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RESUMO
O  Brasil  é  um país  que  possui  mais  de  duzentos  milhões  de  pessoas  e  atualmente  possui  uma  alta  densidade
demográfica de advogados. O país passou por um período de expansão nos cursos de direito sem que fosse verificada a
necessidade de vagas para o futuro profissional de direito. A primeira crise no ensino foi com a ditadura militar para
cercear o pensamento crítico dos advogados que poderiam se opor ao regime. A segunda crise foi a alteração da Lei de
Diretrizes e Bases em 1996 que possibilitou a criação de cursos com um currículo mínimo, sem a devida fiscalização.
Além de não haver uma fiscalização efetiva para verificar o aprendizado dentro de um mínimo aceitável para preparar o
futuro egresso, não há um controle da qualidade do ensino oferecido pelas instituições de ensino superior. O objetivo
deste estudo é analisar o ensino do direito massificado e voltado para a obtenção de lucro, sem a preocupação ética no
ensino e na formação do profissional do direito. O método utilizado foi o dedutivo, partindo ensino do direito para as
instituições de ensino que não têm ética, e visam ao lucro.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Jurídico. Proliferação dos cursos de Direito. Ética no ensino.

1 INTRODUÇÃO

O curso de direito iniciou, no Brasil, em 1827, nas cidades de Olinda e São Paulo. A primeira
escola se destacou pelo ensino do direito filosófico, enquanto a segunda se destacou no cenário
político. Por mais de 60 anos permaneceu apenas as duas faculdades formando os profissionais de
direito no Brasil. Em 1997, existiam 260 escolas de direito. Durante os últimos 20 anos, entre 1997 e
2017,  ocorreu uma grande proliferação dos cursos de direito,  saltando para quase 1300 cursos
abertos no país.

Em 2014 foram 7,8 milhões de matrículas nos cursos de direito, sendo 3,1 milhões de alunos
que  iniciaram  os  estudos,  sendo  que,  desses  alunos,  82,3%  estão  em  instituições  privadas.
Observa-se que os cursos são criados pela lei  da demanda, oferta e procura,  e enquanto tiver
pessoas interessadas em fazer o curso, vagas serão criadas sem se preocupar com a quantidade de
advogados que o mercado de trabalho consegue absorver. 

A  grande  quantidade  de  cursos  criados  num  curto  espaço  de  tempo  teve  graves
consequências para o ensino do direito. O aumento do número de profissionais para ingressar no
mercado de trabalho tem trazido consequências devastadoras para a classe, que passou a ter um
ambiente  de  concorrência  acirrada,  tornando  precários  os  serviços  prestados  por  esses
profissionais.

A criação de um currículo mínimo para os profissionais do direito possibilitou a criação de
cursos com três anos de duração, que visavam apenas a finalidades mercantis e não à qualidade do
ensino do direito, reduzindo a importância da qualificação do profissional para o mercado de trabalho
e, como consequência, reduziu também a capacidade dos operadores do direito em analisar as
normas para uma transcendência social.

A ética está diretamente ligada à qualidade do ensino e à formação do futuro profissional de
direito. Um advogado ético atua conforme os padrões de qualidade esperados para a defesa de
seus clientes, buscando sempre promover a justiça e sanear as injustiças, já que o atuar correto do
profissional do direito está carregado de uma função social para o exercício profissional. A busca
incessante pela legalidade e pela evolução social é o que se espera deste profissional.
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O objetivo deste estudo, é portanto, analisar a expansão dos cursos jurídicos no Brasil e a
importância da ética para o desenvolvimento educacional e profissional dos operadores do direito.

Para o estudo foi utilizado o método dedutivo, com abrangência e evolução dos cursos de
direito, na sequência foi analisado a crise do sistema de ensino jurídico e a importância da ética para
o ensino e para a formação dos novos profissionais de direito.

2 BREVE EVOLUÇÃO DA PLORIFERAÇÃO DE CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL

O ensino do Direito teve início, no Brasil, em 1827, em duas cidades, em Olinda, que depois
foi transferido para Recife, e em São Paulo, embora esta última tivesse um certo receio devido à má
pronúncia dos paulistas. O clima frio e o baixo custo de moradia foram fatores positivos na época
para a instalação do curso na cidade paulista (SILVA, 2017).

Novas faculdades foram criadas entre 1891 e 1925 na Bahia, no Rio de Janeiro, em Belo
Horizonte.  Em 1911,  ocorreu a  Reforma Rivadávia,  que viabilizou  a  autonomia  corporativa  das
faculdades de direito, estabeleceu a carreira do professor, além de criar a obrigatoriedade de exame
para o ingresso do estudante, a fim de selecionar os futuros egressos. Já em 1915, a Lei Carlos
Maximiliano criou a figura do professor catedrático do curso de direito. Em 1927, a República Velha
já colecionava 14 cursos de direito e aproximadamente 3.200 alunos matriculados (SIQUEIRA, 2000,
P.33). Em 1931, com a “Reforma Francisco Campos”, foi instituído definitivamente a universidade no
Brasil e a criação do Conselho nacional de Educação.

De 1945 até a criação da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 4.024),  em 1961, houve uma
expansão do ensino superior no Brasil. No ano de 1962 já estavam abertos 60 cursos de direito no
território nacional. Outro crescimento ocorreu entre 1962 e 1974, quando, no último, ano os cursos
chegaram a 122. 

Em 1968 ocorreu  a  Reforma Universitária,  com a Lei  nº  5.540/1968,  que estabelecia  às
universidades e instituições do ensino superior a possibilidade de ofertar cursos de graduação, de
pós-graduação, de especialização, de aperfeiçoamento, de extensão. A criação do Conselho Federal
de Educação teve importância fundamental na política educacional do Brasil. A reforma de 1968
ficou conhecida como “acordos MEC – USAID”. O art.8º do Decreto-Lei nº 464, de 11 de fevereiro de
1969, possibilitou às instituições credenciadas expedir títulos de doutor. 

Em 1982, funcionavam 130 cursos no país. Ocorreu um novo crescimento entre as décadas
de 1980 e 1990, que dobrou o número de cursos, sendo que em 1997 chegou a 260 faculdades de
direito em funcionamento.  Nos últimos 20 anos, segundo levantamento realizado pela Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), houve um crescimento dos cursos de direito de 260, em 1997, para
cerca de 1,3 mil existentes em 2017. Um dado alarmante é que o Brasil tem mais faculdades de
direito do que todos os outros países somados.  Em 2010 o Brasil tinha 1.240 cursos de Direito,
enquanto  que os  demais  países possuíam 1.100 cursos,  conforme dados divulgados pela  OAB
(COELHO e SARDINHA, 2014).

A quantidade de alunos matriculados em direito no ano de 2014 foi de 7,8 milhões de alunos,
uma alta de 6,8% se comparados aos dados de 2013. As instituições de ensino superior privadas
tiveram 82,3% dos alunos que iniciaram o curso o que representa 3.110.848 alunos (PATI, 2016).

No ano de 2016 a Ordem dos Advogados do Brasil tinha mais de um milhão de advogados no
país,  esse  número  é  considerado  um  dos  mais  densos  do  mundo,  com  a  proporção  de  209
habitantes para cada advogado. Enquanto que, nos Estados Unidos, existe um advogado para cada
246 pessoas e no Reino Unido há um advogado para cada 354 habitantes (LUPION, 2017). 

Essa densidade de profissionais por número de habitantes é um reflexo da quantidade de
Instituições de Ensino Superior que criaram o curso de direito, com a finalidade única de abrir vagas,
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objetivando o lucro, sem que tenha uma preocupação com a qualidade do ensino e com o potencial
de mercado de trabalho em absorver esses profissionais.

3 A CRISE NO ENSINO DO DIREITO  

A educação possui previsão Constitucional nos artigos 205 a 208, além de também estar
estabelecida  no  rol  dos  direitos  fundamentais  sociais  descritos  no  art.  6°.  Outras  normas
infraconstitucionais regem a educação brasileira. De forma mais específica, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) visa normatizar e criar um sistema de ensino.

Desde a implantação da LDB, em 1996, foram criadas nos cursos superiores as Diretrizes
Curriculares, o que deveriam constar nos currículos dos alunos, como ideia de currículo mínimo
(BRITO, 2008, p.73-87). 

A política do Ministério da Educação (MEC) de criar um currículo mínimo permitiu a criação
indiscriminada de cursos jurídicos no país para tentar alcançar índices de países desenvolvidos de
primeiro mundo. Ocorre que foi  um processo descontrolado e sem fiscalização, de forma que a
maioria das Instituições de Ensino Superior abriram cursos pensando no aferimento do lucro sem
garantir a formação ética do profissional bacharel em direito (BRITO, 2008, p.73-87). 

A política de alcançar um índice sem planejamento tem trazido graves consequências no
campo educacional e profissional da área do direito. Verifica-se uma grande quantidade de pessoas
formadas sem um mínimo conhecimento teórico e prático para promover a justiça.

A multiplicação de faculdades jurídicas trouxe consequências negativas na contratação de
bons profissionais de educação para compor o corpo docente das Instituições de Ensino Superior.
Com a grande demanda por professores, sucedeu na contratação de profissionais sem um processo
seletivo  adequado  que  selecionasse  os  melhores,  nem  os  que  têm verdadeira  aptidão  para  a
docência. 

Soma-se à precarização dos cursos o fato de os alunos estudarem no período noturno após
longas e exaustivas jornadas de trabalho. Diante de tais circunstâncias, Alfredo Lamy Filho conclui
que tais fatores influenciam na crise do ensino e na baixa qualidade do aprendizado, em que os
alunos e mestres estão solidários na grande procissão de queixas (LAMY, 1972, p. 151-164). De um
lado, os professores reclamam da falta de educação e de interesse dos alunos. Por outro, os alunos
se queixam que os professores são despreparados e não conseguem ministrar aulas com qualidade.

Renato de Oliveira  Brito  complementa que um dos problemas da abertura excessiva de
cursos,  sem critério  para  avaliar  quantos  professores  seriam  necessários  e  adequados  para  a
criação de faculdades de direito no Brasil, é que isso compromete a qualidade da formação dos
bacharéis,  além  de  colocar  no  mercado  muitos  profissionais  despreparados  para  atuarem  nas
diversas carreiras jurídicas (BRITO, 2008, p.73-87). Esse é o problema de se fazer uma educação
capitalista voltada para o lucro, com o empresário objetivando captar clientes para consumir um
produto educacional, independente da qualidade do ensino apresentado. 

Os  estudantes  vêm  reivindicando  melhores  qualidades  do  ensino  superior,  dos  cursos
jurídicos, no ensino do direito material e processual e no desenvolvimento das atividades práticas
profissional, que serão necessárias para o desempenho futuro da atividade. Segundo Alfredo Lamy
Filho, as críticas são relacionadas à “capacidade de compreensão dos fenômenos que se passam
nessa sociedade,  e  que não torna os alunos aptos para o desempenho profissional  do Direito"
(LAMY, 1972, p. 151-164). A maioria dos alunos não consegue passar no exame profissional da
OAB devido à baixa qualidade do ensino, tornando os cursinhos preparatórios para o exame mais
uma fonte de lucro com a educação, para suprir a deficiência do ensino superior de direito.
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Um levantamento realizado entre o período de 2010 e 2012 mostra que apenas “18,5% dos
candidatos que prestaram os exames da Ordem dos Advogados do Brasil  (OAB) conseguiram ser
aprovados na primeira tentativa”. O baixo percentual de aprovados expõe a crise da qualidade de ensino
jurídico no país. Os dados retratam que “212.498, ou 58,8% do total de bacharéis que fizeram inscrições
pelo menos uma vez nessas oito edições, foram reprovados em todas as provas que realizaram. Há
ainda um grupo de 5.475 que se inscreveram para todos os oito exames estudados, mas não passaram
em nenhuma ocasião”. Pelos dados coletados, mais de 212.498 alunos formados não conseguiram
passar na prova da OAB, devendo ser levado em consideração que para o percentual médio de 58%,
algumas faculdades estão acima e outras abaixo desse índice (MORENO, 2017). 

A competência para fiscalizar e avaliar as instituições de ensino, os cursos de graduação e
os  desempenhos  dos  alunos  é  da  União  conforme  prescrito  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educação, Lei 9.394/96 no Art. 9, IX. Dessa forma, como a União possui essa competência para avaliar
o desempenho dos alunos universitários, deveria fiscalizar as instituições que têm uma aprovação inferior
a 50% e estabelecer metas para a melhora do índice ou até o fechamento do curso, quando não ocorrer
melhora. Pois o aluno é enganado e recebe um ensino de baixa qualidade, resultando que a maioria dos
estudantes não consegue passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Em 2016, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil publicou o edital com os
aprovados no Exame de Ordem, com a quantidade de aluno por Instituição de Ensino Superior. De
modo geral, foram realizadas 115,3 mil inscrições no último teste e foram considerados aprovados
25,2 mil candidatos, um índice de aprovação de 22%. O percentual de 2016 é maior que a média
dos 18,5% aprovados de 2010 até 2012,  porém ainda não pode ser  considerado uma melhora
significativa. O que permite concluir que, de 2010 até 2016, a qualidade da educação nos cursos
jurídicos permaneceu praticamente estável.

Com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino superior a Ordem dos Advogados do
Brasil começou a avaliar e a entregar um selo para as instituições de ensino recomendadas. O selo
foi  entregue  pela  primeira  vez em 2001,  quando  apenas 52 instituições  o  receberam,  das  139
faculdades selecionadas. Na edição de 2011, foram 89 instituições que receberam o selo, o que
representa um aumento significativo das instituições. Porém, como já visto, o mesmo desempenho
não foi seguido pela aprovação dos alunos no exame da Ordem, mostrando uma baixa melhora nos
índices (RAMALHO, 2016).

A Ordem dos Advogados do Brasil impetrou um Mandado de Segurança contra a Portaria nº
1886/94 do Ministro da Educação, que admitia um novo currículo para o ensino do curso de direito
no  país,  além de revogar  o  currículo  mínimo do curso  que  dava  a  possibilidade de concluir  a
graduação  em três  anos e  comprometeria  ainda  mais  a  qualidade  do ensino.   O Mandado de
Segurança  foi  julgado procedente  em maio  de  2003,  relatado pelo  Ministro  Franciulli  Netto,  do
Superior Tribunal de Justiça, que teve apoio unânime conforme aponta a declaração a seguir:

É notório que a abertura excessiva e descriteriosa do número de faculdades de direito prejudica
a qualidade do exercício profissional pela formação dos bacharéis, grande parte despreparada
para atuar nas diversas carreiras jurídicas. Cite-se o exemplo da má qualidade dos cursos [...]
no Estado do Piauí houve a criação pela Universidade Estadual do Piauí, em 1998, de curso
jurídico para o turno da madrugada denominado ‘pré-matutino’, entre as 5 e 8 da manhã. A
abertura de faculdades de direito como está sendo realizada no Brasil nos últimos anos, longe
de democratizar o ensino, prejudica sua qualidade. Observa-se que, conforme cresce o número
de vagas nos cursos de Direito, diminui a qualidade. (BEZERRA, 2006, p. 92-93).

O Ministro enfatizou, ainda, que as Escolas da Magistratura e o Ministério Público não são
ouvidos,  no  que  diz  respeito  ao  ensino  jurídico  e  a  OAB também não  teria  competência  para
fiscalizar os cursos de direito, além de transformar os selos num mercantilismo. Ainda mais que
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poderia ser realizado um comércio com interesses financeiros para que a entidade se manifestasse.
Como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, apenas a União tem o poder de fiscalizar
os cursos de Direito. 

A abertura de cursos jurídicos de forma desordenada compromete a qualidade do ensino e
dos  profissionais  de  direito,  que  torna  a  concorrência  degradante,  com  muitos  profissionais
buscando mercado de trabalho e fazendo pechincha dos honorários advocatícios.

Para  Aurélio  Wander  Bastos  “A  reforma  das  faculdades  de  Direito  está  exatamente  na
vocação  do  ensino  jurídico. Advogar  não  é  criticar  a  ordem,  mas  viabilizar  a  sua  aplicação,
especialmente nos países de tradição positivista” (BASTOS, 2000, p.228), como é o caso do Brasil.
As faculdades de direito têm um papel fundamental na formação dos alunos, para transformá-los em
pessoas que interpretam o direito de acordo com a realidade social, perquirindo a justiça. A função
do advogado na sociedade é postular o direito das pessoas para garantir a tutela jurisdicional de
modo efetivo, e que seja aplicada a melhor decisão para o caso concreto.

Nas  faculdades,  é  corriqueiro  observar  que  as  turmas  iniciam com  mais  de  100  alunos
matriculados  em uma única  turma,  de  modo que  fica  difícil  ou  quase  impossível  aproveitar  os
conteúdos e desenvolver um raciocínio jurídico e social.

Os  professores  do  curso  de  bacharelado  em  direito  são  geralmente  profissionais  que
trabalham na atividade de docência de modo complementar, o que reduz a qualidade da aula, se
comparada às dos outros cursos, além de não terem formação pedagógica. Os profissionais de
direito dedicam-se a maior parte do tempo e do conhecimento para atuar no escritório e o tempo em
contraturno ministram aulas nas faculdades.

O ensino superior se transformou numa das veias mais abertas do mercado de consumo:
cursos hipercondensados,  esquematizados,  frios,  impessoais e calculados para atingir  metas de
mercado.  O ensino  jurídico  é  um dos  maiores  exemplos  do  mercado  de  ensino  capitalista.   O
número de cursinhos para aprovação em concursos públicos e no exame nacional da OAB tem
aumentado a cada ano a demanda por adeptos ao consumo do ensino de direito (SOUSA, 2015,
p.392). O direito se tornou um serviço a ser comercializado para carreiras jurídicas e exames da
ordem. Porém, o mercado não consegue absorver a gama de formados e cria um caos no mercado
de trabalho.

O direito, por muito tempo, foi considerado um curso elitizado, o que atraía o interesse de
muitas pessoas, principalmente por causa da pretensão de boa remuneração. As faculdades, por
sua vez, utilizam esse interesse de forma mercantilista e oferece vagas em abundancia, de forma a
ter uma grande proporção de advogados em relação ao número de habitantes, como já mencionado.

Esses  alunos  priorizam  as  disciplinas  profissionais,  em  detrimento  das  teóricas,  e  os
professores que ministram cursos preponderantemente informativos aos críticos e reflexivos.
Os alunos têm reduzido grau de consciência coletiva e de interesse por questões políticas e
sociais, preferindo a posição de espectadores do que a de atores sociais. (GRECO. 2001).

Os empresários  da  educação estão preocupados apenas  em criar  uma estrutura  física,
acervo de livros, revistas e periódicos, um corpo docente às vezes com uma formação em mestrado,
mesmo que sem passar por um teste de vocação à docência, metodologia de ensino, procedimentos
didáticos e pedagógicos, prática da pesquisa, ou até a formação crítica voltada para a hermenêutica.

A educação se  torna um círculo  vicioso que serve  apenas para  atender  aos interesses
econômicos dos empresários que disponibilizam as vagas no curso, sem garantir uma qualidade de
ensino e sem analisar a demanda trabalhista para absorver estes profissionais.

O grande número de pessoas formadas em direito, que passam a exercer a profissão de
advogados geram consequências terríveis para a classe, com um rebaixamento da qualidade dos
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serviços  prestados.  As  consequências  no  mercado  de  trabalho  são  devastadoras,  como  a
mediocridade de comercialização da profissão, fazendo um “saldão” de preços para conseguir captar
clientes.

Diante do exposto, verifica-se que para que os advogados voltem a ter notoriedade e uma
importância  primária  na  sociedade,  é  preciso  reduzir  a  quantidade  de  cursos  e  profissionais
formados  para  o  mercado  de  trabalho  e  aumentar  exponencialmente  a  qualidade  de  ensino.
Também é preciso que o direito retorne às bases do surgimento em suas naturezas políticas e
filosóficas para servir à sociedade. A valorização da profissão está diretamente ligada à quantidade
de profissionais que se formam e à qualidade do ensino que é informado.

4 A ÉTICA NO ENSINO DO DIREITO

Na Idade Antiga e Média, os princípios ou normas éticas eram aceitos pelos povos civilizados
como postulados universais. “Os gregos chamavam estas leis de agraphoi  nomói” (KOMPARATO,
2006,  p.  485), as leis que não eram escritas, mas tinham que ser seguidas. Inicialmente,  é
importante conceituar  a  palavra ética,  que vem do  vocábulo grego "ethos" e  significa "morada",
"lugar onde se habita". A palavra também significa "modo de ser" ou "caráter, modo de ser" e “é a
aquisição de características resultantes da nossa forma de vida. A reiteração de certos hábitos nos
faz virtuosos ou viciados”. Diante disso, "o ethos é o caráter impresso na alma por hábito”. Como os
hábitos se sucedem, tornam-se, por sua vez, fonte de novos hábitos. O caráter seria essa segunda
natureza que os homens adquirem mediante a reiteração de conduta. Dessa forma ética é a conduta
humana reiterada que não ofenda nem denigre terceiros (NALINI, 2006, p. 23-33). 

A ética é necessária para que a sociedade viva em harmonia e para que as relações sociais
sejam justas, pois está diretamente interligada ao conceito de justiça social. A ética não é a mesma
coisa que lei, ou, ainda, que moral, mas está interligada. A conduta ética é formada na base da
sociedade com valores históricos e culturais. 

O  conceito  e  a  definição  de  ética,  segundo  alguns  autores,  determinam  que  a  ética  é
relacionada  com a  dignidade  humana,  para  que  se  tornem efetivas  o  respeito,  a  dignidade,  a
autonomia,  o  compromisso,  o bom senso,  a humildade, a tolerância se implica na conduta das
pessoas (SILVA, RENOVATO E BARUFFI, 2009, p.2). 

Para Plínio Antônio Britto Gentil  “Embora ética e moral não se confundam, são categorias
próximas, na medida em que o que é moral deve ser necessariamente ético”. A ética seria o grande
gênero, do qual a moral seria a espécie (GENTIL, 2010, p. 90). 

Neste sentido conceitua Nalini que: a Ética é a ciência do comportamento moral dos homens
em sociedade (NALINE, 2011, p. 36, 37). Para Ileide Sampaio De Sousa, a ética é uma expressão
cultural que perpassa o agir humano, em todas as suas áreas (SOUSA, 2015, p. 392). Segundo
Giorgio Agamben, "a ética é uma forma de gestação da humanidade é a maneira que não nos
ocorre nem nos funda, mas nos gera. E esse ser gerado pela própria maneira é a única felicidade
verdadeiramente possível para os homens” (AGAMBEN, 2013, p. 35).

A conduta ética é a ciência que norteia qualquer profissão, devendo ser observada como
regra de conduta para estabelecer os padrões aceitáveis, normatizados para as pessoas com base
no princípio  mor e essencial,  do qual  decorre os demais princípios,  o  da dignidade humana.  É
preciso um padrão de condutas para construir um modelo educacional favorável ao comportamento
politicamente correto.

O ensino do direito deve primar pela retidão de conduta pautada na ética, de forma a garantir
que a dignidade humana e os demais valores sociais do homem sejam respeitados. O direito é o

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



maior instrumento de dominação de um povo, por meio do qual se legitimam as condutas através de
leis e normas jurídicas. 

O ensino do direito deve retratar a reflexão sobre direito e moral, não apenas desenvolver a
técnica positiva de interpretação gramatical  ou autêntica.  É necessário que os alunos de direito
apreendam as formas de interpretação da norma, para quando ingressarem no mercado profissional
conseguir analisar o certo e o errado, a fim de construir um novo conceito dos alunos e profissionais
de direito, direcionados para a ética e não mais para o individualismo e para os meios de dominação
e poder.

A falta de ética dos profissionais de direito tem relação com a grande quantidade de pessoas
formadas e à elevada taxa de reprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil para a
habilitação profissional, além da proliferação descontrolada dos cursos de direito pelo país que não
garantem qualidade do ensino (AZEVEDO, 2006). Para Alfredo Lamy Filho, a falência do projeto
educacional brasileiro é, sem dúvida, o mais significativo indicador da falência ética, uma vez que a
corrupção e as mazelas decorrentes desta passam a ser assimiladas como naturais no seio da
família (LAMY FILHO, 1972 p.34). 

A formação ética deve fazer parte da formação do bacharel em direito (SILVA, 2009) e deve
acompanha-lo durante todo período de formação, inclusive após formado na sua prática profissional.
O ensino da conduta ética deve iniciar na faculdade e estender-se na atuação profissional como
advogado ou servidor público de carreira jurídica. Pois, a ética é um valor essencial para a atuação
do futuro profissional de direito. 

As pessoas vivem em sociedade e dessa forma devem manter uma convivência solidaria seja
na vida pessoal, ou seja, na atividade profissional. Na prática verifica-se que o estudo universitário,
especificamente  o  direito,  não  está  adequado  às  necessidades  que  o  mundo  exige  deste
profissional.  Há  uma  falta  de  ética  no  ensino,  sem  que  haja  transmissão  de  valores  e
comportamentos no período acadêmico. A falta de ética coloca em risco a dignidade e a própria
existência da profissão. (NALINI, 2001, p. 207). 

A educação ética deve desenvolver no profissional o senso humano para refletir sobre os
problemas sociais, regionais e mundiais, como a desigualdade de renda, a fome, a qualidade do
meio ambiente, para a preservação da vida e convivência harmônica. É importante que o ensino seja
de alta qualidade, com bons professores, com uma faculdade ética, que transpareça suas condutas,
para  formar  profissionais  com  valores  bons,  arraigados  no  bem-estar  social,  e  não  com  a
preocupação mercantil. O compromisso ético deve ser desenvolvido na faculdade, pelo exercício
profissional  dos educadores,  pela prática pedagógica,  com respeito aos bons valores sociais.  A
educação ética para os profissionais do direito é obrigatória. (SILVA, 2009, p.6). 

A  educação  ética  é  o  melhor  meio  de  tornar  o  profissional  correto  e  fiscalizador  da
democracia.  A  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  tem um papel  fundamental  na  fiscalização  da
democracia.  “O  desenvolvimento  verdadeiramente  humano  precisa  abranger  o  crescimento  em
plenitude e o conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e da consciência
de pertença à espécie humana”. (NALINI, 2001, p.207).

Para Dilsa Mondardo, “Uma educação ética se realiza com a ajuda de professores, ou melhor,
de ‘mestres’ éticos. Aqueles que ajudam o aluno a ter a cabeça bem feita” (MONDARDO, 2002,
p.84). A relação entre aluno e professor deve ser de afetividade, em que o ensinar é realizado numa
compreensão de mundo em sua totalidade, humanizando o aluno através do conhecimento.

O conceito de que “ensinar é transmitir conhecimentos” está pedagogicamente incorreto, pois
o que se transmite é informação e o professor é um mediador nessa busca. Como esclarece Freire,
“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua
construção mesmo (OLIVEIRA e CARVALHO, 2010, p. 570)”.
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A  escola  não  pode  transmitir  o  conhecimento  inerte  da  verdade,  é  preciso  aplica-la  e
desenvolver  a  percepção dos alunos para aplicar  o direito  à  sociedade.  A justiça se dá com o
amoldamento  da lei  ao  caso concreto.  O novo bacharel  deve ser  um agente  transformador  da
realidade, com o compromisso de melhorar  o  ordenamento jurídico.  É um dever ético exigir  da
faculdade este ideário (NALINI, 2001, p.216-217). Um estudante sem ética será um mal profissional
e a sua atuação na sociedade será desvirtuada da democracia ideal de vida comunitária em que se
procura garantir o bem de todos. 

O direito tem a função primordial de estabelecer as regras de vivência em comunidade entre
os  homens,  servindo  para  assegurar  a  manutenção  do  estado  democrático  de  direito,  com os
valores sociais para reduzir as desigualdades. A falta de ética de um profissional do direito fere a
dignidade humana do seu cliente  e daqueles  que estão na sua orla,  buscando uma pretensão
jurisdicional. Ora, o direito serve para atender às pretensões dos indivíduos, aplicando o que é justo.
Como  pode  um  profissional  que  não  é  ético  querer  buscar  a  justiça?  Jamais  será  um  bom
profissional, pois não sabe o que fazer, não sabe qual será a medida justa para pedir ao juiz. O mau
profissional atuará sempre para prevalecer os interesses econômicos sobre os valores humanos e
sociais. 

Alfredo Lamy Filho ratifica que é imprescindível que as universidades de direito atuem na
formação de profissionais com consciência social, para o processo de transformação da sociedade
(LAMY FILHO, 1972, p. 5). O estudo deve ser orientado para a solução do problema com justiça. O
papel  do professor,  nesse sentido,  vai  além do ensino das leis abstratas,  mas dirige-se para a
interpretação do caso concreto com as leis, princípios, usos e costumes vigentes, buscando não só
as fontes positivas, mas tudo que está ao alcance. 

A educação deve primar pelo desenvolvimento consciente do ser, buscando ensinar a análise
do caso concreto e a aplicação da justiça por meio de todo o aparato jurídico disponível, e não
apenas pela letra da lei  positivada. A mudança de pensamento deve iniciar na faculdade.  Para
Alfredo  Lamy Filho,  a  mudança deve  ocorrer  para  não  formar  “idiotas  especializados”,  nem de
advogados sem ampla noção da ciência jurídica; o que o autor propõe é o estudo das matérias
básicas, para que as escolas propiciem o atendimento profissional que satisfaça à vocação dos
estudantes (LAMY FILHO, 1972, p.11).

Pretende-se, com o ensino superior, uma formação humana, um profissional apto na ciência
em  que  se  formou.  Os  cursos  jurídicos  estão  retrocedendo,  pois  se  parecem  com  cursos
preparatórios para concursos públicos. Há casos em que a grade curricular da faculdade é a mesma
do cursinho preparatório, isto quando o professor não é o mesmo. O problema é que a escola segue
os macetes dos cursinhos para decorar conteúdos e não desenvolve o ser crítico, capaz de analisar
os  problemas e  aplicar  a  justiça,  deixando  o  ensino  ainda  mais  precário.  O  que  o  ocorre  é  a
formação de profissionais analfabetos funcionais de direito. Pode até ser que consigam interpretar o
que  estão  lendo,  mas  não  conseguem  associar  a  norma  ao  caso  concreto  (OLIVEIRA  e
CARVALHO, 2010, p. 575).

Paulo Freire adverte que “educar é substantivamente formar” e que o ensino jurídico é um
processo educacional  e,  como tal,  deve se pautar pela ética (FREIRE, 1996,  p.32)  para formar
indivíduos pensantes, no meio social, agregando valores e conhecimento para atuar no saneamento
das lides pautados pelo senso de justiça.

A crise ética nas universidades está relacionada com o colapso na sociedade civil, que não
atende  aos  interesses  e  às  necessidades  emergentes  da  sociedade  brasileira  (OLIVEIRA  e
CARVALHO, 2010, p. 577). Isso gera um círculo vicioso, em que os professores lecionam mal e os
alunos que têm um déficit de aprendizado serão os professores de amanhã. Isto torna a próxima
geração ainda mais precária de ética e de conhecimento, além da falta de percepção do futuro. De
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modo mais  prejudicial,  afeta  as  escolas  de  direito,  que  necessariamente  formam pessoas para
interpretar a norma e aplicar ao caso concreto, aplicando a justiça. Como consequência, se observa
na prática que a falta de conhecimento traz prejuízos éticos para o profissional e para a sociedade,
pelo déficit de conhecimento.

Rizzatto Nunes afirma que “a escola de Direito tem problemas, e dentre eles um dos mais
relevantes é de ordem pedagógica: o ensino oferecido tem peculiaridades tais que, muitas vezes, faz
com que se duvide, inclusive, se se está ensinando algo” (NUNES, 2005, p.1). A baixa qualidade das
aulas ministradas gera dúvidas quanto à sua efetiva validade, ou os alunos apenas estão indo para a
faculdade pagar as mensalidades e pegar o diploma. Ora, esta parece ser a realidade das escolas
jurídicas brasileiras, ou pelo menos da grande maioria. Não há uma preocupação com a formação
dos profissionais,  nem com o conteúdo que será  ministrado,  muito  menos com a formação do
profissional. O que se revela é um grande mercado de prestação de serviço na economia capitalista
para aferimento de lucro. (OLIVEIRA e CARVALHO, 2010, p. 578).

Vicente Barreto leciona que o sistema tradicional não formava profissionais do direito, com a
utilização de aulas expositivas. Dessa forma, muitas faculdades começaram a realizar seminários e
estudo de casos sem analisar a quantidade de pessoas em cada turma. Nas turmas reduzidas, os
trabalhos atendiam ao planejamento pedagógico quando bem conduzidas, quando os alunos tinham
base,  ou  estudavam para  discutir  os  temas propostos.  Porém nas turmas numerosas,  que é  a
realidade  na  maioria  das  universidades,  os  seminários  ficavam  desorganizados  sem  fim
pedagógicos a serem atingidos (BARRETO, 1979 p.76).

Um dos fatores que contribui para a crise no ensino do direito no Brasil é a falta de formação
específica dos professores universitários (OLIVEIRA e CARVALHO, 2010, p. 586).  Há em exercício
dois  tipos  de professores,  segundo Jacques Rancière,  os  explicadores e  os  que compreendem
aprender e compreender como forma de transmissão do conhecimento, e que estão incluídos no
processo de troca e aprendizado mútuo com os alunos e não no “mito  pedagógico”  do  qual  o
professor estaria num nível elevado e intangível do aluno (RANCIÈRE, 2002, p.  18-20).

Segundo José Eduardo Faria, o professor-jurista, ao explicar as teorias, limita-se ao direito
posto,  negando a crítica e explanando aos alunos um modelo pronto  e acabado supostamente
harmônico, que englobaria todas as respostas jurídicas possíveis. Não instiga os alunos a buscar um
sentido, o por quê da lei. Essas distorções do ensino caminham para o distanciamento da realidade
e é uma fórmula positivista reducionista (FARIA, 1987, p.28). 

É  possível  concluir  que  o  professor  de  direito,  padece  de  três  aspectos,  o  primeiro  é  o
descompromisso, o segundo é a instabilidade do docente transitório, o qual não se dedica à carreira
da docência, e o terceiro aspecto é a baixa remuneração. (FERREIRA SOBRINHO, 1997, p. 25).

As aulas sem agregar conhecimento, nem o senso crítico do sentido do direito, deixam os
alunos desmotivados nos terceiros e quartos semestres do curso. Há um processo de desilusão,
porque começam a perceber  o distanciamento da vida prática profissional  e do ensino escolar.
Acrescenta-se  ainda  a  falta  de  conscientização  de  sua  função  social  de  operador  jurídico  e
transformador da realidade numa sociedade mais justa.

5 CONCLUSÕES

A evolução dos cursos de direito  no  Brasil,  sem uma política  de análise de mercado da
quantidade de profissionais necessários para o mercado de trabalho e sem uma estrutura para
avaliar  a  qualidade do ensino jurídico no país,  trouxe grandes prejuízos de ordem intelectual  e
cultural para a sociedade.
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A ditadura militar foi prejudicial à qualidade dos cursos de direito, visto que os militares logo
perceberam  que  os  advogados  eram  qualificados  e  seriam  uma  ameaça  à  ditadura.  Os
pensamentos críticos e filosóficos são contrários a regimes que estabelecem formas de repressão e
de controle da sociedade, violando, muitas vezes, os direitos humanos.

Após a ditadura, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação possibilitou a criação de cursos
com um currículo  mínimo para o direito,  permitindo que houvesse uma grande massificação do
ensino, inclusive o surgimento de cursos com 3 anos de duração. Com a fiscalização da OAB, houve
uma reestruturação nos cursos de direito e uma preocupação um pouco maior na formação ética e
profissional dos advogados.

Nos últimos 20 anos, verificou-se uma grande proliferação dos cursos de direito, chegando a
ter próximo de 1300 faculdade. Contudo, o aumento exponencial  de cursos não acompanhou a
qualidade de ensino. A grande abertura de cursos aumentou a demanda para a contratação de
professores, sendo que muitos docentes foram contratados sem estar devidamente qualificados e
sem ter metodologia adequada para o ensino, fatores estes que agravaram ainda mais o déficit de
aprendizado  dos  alunos.  Para  se  ter  um  ensino  com  qualidade  é  necessário  ter  professores
qualificados e com vocação para o ensino. 

Observou-se que falta uma fiscalização mais rigorosa da União para avaliar os cursos de
direito.  Há  faculdades  com  aprovações  pífias  no  exame  da  Ordem,  que  exige  apenas  50%
(cinquenta por cento) de acertos para ser aprovado. É preciso avaliar o desempenho dos alunos e
reduzir vagas ou até fechar cursos, nas universidades que não alcançarem os índices mínimos de
aprovação e de qualidade do aprendizado.

Verificou-se que o que também contribui com a má qualidade do ensino são as salas de aulas
superlotadas,  em que algumas séries chegam a se ter  mais de 100 alunos.  Evidenciou-se que
estudo noturno é prejudicial ao acadêmico, visto que o aluno trabalhou durante o dia, muitas vezes
em jornadas estressantes e cansativas, e à noite tem que aguentar mais 4 horas de aula, resultando
em baixo rendimento escolar. 

A baixa qualidade no ensino pelos fatores elencados reflete a aprovação no exame da Ordem
dos Advogados do Brasil, atualmente está em torno de 18,5%. Outro índice negativo que reflete a
qualidade do ensino é que cerca de 58,8% dos bacharéis, que fizeram uma das últimas 8 provas do
exame, não foram aprovados. Ou seja, mais da metade dos estudantes formados em direito não
conseguem aprovação para  o exercício  profissional  da  advocacia,  por  não conseguir  o  registro
profissional na entidade de classe da categoria.

Mostrou-se, na pesquisa, que Brasil é o país mais denso na relação de advogados em relação
ao número de pessoas, contando com um advogado para 209 pessoas.

Alguns cursos de graduação em direito visam à obtenção de lucro, visto que exigem baixos
investimentos, e como a profissão é valorizada, as mensalidades são caras, gerando altos lucros
para as empresas educacionais. Atualmente, mais de 82% dos alunos de direito estão estudando
em instituições de ensino privadas, sem ter uma garantia de qualidade do ensino.

O curso de direito é essencial  para a manutenção da democracia.  Os advogados são os
operadores do direito,  são quem tem uma noção do justo ao pleitear  a  pretensão da demanda
judicial. É preciso motivar os alunos e coloca-los a par de sua função social como operadores do
direito. 

O estatuto da OAB deve ser estudado com profundidade nos bancos escolares dos cursos de
direito  para  formar  profissionais  com retidão  de  caráter.  A  conduta  ética  é  fundamental  para  a
atuação profissional e para garantir profissionais íntegros e corretos, que atuam no patrocínio da
causa e não em patrocínio infiel. 
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Por fim, a é ética está relacionada com a dignidade humana e com o direito ao ressarcimento
nos prejuízos decorrentes da sua má formação, por ser enganado durante cinco anos em cursos
com menos de 10% de aprovação no exame da OAB, pois um ensino sem qualidade deve ensejar
no direito de ser restituído pelos valos pagos durante a graduação. 

Ensinar é um processo mútuo, sem pedestal. O processor é mero intermediador e não um ser
supremo. O docente ético deve preparar suas aulas e motivar os alunos na busca do conhecimento,
repudiando fórmulas de cursinhos que apenas decoram o conteúdo. O professor é responsável pela
formação completa do aluno, no campo humano, científico da pesquisa e da atuação profissional.
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