entendimento, as identidades locais que surgem no social, observadas no 

âmbito desta pesquisa a partir das experiências dos Projetos de Formação de Promotoras 

Legais Populares, Tribunos da Cidadania e Justiça Comunitária, podem ser traduzidas por 

Identidades Terapêuticas . 

5.6.2.4 Identidades Prospectivas 

As Identidades Prospectivas são baseadas em narrativas e voltadas para o futuro, no 

qual se enraíza a identidade. Tratam "não de um indivíduo", mas de "uma categoria social", 

como, por exemplo, "a raça, o gênero ou a religião". Estas narrativas criam "uma nova base 

para as relações sociais, para as solidariedades e as oposições", supondo um "re-centramento" 

(BERNSTEIN, 2000, p.76). 

Estimuladas, regra geral , por movimentos socw1s, em suas etapas lntClals, as 

Identidades Prospectivas "são evangélicas" e dispostas à "confrontação". Apresentam 

acentuada propensão à dissidência. Neste sentido, é possível afinnar, como o autor, que estas 
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identidades consomem o self. Suas manifestações comprometem o self, em sua totalidade, no 

novo devenir, exigindo "procedimentos de de-socialização para apagar a identidade anterior" 

(BERNSTEIN, 2000, p.76). 

As Identidades Prospectivas, tais como as fundamentalistas, comprometem-se, 

segundo Bernstein (2000, p.76), "em atividades econômicas e políticas para promover o 

desenvolvimento de seu potencial". Exemplificando, o autor cita os movimentos islâmicos 

que, nos Estados Unidos, "criaram uma nova base de identidade negra, para uma política 

revitalizada e um novo empreendedorismo"239
. Este, segundo Bernstein (2000, p.76), constitui 

um exemplo de uma Identidade Prospectiva "que surge fora de uma recontextualização de 

uma narrativa retrospectiva". Creio que, no Brasil, o Movimento dos Sem Terra pode 

exemplificar a Identidade Prospectiva. 

As identidades de devenir estão propensas, de acordo com Bernstein (2000, p.76), "à 

heresia, à poluição, à rebeldia e requerem uma supervisão direta, um delicado controle, antes 

do reconhecimento de sua autenticidade e da licença". A base grupal das Identidades 

Prospectivas contém, segundo o autor, "vigilantes e pessoas autorizadas". 

Bernstein (2000, p.76-77) observa que, no campo emergente da identidade, 

especialmente em suas arenas, existe, implícito, talvez, "o começo de uma mudança na 

imaginação moral". Considera que um dos importantíssimos resultados da Ilustração "foi o 

anúncio dos direitos universais", porém, seu universalismo "descontextualizou o sujeito". 

Afirma Bernstein (2000, p.77) que é possível que "o campo emergente de identidade" e suas 

áreas de confrontação "facilitem a redução da imaginação moral", mas diferentemente do 

"sujeito descontextualizado da Ilustração, o sujeito já não é anônimo, mas eloqüente em uma 

nova contextualização" . 

239 Bemstein (2000, p.76) utili za o tenno entrepreneuralism, que, segundo meu ponto de vista, está relacionado 
ao verbo francês entreprendre e a entrepreneur, cabendo, portanto, a tradução rea li zada pela autora. No entanto, 
em Bernstein (1 998, p. l 04) , este tenno foi traduzido por "empuje empresarial" , que eu entenderia como impulso 
empresarial. 
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5.6.5 Considerações finais sobre a inscrição ética: um diálogo necessário 

O modelo teórico apresentado por Bemstein (2000, p. 65-71 ), para a análise dos 

processos mediante os quais o discurso oficial do Estado trata de construir identidades 

pedagógicas concretas, possibilita um estudo complexo da reforma educativa do Curso de 

Direito estudado e a descrição dos tensionamentos dos diversos grupos de poder para 

institucionalizar determinadas identidades pedagógicas. 

O estudo das identidades externas ao âmbito oficial da política e da reforma educativa 

proporciona um importante referencial para a análise de outras identidades que estão se 

construindo no nível do social , revelados pelos dados desta pesquisa e que podem produzir 

efeitos nas primeiras . 

Identifico em uma posição Terapêutica os Projetos Tribunos da Cidadania, Justiça 

Comunitária, e de Formação das Promotoras Legais Populares. Na posição de Identidade 

Prospectiva, atualmente, em meu entendimento, encontra-se o Movimento dos Sem Terra. 

Entendo que se aproxima desta posição o trabalho desenvolvido pela Universidade de 

Brasília, na área específica conhecida como O Direito A chado na Rua240 
• 

Bemstein (2000, p. 77) relaciona as novas identidades locais emergentes às identidades 

pedagógicas oficiais, argumentando a possibilidade, no final do século XX, de estar ocorrendo 

"uma debilitação e um deslocamento do sagrado". Este, no início desse século, conforme se 

pode depreender do exposto na inscrição política, estava "centralmente localizado", 

informando "a base coletiva da sociedade, mediante a inter-relação do Estado, Religião e 

Educação" . 

A análise bemsteiniana, compatível com os dados desta pesqmsa, sinaliza que a 

produção, a distribuição e circulação do conhecimento, divorciadas dos compromissos 

240 A expressão O Direito Achado na Rua, criada por Roberto Lyra Filho, des igna uma linha de pesquisa e um 
curso organizado na Universidade de Brasíli a. Como modelo de investigação visa a " I) detem1inar o espaço 
político no qual se desenvolvem as práticas soc iais que enunciam direitos ainda que contra !egem; 2) defmir a 
natureza jurídica do sujeito coletivo capaz de elaborar a sua representação teóri ca como suj eito coletivo de 
direito; 3) enquadrar os dados derivados dessas práticas soc iais c1iadoras de direitos e estabelecer novas 
categorias jurídicas" (SOUSA JR., 1997, p.47). 

Ver, também, neste sentido, Sousa Jr. (1987) e Molina; Souza Jr. e Tourinho Neto (2002). 
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interiores, fazem surgir um conceito de conhecimento oficial com características profanas, 

face às influências contextuais do mercado (BERNSTEIN, 2000, p.77). 

Contrapondo este argumento às identidades locais identificadas nesta pesquisa, a partir 

das experiências relativas aos Projetos antes mencionados de Justiça Comunitária, Formação 

de Promotoras Legais Populares e Tribunos da Cidadania, como, respectivamente, as práticas 

pedagógicas dos Agentes Comunitários, Promotoras Legais Populares, docentes e alunos da 

Faculdade de Direito e demais colaboradores, concordo com argumentos de Bemstein (2000, 

p. 77), que vê a possibilidade de um "ressurgimento cultural geral dos rituais de espiritualidade 

em novas formas sociais". 

Considero, neste sentido, que os trabalhos desenvolvidos e coordenados por 

Boaventura de Sousa Santos (1995; 2000; 2002) constituem também importante testemunho 

desse ressurgimento de "formas do sagrado" externas ao mercado241 (BERNSTEIN, 2000, 

p.78). 

Feitas estas considerações, entendo pertinente refletir sobre a ação pedagógica ideal, 

nos termos propostos por Bemstein. Para o autor, esta seria uma "ação através da qual os 

estudantes estivessem conscientes, desde o princípio, de sua pedagogia" (ESPANY A e 

FLECHA, 1998, p.87). Assim, inicialmente, questiono a consciência dos estudantes sobre sua 

Pedagogia. Tanto no Campo Pedagógico do Ensino do Direito como no Campo Jurídico, há 

indícios de que os adquirentes a desconhecem. Detenho-me no primeiro, a aspectos relativos 

ao processo de recontextualização e a transformações do discurso jurídico que podem não 

estar claros inclusive nas decisões pedagógicas do curso investigado. 

No caso dos Transmissores e Adquirentes do conhecimento jurídico, conforme 

evidenciam os dados desta pesquisa, observo a confluência de uma Pedagogia Oficial, cujo 

processo de aquisição se dá por meio de uma Pedagogia Visível Autônoma no curso da 

Faculdade de Direito da UFPel, com uma Pedagogia Segmentada, que se transmite no 

cotidiano, reforçando o conhecimento jurídico que está posto, como o único caminho para 

uma sociedade justa, cidadã e democrática. As iniciativas relativas às posições Mercado Des

Centrado e Prospectiva da chamada arena oficial reforçam este argumento. Igualmente, a 

pesquisa jurídica no âmbito do curso . 

24 1 Destaco, neste sentido, a pesquisa desenvolvida na fave la do Rio de Janeiro (V. SANTOS, 1995) , e o Projeto 
"Reinventar a Emancipação Soc ial: Para N ovos Manifestos" (Ver SANTOS, 2002) 
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No caso dos civis, sujeitos à mesma Pedagogia Oficial, seu processo de aquisição do 

discurso jurídico se dá por uma Pedagogia Segmentada, com uma Pedagogia Invisível 

embutida em uma Pedagogia Visível, conforme aludido. Consequentemente, muitos 

problemas podem ser apontados. 

No Campo Jurídico está em causa o próprio processo de aquisição, pois, pelo fato do 

Direito Positivo vigente em nosso país constituir-se em um discurso Vertical, com uma 

Estrutura de Conhecimento Hierárquico, de acordo argumentos antes expostos, sua aquisição 

exige um processo com um tempo adequado e uma Pedagogia Visível, explícita. A aquisição 

que ocorre por processos de interação, em curtos espaços de tempo, não permite a 

compreensão do conjunto de conhecimentos que compreende o ordenamento jurídico 

brasileiro, nem, tampouco, seus procedimentos hierárquicos. Assim, identifico um problema 

relacionado à Pedagogia Oficial. Os princípios de ordenação242 desta Pedagogia não são 

adequados para a transmissão do conhecimento jurídico. 

Voltando à imagem do repertório e do reservatório, é possível perceber que o fato 

alegado não se resume a não-aquisição do repertório relativo ao conhecimento jurídico. Há 

um problema de circulação. Assim, argumento que, sem o repertório, os cidadãos ficam 

excluídos de participar da construção do Reservatório, de defender seus legítimos interesses 

em jogo. Neste sentido, observo um processo duplamente excludente. Por um lado, o 

desconhecimento do mundo jurídico, da gramática de construção do social do ordenamento 

jurídico brasileiro, de seus direitos e deveres e todas as importantes conseqüências que podem 

advir deste fato. Por outro lado, a exclusão da possibilidade de participação na construção 

desse mundo jurídico de se ver incluído e valorizado, bem como a seus interesses e sua voz . 

242 Refiro-me, aqui , aos princípios regulativos (hierárquicos) e instrucionais (seleção, seqüência/compassamento 
e critérios). 
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6 INSCRIÇÃO DRAMATÚRGICA: CONCLUSÃO 

A perspectiva dramatúrgica, de acordo com Goffman (1989, p.220), pode ser 

empregada "como ponto final de análise, como um meio final de ordenar os fatos". Assim, 

segundo o autor, três questões se colocam, ou seja, "descrever as técnicas de manipulação da 

impressão" utilizadas no estabelecimento social estudado, "os problemas mais importantes 

dessa manipulação e a identidade e as inter-relações das várias equipes de representação" que 

nele atuam. 

Inicialmente, em meu entendimento, é possível afirmar que as decisões pedagógicas 

dos Professores, no estabelecimento social investigado, centram-se no Direito Positivo, em 

fatos e leis. Igualmente, são tomadas de forma desvinculada da realidade social e política; 

embasam-se na tradição que remonta às origens históricas da Faculdade, destacando-se o 

legalismo e o formalismo. Também são encontradas decisões pedagógicas que se orientam 

por outras lógicas. 

Com relação a uma mudança qualitativa no Ensino Jurídico, os diferentes 

desdobramentos do trabalho permitiram-me ir construindo a idéia de uma proposta que passa 

por rupturas com os paradigmas orientadores do Ensino Jurídico e do currículo atuais, 

construídos sobre o Positivismo Jurídico. Antes de nela me deter, tomarei como fio condutor 

da argumentação deste capítulo as questões levantadas por ocasião da identificação dos 

desafios do problema de pesquisa. 

Como a instituição pensa a reforma do currículo do Curso de Direito? 

Como a instituição enfoca os problemas referentes ao Ensino Jurídico? 
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Assim, entendo ser necessário o foco no contexto da Faculdade, nas relações de poder 

presentes e nos saberes envolvidos. Tal, entendo, é o que acontece no contexto da Faculdade 

estudada. 

O conhecimento é considerado de forma desvinculada do contexto espacial e temporal 

e das relações sociais de poder. Caracteriza-se, assim, uma abordagem positivista do 

conhecimento jurídico que, ao focalizar o específico e o individual, deixa de lado os fatores 

sociais e históricos do presente. Na reforma do currículo investigado, os procedimentos 

relativos à inclusão de disciplinas de um ou de outro tipo, à seleção e seqüência de um corpo 

de conhecimentos são racionalmente definidos. Tais iniciativas realizam- se de uma forma 

historicamente neutra, em uma linguagem descontextualizada. Assim, a reforma é considerada 

como progresso. 

É possível perceber a influência de regras e valores das ciências cognitivas. O discurso 

psicológico da Pedagogia influencia uma estrutura de pensamento por meio de suas fonnas 

lingüísticas, fazendo-a parecer universal e adequada a todos. Nessa linha, salvo contribuições 

de alguns professores, em sua grande parte os docentes apresentam uma perspectiva de 

suposta neutralidade e de descontextualização do conhecimento. 

Normalmente, o discurso jurídico é considerado, no processo de transmissão, de uma 

fonna desvinculada de suas fontes e dos embates em torno de sua construção. Por outro lado, 

os sistemas avaliativos desempenham funções reguladoras, sinalizando aos docentes a direção 

das necessidades do ensino, das demandas externas e do aprofundamento do conhecimento. 

Como são realizadas atividades de seleção de conteúdos e de recontextualização do 

Ensino Jurídico? Estas são geradas por forças situadas fora do campo? Como? Quem são os 

criadores do discurso jurídico recontextualizado? O processo de recontextualização no Campo 

Pedagógico do Ensino Jurídico possibilita rupturas? E no Campo Jurídico? Com relação a 

essas questões, os dados da pesquisa mostram que há fortes limitações à atividade de seleção 

de conteúdos e de recontextualização no Ensino Jurídico, quando se têm como referência as 

disciplinas do plano profissional, baseadas no Direito Positivo Brasileiro. Identifiquei , neste 

trabalho, o discurso jurídico como um discurso pedagógico jurídico oficial. Descrevi sua 

construção, sua estrutura hierárquica e sua base social. A forma como o Ensino Jurídico, na 

Faculdade de Direito da UFPel , está sendo desenvolvido, considera como dadas, sem 

questionamentos, a base social do conhecimento e a relação hierárquica. Tampouco é 
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realizada uma análise do conhecimento como produto de relações sociais de poder. Parece-me 

significativo o que foi identificado sobre o tratamento dado ao conhecimento objeto do 

currículo, de forma a percebê-lo e tratá-lo como uma Estrutura de Conhecimento Horizontal. 

Tal fato enseja uma atenção na relação entre os campos e na autonomia relativa da educação. 

Um contraste com esta situação foi possível, ao analisar decisões pedagógicas e 

práticas docentes de disciplinas formativas no curso . 

Por outro lado, penso ser significativa, como já registrei anterionnente, a questão 

relativa à criação do discurso jurídico. Tendo como base a Faculdade de Direito pesquisada, a 

investigação do conhecimento jurídico e de seu processo de transmissão parece-me ainda 

muito precário. Como afirmei, a ocupação desse espaço, no Campo Pedagógico do Ensino 

Jurídico reflete-se nas demais posições deste campo e do Campo Jurídico. 

Tal como estão sendo realizadas, as práticas pedagógicas no ensino do Direito limitam 

a possibilidade de rupturas. Toda uma gramática de construção do mundo jurídico e de 

posicionamento de sujeitos nessa ordem está sendo transmitida sem questionamentos, 

aparentemente. Há uma reprodução dessa visão e dessa relação, em meu entendimento, no 

contexto da Faculdade. 

Creio, no entanto, existirem outras alternativas referentes ao processo de 

recontextualização, na direção de serem criadas possibilidades de rupturas. 

Considerando as decisões pedagógicas e os dados levantados relativos às suas práticas 

pedagógicas, observo limites à definição do conhecimento válido. Quanto à forma de 

transmissão, parece-me que ela é pouco questionada por parte dos docentes. No entanto, 

problemas são identificados quanto à realização do conhecimento considerado válido. 

Considero a possibilidade de existência de conflitos. Assim, são percebidos conflitos 

no interior da Faculdade entre alunos, professores e gestão da universidade. E entre a 

Faculdade de Direito e as demais faculdades da Universidade. E entre a Faculdade e a 

sociedade. Os possíveis conflitos não são considerados e valorizados nas decisões 

pedagógicas. 

Considero que existem conflitos entre alunos e professores. Os primeiros identificam 

como poucas as situações práticas proporcionadas pelo processo de ensino-aprendizagem. Os 

docentes, por seu turno, regra geral , pri01izam a teoria, afim1ando que, o aluno deve conhecer 
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bem a teoria para depois poder analisar os fatos dentro da legislação. Parafraseando Bernstein 

(1998, p.l 09), afirmo que, antes da teoria, não há mundo jurídico. 

Outros conflitos entre estudantes e professores também estão presentes, como os 

relacionados ao que os primeiros consideram defasagem de conteúdos, desproporção no 

acento à dogmática jurídica com relação às outras disciplinas do currículo, metodologia do 

ensino, ministração de conteúdos dados como prontos e acabados. No entanto, são 

praticamente inexistentes as referências dos docentes sobre esses aspectos . 

Quanto às relações com a gestão, alguns docentes mencionaram, entre as dificuldades 

sentidas para a implantação da Reforma, a ausência da contratação de professores 

especializados e a carência de recursos materiais. Os alunos, regra geral , apresentam 

posicionamentos críticos com relação à administração da Universidade. Porém, como não os 

entrevistei, deixo de fazer comentários a propósito . 

Com relação ao plano interno da Faculdade, os docentes não expuseram situações de 

conflito. Apenas um dos entrevistados menciona o fato de o controle interno ser estabelecido, 

eventualmente, na busca de soluções para situações de conflito criadas. 

Foco agora conflitos entre a Faculdade de Direito e as demais faculdades. Observo que 

uma das professoras da Faculdade identificou falta de "sintonia" entre o desejável e o que 

realmente acontece, no caso de professores que pertencem a outra unidade e ministram 

disciplinas no Curso, apesar de sua fonnação jurídica. Identifica que o aluno, ao sair do 

pnme1ro ano, ingressa em outro mundo, com as disciplinas positivadas do segundo. A 

incomunicabilidade, a meu ver, ocorre devido à estrutura hierárquica do conhecimento que, da 

forma como é transmitido, não só é reproduzido, como também posiciona os estudantes em 

uma determinada ordem . 

Outra questão levantada, que mostra algum conflito com a Faculdade de Educação, diz 

respeito ao que um dos professores traduz como "ausência de estrutura de dados para o 

pedagógico", professores resistentes a qualquer novo comportamento ou nova dinâmica, entre 

outros fatores . 

Também é mencionado um conflito entre a Faculdade/Universidade e o Estado, face à 

estrutura de poder interna à construção do discurso jurídico. 
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Quanto aos conflitos entre a Faculdade e a sociedade, poucos professores - P2, P3 e 

P 1 O - fizeram considerações sobre o contexto atual quanto às relações com a sociedade. No 

entanto, neste aspecto, os dados levantados na Assistência Judiciária e no Posto Médico de 

um bairro da cidade evidenciam um importante conflito concernente a dois problemas que 

dizem respeito ao conhecimento jurídico, à falta de circulação e ao processo de transmissão, 

ambos inter-relacionados. Nesses três espaços foi identificado um dado comum, ou seja, o 

desconhecimento do Direito por parte das pessoas atendidas243 
• 

Este fato está relacionado aos argumentos que apresentei por ocasião do estudo da 

inscrição ética e estrutural. Naquele momento, identifiquei um vazio discursivo relativamente 

à posição dos civis no Campo Jurídico e um problema de circulação do conhecimento 

jurídico, a partir do estudo das relações entre o Campo Pedagógico do Ensino Jurídico e o 

Campo Jurídico. Observei uma certa circularidade da comunicação entre os campos, em 

detrimento de uma circulação de conhecimento com uma base local concreta para sua 

transmissão. Os estudos relativos ao discurso Horizontal e Vertical, e as estruturas de 

conhecimento relativas a este último, exigem uma análise que articule a forma de discurso 

jurídico, sua base social e sua Pedagogia. 

Ao estudar a inscrição técnica e cultural dos currículos dos Cursos Jurídicos, observei 

que a Pedagogia Jurídica Oficial, no Brasil , é uma Pedagogia Invisível embutida em uma 

Pedagogia Visível. A Pedagogia Invisível está relacionada a um modelo implícito de 

comunicação, de competência de aquisição e de sujeito constituído nessa lógica na qual, em 

meu entendimento, se inscreve a norma jurídica relativa à impossibilidade de alegar o 

desconhecimento da lei para justificar o seu não-cumprimento. A Pedagogia Visível, por 

outro lado, apenas se faz presente, interrompendo a Pedagogia Invisível, nos casos em que 

está prevista sua atuação. Aqui a relação conflitual coloca em causa a própria Pedagogia 

Jurídica Oficial. O di spositivo jurídico é uma construção social que produz e transmite, de 

forma seletiva, determinadas fonnas de conhecimento que, por sua vez, viabilizam uma 

detenninada comunicação, criando ordem, relações sociais e identidades. O Direito é uma 

criação cultural. É construído a partir de uma especialização de significados, criando um 

mundo imaterial e relacionando-o ao material. 

243 Nestes locais, os dados da pesquisa reve lam que as pessoas da comunidade que buscam atendimento jurídico 
desconhecem as leis, seus direitos e deveres e, inclusive, a linguagem jurídica e fonnalidades legais (V. Análise 
de Dados e Anexos 11 , 12 e 13). 
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Na direção desses argumentos, o conhecimento jurídico é um discurso Vertical, 

apresentando urna Estrutura de Conhecimento Hierárquico, exigindo um processo de 

transmissão longo. 

Diante do exposto, argumento que a Pedagogia Jurídica Oficial não é adequada para a 

transmissão do conhecimento jurídico. Este exige uma Pedagogia Explícita, Visível. 

São percebidos conflitos entre as decisões pedagógicas e as exigências relacionadas, 

por um lado, ao Exame Nacional de Cursos, promovido pelo Ministério da Educação, e, por 

outro, ao Exame da OAB e Concursos Públicos para a Magistratura e Ministério Público. 

Seus reflexos são apresentados, pelos docentes entrevistados, como produzindo um 

tensionamento que faz com que fique prejudicada a atenção ao intrínseco do currículo e à 

ênfase humanística pretendida. Tal fato deve-se à necessidade da Faculdade de apresentar um 

bom desempenho no Provão e de seus alunos obterem aprovação nos Exames e Concursos de 

ingresso em carreiras do campo profissional , estes últimos cada vez mais competitivos, face à 

alta demanda. 

O Ministério da Educação, desde meados da última década, tem reforçado seu papel 

avaliador de todos os níveis de ensino, especialmente a partir da última Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - Lei 9394/96. Apesar de uma pretensa flexibilização inscrita 

nessa legislação, observo um crescente controle estatal na autorização/reconhecimento e 

recredenciamento de cursos de graduação, em suas condições de funcionamento e, inclusive, 

nos conteúdos curriculares, desempenhando, na arena oficial, ações características de uma 

posição Prospectiva. Tal é possível se depreender deste caso estudado. 

Neste cenário, identifico um papel importante desempenhado pela OAB, CUJas 

estratégias, em meu entendimento, apesar da relevante preocupação com a qualidade do 

Ensino Jurídico, não podem ser vistas de forma desvinculada do habitus adquirido por seus 

profissionais no campo jurídico e das possibilidades que esse campo proporciona para a 

potencialização de lucros específicos. 

Neste sentido, os dados da pesquisa revelam que o papel desempenhado pela citada 

entidade profissional , na arena ofici al, apresenta uma peculiaridade que a di stingue de outros 

órgãos representativos das demais carreiras jurídicas. Assim, identifico, além do que 

consideraria uma posição típica de Mercado Des-Centrado, uma estreita colaboração com o 

Ministério da Educação. Tal fato contribui para reforçar a atenção à demanda do mercado 
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profissional, em detrimento do aprofundamento de estudos e pesquisas sobre o conhecimento 

jurídico, em seu importante potencial para contribuir para a ênfase humanística pretendida. 

Esta última poderia incentivar o desenvolvimento de conhecimentos, iniciativas e 

sensibilidades visando à construção de uma sociedade mais justa, solidária e democrática. 

Uma posição fundada no passado e centrada no intrínseco do currículo, caracterizando 

uma posição Retrospectiva na arena oficial, foi identificada em uma situação de perda de 

espaço para as posições Prospectiva e de Mercado Des-Centrado, a partir das manifestações 

de docentes que admitem a revisão de suas decisões pedagógicas para atender demandas 

específicas, relacionadas às novas exigências do Ministério da Educação e das carreiras 

profissionais. 

Face a estes últimos argumentos, destaco a posição Terapêutica, nessa arena, da 

Associação Brasileira do Ensino do Direito, cujos estudos e debates revelam preocupações e 

iniciativas que se podem vincular aos valores intrínsecos do currículo e do Ensino 

Jurídicos244
• Neste sentido, também incluo o Projeto Tribunos da Cidadania. Destaco nesta 

posição Terapêutica, ainda, entre as identidades locais, fora, portanto, da arena oficial, o 

trabalho desenvolvido pela Promotora Legal Popular entrevistada e pelos Agentes 

Comunitários do Projeto Justiça Comunitária, cujos conhecimentos e práticas mostram um 

comprometimento maior com a sociedade, desenvolvendo uma Pedagogia com conceitos 

distintos da Pedagogia Visível Autônoma, predominante entre os docentes da Faculdade de 

Direito estudada (Ver Anexos 11 e 13). 

Neste cenário da Faculdade de Direito da UFPel , identifico, de acordo com o exposto, 

a projeção de identidades Retrospectivas, Prospectivas, Terapêuticas e de Mercado Des

Centrado, cujas oposições e colaborações evidenciam a produção de um ensino reprodutivo, 

com foco central no Direito Positivo, com uma ênfase sensível no atendimento de demandas e 

procedimentos do mercado de trabalho profissional. Este direcionamento da transmissão 

cultiva uma cultura e um ambiente que incentivam e favorecem a atuação e sobrevivência das 

identidades mais adequadas às necessidades do mercado . 

244 Embora esta Associação tenha sua origem em mobilizações mais antigas, visando à melhoria do Ensino 
Jurídico no Bras il , sua constituição recente (novembro de 2001) , em meu entendimento, fa z com que sua 
produção e seu posicionamento, de grande potencial, careça de uma expressão mais consolidada nesta pos ição 
terapêutica. 
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Os argumentos até aqui apresentados permitem que se depreendam algumas questões 

cruciaiS. 

Primeiramente, considero o mundo jurídico. A existência deste depende não só do 

ordenamento jurídico vigente, mas de sua realização como conhecimento válido na sociedade. 

Para tanto, afirmo, depende, entre outros aspectos, de sua transmissão. Por tratar-se de uma 

abstração construída a partir de significados, o fato do seu não-conhecimento por parte de 

todos os cidadãos brasileiros faz com que este mundo jurídico não exista para todos e, nesta 

medida, proporcionalmente, comprometa a possibilidade de que todos construam o seu 

interior com vistas a uma determinada forma de exterior pretendida para a sociedade brasileira 

- democrática e justa. Equivale dizer, a realização considerada válida do conhecimento 

jurídico. Na mesma direção, entre o conhecimento e o não-conhecimento, está em jogo a 

possibilidade de participação na construção dinâmica do conhecimento jurídico, em sua 

reprodução e mudança . 

Seguindo, retomo o foco para o ensino desenvolvido no âmbito do estabelecimento 

social estudado - a Faculdade de Direito da UFPel. Observo a circularidade da relação entre 

dois campos do movimento do discurso jurídico, que privilegia o circuito entre o Campo 

Jurídico e o Campo Pedagógico do Ensino Jurídico. Tal movimento, conforme identifico 

neste trabalho, é realizado na direção da demanda do mercado profissional e de forma a 

abstrair e considerar como dadas as limitações às decisões pedagógicas decorrentes do fato de 

o discurso jurídico oficial tratar-se de uma Estrutura de Conhecimento Hierárquico. Neste 

sentido, as contribuições dos estudos de Kant e Bourdieu discutidos no capítulo da inscrição 

política, desafiam a uma profícua reflexão. 

Com raras exceções, como é o caso da experiência do Projeto de Extensão Tribunos da 

Cidadania, o Ensino Jurídico é desenvolvido, na Faculdade em tela, de forma dissociada da 

sociedade. As identidades Terapêuticas locais mencionadas, que emergem na sociedade, fora 

da arena oficial, estão relacionadas a este cenário. No entanto, sobre elas não há referências 

nas manifestações dos docentes entrevistados. Este fato fortalece a alegação do 

distanciamento do ensino do que considero sua principal referência, ou seja, a sociedade. 

Finalmente, ocupo-me das posições Prospectivas que emergem também fora da arena 

oficial. Considero inicialmente o trabalho de Boaventura de Souza Santos, cuja obra Um 

discurso sobre as ciências foi estudada na di sciplina de Metodologia de Pesquisa da 
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Faculdade de Direito da UFPel, inspirando, juntamente com estratégias didáticas apresentadas 

pela docente responsável, um dos momentos de Sala de Aula de potencial mais inovador de 

toda a pesquisa de campo realizada245
• Como mencionei anteriormente, o Projeto de autoria 

do sociólogo português Reinventar a Emancipação Social: Para Novos Manifestos, que se 

desenvolve no Brasil, na Colômbia, em Portugal , em Moçambique, África do Sul e Índia, 

analisa iniciativas, organizações e movimentos progressistas em cinco domínios sociais246
. A 

contribuição de suas obras247 constituiu-se importante referencial para a proposição desta tese 

e assume, assim, uma posição Prospectiva, inter-relacionada ao contexto desta pesquisa . 

Considero que os argumentos até aqui apresentados dão conta dos questionamentos 

propostos pela perspectiva dramatúrgica. Com base nos conhecimentos construídos neste 

trabalho, no campo da Pedagogia Jurídica, afirmo que existem novas fonnas de conhecer o 

Direito, que são possíveis inovações no Ensino Jurídico em uma perspectiva emancipadora. E 

imprescindíveis. A elas me dedico agora . 

6.1 O Ensino Jurídico 

6.1.1 O Direito e a Lei no Ensino Fundamental 

Proponho que o estudo do Direito seja realizado no Ensino Fundamental, com o 

objetivo de socializar todos os brasileiros na Pedagogia Jurídica Oficial. 

Com isto, entendo que se democratizará o discurso jurídico. Ao serem socializados na 

Pedagogia Jurídica Oficial , os estudantes compreenderão, ainda, que esta envolve seus 

interesses e implica direitos e deveres. 

245 V. capítulo do Relato e Análi se de Dados. 
246 Trata-se dos domínios relativos à democracia pat1tctpativa, sistemas alternativos de produção, 
multiculturismo, justiça e cidada nia culturais , luta pela biodiversidade entre conhecimentos usuais; novo 
intem acionalismo operário. V. também Santos (2000) . 
247 T01mrd a NelV Common Sense: LalV, Science and Politics in the Paradigmatic Transation ( 1995). Crít ica de 
Raúio Indolente (2000) e Democratizar a Democracia (2002). 
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Três direitos pedagógicos estão em causa248
. No nível do desenvolvimento individual, 

o Direito ao desenvolvimento pleno, no sentido de adquirir os meios de compreensão crítica 

da gramática do social como ordem jurídica, de sua construção como cidadão/cidadã nessa 

ordem, bem como do que é considerada uma realização legítima do conhecimento jurídico. O 

direito ao desenvolvimento pleno, considerado condição de confiança em si próprio, está 

relacionado à condição de experimentar os próprios limites sociais, intelectuais e pessoais 

como pontos de tensionamento que condensem o passado na perspectiva de futuros possíveis . 

No nível do social, o direito à inclusão constitui-se condição de vida em sociedade e 

implica o direito das pessoas de serem independentes e autônomas. Considero que o estudo do 

conhecimento jurídico em muito contribuirá para a realização deste direito, para o estudante 

sentir-se parte da vida da comunidade e da sua ordem jurídica. 

No nível político, o direito à participação implica a possibilidade de debater o Direito 

e de contribuir para os processos de construção, reprodução e mudança do ordenamento 

jurídico. Além de constituir-se uma prática cívica cidadã, onde se abre espaço para a 

discussão dos interesses em jogo, este reforça a inclusão social e o desenvolvimento pleno. 

Um outro argumento parece-me importante. Este processo, mediante uma Pedagogia 

Explícita, em meu entendimento, democratiza e potencializa o sagrado. Creio, ainda, 

institucionaliza a diversidade . 

6.1 .2 Rupturas no ensino de graduação 

Esta proposta de socialização do discurso jurídico também inter-relaciona-se com o 

Ensino Jurídico atual , desenvolvido nas universidades e no campo profissional do Direito. Em 

meu entendimento, mudanças poderão ser legitimamente esperadas. 

Tendo como referência as decisões pedagógicas do Curso de Direito da UFPel , estas 

tomam como dadas as regras di stributivas do Campo Jurídico, sem atentarem para a 

especificidade do Campo Pedagógico do Ensino Jurídico, cujo compromisso é de construção 

248 Inspiro-me, aqui , na teori a bemsteiniana sobre os Direitos Pedagógicos (BERNSTEIN, 1998, p. 24-25), que 
de fine os três direitos a que me re firo. 
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de conhecimentos, transmissão e avaliação. Equivale dizer, um problema de Pedagogia 

Jurídica. Ressalto, assim, a importância da formação docente do professor universitário do 

Ensino Jurídico, da Pesquisa Jurídica, da Extensão e das decisões pedagógicas no Ensino 

Jurídico. 

Foco a posição de Autor no Campo Pedagógico do Ensino Jurídico, tendo corno 

referência a Faculdade de Direito da UFPel. A ocupação deste importante espaço exige urna 

definição de situação em seu próprio Campo Pedagógico. Como foi aludido, este fato reflete

se internamente nas demais posições opostas e complementares do Campo Pedagógico, bem 

como nas relações com outros Campos, o que me parece crucial para tratar sobre o Projeto 

Pedagógico do Curso, sobre suas finalidades, sobre a autonomia relativa da educação e os 

compromissos com a sociedade. Igualmente, para tratar de possibilidades de inovações no 

Ensino Jurídico . 

6.1 .3 Pedagogia Jurídica 

Os estudos desenvolvidos neste trabalho evidenciam a relevância da Pedagogia 

Jurídica para a descrição e interpretação das formas de comunicação que estão na base dos 

processos pedagógicos e das regras subjacentes que configuram o discurso jurídico e suas 

práticas. Igualmente, contribuem para descrever como princípios de comunicação regulam de 

modo diferente as formas de consciência, tendo em vista sua reprodução e suas possibilidades 

de mudança. 

Esta Pedagogia Jurídica, de base sociológica, é bastante distinta da Pedagogia 

tradicional que embasa o discurso jurídico, inspirada por teorias psicológicas e influenciada 

por idéias liberais. Em meu entendimento, a Pedagogia Jurídica necessita dialogar com a 

Ética, a História e a Política, além da Educação e da Sociologia que se apresentam 

imprescindíveis, tendo em conta o processo educativo da sociedade exigido pelo Direito e os 

interesses coletivos em jogo. 

Em decorrência, também assinalo como crucial a fonnação pedagógica dos 

profissionais do Campo do Direito e do Campo Pedagógico do Ensino Jurídico. 
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Tendo em vista o exposto, defendo o argumento de que o campo da Pedagogia 

Jurídica apresenta um potencial de significativa expressão para possibilitar inovações no 

Ensino Jurídico e no campo do Direito. 

Esta é minha Tese . 
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