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1. Enquanto os outros ramos do conhecimento modernizam suas técnicas de ensino, o 

ensino jurídico, entre nós, permanece idêntico ao ministrado há cem anos. Do alto de sua 

cátedra, o mestre discorre sobre o “ponto” a uma classe alheia, distante e desinteressada, e o 

curso resume-se à soma dessas aulas. 

Daí a preocupação demonstrada, principalmente pela Ordem dos Advogados, com o 

despreparo dos bacharéis e a instituição do estágio profissional obrigatório. 

Considerando, há muito, extremamente deficiente o curso de bacharelado, tenho para 

mim, igualmente, que o estágio obrigatório não representa solução. O estágio herdará os 

mesmos vícios clássicos, institucionalizados pela rotina, e sua criação constitui uma forma 

simplista de fugir ao verdadeiro problema: qual o modo de tornar mais eficaz o ensino do 

Direito? 

O manejamento e flexibilidade dos currículos, a revisão do regime de freqüência, de 

aprovação e de notas, a criação de melhores condições econômicas nas instituições de ensino 

constituem tópicos necessários desse estudo. 

Não é isso, porém, o que pretendo aqui examinar: trata-se, primeiramente, do 

reconhecimento de uma metodologia própria ao ensino do Direito. 

 

2. Do ponto de vista pedagógico, está definitivamente superado o método de ensinar 

sem a participação do aluno. Há mais de sessenta anos a escola ativa – de que a escola 

experimental é o degrau mais alto – tomou lugar em todos os manuais e centros mais 

adiantados de ensino. 

Qual o motivo, todavia, da persistência entre nós do método tradicional, que sobre ser 

individualista não faz nenhum apelo à imaginação, à capacidade criadora, e, sequer, à 

inteligência do aluno?  

Em primeiro lugar, um motivo de economia: monta-se uma escola, segundo esse sistema, 

apenas com um professor e uma sala de aula. Faz-se uma Faculdade de Direito com cinco salas 

e alguns professores. Mas a lei da inércia também é responsável pela persistência desse 

método, que é o do menor esforço: para o professor, que apenas repete conceitos 

estereotipados, e para o aluno, que, escutando-os sem ouvir, encontra-os, à véspera do 

exame, impressos na apostila ou manual. 

As conseqüências desse método são desastrosas. O apelo que faz apenas à memória, e não 

ao raciocínio, inibe a curiosidade e gera a preguiça intelectual; mas cria, sobretudo, uma 

atitude permanentemente passiva e acrítica, como se a ciência e a cultura fossem um todo 

acabado, e não um produto humano, em constante transformação. 
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Do ponto-de-vista social, as conseqüências não são melhores: a escola – principalmente a 

Universidade – despe-se de sua função renovadora; carentes de humildade e tolerância – 

frutos da permanente consideração da vária realidade – as nossas elites formam-se 

paternalistas, quando não autoritárias; perpetua-se no corpo social um espírito dogmático e 

imobilista. 

Seria ir longe demais buscar, na escola, causas da nossa incipiente formação democrática? 

 

3. Ora, para a “escola ativa”, ou “escola nova”, o educando, segundo Dumas, “converte-

se em artesão de sua própria educação, ao mesmo tempo em que desenvolve seu sentido 

social”. 

A imagem do professor, hoje, não é mais a daquele que ensina, mas a de quem ajuda a 

aprender. O professor orienta, auxilia, adverte, o aluno descobre e aprende. Daí estar-se 

desdobrando o ensino superior, nos centros mais adiantados, em duas fases simultâneas. As 

chamadas “aulas teóricas” são proferidas, em número reduzido, pelo catedrático, que fixa 

conceitos, expõe idéias, abre perspectivas; e o aprendizado é completado, pelo aluno, 

versando a mesma matéria em “seminários” e “trabalhos de campo”, sob a orientação dos 

assistentes da cátedra. 

Percebe-se de imediato a funcionalidade, e mesmo necessidade desse método, quando se 

trata de uma técnica, ou ciência da natureza. Digamos: agronomia, engenharia, medicina. Mas 

nem sempre foi assim. O que Rembrandt fixou, na sua “lição de anatomia”, foi antes de tudo o 

espírito de uma época, iniciada com Francis Bacon. O impacto do empirismo sobre a cultura, 

atingindo em primeiro lugar as ciências da natureza, estende-se agora às ciências humanas, à 

medida que vão aplicando os métodos daquelas: a observação e a experimentação. Por isso 

ninguém já se espanta de ver o mesmo método aplicado à psicologia e sociologia. Mas até que 

ponto pode ser ele adotado na ciência jurídica que, sobre ser ciência humana, é ciência do 

“dever ser”, e não do que “é”? 

4. Toda a controvérsia em relação ao ensino jurídico, entre nós, tem girado falsamente 

em torno ao eixo teoria-prática, como se não fossem, ambas, aspectos da mesma realidade. 

A Ordem dos Advogados do Brasil reclama profissionais mais bens adestrados na técnica 

jurídica. Os alunos reclamam ensino mais prático: os cinco anos de curso passam-nos 

angustiados com a perspectiva de deslizes elementares, futuros vexames no trato de 

problemas comezinhos. 

Para o aluno de Direito, “prática” é a prática processual, o “como fazer isto”, e não a 

experiência meditada dos problemas jurídicos. Um professor experiente – e todos devem sê-lo 

– pode transmitir a seus alunos valiosos conhecimentos, mas nunca o conteúdo vivido de sua 

própria experiência. A experiência faz-se, não se recebe; a vida vive-se. 

Mas, em parte, os alunos têm razão, na medida em que há, em nossos cursos, um 

despreza total por determinados aspectos práticos. Um bacharel que sempre ouviu falar, na 

Faculdade, e que sempre leu, nos manuais, sobre a oralidade do processo, como não se há de 

espantar ao descobrir que o nosso processo é escritérrimo, e que a praxe forense derrogou, de 

fato, o Código de Processo Civil? 
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Abismados com a perspectiva dessas dificuldades, os alunos consideram a teoria – termo 

pejorativo – como algo distante da realidade. 

Já os mestres, de outro lado, têm em justa conta a teoria, como construtora dos modelos 

da realidade, e informadora da prática. Mas na defesa da teoria, não perceberam, talvez, que 

o dilema teoria-prática é falso, e que a raiz da questão não está em fazer ou não fazer teoria, 

mas em como fazer teoria. 

O problema que se põe, para o professor de Direito, é: como fazer teoria, de modo eficaz, 

para e com os alunos. 

 

5. A resposta a tal pergunta implica numa análise do tipo de aluno que estuda Direito. 

Porque o interesse ou a motivação, chave mestra de todo aprendizado, supõe o amor pela 

matéria, e algum conhecimento dela, ainda que precário. 

Ora, não é o mesmo que acontece, por exemplo, com um estudante de História (em nível 

superior) ou Medicina, e com um estudante de Direito. O primeiro já tem experiência da 

matéria, adquirida desde os primeiros anos escolares; trata-se agora de aprofundar os seus 

conhecimentos, numa visão superior. O estudante de Medicina, por seu lado, tem uma 

experiência vivida, dada no mínimo pela posse do seu próprio corpo. Todos nós já ficamos 

doentes, sofremos dor, freqüentamos médicos, tomamos remédio. O contato com a medicina 

é uma experiência envolvente e cotidiana, na vida de cada um. 

Já o mesmo não se pode falar do Direito. Embora todos vivamos a todo tempo relações 

jurídicas, a experiência comum não é uma experiência formal do Direito. 

Quantos alunos não ingressam em cursos jurídicos ignorando absolutamente o que vão 

estudar? 

O acadêmico de Direito, parece-me classifica-se em dois grandes grupos: o dos jovens (e 

das jovens) abonados ou de classe média, que procuram a Universidade para uma 

complementação obrigatória de sua instrução; e o daqueles, mais maduros, que buscam 

profissão mais rendosa e de maior prestígio, ou desejam preencher lacuna de sua formação 

profissional. Apenas destes últimos obterá o mestre maior atenção, por estarem mais 

motivados, se bem que seus interesses sejam mais imediatistas. 

 

6. A tarefa que se põe, assim, diante do professor, é fazê-los descobrir e sentir o 

fenômeno jurídico como um fenômeno de vida, informado e regido por normas, princípios e 

sistemas. 

Qual será o método mais adequado à consecução desse propósito? 

O que se faz geralmente, entre nós, é explicar a lei, ou melhor, comentar a lei. O 

desinteresse dos alunos faz com que o mestre restrinja esse comentário à rama, ou seja, a uma 

explicação verbal ou terminológica, da lei, encarada, como uma norma abstrata e fria. 

Sentindo a aridez desse método, muitos o relegam, ou combinam com uma explicação mais 

cuidada das figuras e institutos jurídicos. Digamos: definição de enfiteuse; ou conceito de 

posse, segundo esta ou aquela escola. Do céu intangível das essências, os conceitos e 
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definições derramam-se sobre os alunos, como se estivessem prontos e acabados de todo o 

sempre, e “persaecula saeculorum”.1 

Vemos o cuidado de professores e manuais em enquadrar esta figura em determinado tipo 

jurídico, e a verdadeira decepção que sofrem quando a figura resiste em subordinar-se aos 

gêneros já conhecidos.2 

Tal afã não é estéril, visto que toda a ciência, a começar pelo  nome que se dá as coisas, é 

um esforço de identificação, de compreensão, de classificação, segundo uma exigência de 

racionalidade. Ele se esteriliza, porém, se é totalizante, quando não se complementa com 

outros processos, que enfocam a realidade como algo em permanente mudança. 

Mas quando a ética e a Teologia deixaram de sê-lo, o nosso Direito permanece escolástico. 

Ora, não se trata de fazer naturalismo ou tecnicismo jurídico, mas de encarar o Direito na sua 

tríplice textura, como norma, valor e fato. 

O método tradicional, além de antipedagógico, consagra uma visão estritamente 

conservadora do Direito, e serve a tendências sociais que se valem, da lei, apenas como 

instrumento de conservação do “status quo”, e não como fator de harmonização – conforme 

as exigências da justiça – das novas forças e expressões de vida que a sociedade cria. 

 

7. Unir a teoria à experiência significa descobrir, na norma jurídica, toda a sua 

potencialidade normativa. A diferença entre o leigo e o conhecedor do Direito está em que 

este encara a norma como um “problema”. 

É quando a norma está em jogo, chamada a reger concretamente determinada relação, 

que se revela à inteligência o seu conteúdo lógico, social e histórico. 

Essa a posição do advogado – que deve referir – às disposições legais adequadas, os fatos 

que lhe são propostos; do magistrado – que preside ao contraditório e perquire a norma; do 

jurista – ao recolher a experiência que põe em xeque a norma. Porque a vida do Direito é esse 

embate constante entre o fato e a norma, penetrados de valor. 

Ressalta facilmente daí não só a artificialidade, mas o verdadeiro absurdo dos nossos 

métodos tradicionais: em que momento, durante o curso, fica o estudante colocado na 

posição de advogado, de magistrado, ou de jurista, funções que deverá amanhã 

desempenhar? É quando refere o fato à lei que o estudante organiza o fato, problematiza a lei, 

descobre o direito como vida. 

Por isso o método de problemas não pode ser confundido com o método de casos. Diz-se 

de Langdell, introdutor do método de casos na Universidade de Harvard, e renovador dos 

estudos jurídicos na América do Norte, que “encarava o Direito como uma ciência, com uma 

série de regras progressivamente dependentes. Essas regras eram baseadas no precedente de 

                                                           
1
 Esse método se tempera com alusões históricas sobre o aparecimento e conformação deste ou 

daquele instituto. Mas tudo como se a história fosse coisa do passado. 

2
 É o que sucede, para exemplificar, com a discussão em torno da promessa de compra e venda, em 

nosso Direito: se gera direitos reais ou direitos pessoais especialmente protegidos. Tudo se aclararia se 

observássemos, no tratamento dispensado a esse contrato, um novo tipo de direito real em formação. 
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casos, e poderiam ser aprendidas somente dissecando esses casos”. Levado a seu extremo, 

esse método pode consistir apenas em deslocar o fetichismo, da lei para o caso. 

Mas o desprezo que a nossa formação humanista sempre votou a métodos estritamente 

empiristas, fez com que nos refugiássemos no extremo oposto, levantando uma barreira de 

preconceitos contra o método de problemas. 

Notemos, no exemplo, a diferença: 

“Pedro faleceu em conseqüência de acidente automobilístico, aos 50 anos de idade, 

deixando viúva e filho menor. O motorista, empregado do proprietário do caminhão, foi 

condenado criminalmente. a) Como deverá proceder o advogado daqueles, para obter 

reparação? Que pedirá na inicial? Como fundamentará o pedido? b) O que poderá ser alegado 

na contestação? Por quê? C) Como decidir?” 

Ou: 

“No terceiro dia após o vencimento, Pedro ajuizou ação de consignação contra Paulo, e 

provou a recusa deste. O juiz, porém, julgou o autor carecedor da ação, por não ter sido esta 

proposta no dia imediato ao do vencimento. Qual será o fundamento legal e doutrinário do 

recurso a ser oferecido por Pedro? Qual o fundamento legal e doutrinário das contra-razões de 

Paulo?” 

É fácil ver que, para responder tais perguntas, o aluno deverá se reportar à lei, à doutrina, 

e à jurisprudência. Tomará, então, um primeiro contato com os textos legais aplicáveis, que 

ficará conhecendo, e com as teses e discussões suscitadas pelo problema. O professor, sem 

oferecer resposta, orientará os alunos na resolução, anotando os pontos que oferecem 

dificuldade, indicando caminhos, obras, repertórios. Quando expuser à classe, o ponto 

respectivo, os alunos estarão preparados não só para entender a exposição, mas para fazer 

perguntas e participar dos debates. 

Aqueles preconceitos, acima referidos, impediram-nos de ver as vantagens da combinação 

desse método com o método prelecional, que deverá ser feita, obviamente, de acordo com a 

natureza da matéria versada. Entre as conclusões do Seminário de Ensino Jurídico, promovido 

em agosto de 1967 pelo Instituto de Advogados Brasileiros, encontra-se a seguinte indicação: 

“O método prelecional, usualmente adotado, deve ser temperado com o método dialogado, 

com o estudo prévio, por parte dos alunos, dos temas a serem objeto do debate em aula, 

inclusive exame de acórdãos, pareceres e problemas jurídicos hipotéticos”. 

A utilização do método de problemas, nos Estados Unidos, permite que os estudantes de 

Direito, em universidades americanas, discutam problemas de complexidade crescente, bem 

superior à capacidade de qualquer acadêmico de quinto ano, entre nós. 

A reação dos alunos, com desculpas as mais diferentes – falta de tempo, inadequação de 

nossas estruturas, hábitos em contrário – já arraigados, dificuldade dos problemas propostos – 

será a primeira barreira que o professor encontrará. Lembro-me da reação violenta oposta, há 

alguns anos, a professores que introduziram o ensino de lógica matemática no ciclo colegial, 

sob a alegação de que a matéria era demasiado complexa. Hoje, sob o nome de “matemática 

moderna”, as mesmas questões de logística são propostas a alunos da primeira série ginasial. 

Enquanto, aqui, consigo fazer exames propondo apenas um problema – e enfrentando as 

reclamações dos alunos que não estão acostumados a tal método, preferindo o antigo, de 
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“não pensar” – nos Estados Unidos são feitas provas com três, quatro, ou mais problemas. 

Com outra grande vantagem: de que o professor não precisa se transformar em policial de 

marmanjos coladores, e pode abrir o exame com esta frase: “This is an open book 

examination. You may consult any notes and materials that you have brought with you”.  

Nesses exames, os alunos trazem tratados, repertórios de jurisprudência, anotações de aula. E 

quem abre a porta vê um espetáculo diferente: os alunos trabalhando. 

Restaria que o mesmo empenho posto por eles em dia de exame, por medo de 

reprovação, se notasse durante os dias de aula. Nesses dias, apenas os alunos mais 

interessados demonstram tal aplicação. Um remanejamento dos currículos, do regime de 

aprovação, de freqüência e de notas, contribuiria para o aperfeiçoamento do sistema. 
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