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“Educação não transforma o mundo. Educação muda 

as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. 

(PAULO FREIRE) 



 

RESUMO 

 

Este estudo de caso, com abordagem qualitativa e descritiva, foi realizado no curso de Direito 

da Universidade Regional do Cariri (URCA), uma Universidade Pública Estadual, localizada 

no município de Crato-CE, no período de maio a setembro de 2014. O objetivo foi investigar 

a contribuição desse curso para a formação de bacharéis em Direito comprometidos com a 

ética sustentável e com o desenvolvimento regional do Cariri Cearense. A pesquisa parte do 

princípio de que o Direito e a Sustentabilidade comungam de muitos ideais, tais como: justiça, 

paz, bem comum, fraternidade, alteridade, entre outros, e que uma formação universitária 

comprometida com o desenvolvimento sustentável é capaz de formar sujeitos éticos e 

humanos, preocupados em contribuir para uma sociedade menos desigual. A pesquisa 

bibliográfica foi realizada em livros, revistas científicas, jornais e periódicos que abordavam a 

história do ensino superior no mundo e no Brasil, desenvolvimento regional sustentável e 

formação jurídica, sendo vista como recurso metodológico de coleta de conceitos relevantes 

para a construção do trabalho. Este estudo teve ainda como orientação teórica as discussões 

acerca da educação para a sustentabilidade, pedagogia do encontro e formação humanista, 

discussões fundamentadas especialmente em Paulo Freire, Moacir Gadotti, Leonardo Boff e 

Gabriel Perissé. Foi realizada a análise documental dos principais documentos que orientam a 

organização e funcionamento do curso de Direito, como seu Projeto Político e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da URCA. Para a realização da pesquisa de campo foi 

utilizada a técnica da roda de conversa e a aplicação de questionários aos alunos do nono e 

décimo semestres do curso de Direito da URCA, no período de agosto a outubro de 2014. A 

escolha desses sujeitos justifica-se pelo fato de que estes alunos, por estarem terminando o 

curso de graduação, podem ter uma visão mais abrangente do processo de formação a que 

foram submetidos. A coleta dos dados foi realizada por meio da observação participativa e 

registro em diário de campo de todas as visitas realizadas ao curso durante o período da 

pesquisa. A análise dos dados foi feita por meio da técnica da triangulação de dados descrita 

por Minayo (2002). Os resultados da análise foram organizados em conformidade com as 

dimensões social, política, econômica, cultural e ambiental da sustentabilidade eleitas por 

Sachs (2002) e com os princípios da educação para sustentabilidade definidos por Gadotti 

(2012). Nesse sentido, os resultados indicaram que o curso de Direito da Universidade 

Regional do Cariri é destacadamente um dos melhores do estado do Ceará quanto ao 

desempenho de seus alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENAD), no 

Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, para obter a licença para o exercício da 

advocacia, e em concursos públicos das mais diversas áreas, porém demonstrou também que o 

ensino ali desenvolvido ainda está muito apegado ao positivismo jurídico, o que dificulta a 

formação de bacharéis comprometidos com a ética sustentável. No entanto, foi identificado 

que atualmente o curso passa por uma mudança significativa, inclusive por meio da recente 

alteração em seu projeto político pedagógico, que se propõe ao atendimento de alguns 

princípios da educação para a sustentabilidade. Todo esse estudo teve como pano de fundo a 

reflexão sobre o fundamental papel da educação universitária para a construção de uma 

sociedade sustentável. 

 

Palavras-Chave: Educação Superior; Sustentabilidade; Direito. 



 

ABSTRACT 

 

This case study, with qualitative and descriptive approach was accomplished in the course of 

Right of the Regional University of Cariri (URCA) a State Public University free located in 

the municipal district of Crato-CE, in the period of May to September of 2014. The objective 

was to investigate the contribution of this course for the bachelors' formation in Right 

committed with the maintainable ethics and with the regional development of Cariri from 

Ceará. The research part of the beginning that the Right and Sustainability take communion of 

many you idealize, such as: justice, peace, very common, fraternity, otherness, among other 

and that an academically formation committed with the maintainable development it is capable 

to form ethical and human subjects, concerned in contributing for a less unequal society. The 

bibliographical research was accomplished in books, scientific magazines, newspapers and 

newspapers that approached the history of the higher education in the world and in Brazil, 

maintainable regional development and juridical formation as methodological resource of 

collection of important concepts for this research. This study still had as theoretical orientation 

the discussions concerning the education for the sustainability, pedagogy of the encounter and 

formation humanist, discussions especially based in Paulo Freire, Moacir Gadotti, Leonardo 

Boff and Gabriel Perissé. It was accomplished the documental analysis of the principal 

documents that you/they guide the organization and operation of the course of Right as your 

Political Project and the Plan of Institutional Development of URCA. For the accomplishment 

of the field research it was used the technique of the chat wheel and the application of 

questionnaires to the students of the ninth and tenth semesters of the course of Right of 

URCA, in the period of August to October. The choice of those subjects is justified for the 

fact that these students for they be finishing the degree course they can have an including 

vision of the formation process the one that they were submitted. The collection of the data 

was accomplished through the observation participatory and registration in field diary of all 

the visits accomplished to the course during the period of the research. The analysis of the 

data was made through the technique of the triangulation of data described by Minayo (2002). 

The results of the analysis were organized in conformity with the social dimensions, politics, 

economical, cultural and environmental of the elect sustainability for Sachs (2002) and with 

the beginnings of the education for defined sustainability for Gadotti (2012). The results 

indicated that the Course of Right of the Regional University of Cariri is prominently one of 

the best of the State of Ceará with relationship to your students' acting in the National Exam 

of Acting of Students (ENAD), Exam of the lawyers' of Brazil Order to obtain the license for 

the exercise of the advocacy and public contests of the most several areas, however it also 

demonstrated that the teaching there developed it is still very attached to the juridical 

positivism, what hinders the committed bachelors' formation with the maintainable ethics. 

However, it was identified that now the course raisin for a significant changes, besides through 

the recent alteration in your pedagogic political project that intends to the attendance of some 

beginnings of the education for the sustainability. That whole study had as backdrop the 

reflection on the fundamental paper of the academicals education for the construction of the 

maintainable society. 

 

Keywords: Superior Education; Sustainability; Right. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Corrupção, violência, desigualdade social, desemprego, dentre outras mazelas, 

perpassam por sociedades que não estão preparadas para efetivar direitos mínimos que sejam 

capazes de garantir o bem-estar de sua população.  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, lei maior do país, consagra entre os 

objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira: construir uma sociedade livre, 

justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

No entanto, a realidade em que vivemos no país faz com que ainda estejamos distantes 

da conquista desses objetivos que, apesar de consagrados como os mais importantes do 

Estado Democrático Brasileiro, não encontram existência prática em diversos aspectos. 

Diante desse quadro, a preocupação desta pesquisa é exatamente focada na distância 

entre a lei escrita e a realidade social. Enquanto que no papel temos umas das legislações mais 

avançadas do mundo, no que diz respeito aos direitos humanos e princípios democráticos de 

Direito, na prática vivemos em uma sociedade atormentada pela corrupção política, violência, 

miséria e desigualdade. Além dos fatores econômico-sociais, isto acontece porque as leis por 

si só não são capazes de operar a mágica de, pelo simples fato de existirem, já terem o condão 

de serem efetivas. Nesse sentido, os princípios, normas e jurisprudências precisam de sujeitos 

que as defendam, apliquem e lutem contra leis que sejam desprovidas de justiça e sirvam 

apenas para alimentar a desigualdade social. 

Ao discutir a História da Educação no Brasil, Dermeval Saviani afirma que no Brasil 

as políticas educacionais ao longo dos anos pecam pela ausência de continuísmo e 

demonstram prioritariamente a vontade do grupo político dominante em determinado 

momento histórico. Em outras palavras, por mais bem elaborada que seja a legislação que 

embasa as políticas públicas educacionais, elas acabam não promovendo avanços 

significativos, pois muitas vezes não correspondem à realidade do país. Por isso, a constante 

preocupação do autor de que a lei não seja letra morta consagrando valores que não 

representam os anseios e necessidades da população (SAVIANI, 2008).  

Será possível que sem uma formação voltada para a valorização do homem, reflexão 

crítica, estímulo ao diálogo e valorização da interdisciplinaridade se formem sujeitos 

comprometidos com a efetivação das normas? Arrisco-me a afirmar que isso seria pouco 

provável, pois em uma sociedade onde imperam o individualismo, a competitividade e a 
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arrogância dificilmente poderão prosperar a luta pela solidariedade e melhoria da qualidade de 

vida social. 

Por isso, não seria importante que os discentes dos cursos jurídicos fossem formados 

para entender, organizar e regular as relações na sociedade, compreendendo que não é apenas 

no Direito que se encontram os fundamentos para as lutas sociais? Não seria necessário que 

esses estudantes fossem formados para reconhecer a importância dos saberes locais e do 

conhecimento interdisciplinar que encontra na História, na Política, na Sociologia, na 

Filosofia, na Antropologia e em outras áreas os saberes necessários para a formação de um 

profissional que seja realmente capaz de contribuir com a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas? 

Uma formação que priorize o ser ao invés do ter pode contribuir para que os cursos de 

Direito não se tornem verdadeiros cursinhos preparatórios para concursos que oferecem 

altíssimos salários e rápida ascensão social, mas sim que priorize a formação de profissionais 

preocupados em aplicar os conhecimentos adquiridos no curso não apenas para seu próprio 

crescimento profissional, mas também para a construção de uma sociedade menos injusta.  

A boa oratória, o poder de argumentação e o domínio da escrita são apresentados muitas 

vezes como requisitos indispensáveis para o profissional bem-sucedido da área jurídica; no 

entanto, é necessário muito mais que tais habilidades, é preciso sensibilidade para reconhecer 

as situações de injustiça e as próprias normas jurídicas que, apesar de promulgadas, vão 

contra o interesse social. É preciso ter coragem para enfrentar as lutas diárias para a 

concretização da sociedade livre, justa e solidária, já positivada constitucionalmente. É preciso 

enxergar o outro, perceber suas mazelas, desigualdades e sofrimentos, para que a lei não seja 

fria nem cega, mas capaz de garantir justiça, respeito e paz para aqueles que dela se servem. É 

preciso formar sem permitir que o conhecimento técnico desumanize e retire o afeto das 

relações profissionais.  

Foi pensando nessas questões que surgiu o desejo de investigar o tipo de formação dos 

bacharéis do curso de Direito da Universidade Regional do Cariri (URCA).  

O interesse em realizar a pesquisa nesta universidade se deu tanto pelo fato deste ter 

sido o primeiro curso de Direito no interior do estado do Ceará, o que permitiu que centenas 

de pessoas sem condições de viajar para o litoral para estudar na capital pudessem o fazer na 

sua própria região, como também pelo fato deste curso ser reconhecido pela Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) como um dos melhores do estado do Ceará. 

Nos anos de 2001, 2004, 2007 e 2013, o curso de Direito da URCA recebeu o selo 

OAB Recomenda, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo nível de 
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qualificação do curso para a formação de seus alunos. O selo é um indicador de educação 

jurídica de qualidade, que visa conferir credibilidade aos cursos de Direito reconhecidos pela 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

Quanto à avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC) através do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENAD), no ano de 2012 (último ano em que o 

resultado do exame foi divulgado pelo Ministério
1
), o curso de Direito da URCA obteve nota 

4 (no exame, a nota máxima é 5), o que mais uma vez demonstra o quanto o curso é bem 

avaliado. 

Além desses motivos, sou bacharel em Direito egressa da URCA, onde não apenas me 

graduei, mas também cursei minha especialização latu sensu, nutrindo grande sentimento de 

afeto e inquietação em relação à esta instituição, pois, ao mesmo tempo em que o curso de 

Direito é considerado de notória qualidade, pergunto-me se a qualidade reconhecida é medida 

apenas pela aprovação dos alunos no Exame da OAB para obter a licença ao exercício da 

advocacia, ou se a qualidade do curso pode ser reconhecida também pela preocupação de seus 

alunos com a melhoria das condições de vida da realidade em que se inserem, respeito pelo 

próximo e comprometimento com a justiça. 

Nesse ponto consiste a relevância da pesquisa, pois ela não se preocupa apenas em 

investigar a qualidade dos conhecimentos jurídicos e técnicos adquiridos pelos discentes no 

curso, ao longo de sua formação, ou o seu sucesso profissional e ascensão social, por meio da 

carreira que pode ser construída através da formação acadêmica. A pesquisa, na verdade, tem 

uma preocupação mais humana e sensível, pois visa investigar se a formação proporcionada 

pelo curso de Direito da URCA é capaz de promover o compromisso de seus discentes com a 

ética, com a formação cidadã e, portanto, com a sustentabilidade e o desenvolvimento 

regional. 

Sem ética, afetividade, respeito e solidariedade não é possível falar em 

sustentabilidade e, muito menos, torná-la possível. Diante da realidade de desigualdade social, 

corrupção política e pobreza em toda a região do Cariri, o desenvolvimento pautado no 

paradigma sustentável é condição sine qua non para a solução desses e de tantos outros 

problemas que vêm atingindo essa região. 

É necessário, por isso, refletir como o curso de Direito da URCA, que já formou mais 

de 4.000 mil bacharéis ao longo de seus quarenta anos de existência, está contribuindo para a 

formação de profissionais capazes de promover o desenvolvimento regional sustentável da 

                                                             

1 Disponível no site: <http://portal.inep.gov.br/enade/resultados>. 
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região do Cariri, através do exercício do Direito comprometido com a luta pela melhoria das 

condições de vida da população caririense e do espírito de sensibilidade e humanidade que 

possam promover mais harmonia e justiça nas relações sociais. Assim, a pesquisa terá como 

base um Estudo de Caso do curso de Direito da URCA, a fim de investigar se o curso é capaz 

de formar bacharéis capazes de promover o desenvolvimento regional sustentável no Cariri.  

A presença na região de bacharéis comprometidos com a ética sustentável e capazes de 

promovê-la facilitaria a discussão em torno das dimensões social, política, econômica, afetiva 

e ambiental presentes em maior ou menor medida nos direitos consagrados pelas legislações. 

Afinal, não seria importante para a sustentabilidade que a ciência jurídica, muitas vezes de 

base teórica, passasse a fazer parte do cotidiano de todas as pessoas, em especial daquelas que 

optaram pelo Direito como escolha profissional?  

Estudiosos do Direito enquanto meros repetidores de fórmulas, isentos da reflexão 

crítica e dissociados do debate, em muito pouco podem estar comprometidos com a 

construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. E quando esse quadro se configura, 

os direitos assegurados pelas leis passam a ser uma grande falácia que gera descrença e 

revolta na população a que serve. O resultado são legislações complexas, ricas em princípios e 

normas bem elaboradas, mas que não conseguem assegurar o desenvolvimento, a exemplo do 

que ocorre em nosso país. 

O desenvolvimento regional está diretamente associado à melhoria da qualidade de 

vida, respeito aos direitos fundamentais das populações locais e equidade social. Tal 

desenvolvimento deve ser marcado pela distribuição equitativa dos recursos para todos, 

visando à harmonia social. A sustentabilidade, por sua vez, pressupõe a solidariedade entre as 

gerações, a redução da marginalidade, o uso racional dos recursos naturais e a melhoria da 

qualidade de vida de todos, com mais respeito dos homens entre si e pelo meio em que vivem. 

O desenvolvimento regional sustentável, portanto, é indissociável de uma sociedade que 

efetivamente garante os direitos de sua população. 

Para fins metodológicos, esta pesquisa está dividida em cinco partes. No primeiro 

capítulo, intitulado “PRIMEIROS PASSOS: COMO ME TORNEI PESQUISADORA E 

QUAIS OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS QUE NORTEIAM ESTA PESQUISA”, reflito 

sobre a minha própria história de vida e a razão da escolha do tema desta pesquisa, bem como 

procuro apresentar os principais aspectos da relação entre Direito e Sustentabilidade, os 

conceitos do desenvolvimento regional sustentável e sua relação com a temática da educação, 

especialmente a universitária. 
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No segundo capítulo, denominado “ASPECTOS METODOLÓGICOS: O PASSO A 

PASSO DA PESQUISA”, é explicitada a metodologia eleita para a pesquisa, bem como é 

rememorada a maneira como os encontros com os sujeitos da pesquisa aconteceram, na 

tentativa de deixar claro todos os caminhos percorridos pela pesquisadora, para que fossem 

possíveis a coleta dos dados e a análise dos resultados. 

No terceiro capítulo, denominado “O PAPEL DA UNIVERSIDADE PARA A 

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE”, visamos reconstruir de maneira sintética a 

história da universidade no Brasil e no mundo, bem como refletir sobre a expressão “ensino 

superior”, comumente utilizada para se referir ao ensino promovido pelas universidades. Na 

nossa visão, essa expressão demonstra um elitismo e preconceito com as demais fases do 

processo educativo, que pouco colabora para uma formação mais humanista e comprometida 

com a ética sustentável, razão pela qual esta expressão não foi utilizada neste trabalho. Além 

disso, neste capítulo refletimos também sobre a relevância da interdisciplinaridade e da ética 

no processo educativo comprometido com o ideal sustentável. 

No quarto capítulo, chamado “REDESCOBRINDO A UNIVERSIDADE REGIONAL 

DO CARIRI”, realizamos um resgate histórico sobre o nascedouro desta universidade e seu 

relevante papel para o desenvolvimento do cariri cearense. A ideia foi de que no capítulo 

anterior refletíssemos sobre o dito “ensino superior”, fazendo-o de maneira global, já que este 

é o tema central da nossa pesquisa, enquanto que no capítulo atual pudéssemos conhecer e 

compreender a universidade que serviu como lócus da pesquisa. 

Encerramos o trabalho no quinto capítulo, nomeado “FORMAÇÃO JURÍDICA E 

SUSTENTABILIDADE: REFLEXÕES E RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO NO 

CURSO DE DIREITO DA URCA”, no qual apresentamos as reflexões realizadas acerca dos 

dados obtidos durante este estudo, dando ênfase às informações coletadas na pesquisa de 

campo, buscando elencá-las conforme as dimensões da sustentabilidade eleitas por Sachs 

(2002) e os princípios da educação para a sustentabilidade definidos por Gadotti (2012). 

Neste momento, apresentamos os resultados da observação participativa realizada nos 

encontros com os discentes do nono e décimo semestres, como também os resultados da 

aplicação de questionários aos atores envolvidos. Ressaltamos que tais metodologias 

buscaram identificar as visões acerca da sustentabilidade e desenvolvimento regional por 

parte dos sujeitos da pesquisa, assim como conhecer as potencialidades, limitações e existência 

ou não de práticas, no curso de Direito da URCA, que fossem capazes de contribuir para a 

promoção do desenvolvimento regional sustentável. 
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Concluímos o trabalho entendendo que a educação é um instrumento eficaz para a 

promoção da sustentabilidade, mas acreditando também que essa ação depende diretamente 

do tipo de educação promovida, já que a educação será sempre um ato político que depende 

de um processo de escolha de quais valores serão promovidos por meio dela mesma. Dessa 

forma, a educação pode tanto contribuir para uma formação humana sensível e ética, como 

também para uma formação desumana, técnica e pautada apenas nos princípios capitalistas 

que regem a entrada no mercado de trabalho. 

Quanto a isso, compreendemos que os problemas que enfrentamos em nossa sociedade 

contemporânea só podem ser resolvidos por meio da primeira forma de educação descrita, 

razão pela qual consideramos esta pesquisa relevante, já que ela concentra sua atenção não na 

capacidade de os futuros egressos do curso de Direito da URCA estarem aptos a conseguir 

bons empregos, mas na sua capacidade de estarem comprometidos com a melhoria de vida do 

território de que fazem parte. 
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2 PRIMEIROS PASSOS: COMO ME TORNEI PESQUISADORA E QUAIS OS 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS QUE NORTEIAM ESTA PESQUISA 

 

Sou filha de professora da rede estadual de ensino. Minha mãe, durante sua ação 

pedagógica, teve que passar por muitas greves, pois sempre recebeu baixos salários e no 

cotidiano escolar  vivia péssimas condições de trabalho. Durante muitos anos ela trabalhou os 

três expedientes do dia, lecionando em diferentes escolas, para que tivesse condições 

financeiras de nos sustentar, no que nomeamos hoje de precarização do trabalho docente. 

Apesar disso, admirava muito o trabalho dela e considerava incrível a capacidade de ensinar a 

alguém.  

Quanto a mim, sempre fui muito comunicativa e tinha muita facilidade para falar em 

público, além disso, estava sempre envolvida nas atividades do colégio. Fui candidata a 

prefeita da escola, fui líder de sala durante todo o ensino médio e participava de todos os 

debates que acontecessem sempre com muitas “opiniões” e valentia para defender meus 

argumentos. 

Com esse perfil, foi natural que muitos professores e colegas de sala na época 

começassem a dizer que eu “deveria fazer Direito quando crescesse”. A cada novo estímulo, 

fui me sentindo mais motivada com a ideia de uma carreira jurídica, acreditando que deveria 

ter uma vocação natural para essa profissão. 

Foi com esse pensamento que no final do terceiro ano científico, no ano de 2004, 

prestei vestibular para Direito na Universidade Estadual da Paraíba e na Universidade 

Regional do Cariri, tendo sido aprovada em ambos.  

Foi imensa a minha frustração quando eu não puder ir cursar Direito na UEPB. Como 

grande parte dos adolescentes, tinha muita vontade de morar e estudar em outra cidade, 

dividir apartamento com colegas, cortar o “cordão umbilical” com a casa materna e 

finalmente me sentir independente. Minha mãe, porém, não tinha condições financeiras para 

me sustentar em outra cidade e, por ser viúva e eu filha única, ela também se sentia muito 

insegura em ficar sozinha. 

Foi nessas circunstâncias que aos dezessete anos eu realizei minha matrícula no curso 

de Direito da URCA. Na época, minha melhor amiga da escola também havia sido aprovada 

no vestibular e nós permaneceríamos estudando juntas. 

Passamos um mês aguardando o início das aulas, ambas muito ansiosas e cheias de 

expectativas, imaginando como deveria ser a universidade. No entanto, quando finalmente 

chegou o primeiro dia de aula, não houve nenhuma atividade, pois os professores dos dois 
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horários haviam faltado e ninguém sabia nos dizer o porquê. Não tivemos nenhum tipo de 

recepção, calourada ou qualquer outra forma de integração ou acolhimento promovido pela 

instituição. Sentia-me completamente perdida e confusa naquele novo ambiente novo. 

Por isso, quando me lembro do meu primeiro semestre no curso de Direito da URCA, 

só me vem uma palavra à mente: decepção! Quase não tive aulas, com exceção de dois 

professores que compareciam e ministravam conteúdo. A grande maioria dos docentes ou 

faltava muito, ou não comparecia de jeito nenhum. 

Por essa razão, o curso de Direito da URCA me obrigou a ser autodidata. Começamos 

a organizar grupos de estudo e estudávamos sozinhos boa parte dos conteúdos que deveriam 

ter sido ministrados durante o período de aulas. O que compensava a frustração do ambiente 

de ensino eram as amizades que construíamos a cada dia. 

Quando iniciamos o segundo semestre do curso, veio a primeira greve de professores 

que vivi durante a graduação. Foram quase seis meses sem nenhuma atividade. Ficávamos 

indignados com a total falta de perspectiva de quando as aulas voltariam e havia quem 

dissesse que a greve iria durar pelo menos um ano. 

Como filha de professora, entendia a posição dos professores e achava coerente a luta 

por melhores salários e condições de trabalho. No entanto, como aluna, ficava muito 

preocupada com o prejuízo que todos aqueles meses sem aula poderia causar à minha 

formação. 

Quando finalmente a greve terminou, após 156 dias, lembro que houve muita correria 

para que terminássemos o semestre. Todos os professores exigiram uma série de trabalhos, 

valendo as notas das avaliações, e o conteúdo que deveria ter sido abordado ao longo do 

semestre foi apresentado em menos de dois meses. Esse atropelo representou um grande 

prejuízo em nosso processo de aprendizagem. 

Além dessa, passamos por mais duas greves de menor duração, até a conclusão do 

curso, e, enquanto aluna, durante todo o período em que estive na URCA, nunca desenvolvi 

nenhum tipo de pesquisa. Pouco ouvíamos falar em atividades de pesquisa ou extensão. Nossa 

rotina como universitários se resumia a assistir aulas e fazer provas e trabalhos. E quando 

acontecia de termos conhecimento da publicação de algum edital de pesquisa ou extensão, 

nunca éramos contemplados com vagas, sob o argumento de que os professores do curso de 

Direito não tinham interesse em desenvolver atividades desse tipo, pois, como advogados, 

juízes e promotores, em sua maioria, eles não tinham tempo para tal, além do problema da falta 

de titulação, pois naquela época a maior parte dos professores não eram mestres ou doutores. 
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Foi uma longa jornada até a conclusão do curso no ano de 2009, mesmo ano em que 

comecei a trabalhar como assistente em administração no campus de Juazeiro do Norte da 

Universidade Federal do Ceará, tendo ingressado por meio de aprovação em concurso 

público. 

Dessa forma, concursada e com a graduação e especialização latu sensu concluídas 

(fiz a especialização latu sensu concomitantemente com o último ano do curso), achei que 

havia chegado o momento de resgatar o sonho de infância de ser professora, pois esse sonho 

nunca esteve abandonado, eu apenas aguardava uma oportunidade para concretizá-lo. 

A oportunidade veio então através do Instituto Dom José de Educação e Cultura (IDJ), 

responsável pela coordenação de cursos particulares da Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(UVA), nos municípios de Crato e Juazeiro do Norte. 

Assim, ainda em 2009, cerca de três meses depois de haver concluído a graduação e 

especialização, procurei o Instituto para me candidatar à vaga de professora da disciplina de 

Direito do Trabalho e, após entrevista feita pela coordenação do curso, comecei a lecionar 

essa disciplina no curso de Administração de Empresas, na unidade da UVA, núcleo de Crato. 

Desde que entrei em sala de aula pela primeira vez tive a certeza de que aquela era a 

missão da minha vida e a maneira que eu encontraria para trabalhar com o Direito, pois apesar 

de ter licença para o exercício da advocacia, por meio da aprovação no Exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil, nunca me senti motivada o suficiente para o desempenho dessa função. 

Já lecionar permitia a perfeita conciliação da minha paixão pela teoria jurídica e pela sala de 

aula. 

O curioso é que as disciplinas jurídicas nunca eram bem-vistas pelos alunos dos cursos 

de Administração e Recursos Humanos (onde também passei a lecionar). Elas eram objeto de 

temor dos alunos, que muitas vezes as enxergavam como as mais difíceis disciplinas que 

enfrentariam ao longo da graduação. 

 Acredito que isso acontecia por deliberadamente os alunos ainda compreenderem o 

estudo do Direito como o mero estudo da lei. Quando comecei a ministrar aula no curso de 

Direito da Faculdade Leão Sampaio, no início de 2014, percebi que essa era uma concepção 

não apenas de alunos de outras áreas que não a jurídica, mas a dos próprios estudantes de 

Direito. Não é à toa que disciplinas como Filosofia do Direito, Hermenêutica Jurídica, 

Sociologia do Direito, etc. são taxadas por muitos deles como chatas ou difíceis, já que não se 

servem do mero aparato da norma legal. 

 Essa primeira percepção foi o pontapé inicial para o desenvolvimento dessa pesquisa, 

pois a esta altura crescia em mim uma grande inquietação e curiosidade quanto ao tipo de 
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ensino jurídico que é desenvolvido no país, pois numa sociedade que clama a todo instante 

por mais justiça e igualdade e que tem problemas cada vez mais multifacetados, cabe refletir 

se a formação que é conferida aos bacharéis em Direito é realmente capaz de torná-los aptos a 

contribuir com a construção da sociedade em que queremos viver. 

Há cinco anos venho questionando minha prática docente, sempre pensando em que 

medida posso estar contribuindo para a existência de meros repetidores de leis insensíveis à 

realidade social de que fazem parte ou para a existência de pessoas mais comprometidas com 

a solução dos problemas da sociedade e não apenas com seu mero crescimento profissional 

individual. Além disso, por acreditar na educação como instrumento de transformação pessoal 

e social, entendo que essa pesquisa seja relevante, já que no meu entender é fundamental que 

a maneira como os alunos estão sendo formados seja analisada, revista e reconstruída a cada 

momento, no intuito de estarmos colaborando não apenas para a existência de profissionais 

capacitados no sentido técnico, mas de seres humanos mais éticos, sensíveis e solidários. 

Para mim, aliás, essa é a maior missão do professor: fazer com que seus alunos tenham 

o desejo de tornar-se o melhor que podem ser não apenas quanto ao seu exercício profissional, 

mas quanto ao seu próprio desenvolvimento enquanto ser humano. 

Assim, ao ser aprovada no Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável no 

ano de 2013, tive a sorte de conviver com uma orientadora que, além de acreditar nessa 

pesquisa, ensinava-me constantemente em sua prática docente como um professor pode 

estimular seus alunos a produzir novos conhecimentos e utilizá-los no benefício da 

coletividade. 

Minha experiência neste mestrado é de uma riqueza indescritível. Através dele, pela 

primeira vez tive contato com a interdisciplinaridade. Tive colegas das mais variadas 

formações (enfermeiras, engenheiros, geógrafos, professores, entre outros), todos dispostos a 

compartilhar saberes e a compreender que nenhum conhecimento é mais importante que o 

outro, mas que todos juntos se ajudam a pensar novas ideias para um mundo em que a 

preocupação com a qualidade de vida das pessoas supera qualquer questão meramente 

financeira.  

 A partir desse mestrado aprendi uma nova maneira de ensinar e reinventei meu jeito de 

ser professora, permitindo-me ser muito mais próxima dos meus alunos e tentando construir 

com eles o mesmo tipo de relação que aprendi a ter com os meus professores no mestrado. 

Essa mudança aconteceu num momento fundamental da minha vida, em que algumas 

situações em sala de aula já vinham me deixando entristecida. Como exemplo, cito o fato de 

alguns alunos e até colegas professores terem colocado em xeque a minha escolha pela 
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docência. Não foram raras as vezes em que algum aluno, no intuito de me fazer um elogio, 

chegou a dizer: “Professora, a senhora é tão inteligente que não sei como não é ainda alguém 

importante, como uma juíza ou promotora!”. Ou então algum colega professor falar: “Você 

ainda é tão nova... não deveria desistir dos concursos jurídicos, pois tem potencial para ser 

muito mais do que professora!”. 

Quão triste é sentir na pele a desvalorização da profissão professor pelos próprios 

alunos e colegas de trabalho! Para alguns, é praticamente impossível que alguém deseje ser 

“apenas” professor. Na área jurídica, então, é como se essa fosse uma alternativa destinada 

aos que ainda não passaram em um concurso público e desejam ter alguma atividade 

remunerada (“quebra-galho”), ou então para os profissionais da área já consolidados no 

mercado que têm o desejo de exercer a docência, mas a veem apenas como uma atividade 

secundária. 

O fato de estar trabalhando com uma disciplina de base filosófica no curso de Direito 

me mostra também o quão o ensino jurídico ainda é dogmático. É difícil conseguir que os 

alunos deem importância à Hermenêutica, Filosofia e Sociologia na mesma medida em que 

valorizam, por exemplo, o Direito Penal, Civil ou Processual. 

A concentração do estudo na letra da lei ainda é muito presente. Quando era professora 

de disciplinas jurídicas nos cursos de Recursos Humanos e Administração, deparava-me 

muitas vezes com os alunos surpreendidos com o fato de não precisarem “decorar leis”. Era 

comum que já próximo ao final do semestre algum aluno dissesse: “Eu achava que Direito era 

mais difícil, só imaginava os livros bem grossos e a obrigação de conhecer as leis”. 

Além disso, sempre escutei piadas e comentários jocosos sobre advogados. Não é raro 

que se escutem frases do tipo: “Cuidado que fulano é advogado, adora uma confusão!”. Ou 

então: “Eu não confio em tal pessoa, afinal é um advogado e a gente nunca sabe quando está 

falando a verdade!”. O que demonstra que esse profissional é malvisto pela sociedade e serve 

em diversas oportunidades como exemplo para falta de ética. 

Diante de tudo isso, além da minha crença de que através da educação podem-se 

formar pessoas comprometidas com o desenvolvimento de seu território, como também da 

possibilidade de ter novo contato com a Universidade Regional do Cariri, na qual me formei, 

foi que meu reencontro com o curso de Direito desta Instituição aconteceu e esta pesquisa 

pôde ser realizada. 

Reviver cada uma dessas etapas da minha vida acadêmica, por meio desta escrita, foi 

fundamental para apresentar aos leitores deste trabalho como nasceu a pesquisadora e a 

professora que hoje tem fama de utopista, por acreditar numa maneira diferente de realizar o 
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ensino jurídico, com muito mais sensibilidade e desapego a lei, pensamento crítico e 

compromisso não apenas com a segurança jurídica, mas sim com o bem-estar social.  

Entendo que realmente esse discurso talvez até tenha aparência de utopia, mas para 

descontruir essa ideia recorro a Bursztyn (2001, p. 20), quando afirma: 

 

Utopia? O desenvolvimento sustentável é uma utopia possível e sua construção é 

plausível: porque a crise atual dos paradigmas que movem o progresso industrialista 

autoriza a ousadia de se pensar um outro modo de desenvolvimento humano. A 
fórmula ainda não está elaborada. Com renovada ética, a ciência pode cumprir um 

importante papel nesse sentido. Por isso, como adverte Boaventura de Sousa 

Santos, não disparem sobre o utopista!. 

 

2.1 Educação para a sustentabilidade: um novo caminho para o ensino jurídico 

 

Diante da atual crise de valores em que vivemos é fundamental refletir sobre a 

formação universitária oferecida aos discentes do ensino superior brasileiro, pois diariamente 

é possível acompanharmos situações de corrupção, injustiça e descaso praticados pelos mais 

diversos tipos de profissionais que, guiados pela incessante busca pela acumulação de riquezas, 

esquecem-se de fazer de sua profissão um meio para a promoção de um mundo melhor. 

A existência de tantos casos de profissionais descomprometidos com a ética e com a 

própria sociedade é, talvez, fruto do tipo de formação universitária oferecido aos estudantes 

do país. A visão unicamente voltada para a obtenção da ascensão social, prestígio e riqueza 

provavelmente colabora para a existência de profissionais comprometidos apenas com a ética 

do mercado capitalista, caracterizada pelo lucro e individualismo. 

Enquanto reclamamos da existência de seres humanos cada vez mais frios, distantes e 

competidores, os bancos do ensino universitário estão repletos de alunos submetidos a uma 

fórmula de ensino que estimula exatamente essas características, por meio da competitividade 

e do individualismo. No caso dos cursos de Direito, historicamente reconhecidos como elitistas 

e formadores de “doutores”, esse tipo de formação torna-se ainda mais perigoso, pois tendo o 

Direito a missão precípua de promoção da justiça e do bem comum, não pode atingir seus 

objetivos se operado por profissionais dissociados de valores éticos e de solidariedade. 

É muito comum que já nos primeiros semestres do curso de Direito os alunos sejam 

chamados por seus professores de “doutores”, reforçando o aspecto de superioridade do 

ensino jurídico e de que o simples fato de iniciar o estudo sobre a ciência jurídica já é mérito 

suficiente para o recebimento desse título. O título de doutor talvez acabe separando o 

profissional do Direito da sociedade e pode elevá-lo a um pedestal de arrogância que não 
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permite que ele enxergue o povo, os problemas e as necessidades da sociedade da qual faz 

parte. 

Situações como essa favorecem a existência de profissionais que não conseguem 

enxergar as mazelas do outro, pois se encontram tão convencidos de sua superior posição 

intelectual e social, que não são capazes de desenvolver sensibilidade o suficiente para 

reconhecer os problemas da sociedade em que se inserem. 

Muitas vezes, o juiz é condicionado a produzir uma sentença capaz de condenar o 

“ladrão de galinhas
2
”, muito mais vítima da exclusão social do que algoz reprodutor da 

violência, ao mesmo tempo em que é capaz de inocentar o rico burguês que praticou um 

“crime de colarinho branco
3
”. Não é à toa que a fama de muitos profissionais da área jurídica 

está relacionada ao descompromisso com a verdade e com a ética. 

Dessa forma, é fundamental refletir sobre o tipo de formação que os alunos do curso 

de Direito vêm recebendo, para reconhecer em que medida essa formação é capaz de 

colaborar com a existência de profissionais mais éticos, humanos, sensíveis e preocupados em 

contribuir com a efetivação de uma sociedade mais justa e, consequentemente, com o 

desenvolvimento regional do território em que estão inseridos. 

De acordo com Vieira (2002), é preciso que a integração e o desenvolvimento regional 

incorporem exigências associadas à melhoria da qualidade de vida e, principalmente, ao 

respeito à diversidade cultural e espacial, conferindo legitimidade à busca de equidade social. 

Dessa maneira, o desenvolvimento regional sustentável promove estudos acerca das 

estratégias de desenvolvimento de uma região, focando suas potencialidades e objetivando a 

satisfação das necessidades da geração atual, mas sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades.  

Discutir a questão da educação para a sustentabilidade é fundamental nesta pesquisa, 

pois partimos do pressuposto de que não é a correção e clareza da legislação que poderá 

contribuir para a construção da sociedade sustentável, mas sim as pessoas que utilizam o 

Direito. Se a formação jurídica favorece a perpetuação do egoísmo, competitividade e exclusão 

será impossível que a ciência jurídica possa contribuir para a construção de uma sociedade 

sustentável. Já a formação pautada nos princípios da Educação para o Desenvolvimento 

                                                             

2 Expressão utilizada em sentido coloquial para indicar o ladrão que comete pequenos delitos, geralmente 

associados ao furto de comida para sua própria sobrevivência ou de sua família. 
3 A expressão diz respeito aos crimes cometidos por uma pessoa respeitável e de alta posição (status) social, no 

exercício de suas ocupações, portanto, os crimes de colarinho branco são comumente as fraudes, suborno, 

peculato, crimes informáticos e contrafação, crimes esses que podem ser mais facilmente perpetrados por 

funcionários ou empresários engravatados, que usam colarinho branco (WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Colarinho_branco
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Sustentável (EDS), por apregoar a solidariedade, a ética, a crítica e a dialogicidade pode, 

efetivamente, tornar o Direito concreto e capaz de operar mudanças sociais.  

Para Gadotti (2012), a forma como vem sendo desenvolvida a educação é muito mais 

parte do problema do que parte da solução dos problemas enfrentados pela sociedade, pois ela 

vem reproduzindo os valores e princípios da economia insustentável. Para o autor, é preciso 

romper o paradigma e o esquema de procedimentos competitivos e inserir, em todos os 

processos pedagógicos, a educação para e pela sustentabilidade. 

Nesse sentido, o papel da formação universitária ocupa posição de destaque nesta 

pesquisa, uma vez que acreditamos que ela é a responsável pela preparação de pessoas 

empenhadas na construção de um mundo melhor, através de sua atuação acadêmica e 

profissional, não apenas preocupadas em ocupar uma vaga no mercado de trabalho, mas 

comprometidas com o bem da coletividade. 

A concepção de homem em Freire (2011) é a de que este é um ser inacabado e, 

portanto, a formação do homem – através da educação – é um processo que dura a vida 

inteira, razão pela qual defendo a importância da educação para a sustentabilidade no ensino 

universitário e não apenas nos processos de formação básica. Parece-me que em nível superior 

a preocupação quanto à formação técnica e ingresso dos alunos no mercado de trabalho é tão 

obsessiva, que o processo formativo para e pela sustentabilidade praticamente não acontece. 

 

Não é possível ser gente senão por meio de práticas educativas. Esse processo de 

formação perdura ao longo da vida toda, o homem não para de educar-se, sua 
formação é permanente e se funda na dialética entre teoria e prática. A educação 

tem sentido porque o mundo não é necessariamente isto ou aquilo, e os seres 

humanos são tão projetos quanto podem ter projetos para o mundo (id ibid., p. 40). 

 

É necessário, portanto, conhecer em profundidade o conceito de desenvolvimento 

sustentável, para que seja possível identificar as contribuições do curso de Direito da URCA 

para a promoção do próprio curso, o que inclusive evita ledo engano de que a sustentabilidade 

perpassa apenas pelo viés ambiental. 

 

 

2.1.1 Desenvolvimento sustentável: resgate de conceitos 

 

A compreensão do conceito de sustentabilidade necessita de um resgate de sua origem 

histórica, que remonta aos anos de 1970 do século XX. Na segunda metade desse século, o 

homem nunca havia registrado tão altos índices de miséria e degradação ambiental, o que 

levou um grupo de cientistas, economistas, ambientalistas e políticos a discutir alternativas 
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capazes de reduzir os diversos problemas de ordem social, política, econômica e ambiental 

vividos pela humanidade naquele momento da história. 

Nesse sentido, Bursztyn (2005) denuncia que na segunda metade do século XX, o 

homem alcançou patamares nunca antes imaginados de evolução científica e tecnológica e, ao 

mesmo tempo, produziu níveis nunca antes registrados de miséria e de degradação ambiental. 

A natureza dava os primeiros sinais de que não suportava mais a extrema degradação e 

exploração, típicas da ordem capitalista que tende a enxergar os recursos da natureza como 

ilimitados. Dessa forma, o modo de produção capitalista pôde ser facilmente identificado 

como um modo de destruição capaz de pôr em risco a vida no planeta. 

Assim, em 16 de junho de 1972, aconteceu em Estocolmo a primeira Conferência 

Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, que teve como principal resultado a decisão de 

criar o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Mais de dez anos 

depois, em 1984, realizou-se uma nova Conferência que deu origem à Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.  

Os trabalhos dessa comissão se encerraram em 1987, com o famoso Relatório 

Brundtland, documento que pela primeira usou o termo “desenvolvimento sustentável”. Em 

conformidade com esse relatório, “o desenvolvimento sustentável é definido como aquele que 

atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de atenderem a suas necessidades e aspirações” (CHACON, 2007, p. 109).  

Esse relatório motivou a Assembleia das Nações Unidas a convocar a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, 

em 14 de julho de 1992, e que é conhecida também como a Cúpula da Terra ou Rio 92, onde 

foi produzida a Agenda 21. 

 

A agenda 21 é um documento referencial que determina as ações concernentes a 

diversos setores para se porem em prática as ideias de sustentabilidade. São definidas 

ali as dimensões sociais e econômicas, as medidas para o fortalecimento do papel 

dos grupos principais e ainda os meios de implementação do desenvolvimento 

sustentável (CONFERÊNCIA..., 2001; BARBIERI, 1998 apud CHACON, 2007, p. 
125). 

 

De lá para cá, o termo “sustentabilidade” foi ganhando cada vez mais espaço e passou 

a ser tópico obrigatório de todas as discussões que tratam do futuro do planeta. Nesse 

caminho, o modismo que perpassa o uso do termo faz com que comumente encontremos 

diversos produtos, empresas e marcas que se preocupam em incorporar o conceito de 

sustentabilidade, a fim de garantir maior visibilidade e até mesmo maior lucro à sua atividade 

econômica. 
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Diante do exposto até aqui, é facilmente perceptível que o conceito de sustentabilidade 

é resultado de uma reflexão acerca da crise ecológica enfrentada pelo planeta. A poluição, a 

extinção de espécies vegetais e animais, as alterações climáticas, tudo isso gerou grande 

preocupação acerca do futuro do mundo e foi no termo “sustentabilidade” que se encontrou 

uma tradução para essa angústia, gerada pela possibilidade de extinção da vida na Terra. De 

acordo com Leff (2001, p. 15): 

O princípio da sustentabilidade surge no contexto da globalização como marca de 

um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatório da humanidade. A 

sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo para a 

reconstrução da ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência 
humana e um suporte para chegar a um desenvolvimento duradouro, questionando 

as próprias bases da produção. O conceito de sustentabilidade surge, portanto, do 

reconhecimento da função de suporte da natureza, condição potencial do processo 

de produção. 

 

O que o autor afirma é justamente que a preocupação ambiental foi o pontapé inicial 

para o surgimento do ideal sustentável, por isso o conceito de sustentabilidade acaba sempre 

sendo associado às questões de esfera ambiental. No entanto, esse conceito é muito mais 

amplo, já que apregoa uma preocupação com as gerações futuras, ou seja, com o mundo que 

elas irão receber de nossas mãos. 

É claro que a questão ambiental é de suma importância, porém, de nada adiantaria que 

deixássemos para nossos filhos e netos um planeta em perfeitas condições ambientais, mas 

dominado pela violência, guerras, miséria e degradação do homem. A sustentabilidade, 

portanto, é a preocupação com o próprio homem, com o seu bem-estar, sua felicidade, sua 

capacidade de ser verdadeiramente humano ao demonstrar amor, compaixão e solidariedade 

pelos seus semelhantes e todos os seres vivos da terra. A preocupação com o futuro do planeta 

não deve existir pelo simples medo de que a terra pode acabar, mas sim pelo sentimento de 

amor e respeito à própria vida. Chacon (2007, p. 129) explicita essa inquietação ao afirmar 

que: 

 
[...] a ética do desenvolvimento sustentável deve ser a ética do encontro, de enfatizar 

a necessidade de difundir claramente a real motivação para que se cuide da terra e 

de todos os seres viventes, e especialmente do ser humano. Isto é, a necessidade de 

superação da visão utilitarista e simplista que comandou o progresso da civilização 

moderna, e a adoção de uma visão ampliada que permita uma mudança essencial de 

atitude: o homem se vendo como parte de uma espécie, dialogando, com mútua 

responsabilidade por cada um e por todos e pelo lugar que habita, com respeito à 

alteridade e à vulnerabilidade de cada ser.  

 

Para Sachs (2008), que discutiu questões relativas a uma forma de desenvolvimento 

mais equitativa e justa, o conceito de ecodesenvolvimento traduzia um novo modelo 
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econômico. As reflexões de Sachs foram precursoras do termo “sustentabilidade”, e em muito 

contribuíram para seu nascimento e aperfeiçoamento. Para esse autor, o ecodesenvolvimento 

significa um desenvolvimento socioeconômico equitativo e implica escolher um processo de 

desenvolvimento que seja sensível ao meio ambiente, colocando-o no lugar devido à sua 

importância, reconhecendo-o como base de qualquer sistema vital ou econômico. O autor 

reconheceu que essa forma de desenvolvimento mais sensível ao meio ambiente está dividida 

em algumas dimensões, quais sejam: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. 

 
Sustentabilidade social: viabiliza uma sociedade mais justa, que diminua as 
diferenças entre ricos e pobres, principalmente redistribuindo renda e bens; 

Sustentabilidade econômica: leva a uma alocação mais eficiente dos recursos, 

inclusive entre as nações e deve ser medida em termos macrossociais, e não apenas 

no âmbito das empresas; 

Sustentabilidade ecológica: para alcançá-la deve-se usar de forma criativa, mas 

responsável, o potencial de recursos da Terra; limitar o uso de recursos não 

renováveis e aumentar o uso adequado de recursos renováveis; diminuir a poluição 

e aumentar a reciclagem; conscientizar para a limitação do consumo por países e 

indivíduos; aumentar as pesquisas para descobrir tecnologias limpas; normatizar, 

institucionalizar e instrumentar a proteção ao meio ambiente; 

Sustentabilidade espacial: conseguida através de um equilíbrio entre as zonas rurais 

e urbanas, distribuindo melhor por estas atividades econômicas e humanas; 
Sustentabilidade cultural: promover o desenvolvimento local, levando-se em conta 

os saberes locais (SACHS, 2008, p. 121). 

 

Para o autor, o desenvolvimento sustentável só é possível, portanto, se todas essas 

dimensões forem consideradas, tendo em vista que são complementares e inseparáveis para 

que haja bem-estar para as populações humanas. O desenvolvimento que priorize apenas uma 

dessas dimensões não será capaz de resolver as diversas mazelas de nossa atual crise, que 

envolve os mais diversos problemas. Por isso, o conceito de sustentabilidade exige uma 

perspectiva interdisciplinar para que possa ser de fato compreendido. É preciso perceber que 

todos os aspectos políticos, ambientais, econômicos e culturais precisam estar em harmonia, 

para que uma vida sustentável possa ser realmente possível. 

Por isso, defendo que todos os saberes têm uma relação direta e indissociável com a 

sustentabilidade, pois todo conhecimento produzido pelo homem se refletirá na sociedade para 

o bem ou para o mal, ou seja, todo conhecimento poderá promover ou não a sustentabilidade. 

Fazendo uma comparação, é como o nosso próprio corpo: por mais que esteja separado em 

diversas partes (cabeça, tronco, membros, órgãos, células, tecidos, etc.), ele forma um todo 

único, que para estar em perfeito funcionamento precisa que cada uma de suas partes funcione  

perfeitamente.  

Assim é também o conhecimento, por mais que as ciências estejam todas separadas 

em áreas específicas do saber, todas elas têm um elo que as mantêm unidas. O conhecimento 
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só faz sentido se for encarado como esta entidade sistêmica, que visa a uma melhor 

compreensão do mundo, para que o homem viva em maior harmonia nele. Por essa razão 

nossa de escolha de que um dos capítulos desta dissertação aborde a importância da 

sustentabilidade para a educação jurídica comprometida com o ideal sustentável.  

No Brasil, o profissional da área jurídica, especialmente o advogado, é um profissional 

que tem sua imagem muitas vezes associada à fraude, corrupção e descompromisso com a 

verdade. Essa imagem é realçada pela propaganda de massa que costuma representar esses 

profissionais em suas novelas, filmes e demais programas de TV como alguém em que não se 

pode depositar confiança. Não é à toa que, assim como os políticos, os advogados são alvo de 

pesadas críticas por parte dos comediantes brasileiros. Seleciono abaixo algumas famosas e 

repetidas piadas sobre advogados, que circulam pelo Brasil: 

 

Certo dia estavam dois homens caminhando por um cemitério quando se depararam 

com uma sepultura recente. Na lápide lia-se: ‘Aqui jaz um homem honesto e 

advogado competente’. Ao terminar a leitura um virou-se para o outro e disse: 

- Desde quando estão enterrando duas pessoas na mesma cova? 
 

Dois advogados, sócios em um escritório, saem juntos e vão almoçar. Já no meio da 

refeição um vira para o outro e reclama: - Puxa vida, esquecemos de trancar o 

escritório! E o outro responde: - Não se preocupe, estamos os dois aqui. 

 

Dois advogados saem do escritório cansados […] com a gravata semiaberta, o 

cigarro no canto da boca depois de um dia estafante de trabalho, um vira para o 

outro e pergunta: - Vamos tomar alguma coisa? O outro arregala os olhos 

empolgado e responde: - Vamos!!! De quem?4 

 

É evidente que o fato de existirem tantas piadas negativas sobre a conduta dos 

advogados não é critério técnico ou acadêmico para provar que esses profissionais não gozam 

de boa fama diante da sociedade, porém, essas piadas nos fazem um alerta: por que esses 

profissionais estão frequentemente associados à falta de ética? Acredito que a forma como é 

abordado o ensino superior jurídico no país, priorizando muito mais a técnica do que uma 

formação ética e moral, termina por ter responsabilidade sobre isso. É como afirma Silva 

(apud FACHIN, 2013, p. 01): 

 
A universidade praticamente já perdeu seu caráter de instituição política graças ao 

avanço da mentalidade mercantil e pragmática que dispensa a formação ético-

política e privilegia a informação e o treinamento para o mercado. Esta recusa de si 

mesma a desfigura e a torna uma unidade produtiva na funcionalidade do mercado, 

sem qualquer referência ética e política que definiria seu perfil institucional. 

 

                                                             

4 Piadas extraídas do site: <http://copicola.com/2009/05/28/top-10-piadas-de-advogado/>. 

http://copicola.com/2009/05/28/top-10-piadas-de-advogado/
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O fato é que o papel da universidade é muito importante para a promoção do 

desenvolvimento regional. A simples existência de uma universidade já é condição suficiente 

para que ocorra o processo de crescimento econômico, tendo em vista que a existência de uma 

instituição de ensino superior atrai pessoas das mais diversas localidades, comércio no 

entorno da universidade, especulação imobiliária e aquecimento da economia local. 

Não se pode, no entanto, confundir o crescimento econômico que resulta apenas no 

aumento dos recursos financeiros de dada localidade com o desenvolvimento econômico que 

implica a distribuição equitativa dos recursos financeiros pela população. Sobre isto, Furtado 

(1974) esclarece que o crescimento ocorre em termos eminentemente econômicos, detectado 

pelo aumento da quantidade produzida em um certo período de tempo, em um dado espaço 

territorial; enquanto o desenvolvimento se manifestaria pela distribuição equitativa dos 

resultados do crescimento para a população. 

É importante que a universidade tenha o papel de promover o desenvolvimento ao 

invés do simples crescimento econômico da localidade de que faz parte, pois o crescimento 

econômico acelerado serve apenas para aprofundar realidades de exclusão e disparidades 

sociais. No caso da região do Cariri, onde está localizada a URCA, o desenvolvimento regional 

a partir da existência da Universidade merece nossa especial atenção, tendo em vista que o 

curso de Direito – objeto deste estudo – faz parte dessa Universidade. Sobre a importância de 

uma educação voltada para o desenvolvimento sustentável, valiosíssima é a lição de Argemiro 

Procópio Filho ao afirmar que: 

[...] a ausência da educação como garantia do desenvolvimento sustentável, a 

presença do poder judiciário tal como ele se apresenta no Brasil permite, pela 

morosidade de seus juízes, o avanço da corrupção. Coze para a sociedade um caldo 

político extremamente indigesto e danoso. Fragilizados os valores éticos, a cultura 

da corrupção corrói tanto o Estado quanto a segurança humana (BURSZTYN, 

2001, p. 116). 

 

Resta evidente, portanto, a imensa importância da educação para a promoção do 

desenvolvimento sustentável, mesmo porque: 

  
[...] educação e desenvolvimento são termos concebidos usualmente como distintos, 

mas sempre apresentados juntos. São, na verdade dois fenômenos ou processos 

sociais pensados articuladamente, um remetendo ao outro. Sem, no entanto, 

deixarem de terem as próprias identidades (id ibid., p. 96). 

  

Por essa lição, mostra-se patente a verdadeira simbiose entre o processo educativo e a 

promoção do desenvolvimento sustentável, o que reforça mais ainda minha hipótese de que 

sem uma educação comprometida com a ética sustentável torna-se extremamente improvável 
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o desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade, já que educação e desenvolvimento 

apresentam-se como faces distintas de uma mesma moeda. 

Dessa maneira, o resgate de conceitos aqui elencados nos permite compreender que o 

desenvolvimento sustentável não permite mais que sejamos irresponsáveis no cuidado com 

nosso planeta, acreditando que a ciência e a tecnologia serão capazes de reparar 

posteriormente os danos que causamos dia após dia. Na verdade, o desenvolvimento 

sustentável nos faz um convite à responsabilidade, ética e prudência nas nossas atitudes, para 

que tenhamos a manutenção e aperfeiçoamento dos sistemas de sustentação da vida em 

condições plenas no planeta. Nesse ideal, “a base científica não deve servir de argumento para 

um otimismo ingênuo, apoiado na crença ilusória de sempre ser possível corrigir, amanhã, 

eventuais falhas de hoje” (ibidem, p. 182). 

Como veremos adiante, a partir dos conceitos aqui apresentados foi construída boa 

parte do referencial teórico desta pesquisa.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS: O PASSO A PASSO DA PESQUISA 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa foi a abordagem qualitativa que, segundo Godoy 

(1995), é um tipo de pesquisa que possui caráter descritivo e permite o contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, para facilitar a compreensão do fenômeno investigado. 

Esse tipo de pesquisa permite que a perspectiva dos sujeitos participantes do estudo colabore 

com o entendimento do fenômeno, o que facilita os processos interativos do pesquisador com 

as pessoas e lugares que fazem parte da sua pesquisa. 

Na presente dissertação, esse tipo de metodologia é fundamental, já que nosso intuito 

foi conhecer, descrever e registrar todas as minhas impressões acerca do tipo de formação 

promovida pelo curso de Direito da URCA, a partir da vivência com os alunos do nono e 

décimo semestres desse curso, dos turnos vespertino e noturno. Todas as opiniões, 

perspectivas e reflexões dos alunos foram muito importantes para a construção do perfil 

desses discentes e do entendimento de sua compreensão sobre os temas da sustentabilidade e 

do desenvolvimento regional.  

Como ensina Minayo (1992), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares, preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado. No 

caso desta pesquisa, por exemplo, trabalhamos com um universo de valores, crenças e 

aspirações que não pode ser quantificado, pois fazem parte de um aspecto mais profundo das 

relações, que, portanto, não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Essa metodologia que permite um contato direto com os sujeitos da pesquisa permitiu 

também que pudessem ser identificadas as ações promovidas pelo curso de Direito da URCA 

que contribuem para o desenvolvimento regional sustentável do Cariri, a exemplo do projeto 

de extensão P@JE
5
, que veremos em detalhes mais adiante, e de como os alunos pensam em 

colaborar para a construção de uma sociedade menos injusta e desigual, a partir de sua 

formação no curso. 

 
[...] as pesquisas qualitativas são exploratórias e estimulantes e podem favorecer a 

criatividade do pesquisador ampliando seu pensamento sobre o objeto de sua 

pesquisa, já que fazem emergir aspectos subjetivos e atingir motivações não 

explícitas. São eficazes quando se busca percepções e entendimentos de natureza 

interdisciplinar. Portanto, consistem em uma ferramenta de importante contribuição 

para investigar a construção de significados (id. ibid., p. 76). 

 

                                                             

5 Programa de Assessoria Jurídica Estudantil, núcleo de extensão popular do Curso de Direito da URCA. 
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Quanto à opção pelo Estudo de Caso, recorro a Yin (1990) para justificar minha 

escolha. Para esse autor, o estudo de caso permite a realização de pesquisa social empírica, a 

partir da investigação de um fenômeno atual dentro do contexto da vida real, o que permite o 

conhecimento das múltiplas variáveis que influenciam o fenômeno em análise. Ora, foi 

exatamente isso que foi feito, já que a pesquisa foi realizada dentro do contexto de uma 

realidade local, que é o curso de Direito da URCA, para conhecer a importância da existência 

desse curso para o desenvolvimento regional sustentável da região do Cariri. 

A escolha pelos discentes do nono e décimo semestre dos períodos noturno e vespertino 

do curso de Direito da URCA se deu em razão de esses estudantes estarem no último ano do 

curso e, portanto, estarem em melhor condição de avaliar seu processo de formação jurídica 

na URCA. 

Quanto à coleta dos dados, o procedimento foi realizado por meio da observação 

participativa e registro em diário de campo de todas as visitas feitas ao curso de Direito da 

URCA, pois o diário de campo é uma ferramenta que permite sistematizar as experiências por 

meio dos registros/anotações de dados recolhidos para serem posteriormente analisados. Na 

concepção de Falkembach (1987), o diário de campo facilita para o pesquisador o 

desenvolvimento do hábito de escrever e observar com atenção, descrever com precisão e 

refletir sobre os acontecimentos investigados. 

 
É chamado de diário de campo o instrumento mais básico de registro de dados do 

pesquisador. Inspirado nos trabalhos dos primeiros antropólogos que, ao estudar 

sociedades longínquas, carregavam consigo um caderno no qual eles escreviam 
todas as observações, experiências, sentimentos, etc. [...] é um instrumento 

essencial do pesquisador (HASSEN; VÍCTORA; KNAUTH, 2000, p. 73). 

 

A cada visita ao curso de Direito, eu anotava toda a experiência vivenciada, desde a 

aparência, maneira de se vestir, modo de falar e agir dos sujeitos participantes da pesquisa, até 

a descrição do espaço físico e das atividades realizadas. O diário de campo é adotado nesta 

pesquisa com a intenção de que não sejam perdidas informações que poderiam ser esquecidas 

se ficassem a cargo apenas da memória (conforme Figura 01). O registro, portanto, facilitou o 

levantamento de dados a partir da observação e sua própria análise a partir das reflexões 

anotadas. 

As visitas ao curso de Direito basearam-se também na técnica da observação 

participante, técnica etnográfica que se realiza por meio do contato direto do pesquisador com 

o fenômeno estudado. A observação participante pode ser considerada parte essencial do 

trabalho de campo na pesquisa qualitativa. Sua importância é de tal ordem que alguns 
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estudiosos a tomam não apenas como uma estratégia no conjunto da investigação, mas como 

um método em si mesmo, para compreensão da realidade, uma vez que suscita uma variedade 

de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, já que, observados 

diretamente na própria realidade, os sujeitos transmitem o que há de mais imponderável e 

evasivo na vida real (MINAYO, 1992; CRUZ NETO, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Pesquisadora e sujeitos da pesquisa em uma das rodas de 

                     conversa realizadas 

Fonte: Mendes (2014). 

 

De acordo com Lapassade (2001), a expressão “observação participante” tende a 

designar o trabalho de campo no seu conjunto, desde a chegada do investigador ao campo da 

investigação, quando inicia as negociações que lhe darão acesso a esse espaço, até o momento 

em que o abandona, depois de uma estada longa. Enquanto presentes, os observadores 

imergirão pessoalmente na vida dos atores locais, partilhando as suas experiências. 

Foi por meio dessa técnica que pude entender melhor a rotina do curso e de seus 

alunos, e que pude ter acesso às impressões do corpo administrativo sobre como se dão os 

laços de amizade entre os alunos, os possíveis conflitos e as principais características do dia a 

dia daquele grupo. 

A técnica de roda de conversa com os alunos do nono e décimo semestres, dos turnos 

vespertino e noturno do curso de Direito, de agosto a outubro, e a aplicação de questionários 

individuais a esses discentes, também foram realizadas para aprofundar as questões 

levantadas nas próprias rodas de conversa que eram compostas por todos esses alunos. A roda 

de conversa se apoia na crença de que todos em um grupo têm algo a dizer e merecem ser 
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ouvidos; é necessário desenvolver o prazer de falar e ouvir, portanto, deve haver o cuidado 

para não interromper a fala do outro. A palavra deve circular livremente, sem cortes. Deve-se 

falar com prazer, emoção, motivação e participação de todos. A atmosfera do grupo deve ser 

leve e calma para que todos falem com tranquilidade (MIOTELLO, 2010). 

A análise dos dados coletados por meio das técnicas já descritas foi realizada através 

da estratégia metodológica de triangulação dos dados, que consiste em estabelecer bases para 

uma validação dos dados no sentido clássico do termo, isto é, como busca da essência do 

fenômeno na relação entre o real e a teorização sobre o real (SPINK apud PALOS, 2000). 

A análise realizada através da triangulação de dados permite o estabelecimento de inter-

relação entre os fatos, as falas e as ações dos indivíduos, o que permite uma compreensão 

mais abrangente dos significados construídos socialmente na relação dos sujeitos com o meio.  

A triangulação significa olhar para o mesmo fenômeno, ou questão de pesquisa, a partir 

de mais de uma fonte de dados. Informações advindas de diferentes ângulos podem ser usadas 

para corroborar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa. Esse procedimento limita os 

vieses pessoais e metodológicos e aumenta a generalização de um estudo (DECROP, 2004). 

Assim, o desenho metodológico dessa pesquisa compreendeu as seguintes fases: pesquisa 

bibliográfica, roda de conversa, observação participante e triangulação. 

 

3.1 O desenrolar da pesquisa 

 

No primeiro dia em que fui conversar com o coordenador do curso de Direito da 

URCA, para me apresentar como estudante do mestrado e explicá-lo sobre a pesquisa que 

pretendia realizar no curso, fui muito bem recebida. 

O sentimento de nostalgia foi o que prevaleceu nesse primeiro dia. Depois de 

conversar com o coordenador do curso, que na época da minha graduação foi meu professor, 

fiz um passeio por todo o espaço da faculdade, incluindo as salas de aula. Minha intenção era 

resgatar memórias da época em que estive lá como estudante e tentar perceber as mudanças 

que os últimos cinco anos provocaram ao local. 

Poucos aspectos mudaram no espaço físico de 2005, quando ingressei no curso, para 

cá, a não ser pela sala da coordenação que foi reformada, a sala dos professores que foi criada, 

e o fato de encontrar uma faculdade muito mais “limpa”, com paredes pintadas e sem 

rachaduras e com carteiras novas. Observei essas melhorias na estrutura do curso com muita 

alegria, por perceber que alguns dos problemas estruturais existentes na minha época já 

haviam sido resolvidos. 
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Recebida a anuência do coordenador do curso para ter livre acesso ao campus, pude 

iniciar as visitas previstas para a realização da pesquisa, que só não aconteceram com maior 

frequência porque no decorrer deste trabalho a URCA enfrentou duas greves, o que dificultou 

bastante um maior contato com os alunos. 

Encerrada a greve, tive dificuldade de conseguir contato com os alunos, tendo em vista 

que os sujeitos da pesquisa são os alunos do último ano (nono e décimo semestres) e, com o 

final da greve, os horários de suas aulas variavam bastante, havendo aulas extras e até aos 

sábados em alguns casos, para que os professores pudessem recuperar a carga horária das 

disciplinas. Além disso, os alunos do último ano do curso de Direito tradicionalmente já estão 

bastante envolvidos com o estudo direcionado para realização do Exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil e também para realização de concursos. 

Dessa maneira, era comum que alguns alunos não fossem assistir às aulas por estarem 

envolvidos nesses estudos. Na época das rodas de conversa, muitos alunos inclusive 

afirmaram que preferiam não arriscar ir até a faculdade, sob o risco de não haver aula, para 

ficar em casa estudando. Sendo assim, no período de maio a setembro de 2014, realizei visitas 

ao curso de Direito da URCA buscando sempre conversar com a secretária do curso, que já 

trabalha na secretaria há oito anos, tendo sido ela quem me forneceu todos os documentos 

disponíveis acerca do curso (projeto político do curso, matriz curricular, contato de e-mail e 

telefone dos alunos e professores, etc.). 

Nesse período comecei a conversar também com os alunos. Inicialmente de maneira 

individual, por meio da aplicação de questionários, e depois coletivamente, por meio de rodas 

de conversa em que participavam alunos do nono e décimo semestres. 

Foram quatro visitas ao curso para a realização das rodas de conversa e seis visitas 

para a aplicação de questionários individualmente. Além disso, aproveitava esses momentos 

para conversar com os sujeitos que fazem parte daquele espaço diariamente (seguranças, 

secretária, auxiliar de serviços gerais), na busca por conhecer o lugar pelo olhar de quem 

dedica grande parte de seu dia e da sua vida a ele. 

Nas duas primeiras visitas ao curso de Direito estive apenas na coordenação. Nesses 

encontros, o coordenador me apresentou o novo projeto político do curso e a nova matriz 

curricular, ambos elaborados no ano de 2014 e prevendo um avanço em relação aos 

documentos anteriores, pois demonstram uma preocupação com o desenvolvimento da 

pesquisa e extensão no curso de Direito, além da inclusão de disciplinas menos dogmáticas 

que não eram previstas anteriormente no curso. 
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Vale salientar que o coordenador do curso estava em processo de saída dessa função 

de gestão, tendo em vista que já está à frente do cargo há mais de quatro anos e não pode mais 

ser reeleito. Dessa forma, ele estava apenas finalizando essa documentação para poder sair 

definitivamente da coordenação do curso, que deverá receber um novo coordenador no início 

do ano de 2015. 

Na terceira visita da pesquisa, fui ao campus do curso de Direito no período das aulas 

noturnas para conversar com os alunos. As conversas aconteciam sempre de maneira bastante 

informal. Eu procurava chegar ao campus por volta das oito horas da noite, que é o horário de 

intervalo das aulas, e encontrava os alunos na sala de aula ou pelos corredores. Naquele 

momento me aproximava, apresentava-me, apresentava os objetivos gerais da pesquisa e 

então começávamos a conversar. 

Os primeiros alunos com que tive contato foram os do décimo semestre noturno. 

Depois deles, conversei com os alunos do nono semestre, também do período noturno. Iniciei 

as entrevistas com os alunos da noite devido à minha disponibilidade de tempo para realizar 

as entrevistas nesse horário, nos dias da semana em que não estou trabalhando, e também pelo 

fato de que as turmas do período noturno são mais numerosas em relação às do período 

vespertino. Assim, tornava-se mais fácil ter contato com um maior número de estudantes. 

No mês de julho, em razão da reposição das aulas perdidas por conta do período da 

greve, os alunos permaneceram tendo atividades normalmente. Foi nesse mês que aproveitei 

para falar com os alunos do nono e décimo semestres do período vespertino. No mês seguinte, 

realizamos uma roda de conversa com alunos do décimo e nono semestres tanto do período 

noturno quanto diurno, para discutir assuntos relacionados às perguntas previstas no 

questionário em anexo. Tínhamos a intenção de realizar mais duas rodas de conversa com os 

mesmos alunos que participaram das primeiras, porém, no final do mês de agosto de 2014, 

teve início uma nova greve na URCA e o contato com os alunos se tornou difícil. 

Apesar disso, no início do mês de setembro, mesmo em plena greve, reuni-me com 

cerca de quinze alunos do nono e décimo semestres. Todas essas conversas foram gravadas 

com a autorização dos sujeitos participantes da pesquisa e todos os que se disponibilizaram a 

participar da pesquisa assinaram o termo de livre consentimento esclarecido em anexo. 

Dispúnhamos as carteiras em círculo e iniciávamos a conversa sempre a partir de uma 

pergunta, sobre a qual cada um deveria expressar sua opinião. A ideia era a de que os alunos 

falassem com a maior liberdade, por isso eu procurava intervir o mínimo possível. Antes de 

iniciarmos a conversa, eu avisava que o gravador seria ligado e que no momento em que 
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alguém se sentisse constrangido com a gravação bastava gesticular que eu a interromperia. 

Saliento que em todas as conversas realizadas isso nunca aconteceu. 

O reencontro com a URCA foi muito significativo para mim. Foi um resgate da minha 

própria história e dos primeiros passos que me levaram aos caminhos profissionais que estou 

construindo até hoje. Nesse sentido, esta pesquisa tem um valor sentimental muito forte, por 

ter me proporcionado um reencontro com meus antigos sonhos e com meu antigo espaço de 

aconchego fora de casa e de convívio muito feliz com pessoas que até hoje são grandes 

amigas. Foi uma pena também ter percebido que, assim como eu, muitos novos estudantes 

vêm sofrendo com as mesmas situações problemáticas que enfrentei, o que me leva a crer que 

a análise de dados que faço nesta pesquisa são fruto de um trabalho técnico enquanto 

pesquisadora, mas também resultado de um grande valor afetivo em decorrência da minha 

própria história com o espaço da pesquisa. 

 

3.2 Questões e os objetivos da pesquisa: geral e específicos 

 

A presente pesquisa foi realizada a partir de alguns questionamentos: 

1. Em que medida a Educação pode ser um instrumento para a promoção do desenvolvimento 

regional sustentável? 

2. Qual a relevância do ensino universitário para a formação de profissionais humanizados, 

éticos e comprometidos com a construção de uma sociedade pautada na sustentabilidade? 

3. Qual a contribuição da Universidade Regional do Cariri (URCA) para a promoção do 

desenvolvimento regional sustentável e qual o papel do curso de Direito dessa 

Universidade para a formação de bacharéis em Direito capazes de reproduzir a ética 

sustentável? 

Na tentativa de responder a essas indagações, definimos o objetivo geral da pesquisa 

como sendo investigar em que medida a formação do curso de Direito da URCA contribui 

para a promoção do desenvolvimento sustentável da região do Cariri, conforme as dimensões 

política, econômica, social, cultural e ambiental da sustentabilidade e os princípios da educação 

para sustentabilidade propostos por Gadotti (2012). 

Para atingir esse objetivo maior traçamos objetivos específicos que facilitaram a 

sistematização das ações para a coleta de dados da pesquisa. Os objetivos específicos foram: 

1. Identificar as potencialidades, limitações e existência de práticas no curso de Direito da 

URCA capazes de gerar a promoção do desenvolvimento sustentável da região do Cariri, 

conforme as cinco dimensões da sustentabilidade; 
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2. Conhecer as visões acerca da sustentabilidade e do desenvolvimento regional por parte 

dos sujeitos participantes da pesquisa; 

3. Investigar os documentos do curso de Direito da URCA (PPC, PDI, Planos de Ensino das 

disciplinas), a fim de identificar se eles contemplam os conceitos e princípios que 

norteiam o desenvolvimento sustentável. 

Logo após a qualificação do projeto desta pesquisa teve início a etapa da análise dos 

documentos do curso de Direito da URCA. A análise documental constitui-se numa técnica 

importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

O Projeto Político do Curso (PPC) de Direito da URCA foi o primeiro documento a 

ser analisado e, na sequência, houve a análise do novo projeto, que no início da pesquisa ainda 

estava em processo de conclusão. Por meio desse documento, consegui conhecer a matriz 

curricular do curso, sua missão, objetivos, histórico e perfil do egresso. A consulta ao PPC e 

aos demais documentos me permitiu obter informações fundamentais sobre o objeto de 

estudo, ou seja, o curso de Direito da URCA, com suas características e peculiaridades. 

Os documentos lidos e a revisão bibliográfica realizada permitiram a extração de uma 

riqueza de informações que possibilitou a ampliação do entendimento do objeto estudado na 

sua contextualização histórica e sociocultural.  

As visitas ao campo basearam-se na técnica da observação participante, que 

entendemos ser o compartilhamento do cotidiano dos sujeitos da pesquisa no lócus onde a 

investigação é realizada. Dessa maneira, a minha presença enquanto pesquisadora no campus 

do curso de Direito da URCA buscava sempre estar atenta à realidade vivenciada, interagindo 

com os sujeitos e buscando intervir e interagir de forma participativa em seu dia a dia 

acadêmico. Em razão disso, a cada roda de conversa realizada eu buscava ouvir os alunos do 

último ano do curso de Direito da URCA com toda a atenção, mas também não me furtava de 

conversar com eles e tecer comentários sobre os assuntos que debatíamos nessas ocasiões. 

Com o uso da técnica da observação participante, foi possível analisar a realidade 

social que circunda o campus São Miguel, onde funciona o curso de Direito da URCA, as 

ideias e os sentimentos do grupo quanto ao curso, sua rotina acadêmica e suas opiniões acerca 

das ideias de desenvolvimento e sustentabilidade. 

 

3.3 O local da pesquisa: o município de Crato-CE 
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A cidade de Crato-CE, onde foi realizada a pesquisa, está inserida na região 

metropolitana do Cariri e segundo o último censo do IBGE, realizado no ano de 2013, conta 

com 126.591 habitantes. Está localizada ao sopé da Chapada do Araripe, no extremo-sul do 

estado do Ceará, na divisa com o estado de Pernambuco, constituindo-se em um 

entroncamento rodoviário que interliga o município com os estados do Piauí e Paraíba.  

A proximidade com esses outros estados pode ser a explicação para o fato de 

historicamente a URCA receber muitos alunos desses lugares, especialmente de Pernambuco. 

A cidade do Crato é uma das mais antigas do estado do Ceará, sendo a sexta mais populosa do 

estado e possuindo o nono maior Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará (corresponde a 

1,12%). 

A região metropolitana do Cariri, da qual o município faz parte, é composta por nove 

municípios: Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Farias Brito, Caririaçu, Jardim, Nova 

Olinda, Santana do Cariri, e o próprio Crato.  

O clima do município é considerado ameno se comparado com o das outras cidades da 

região do Cariri, pois a cidade está localizada ao sopé da Chapada do Araripe, o que lhe 

confere temperaturas mais baixas em relação às cidades vizinhas. Essa particularidade rendeu 

ao município o apelido de “Oásis no Sertão”, já que suas características climáticas mais 

úmidas favorecem a atividade agropecuária.  

A criação da Diocese neste município no ano de 1914 foi responsável pelo progresso 

material e social da cidade, pois a partir do poder político e econômico da Igreja Católica foi 

possível ao município o pioneirismo cooperativo de crédito (Banco do Cariri), escolas, 

hospitais e a Faculdade de Filosofia do Crato, que foi embrião para a criação da Universidade 

Regional do Cariri. 

A cidade foi durante muito tempo conhecida como a capital da cultura caririense, pois 

desde a instalação da Diocese no lugar, a cidade conta com uma rede de ensino de porte 

médio tanto no âmbito público como no privado. 

Atualmente, o ensino universitário é promovido por meio de várias instituições na 

região do Cariri, das quais se destacam a Universidade Regional do Cariri, Universidade Vale 

do Acaraú, Universidade Federal do Cariri e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará
6
.  

                                                             

6 Outras IES da região: Faculdade Leão Sampaio, Faculdade Paraíso, Faculdade de Juazeiro do Norte, Faculdade 

Católica do Cariri, Faculdade de Medicina de Juazeiro, Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia e Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará. 
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Além do ensino tradicional, as manifestações culturais também são outro atrativo da 

cidade, que tem tradições artísticas preservadas desde os tempos dos índios Kariris. Dessa 

maneira, o Crato tem muitos grupos de violeiros, bandas cabaçais, grupos de pífanos e 

mestres em cordel e xilogravura. 

As belezas naturais do município também merecem destaque. A Floresta Nacional do 

Araripe, situada na cidade, é um dos poucos recantos do Brasil de preservação da Mata 

Atlântica. Por esse motivo, o município possui cachoeiras, mais de sessenta espécies de 

vegetais e fauna rica em animais silvestres. 

A maioria da população vive na zona urbana (83,11%) e, infelizmente, o Crato 

também enfrenta os problemas vividos pela maioria das cidades brasileiras, como a 

desigualdade social, violência, degradação ambiental, etc. 

No que diz respeito à degradação ambiental, é possível observar que a Chapada do 

Araripe é desmatada a olhos vistos e a ocupação desordenada nos bairros mais altos da cidade 

vem provocando o assoreamento e destruição da mata ciliar de um dos mais importantes rios 

do município, o rio Grangeiro
7
. 

Outro problema grave presente no município é a desigualdade social. Segundo dados 

do IBGE do ano de 2013, 8,61% dos cratenses ainda são extremamente pobres e outros 24, 

54% ainda sofrem com a pobreza. Não é à toa que o município vem sendo destaque nas 

páginas dos noticiários policiais com inúmeros casos de roubos, latrocínios, furtos, etc. 

A violência contra a mulher é outra realidade não apenas do município, mas de toda a 

região do Cariri. Apenas no ano de 2013, foram 18 mulheres brutalmente assassinadas e 

estima-se que nos últimos dez anos este número seja de 220 vítimas. Na delegacia da mulher 

localizada no Crato são alarmantes a quantidade de denúncias por agressões físicas, morais, 

psicológicas, e sexuais. A cultura machista ainda é bastante arraigada no interior do estado e 

isso se apresenta como uma das principais razões para toda essa violência
8
. 

O mapa a seguir mostra a localização do município do Crato, numa escala nacional, 

regional, estadual e local, e sua posição geográfica em relação a outros municípios que 

compõem o mesmo território (Figura 02). 

Dessa maneira, a investigação a que nos propomos fazer nesta pesquisa é importante 

para que possamos avaliar em que medida os bacharéis em Direito formados pela mais antiga 

universidade pública da região estão preparados para contribuir com a solução desses e de 

                                                             

7 Dados disponíveis no site: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Crato_%28Cear%C3%A1%29>. 
8 id. Ibid. 
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muitos outros problemas do município e da região do Cariri em âmbito social, político, 

econômico, cultural e ambiental, por meio de um processo educativo comprometido com o 

desenvolvimento regional sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Mapa de localização da cidade do Crato-CE 

Fonte: Marcos Alan Silva Alencar (2014). 

 

3.4 O pano de fundo da pesquisa: a Universidade Regional do Cariri (URCA) 

 

A URCA é uma universidade pública estadual, sediada no município de Crato, no 

estado do Ceará, que no ano de 2014 completou 27 anos de existência, sendo assim a 

instituição de ensino universitário mais antiga da região do Cariri. 
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Figura 03 – Fachada da Universidade Regional do Cariri (URCA) 

Fonte: Google (2014). 

 

O contexto de criação da URCA envolve a reforma universitária promovida pela 

ditadura militar e o início do processo de industrialização do Cariri, que necessitava de uma 

mão de obra com maior grau de qualificação profissional. 

Segundo Queiroz (2008), os autores Brito (1995) e Leitinho (2000) concordam que, no 

caso do Ceará, o período de interiorização do ensino superior deveu-se claramente às políticas 

de desenvolvimento industrial no país. Dessa maneira, em razão da necessidade de mão de 

obra qualificada que atendesse ao ideal de industrialização do governo federal e do sonho da 

classe média de obter ascensão social por meio do diploma de “nível superior” é que foi 

possível a existência de ensino universitário no interior do estado do Ceará. 

 
Assim, com o advento da industrialização, outro fator responsável pela expansão do 

ensino superior foi o alargamento da classe média, que via na possibilidade do 

diploma de escolaridade superior a garantia de sua ascendência social. Esse 

fenômeno aconteceu nos maiores centros urbanos e capitais do país, das décadas de 

1950 e 1960, e nas cidades interioranas, nos anos 60 e 80, do século passado 

(QUEIROZ, 2008, p. 222). 

 

Ocorre que o ensino universitário estimulado pelo regime militar era de iniciativa 

privada. Em sua maioria foram proporcionados à população cursos pagos e que retiravam do 

governo a responsabilidade de maiores investimentos no setor educacional. Por essa razão, o 

Cariri cearense não fugiu à regra da privatização e viu a criação de cursos pagos na área de 

formação de professores a partir do ano de 1959. 

 
Os cursos de nível superior de curta duração criados pela Lei nº 5.540/68 da Reforma 

Universitária pareceu uma tentativa de apressar a entrada seletiva no mercado de 

trabalho. Os alunos egressos das licenciaturas curtas atendiam à demanda do ensino 

fundamental e médio, à elite continuariam reservadas e garantidas as vagas nos 

cursos considerados “nobres” como Direito, Medicina e as Engenharias (BRITO, 
1995, p. 28)  

 

“Na região do Cariri deu-se a criação de cursos e faculdades isoladas que algumas vezes 

estavam ligadas ao modelo de desenvolvimento, estabelecido no estado ou nacionalmente. Em 
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1959, foi criada a Faculdade de Filosofia em função da força política que a Igreja Católica 

tem na região” (QUEIROZ, 2008, p. 224). 

A disputa entre os municípios de maior destaque na região do Cariri – Crato, Juazeiro 

do Norte e Barbalha – era bastante acirrada, porém, o município de Crato, que tinha por 

tradição oferecer os colégios onde era possível concluir o Ensino Médio na região, além de 

concentrar o poder político territorial da Diocese, concentrou também os cursos universitários 

criados na época. Essa disputa entre os referidos municípios nunca foi positiva para esse 

território, pois a preocupação apenas com os interesses individuais de cada município, 

atrelada a uma visão que não contempla o todo, não favorece o desenvolvimento regional e 

não favoreceu a própria vinda de uma universidade para a região do Cariri. 

Apesar dos vários atrativos que a região oferecia desde os anos de 1970 do século 

passado, a disputa entre os municípios atrasou a vinda do ensino universitário para a 

localidade, pois ao invés de investirem em um tipo de planejamento que priorizasse as 

potencialidades de cada uma das cidades e uma visão integradora da região, cada município 

enxergava seu vizinho como um oponente em potencial e eram incapazes de desenvolver 

políticas que priorizassem um planejamento plural que levasse em consideração os interesses 

de todos. Sobre essa questão, mais uma vez recorro a Queiroz (2008, p. 223), ao afirmar que: 

 
[...] a região dispunha de recursos naturais inexplorados em relação ao que lhe 

oferece a Chapada do Araripe – reserva florestal do país, com flora e fauna 

exuberante. Além de ser, segundo estudos do BNB (1999), um local rico em 

recursos minerais como: gesso, argila, caulim, bem como, de potencial 

paleontológico e turístico e, mais ainda, diferentemente de todas as regiões do 

Ceará, com um manancial rico em águas. Todos esses atrativos, aliados à tradição 
cultural e educacional, existentes, tornavam a região um local propício para receber 

uma universidade. Contudo todas essas condições oferecidas pela região não foram 

suficientes para que a universidade chegasse logo, em função da disputa entre as 

três principais cidades da região que ocorre, também nesse momento.  
 

O cenário da história do ensino superior na região do Cariri é de faculdades isoladas 

até o início da década de 1980, momento em que o quadro político estadual se mobilizou para 

a criação de uma universidade na região.  

A criação da URCA é marcada pelo sectarismo, pela disputa entre os municípios da 

região do Cariri, pela ausência de uma proposta de criação que levasse em consideração as 

potencialidades de cada cidade e que por isso beneficiou claramente apenas um dos 

municípios, o Crato. Queiroz (2008, p. 231) é bastante clara ao nos explicar isso, para ela, o 

resultado da disputa por sediar a universidade fez com que: 
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[...] o Crato saísse vitorioso, pela sua tradição de formação escolar e sua 

infraestrutura e pelo apoio do professor Martins Filho; além de ter sido, na ocasião, 

objeto de luta de docentes e discentes da então faculdade de Filosofia, tendo à 

frente como uma das organizadoras, a professora Sarah Cabral, cratense, residente 

no Crato, que anteriormente a esse período, com a criação daquela faculdade, já 

vislumbrava a possibilidade do Cariri ter sua própria Universidade. 

 

O professor Martins Filho, natural da cidade do Crato, foi uma das grandes influências 

para que a sede da universidade ficasse localizada nesse município, afinal, ele já havia 

coordenado a criação da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1954 e, portanto, era um 

nome bastante respeitado no processo decisório de onde deveria ser estabelecida a sede. 

Na verdade, a URCA é um sonho acalentado pelo menos desde 1966 pelo professor 

Antônio Martins Filho. Em seu livro “O universal pelo regional – definição de uma política 

universitária”, publicado naquele ano, o autor justifica que a região é capaz de produzir o 

ensino universitário, pois para ele: 

 

O Cariri penetra numa nova época. A energia de ‘Paulo Afonso’, a instalação de 

novas indústrias, o aparecimento de órgãos culturais, notadamente as suas escolas 

superiores, são índices positivos de uma região que evolui decididamente e quer 
amanhã alcançar a grandeza. Na vanguarda dessa arrancada desenvolvimentista 

estão os valores culturais, mormente os da técnica, porque sua contribuição será, 

sem dúvida, decisiva para que se conclua o milagre iniciado (MARTINS FILHO, 

apud QUEIROZ, 2008, p. 221). 

 

A criação da URCA não acontece de maneira isolada, mas faz parte de um plano 

nacional que previa a criação de pequenas universidades nas regiões interioranas do país, e 

explicitado nas palavras de Cabral ao afirmar que: 

 

A ideia da criação de uma universidade no Cariri é anterior a 1967, quando 

oficialmente se pleiteou, junto ao Ministério da Educação e Cultura, a inclusão do 
Cariri no número de cinco regiões brasileiras que seriam agraciadas com pequenas 

universidades (CABRAL, 1989, p. 66). 

 

E assim como tantas outras universidades do país, a URCA não foge à regra e é 

resultado de uma reunião de faculdades isoladas preexistentes que após a luta da comunidade 

local e do apoio do governo do estado foram aglomeradas e batizadas como universidade. 

“A universidade que aí está, a URCA, surgiu como muitas universidades, não de um 

projeto inicial de universidade, mas sim de uma aglomeração de Escolas que existiam, como 

sabemos, a maioria das universidades brasileiras surgem assim” (QUEIROZ, 1999, p. 232). 

A Faculdade de Filosofia, que pertencia à Diocese de Crato, foi incorporada à Urca a 

partir das negociações entre o governo do estado do Ceará e a Diocese do Crato. Por meio 
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desses acordos, a instituição religiosa garantiu a direção da Universidade nos seus primeiros 

anos de funcionamento.  

Foi somente no governo de Tasso Jereissati que a Diocese definitivamente perdeu seu 

poder sobre a Universidade Regional do Cariri. Mais uma vez recorro a Queiroz (1999, p. 

233) sobre isso: “O então governador na época, Tasso Jereissati, indica seu representante para 

assumir a Reitoria da URCA, pois mesmo tendo sido a URCA fundada no Governo de Gonzaga 

Mota, foi no governo de Tasso que o pagamento da indenização, à diocese, foi realizado”. 

Sendo assim, em 09 de junho de 1896, por meio da Lei Estadual nº 11.191, a 

Universidade Regional do Cariri foi criada e autorizada em esfera federal pelo Decreto 

Presidencial nº 94.016 de fevereiro de 1987, a partir da reunião das faculdades isoladas já 

existentes, quais sejam: Direito e Economia, pois a Faculdade de Filosofia só foi incorporada 

depois da negociação e indenização acima descritas. 

O surgimento da URCA é resultado do reconhecimento das muitas potencialidades da 

região do Cariri em seus aspectos ambientais, sociais, políticos, econômicos e culturais, na 

tentativa de que através da promoção da ciência todos esses potenciais pudessem ser melhor 

aproveitados. 

 

3.5 O lócus da pesquisa: o curso de Direito da URCA 

 

A Faculdade de Direito foi criada pela Lei Municipal nº 822, de 26 de julho de 1968, 

pelo então Prefeito Municipal do Crato-CE, Dr. Humberto Macário de Brito, e autorizada a 

funcionar pelo Parecer nº 267/73, do Conselho Estadual de Educação do Ceará, sendo que sua 

instalação efetiva se deu no dia 21 de junho de 1973.  

No ano de 1975, a faculdade foi convertida em Autarquia Especial pela Lei Municipal 

nº 972, de 19 de agosto daquele ano, pelo Prefeito Municipal do Crato-CE na época, professor 

Pedro Felício Cavalcanti. Somente no ano de 1979 a Faculdade de Direito do Crato foi 

encampada pelo estado do Ceará, através da Fundação Educacional do Estado do Ceará 

(FUNEDUCE), pelo Diploma Legal nº 13.099, de 22 de janeiro de 1979. 

Depois da criação da Universidade Regional do Cariri – URCA, pela Lei Estadual do 

Ceará nº 11.191, de 09 de junho de 1986, sob a forma de autarquia estadual, a Faculdade de 

Direito foi incorporada à URCA, como Curso de Direito. A Lei Estadual nº 10.077/A, de 1º 

de março de 1993, criou a Fundação Universidade Regional do Cariri, como Fundação 

Estadual, mantenedora da URCA e dos cursos que a integram, dentre eles o curso de Direito.  
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Queiroz (2008) afirma que a decisão da UECE de ampliar seu raio de atuação criando 

o curso de Direito no Cariri cearense, na cidade de Crato, no ano de 1968, parece não fazer 

muito sentido, tendo em vista que esse foi um dos anos mais duros da ditadura militar, porém, 

a autora observa que isto pode ter acontecido com o intuito de formar profissionais da área 

jurídica comprometidos com a legalização do momento histórico ditatorial vivido. Nesse 

sentido:  

Se acompanharmos a argumentação de Cunha (1995) sobre o aumento de 

instituições privadas, talvez não seja possível explicar a criação de uma instituição 

superior com recursos públicos naquele período. Porém a explicação está vinculada 

ao poder político local, que ganhava projeção cada vez mais no governo da 
ditadura; além disso, um curso na área jurídica viria a formar quadros de elite para 

legalizar o cenário vivido (id ibid., p. 225). 

 

Segundo o PPC do curso, foi o desenvolvimento sociocultural do Cariri, ensejado pela 

Fundação do Seminário Diocesano São José, em 1875, que permitiu a criação da Faculdade 

de Filosofia e de Ciências Econômicas do Crato, o que motivou o interesse de profissionais da 

área jurídica pela região do Cariri. 

É importante observar mais uma vez o papel da Igreja Católica na difusão da educação 

no Cariri cearense e especialmente na cidade do Crato, pois na ocasião do lançamento da 

pedra fundamental da obra que mais tarde seria a Faculdade de Direito do Crato temos mais 

uma vez o incentivo da Igreja, não é à toa que foi D. Vicente de Paulo Araújo Matos, então 

Bispo do Crato, como Presidente do Instituto Superior do Cariri, quem fez o lançamento da 

pedra fundamental do futuro prédio.  

No ano de 2004 foi criada uma unidade descentralizada da Universidade Regional do 

Cariri no município de Iguatu, visando atender aos alunos da região Centro-Sul do estado do 

Ceará. A criação aconteceu no dia 06 de setembro de 2004, através da Resolução nº 010/2004 

do CONSUNI, e a instalação se deu no mês de outubro de 2004, com a unidade ofertando os 

cursos de Ciências Econômicas, Direito, Educação Física e Enfermagem. 

No início de seu funcionamento eram cobradas taxas aos alunos para manutenção dos 

cursos de graduação, pois eles foram criados sob a modalidade da autossustentabilidade. Os 

valores na época variavam entre R$ 200,00 e R$ 300,00. Somente no ano de 2004, durante o 

reitorado do professor Plácido Cidade Nuvens, foram extintas as cobranças de taxas e os 

cursos passaram a ser totalmente gratuitos, a exemplo do que acontece nos campi da URCA 

instalados no Cariri.  

Essa conquista foi resultado da intensa luta dos estudantes da época, pois eles viram 

que o curso de Direito da URCA na cidade de Iguatu é, na verdade, uma turma do curso de 
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Direito do Crato, já que utiliza o mesmo projeto pedagógico desse curso. Por isso, restou 

evidente o direito dos alunos à gratuidade, já que ficou comprovado que o que houve foi uma 

expansão privada do curso e não a criação de um curso novo. Hoje, apesar de ser gratuito, o 

curso ainda mantém o trabalho precarizado do professor temporário, não tendo em seu quadro 

nenhum professor efetivo. 

O curso de Direito da URCA da unidade descentralizada de Iguatu não é objeto desta 

pesquisa, tendo em vista que tem apenas 10 anos de funcionamento, enquanto o do município 

do Crato já está consolidado em 40 anos desde sua criação, além de ter sido pioneiro no 

interior do estado. Além disso, o seu território não abrange a região do Cariri, que é o 

território em que se concentra esta pesquisa. Porém saliento que esse curso pode vir a ser 

objeto de pesquisa de trabalhos futuros, haja vista as particularidades apontadas. 

O curso de Direito do Crato funciona no campus São Miguel, localizado na Avenida 

Teodorico Teles, nº 645, São Miguel. O prédio é antigo, mas está em bom estado de 

conservação, tem cerca de 42 anos, e é composto por 14 salas, das quais 10 são utilizadas 

como salas de aula, uma como sala para coordenação, outra como sala de professores, uma 

como biblioteca e outra para aulas de cursos de pós-graduação latu sensu ofertados pela 

Instituição. 

O prédio possui um andar e, além de escadas, existe uma rampa que permite a 

locomoção para aqueles que tenham algum tipo de dificuldade locomotora. O edifício está 

equipado também com um bebedouro no piso inferior e quatro banheiros, sendo dois 

masculinos (um no piso inferior e outro no piso superior) e dois femininos (um no piso 

inferior e outro no piso superior). 

O campus São Miguel não dispõe de restaurante universitário onde os alunos possam 

fazer suas refeições a baixo custo, como acontece no campus do Pimenta. 

 Nele, funciona apenas uma modesta cantina, que está sob a responsabilidade de 

iniciativa particular. 
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Figura 04 – Fachada do Curso de Direito da URCA 

Fonte: Google (2014). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 05 – Área interna do Curso de Direito da URCA 

Fonte: Google (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – Visão panorâmica do campus São Miguel do curso de 

                    Direito da URCA 

Fonte: Google (2014). 
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As salas de aula não possuem ar-condicionado, com exceção da sala reservada para os 

alunos do primeiro semestre, que teve o aparelho instalado devido ao auxílio financeiro de um 

professor do curso, que custeou o equipamento e também a instalação. No entanto, em todas 

as salas existem ventiladores em perfeito estado de funcionamento e carteiras e quadros novos 

adquiridos nos últimos sete anos. As salas dos professores e da coordenação são novas e 

possuem aparelhos de ar-condicionado, resultantes de uma reforma realizada há cerca de 

quatro anos. Por outro lado, a biblioteca do campus encontra-se extremamente defasada, com 

títulos muito antigos que servem apenas para um estudo histórico do Direito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 07 – Prateleira da Biblioteca do Curso de Direito da URCA. 

 Fonte: Mendes (2014). 

 

Na biblioteca existem dois computadores com internet que ficam à disposição dos 

alunos para a realização de consultas. Não existem cabines individuais para estudo, apenas 

duas mesas, cada uma com cerca de cinco cadeiras, onde os alunos podem estudar e realizar 

suas pesquisas. Nas visitas realizadas ao campus, todos os espaços citados acima estavam em 

perfeitas condições de higiene e limpeza. 

 No campus São Miguel funciona apenas o curso de Direito, o que representa um 

distanciamento dos alunos desse curso com relação aos estudantes e professores das outras 

graduações ofertadas pela Universidade, já que a maioria dos cursos e eventos realizados pela 

Instituição funcionam no campus do Pimenta, onde está instalada a reitoria. Dessa forma, a 

falta de contato do curso de Direito com os demais cursos ofertados acaba prejudicando a 

ideia de interdisciplinaridade. 
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Desde a sua fundação, o curso de Direito da URCA do Crato tem contribuído para a 

formação de muitos Juízes Estaduais e Federais, Promotores de Justiça, Procuradores de 

Justiça, Defensores Públicos, Advogados, Professores Universitários, Delegados de Polícias 

Estaduais e Federais, Procuradores Jurídicos Municipais e Assessores Jurídicos Públicos e 

Privados, dentre outros profissionais. 

Além disso, o curso tem se destacado nos Exames do ENADE e da OAB/ CE, tendo 

sido a segunda instituição de ensino superior pública do estado do Ceará que recebeu o “Selo 

Recomenda” do Conselho Federal da OAB, estando entre os 89 melhores cursos de Direito do 

Brasil desde o ano de 2012.  

O curso é ligado ao Centro de Estudos Sociais Aplicados e foi durante mais de trinta 

anos a única escola jurídica de nível universitário da região do Cariri, recebendo não apenas 

estudantes da região metropolitana do Cariri, mas também de regiões adjacentes do Centro-

Sul do estado do Ceará, onde agora tem presença concreta na Unidade Descentralizada de 

Iguatu, como já foi dito, e nas regiões de extensão do Cariri, em Pernambuco, Paraíba, Piauí e 

Rio Grande do Norte
9
. 

  

 

                                                             

9 Grande parte das informações aqui descritas foi obtida por meio do Projeto Político Pedagógico (PPP) do 

curso de Direito da URCA, o que retrata a importância que a pesquisa documental teve neste estudo 

(GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2013). 
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4 O PAPEL DA UNIVERSIDADE PARA A PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

Apresentada a metodologia utilizada neste estudo, bem como o local onde a pesquisa 

foi desenvolvida, cumpre agora que analisemos o papel e compromisso do ensino 

universitário com a promoção da sustentabilidade, a fim de que os objetivos deste trabalho 

possam ser atingidos e possamos descobrir em que medida a Universidade Regional do Cariri, 

por meio do curso do Direito, vem contribuindo com o desenvolvimento regional sustentável 

do cariri cearense. 

A entrada na universidade é o grande sonho de muitos dos jovens do nosso país, que 

enxergam nesse espaço uma porta de entrada para as vagas do mercado de trabalho que 

oferecem melhores remunerações em virtude do grau de instrução do profissional. 

Infelizmente, o acesso ao ensino superior brasileiro ainda é bastante difícil, 

principalmente quando se trata do ensino público e gratuito, que exclui uma grande 

quantidade de candidatos que se submetem ao tradicional vestibular ou ao Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), processo que utiliza a nota obtida pelo candidato no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) para selecionar os aprovados. 

No último censo do ensino superior brasileiro, realizado no ano de 2013, pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), foram reunidos dados 

coletados a partir do preenchimento de questionários, por parte das Instituições de Ensino 

Superior (IES) e por importação de dados do Sistema e-MEC, que indicaram que embora o 

número de matrículas em instituições de nível superior tenha crescido no Brasil, a quantidade 

de matrículas na rede pública do ensino universitário ainda é minoria no país. 

Segundo os dados do Ministério da Educação, no ano de 2012, oito em cada dez novos 

alunos se matricularam em instituições de ensino superior particulares, que cobram matrícula 

e mensalidade. Foram as instituições particulares, inclusive, as responsáveis por 77% dos 

diplomas emitidos aos formandos brasileiros do ano de 2012.  

Apesar disso, foi a universidade pública que passou pelo maior processo de expansão 

nos últimos anos. Segundo o INEP, a quantidade de novas faculdades, universidades e centros 

universitários particulares cresceu 27,8% no período de 2003 a 2013, enquanto que a 

quantidade de instituições públicas de ensino superior cresceu 46,8% no mesmo período, o 

que demonstra uma política do governo federal que visa priorizar a expansão do ensino 

superior público. 

O primeiro mandato do governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva, iniciado no 

ano de 2003, marcou o início do processo de expansão da oferta de vagas nas universidades 
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federais, e em 2007 essas ações passaram a ser oficializadas com a instituição do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Desde 

então, a implantação do REUNI permitiu o acréscimo no número de universidades públicas de 

45 para 59, privilegiando as regiões mais afastadas das capitais brasileiras, interiorizando o 

acesso ao ensino universitário no país. O quadro abaixo demonstra o mencionado processo de 

expansão: 

 

 2003 2012 

Instituições 1.859 2.416 

Cursos 16.505 31.866 

Matrículas 3.887.022 7.037.688 

Quadro 1 – Expansão do Ensino Superior no Brasil 

Fonte: Censo da Educação Superior (MEC\INEP), 2012. 

 

É contraditório, portanto, que apesar de todo esse esforço do governo federal nos 

últimos dez anos para ampliar o acesso ao ensino universitário gratuito e público no Brasil 

ainda tenhamos uma patente dificuldade de acesso a essa forma de ensino, seja pelo número 

de estudantes que não conseguem concluir os cursos de graduação para os quais ingressaram, 

seja porque o número de vagas ofertadas pelas universidades públicas ainda exclui uma 

grande parte dos estudantes que se candidatam a elas. 

Uma análise mais apurada do processo de criação e desenvolvimento da universidade 

no Brasil é o procedimento mais indicado para que possamos compreender a razão do 

problema, por partir do pressuposto de que é preciso conhecer a realidade em que essa forma 

de ensino foi implantada no país, para descobrir até que ponto essa construção histórica nos 

influencia até hoje. 

Outro argumento para recorrer à essa análise é que esta pesquisa tem a universidade 

como cenário principal, pois foi realizada em uma universidade estadual, pública e gratuita. 

Por isso, faz-se necessário entender melhor não apenas o processo de construção histórica da 

Universidade Regional do Cariri, local da pesquisa, mas também a própria História da 

Universidade no Brasil. Sobre o assunto, importante é a lição de que:  

 

Analisando a historicidade da universidade no Brasil, é possível identificar a 
influência de alguns modelos europeus: o jesuítico, o francês e o alemão, que 

tiveram sua predominância em diferentes momentos históricos e na universidade se 

fazem presentes ainda hoje (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 144).  

 

No caso das universidades estaduais, no Ceará, de acordo com o Instituto de Pesquisa 

e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), o crescimento se deu de forma significativa no que 
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tange às faculdades particulares, pois no ano de 2008 existiam 215 cursos de nível superior 

em faculdades privadas cearenses e já em 2011 o total era de 292 cursos. Quanto às 

universidades estaduais cearenses, dados revelam que em 2008 existiam 93 cursos e em 2011 

eram ofertados 110 cursos. Diante desse quadro, observamos que o Estado do Ceará seguiu a 

mesma tendência nacional de ampliação do ensino superior privado (ANUÁRIO 

ESTATÍSTICO DO CEARÁ, 2013 e 2010)
10

.  

Por tratar-se de uma instituição milenar, cuja história é riquíssima e também por não 

ser o objetivo desta pesquisa remontar a história da Universidade, vamos a partir de agora nos 

ater aos fatos considerados mais relevantes para o desenvolvimento desta dissertação. Por esse 

motivo, tentaremos analisar os principais fatos históricos que marcam a história da 

Universidade tanto no mundo como no Brasil.  

 

4.1 A Universidade no Mundo e no Brasil  

 

Levando-se em consideração que esta pesquisa visa investigar qual o papel da 

Universidade para a promoção da sustentabilidade, faz-se necessário realizar uma reflexão 

acerca do processo histórico de nascimento e desenvolvimento da Universidade no mundo e 

no Brasil, para que seja possível compreender qual o compromisso dessa instituição milenar 

com a ética sustentável. 

A origem da instituição que hoje denominamos Universidade tem sua base embrionária 

ainda na Idade Média e por isso possui profundas raízes ligadas à Igreja Católica Apostólica 

Romana, instituição mais poderosa desse período histórico. 

Não podemos falar em universidade na Idade Média, mas sim em escolas superiores 

que tinham como principal missão substituir os monastérios por centros de produção de 

conhecimento, tendo em vista a necessidade de educar a recente nova elite, composta de 

burgueses e ricos artesãos, que demandavam por formação educacional que não significasse a 

formação clerical. O professor Naomar Filho (2008) considera que essas escolas superiores 

foram o berço das primeiras universidades, fundadas na Itália e na França, no século XI. Para 

ele, “essas universidades pioneiras eram abertamente escolásticas, absorvendo o papel social 

das instituições religiosas que haviam sido sua semente” (id ibid., p. 83). E continua: 

 

                                                             

10 Informações disponíveis nos sites: <http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/anuario/anuario2013/index.htm> 

e <http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/anuario/anuario2010/qualidade/educacao.htm>. 

http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/anuario/anuario2013/index.htm
http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/anuario/anuario2010/qualidade/educacao.htm
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Toda a educação universitária nessa fase inicial compreendia formação teológica 

avançada, com base na filosofia escolástica. A universidade escolástica era geradora 

e guardiã da doxa, ou doutrina, aquela modalidade de conhecimento que se define 

pelo completo respeito às fontes sagradas da autoridade. Seu modelo acadêmico 

baseava-se na transmissão do saber mediante relações diretas mestre-aprendiz 

(ibidem, p. 84). 

 

As escolas de altos estudos existentes no período medieval concentravam todo o saber 

legitimado da época, promovendo o estudo da gramática, retórica, dialética, aritmética, 

geometria, astronomia e música, o que já pode ser considerado como grande avanço, quando 

se pensa que inicialmente o único ensino especializado admitido era a Teologia. 

A prosperidade da atividade comercial, especialmente nas cidades italianas, e a 

consequente ascensão da classe burguesa fez surgir a necessidade do estudo das Leis que 

regiam a atividade marítimo-comercial, sobretudo para a consolidação de uma ordem jurídico 

mercantil. O ensino jurídico tornou-se então instrumento essencial para a manutenção e 

consolidação do poder econômico da então nascente burguesia, o que fez do Direito uma das 

primeiras escolas superiores do mundo. 

 
Em síntese, a universidade medieval chegava à era moderna com uma estrutura 

curricular rígida, composta por duas Faculdades (Teologia e Direito), a depender da 

maior ou menor influência da religião sobre o Estado. No século XV, em diversos 

países, escolas médicas foram incorporadas ao panteão universitário como 

faculdade de Medicina. A estas três Faculdades Superiores (daí a origem do nome 

educação superior para o ensino universitário), a emergência do racionalismo 

iluminista determinou a agregação de centros de formação científica, inicialmente 

disfarçados como Faculdades de Filosofia, chamados de faculdades inferiores (id, 

ibid., p. 85). 

 

Ao contrário de Naomar Filho, Cipriano Carlos Luckesi não considera que existiam 

universidades na Idade Média, mas sim escolas de Altos Estudos. Para esse autor, a 

universidade nasce com o advento da modernidade. 

 
Os movimentos da Renascença e da Reforma e Contra-Reforma (Século XVI) 

inauguram a Idade Moderna. É marcante nesse momento uma crescente rebelião 

burguesa contra a ordem medieval, cujo resultado é, de um lado, o rápido 

desenvolvimento de uma mentalidade individualista e, de outro, o desenvolvimento 

da ciência moderna. Notamos, nesses tempos, uma considerável diversificação do 
conhecimento humano e uma fragmentação dos órgãos de transmissão do saber 

(LUCKESI et al., 1998, p. 2). 

 

O ensinamento do professor Naomar Filho, ao discorrer sobre a origem do termo 

“ensino superior”, já responde a uma das razões pelas quais o ensino do Direito comumente é 

relacionado a uma ideia de ensino elitista, pois pela explicação do professor fica nítido que 

apenas os cursos de Teologia, Direito e Medicina fariam parte de um tipo de educação 
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superior, ou seja, somente esses conhecimentos representariam o que há de mais importante 

quando se trata de conhecimento científico, sendo os demais ramos do conhecimento 

considerados faculdades inferiores. 

Após o período das grandes navegações, as escolas de Altos Estudos do Período 

Medieval se mostraram incapazes de absorver todos os novos conhecimentos advindos a 

partir do contato com a cultura africana e asiática. Nesse momento surge então uma nova 

universidade, chamada de enciclopédica, que tinha por missão transmitir à nova elite burguesa 

os ensinamentos artísticos e literários do Iluminismo. 

“Dessa universidade enciclopédica não se cobrava responsabilidade pela produção 

científica tanto quanto pela organização e sistematização do conhecimento humanístico, 

artístico ou tecnológico” (NEOMAR FILHO, 2008, p. 85). As universidades haviam se 

tornado centro de resistência do conservadorismo, foco de valorização do saber doutrinário 

herdado da escolástica, lugar privilegiado de defesa das tradições, onde os intelectuais da 

oligarquia se formavam em um humanismo ritualizado e anacrônico. 

Realizar essa investigação histórica é importante por nos permitir perceber como ainda 

carregamos o ranço de determinados períodos históricos em nossas universidades, pois 

quantas universidades, hoje em dia, encaixam-se quase que perfeitamente na descrição acima 

transcrita? E a semelhança existe não apenas pela tentativa de produzir conhecimento com 

base na repetição dos saberes doutrinários, muitas vezes inquestionáveis, mas também pela 

falta de preocupação com o resultado de sua produção científica. 

É importante perceber que sempre que o modelo de ensino adotado se assemelha a 

esse modelo medieval estamos distantes da possibilidade de criar novas perspectivas para o 

ensino universitário. É desolador imaginar que em pleno século XXI ainda existam 

universidades capazes de repetir um modelo de ensino retrógado, que já não era capaz de 

satisfazer aos anseios da sociedade do século XVIII, quanto mais às aspirações da sociedade 

atual. 

O conhecimento produzido pela universidade deve ser avaliado e revisto, e a 

instituição e seus pesquisadores devem ter responsabilidade sobre ele. É preciso entender que 

produções técnicas, descobertas e novas invenções podem ser capazes de causar grande 

prejuízo ecológico ou social e por isso suas aplicações devem ser devidamente mensuradas, já 

que não podemos admitir a ideia de conhecimento neutro. 

A concepção de universidade após o período napoleônico submeteu-se à ideologia 

neoliberal que transforma os direitos sociais em serviço. Nesse modelo de ensino, a 

universidade é uma prestadora de serviços e tem uma estrutura de organização semelhante à 
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de uma empresa. Esse modelo de universidade desenvolvido pela escola de Frankfurt 

americana foi assumido pelo Brasil com a ditadura militar.  

De acordo com Marilena Chauí, a universidade passou de uma instituição social para 

uma organização, e, no Brasil, esse processo ocorreu em três etapas: “Na primeira etapa (anos 

1970, ‘milagre econômico’), a universidade tornou-se ‘funcional’, voltada para o mercado de 

trabalho, sendo ‘prêmio de consolação que a ditadura ofereceu à sua base de sustentação 

político-ideológica, isto é, à classe média despojada de poder’; na segunda etapa (anos 1980), 

passou a ser ‘universidade de resultados’, com a introdução da ideia de parceria com as 

empresas privadas; a terceira etapa (anos 1990 aos dias de hoje), em que virou ‘universidade 

operacional’, marca o predomínio da forma organização, ‘regida por contratos de gestão, 

avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível’, estruturada por estratégias 

e programas de eficácia organizacional e ‘por normas e padrões inteiramente alheios ao 

conhecimento e à formação intelectual’”
11

. 

Esse modelo de universidade em pouco pode colaborar com o ensino universitário que 

pretendemos para a construção de uma sociedade sustentável. Nesse sentido, Gadotti (2012, p. 

68) nos ensina que a educação para o desenvolvimento sustentável: 

 
[...] deve ocupar-se da aprendizagem de atitudes, perspectivas e valores que orientam 

e impulsionam as pessoas a viverem mais sustentavelmente suas vidas. As crises 
criadas pelos seres humanos no planeta estão mostrando, todos os dias, que somos 

seres irresponsáveis. Educar para o desenvolvimento sustentável é educar para 

tomar consciência dessa irresponsabilidade e superá-la. 

 

A preocupação com a qualidade de vida das gerações atuais e com a preservação de 

boas condições de vida para as gerações futuras, base da sustentabilidade, passa por esse juízo 

de valor da dita produção científica, pois essa produção tanto pode trazer benefícios para a 

sociedade como pôr em risco a qualidade de vida dos seres da geração atual ou futura. Dessa 

maneira, produzir conhecimento com responsabilidade é também uma forma de contribuir 

com a sustentabilidade do planeta. E essa prática deve ser um dos alicerces para a existência 

de uma universidade comprometida com a ética sustentável. 

O modelo de ensino enciclopédico não sobreviveu à Revolução Industrial. O 

desenvolvimento tecnológico dessa fase da história exigia a formação de profissionais e não 

                                                             

11
 Informações obtidas no site: <http://www.adusp.org.br/index.php/campanha-salarial-2014cs/2076-aula-magna-

de-marilena-chaui-desvenda-universidade-operacional>. 
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simplesmente de intelectuais. Nesse período, o papel primordial da universidade passou a ser 

então o de treinamento para o mercado de trabalho industrial. 

 
O desenvolvimento tecnológico que se seguiu à Revolução Industrial exigiu um 

novo paradigma acadêmico que podemos chamar de universidade científico-

tecnológica (denominada de research university pelos norte-americanos). De fato, a 

universidade de arte-cultura não era capaz de prover o substrato tecnológico, bem 

como as bases intelectuais em termos de treinamento profissional e administrativo 

imprescindível ao novo regime produtivo (NEOMAR FILHO, 2008, p. 90). 

 

Esse modelo de ensino universitário é hoje conhecido como universidade operacional. 

Nela, a grande preocupação é com o treinamento para o mercado de trabalho, por isso a 

utilização de uma metodologia de ensino marcada basicamente pela memorização e práticas 

de relações individualistas e competitivas. Para Chauí (1999, p. 222): 

 
[...] a universidade operacional não forma nem cria pensamento, despoja a 

linguagem de sentido, densidade e mistério, destrói a curiosidade e admiração que 

levam à descoberta do novo, anula toda a pretensão de transformação histórica como 

ação consciente dos seres humanos em condições materialmente determinadas. 

 

Não será possível que a universidade esteja apta a promover a sustentabilidade se 

estiver atrelada a esse modelo de ensino que prioriza a competição e o individualismo. A 

universidade aliada a um modelo de vida sustentável deve preocupar-se com a formação do 

ser e não com o seu mero treinamento/adestramento para o mercado.  

 
É preciso [...] formar para a ética do gênero humano, não para a ética instrumental e 

utilitária do mercado. Educar para comunicar-se. Não comunicar para explorar, 

para tirar proveito do outro, mas para compreendê-lo melhor. Inteligente não é 

aquele que sabe resolver problemas (inteligência instrumental), mas aquele que tem 

um projeto de vida solidário. Porque a solidariedade não é hoje apenas um valor. É 

condição de sobrevivência de todos (GADOTTI, 2012, p. 75). 

 

No que diz respeito à origem e desenvolvimento da universidade no Brasil, temos que, 

ao contrário das colônias espanholas na América que já tinham instituição universitária desde 

o final do século XVI, a existência dessa instituição no Brasil só veio a tornar-se realidade no 

começo do século XIX. 

Até o nascimento da primeira instituição de ensino universitário no país, apenas os 

aristocratas e funcionários de alta hierarquia na Colônia tinham acesso a essa forma de ensino, 

quando viajavam para estudar na Europa. A universidade de Coimbra, em Portugal, era a 

instituição mais procurada por esses estudiosos, que tinham por opção apenas os cursos do 

dito ensino superior, quais sejam: Teologia, Direito e Medicina. 
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A primeira instituição de ensino superior no Brasil foi a Escola de Cirurgia do 

Hospital Real Militar, fundada na Bahia em 1808. O fundador e patrono foi D. João 

VI, monarca português que fugiu da Europa com toda a sua corte para escapar das 

guerras napoleônicas (NEOMAR FILHO, 2008, p. 93). 

 

As primeiras instituições de ensino no Brasil são profundamente marcadas pelo modelo 

de ensino da Universidade Medieval da Europa, especialmente pelo método escolástico e pela 

religião católica, através da Companhia de Jesus. Acerca dessa questão, Pimenta e Anastasiou 

(2010, p. 145) afirmam: “Nesses modelos, em que o uso do latim imperava, visava-se à 

abordagem exata e analítica dos temas a serem estudados, clareza nos conceitos e definições, 

argumentação precisa e sem digressões, expressão rigorosa, lógica e silogística”. 

Isso implica dizer que em pleno século XIX, quando esse modelo de universidade já 

estava superado em quase toda a Europa e as colônias espanholas na América já 

desenvolviam produção do conhecimento desatrelada dessa ótica medieval, o Brasil 

retrogradamente reproduzia um modelo de ensino que remontava aos séculos XI e XII. 

É possível que esse atraso no surgimento das primeiras instituições de ensino 

universitário do país e a sua origem atrelada a velhos e superados métodos de ensino se reflita 

até hoje na dificuldade de implantação de um modelo de universidade que busque propagar a 

ideia de sustentabilidade. 

Passado o período mais forte da influência jesuítica, vemos no Brasil o surgimento das 

primeiras faculdades isoladas de marco essencialmente profissionalizante, visando formar 

burocratas para o desempenho das funções estatais. A ideia central dessas instituições era a de 

criar padrões de comportamento que pudessem ser seguidos por todos os burocratas do Estado, 

evitando-se divergências de pensamento que pudessem comprometer a unidade do Estado. 

É preciso, antes de tudo, atingir a unidade e que uma geração inteira possa ser jogada 

na mesma fôrma. Os homens diferem, sempre bastante, por suas tendências, por seu caráter e 

por tudo o que a educação não deve ou não pode reformar. Trata-se de prevenir contra as 

teorias perniciosas e subversivas da ordem social, num sentido ou noutro, de resistir às teorias 

perigosas dos espíritos que procuram singularizar, e que, de período a período, renovam essas 

vãs discussões, que, em todos os povos, atormentaram, frequentemente, a opinião pública 

(FAYARD apud BOAVENTURA, 1989). 

Nesse tipo de ensino não há espaço para o diálogo, para a crítica ou reflexão, ao 

contrário, a ideia é que todos os alunos pensem da mesma forma. Verdadeiras máquinas de 

repetição de verdades absolutas em total oposição ao que se espera de uma educação 

libertadora e capaz de promover sustentabilidade. 
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O reflexo da influência da Revolução Industrial no ensino universitário chegou ao 

Brasil por meio do modelo alemão ou humboldtiano
12

, que se preocupa com a resolução de 

problemas nacionais por meio da pesquisa e renovação tecnológica. Esse modelo de ensino 

docente e discente existe para a produção do conhecimento científico, diminuindo de forma 

considerável a figura do professor como pessoa responsável por transmitir o conhecimento e o 

aluno por recebê-lo.  

Na verdade, o ensino universitário marcado pelo humboldtianismo considera que o 

conhecimento está em constante transformação, cabendo ao aluno e professor firmarem 

relações de parceria para a constante criação e mudança do conhecimento, especialmente por 

meio da pesquisa. Esse modelo de ensino estimula a crítica e coloca a pesquisa em papel de 

relevância dentro do espaço universitário. A criatividade, o debate e o comprometimento com 

uma forma participativa de ensino também são levadas em consideração.  

No período anterior à ditadura militar no Brasil, não só as universidades brasileiras, 

mas também as latino-americanas estavam sendo influenciadas e estimuladas a novas práticas 

de produção de conhecimento por meio do modelo de ensino alemão. No entanto, esse tipo de 

modelo em nada se ajusta a períodos ditatoriais em que é de extrema importância a unificação 

de pensamentos e o combate à crítica.  

Dessa maneira, na época da ditadura militar uma nova lei para a educação superior foi 

editada para promover reformas educacionais no dito “ensino superior” brasileiro. Essa Lei na 

verdade desvirtuou os objetivos do modelo de ensino alemão e contribuiu para a imensa 

desvalorização da pesquisa na Universidade, bem como para o enfraquecimento do papel 

crítico do aluno de questionar e produzir conhecimento científico. 

 

Esses elementos do modelo alemão, que dão destaque à produção do conhecimento 

e ao processo de pesquisa, são assimilados ao sistema de ensino superior norte-

americano e chegam ao Brasil, em âmbito nacional, no texto da Lei 5.540/68, como 

resultado de um dos acordos MEC/Usaid, conduzindo às reformas educacionais do 
período da ditadura militar (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 152). 

 

A partir da edição dessa Lei, o Brasil passou a separar a pesquisa da graduação, 

delimitando a esta última uma função profissionalizante para o mercado de trabalho. Assim, 

                                                             

12 O modelo humboldtiano de universidade é a referência clássica da "ideia de universidade moderna" 

(RENAUT, 1995), consubstanciada na formação da universidade de Berlim em 1810, que surge na sequência 

da primeira grande crise acadêmica, marcada pelo processo de laicização da universidade da Idade Média e 

que se traduziu pela transferência da dependência da igreja para a dependência do Estado e pela emergência de 

um novo saber, a ciência. Esse processo é também marcado pela transformação das funções da universidade, 

que se torna, a par do ensino, num lugar de produção da ciência, processo que alguns autores designam como 

primeira revolução acadêmica (ETZKOWITZ, 1997; ETZKOWITZ; LEYSDORF, 1997. Universities and the 

Global Knowledge Economy, A Triple Helix of University-Industry-Government, Londres, Ed. Pinter).  
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na graduação concentrava-se o ensino e somente na pós-graduação realizava-se pesquisa. Essa 

legislação trouxe retrocesso ao país e desestimulou o processo de produção de conhecimento 

mais crítico e com desenvolvimento de pesquisas que estava acontecendo no país no período 

anterior à ditadura militar. 

A Lei nº 5.540/68 estagnou um processo de construção crítica do conhecimento, tendo 

em vista que, além de retirar a pesquisa do foco da graduação, reforçou o uso da pedagogia do 

ensino pautada na transmissão de saberes pelos professores, tidos sempre como corretos, e de 

conteúdos descontextualizados da realidade da qual o aluno fazia parte. 

Essa forma de ensino descontextualizada da realidade política, econômica, cultural e 

social do país, assim como o não estímulo ao papel crítico do discente como ser dotado de 

crítica para questionar e problematizar os conhecimentos transmitidos era de extrema 

importância para o período histórico ditatorial, pois nele não há espaço para crítica nem para o 

debate. 

 

Esses acordos foram preparatórios ao período da chamada universidade funcional, 

etapa de um caminho de transformação da concepção da universidade como 

‘instituição social’ para uma concepção de ‘universidade organizacional’, ocorrida 

nos últimos trinta anos do processo neoliberal (CHAUÍ, 1999, p. 78). 
 

Depois da ditadura militar, os anos que marcaram o processo de redemocratização do 

Brasil foram marcados por crises econômicas que se refletiram em muitos problemas 

estruturais, administrativos e financeiros para a Universidade. Passados os anos de chumbo, a 

universidade pública estava profundamente abalada. 

 

Durante a redemocratização do Brasil (1981- 1988), o sistema universitário público 
do país sofreu muito com a crise econômica que se abateu sobre a América Latina e 

com a crise política paralela ao processo de abertura democrática. Em especial para 

o sistema federal de ensino superior, foram anos de subfinanciamento, caos 

administrativo, crise de autoridade, desvalorização social, manifestos em longas, 

frequentes e frustrantes greves de estudantes, docentes e servidores (DOURADO, 

2001 apud VIEIRA, s/d, p. 11). 

 

A Lei nº 5.540/68 vigorou no país até o ano de 1996, quando foi substituída pela Lei 

nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa nova legislação concebe 

as bases sobre as quais o ensino universitário ocorrerá no país. Tais bases possuem fortes 

resquícios da metodologia de ensino jesuítica de não incentivo à crítica e do papel do professor 

como mero transmissor de informações, como também influência do modelo francês de 

preocupação com a profissionalização dos estudantes e seu treinamento para o mercado de 

trabalho. 
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A legislação foi promulgada durante o governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, que ampliou consideravelmente o número de instituições de “ensino superior”
13

 no 

país, através de uma política de desregulamentação que permitiu investimentos privados nesse 

tipo de ensino. O resultado foi um enorme aumento no número de instituições privadas de 

“ensino superior” que, apesar de terem gerado aumento no número de vagas, não significaram 

melhoria na qualidade do ensino. 

Essa realidade começou a ser transformada no ano de 2004, com a criação do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), no âmbito do governo do presidente Luis 

Inácio Lula da Silva, com o objetivo de conceder bolsas de estudo integrais e parciais em 

cursos de graduação de instituições privadas, e também por meio do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). 

O REUNI foi instituído por meio do decreto nº 6.096/2007, integrando o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), também lançado no governo Lula. O programa foi 

criado com o objetivo de aumentar as vagas nos cursos de graduação; ampliar a oferta de 

cursos noturnos, favorecendo os alunos que trabalham e só possuem o período noturno livre 

para investir em seu processo de formação educacional; combater a evasão; e promover 

inovações pedagógicas. 

O censo da educação superior de 2010, realizado pelo INEP, indicou que no período 

de 2001 a 2010 o crescimento do acesso ao ensino superior brasileiro foi de 110,1%. A 

mesma pesquisa indicou também que de 2009 a 2010 o número de brasileiros que busca 

cursar uma graduação aumentou 7,1% e que houve um aumento de 11,8% no número de 

matrículas em instituições públicas de ensino superior, quase o dobro da quantidade de 

matrículas nas instituições de ensino superior privadas. Outro dado importante é que no 

governo FHC não foram criadas universidades federais, enquanto que no governo Lula foram 

criadas 18 universidades federais.  

Houve também o esforço de garantir o acesso ao ensino superior público para as 

classes historicamente excluídas do ensino universitário: negros, pardos, índios e estudantes 

advindos da escola pública, por meio do sistema de cotas de vagas para essas categorias em 

instituições privadas. Pelo censo de 2009, a situação do ensino superior brasileiro daquela 

época poderia ser resumida, grosso modo, da seguinte forma: dos cerca de 5 milhões de 

                                                             

13 A expressão ensino superior não é considerada nesta pesquisa como adequada para designar o ensino 

universitário no país (por isso o uso das aspas), por entendermos que confere a esse tipo de ensino um status 

elitista e que desprestigia as demais etapas do ensino (infantil, fundamental, médio). Abordaremos mais sobre 

o assunto no próximo tópico. 
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alunos, praticamente um terço estava no setor público e 2 terços no setor privado, sendo que o 

setor público se organizava basicamente em universidades (que no total se dividiam em 100 

públicas e 86 privadas), que detinham, em seu conjunto, mais de 2,5 milhões de matrículas. 

Em outras palavras, praticamente metade mais 500 mil estudantes de terceiro grau estavam 

especificamente nas universidades privadas. Apesar do esforço do governo federal em ampliar 

as vagas nas instituições públicas de ensino universitário e de democratizar o acesso a esse 

ensino, a realidade revela que uma parcela considerável da população continua sem acesso a 

ele ou, quando nele ingressa, não consegue permanecer em sala de aula. 

No tocante às instituições de ensino universitário privadas, muitas não possuem boa 

qualidade nem no aspecto estrutural, nem no quesito ensino e, na verdade, nem deveriam 

merecer o título de universidade. Basta observarmos que os cursos ofertados pelo setor 

privado comumente apresentam um nível de desempenho mais baixo que aqueles oferecidos 

pelas universidades públicas quando os alunos são avaliados nos exames nacionais. 

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC) quanto ao desempenho dos 

estudantes no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) do ano de 2012, 

divulgados em outubro de 2013, foram os cursos de instituições públicas que obtiveram os 

conceitos melhores (3, 4 e 5). Dos cursos testados, 17% atingiram o grau de excelência (nota 

máxima), 29,8% tiveram nota 4 e 33,7% obtiveram nota 3. Já nas instituições privadas, o 

conceito mais elevado foi o 3, correspondente a 45,6% dos cursos avaliados, seguido pelo 2, 

recebido por 29,3% dos cursos.  

Ainda em relação às instituições privadas, temos também o problema de que o retorno 

social e cultural dos cursos por elas oferecidos são bastante baixos em muitos casos, pois é 

muito comum ofertem cursos que são mais baratos para montar e permanecer em 

funcionamento, ou então cursos que têm grande poder de atração. Isso acarreta o problema de 

termos muitos profissionais em uma área em que não existe tanta necessidade daquela 

formação, gerando saturação do mercado de trabalho, e grande quantidade de egressos do 

ensino universitário que não conseguem atuar na área em que se formaram.  

O caso dos cursos de Direito em instituições privadas de ensino no Brasil é um 

exemplo emblemático desse tipo infame de situação. Segundo o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), o Brasil tem mais faculdades de Direito do que todos os países do mundo juntos. De 

acordo com dados do CNJ, no ano de 2010 o Brasil tinha 1.240 cursos de Direito em 

funcionamento, enquanto que no restante do planeta, incluindo China, EUA, Europa e África 

a quantidade é de 1.100 cursos jurídicos (OAB CONSELHO FEDERAL, 2010). 
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Para o Conselho Nacional de Justiça, se não fosse o Exame da Ordem dos Advogados 

do Brasil para avaliar a qualidade dos bacharéis em Direito, conferindo a autorização para o 

exercício da profissão, seríamos o país com a maior quantidade de advogados no mundo. 

Dessa maneira, apesar dos avanços, os programas de subsídios públicos do governo 

federal para instituições privadas têm contribuído para a ampliação do acesso ao ensino 

superior, mas, por outro lado, vêm incentivando também o crescimento do próprio setor 

privado de ensino universitário, o que pode estimular a propagação de cursos de baixa 

qualidade, onde não se realiza qualquer tipo de atividade de pesquisa ou extensão, ou de 

cursos que não atendem às reais necessidades de formação de profissionais em áreas 

estratégicas para o país.  

Em muitas instituições de ensino universitário, e não apenas nas privadas, o foco 

encontra-se apenas no ensino, sendo a pesquisa e a extensão bastante incipientes. No curso de 

Direito da URCA foi possível perceber isso, bastou-se observar que a quase totalidade dos 

alunos entrevistados afirmaram nunca ter participado de projetos de pesquisa ou de extensão 

durante a graduação. Dessa forma, ressalto mais uma vez a importância de termos retomado, 

mesmo que de forma bastante breve, o processo de construção histórica da Universidade no 

mundo e no Brasil, pois a partir dessa sucinta análise acredito que fica mais fácil 

compreendermos as raízes de muitos dos problemas que a universidade enfrenta hoje e a 

dificuldade de que ela possa eficazmente promover ideais compatíveis com a ética 

sustentável.  

4.2 A Universidade e a expressão “Ensino Superior” 

A consulta ao dicionário Michaelis
14

 nos informa que a palavra “superior” é utilizada 

para designar aquele que está mais alto em relação à outra coisa; que está acima de outro, que 

é melhor que outra pessoa ou coisa; que é de maior valor, que atingiu grau mais elevado, que 

não é vulgar; que é distinto, elevado, extraordinário, etc. 

O significado da palavra por si só já é capaz de demonstrar o elitismo que a expressão 

ensino superior remete. A ideia de superioridade é discriminatória e pressupõe sempre a 

existência de alguém que é menos, inferior. Nesse sentido, o ensino universitário serviria para 

diminuir, menosprezar e inferiorizar aqueles que não o possuem. Souza (1991, p. 1) defende a 

ideia de superioridade do ensino superior ao afirmar que: 

 

                                                             

14 Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa é um dicionário da Língua Portuguesa publicado no 

Brasil, pela editora Melhoramentos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Melhoramentos
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O real significado do termo “Ensino Superior” vai muito além do de ensino de 

terceiro grau, como ficou popularizado principalmente após as reformas das décadas 

de 60 e 70. O saber superior deve ser adquirido mediante o uso de codificações, 

sistemas, modelos e símbolos da semântica científica e, por isso, foge à praticidade 

do dia a dia e se reserva aos que disponham de condições especiais para abordá-lo. 

Por isso, como muitos querem, não pode ser democraticamente acessível a todos. É 

um ensino, por natureza, elitista, para uma minoria capacitada intelectual e 

culturalmente e não no sentido trivial de pessoas socioeconomicamente bem postas 

na comunidade. 

 

Essa concepção de ensino universitário foge inteiramente do compromisso com a ética 

sustentável que pressupõe o estímulo a relações baseadas na alteridade, respeito, igualdade e 

afetividade, exatamente o contrário do que a análise do termo “ensino superior” demonstra. 

 

É na dinâmica do relacionamento humano que os alunos aprendem e, 

simultaneamente, reaprendemos a ensinar. Na sala de aula, e para além dela, o 

aprendizado nasce do encontro autêntico entre as pessoas, e do relacionamento das 

pessoas com o conhecimento e os valores (PERISSÉ, 2012, p. 8). 

 

E é nesse encontro que o processo educativo tem chance de ser realmente sustentável, 

pois não menospreza ou inferioriza as pessoas. A finalidade do ensino universitário não pode 

ser elevar o status social de quem o cursou ou autorizá-lo a menosprezar qualquer outra forma 

de conhecimento que não o dito científico e promovido pela universidade. 

Se o ensino universitário pode ser chamado de superior que assim o seja por ser capaz 

de elevar a compreensão do aluno acerca dele mesmo, do mundo do qual faz parte, 

entendendo-se como parte do universo e, portanto, jamais detentor de um conhecimento 

absoluto. Que esse ensino seja superior por visar contribuir para a superação do egoísmo e 

promoção de saberes que não são tidos como os melhores ou os mais importantes, mas que 

sejam capazes de nos fazer viver da melhor forma possível. 

A sustentabilidade é exatamente esse caminho para que possamos viver melhor. Como 

nos ensina Gadotti (2012, p. 14): “[...] a sustentabilidade é, para nós, o sonho de viver bem; 

sustentabilidade é equilíbrio dinâmico com o outro e com o meio ambiente, é harmonia entre 

os diferentes”.  

Não haverá espaço para a promoção de um modelo sustentável de educação 

universitária se ela reflete apenas os princípios da sociedade capitalista predatória, excludente  

e capaz de inferiorizar todos os outros que não tiveram acesso a esse tipo de ensino, pois: 

 
Sustentabilidade [...] opõe-se a tudo que sugere desequilíbrio, competição, conflito, 

ganância, individualismo, domínio, destruição, expropriação e conquistas materiais 
indevidas e desequilibradas, em termos de mudança e transformação da sociedade 

ou do meio ambiente. Assim, em seu sentido mais generoso e amplo, a 

sustentabilidade significa uma nova maneira igualitária, livre, justa, inclusiva e 

solidária de as pessoas se unirem para construírem os seus mundos de vida social, 
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ao mesmo tempo em que lidam, manejam ou transformam sustentavelmente os 

ambientes naturais onde vivem e que dependem para viver e conviver (BRANDÃO, 

2008 apud GADOTTI, 2012, p. 136). 

 

A universidade deve estar para além da mera transmissão de conhecimentos formais 

previstos nas matrizes curriculares dos projetos políticos dos cursos. A universidade deve 

preocupar-se em não estar formando novos analfabetos, Sim, pois como descreve Perissé:  

 
Existem vários analfabetismos, todos de difícil combate: o analfabetismo stricto 
sensu e o funcional, o analfabetismo político, o analfabetismo afetivo, estético, 

científico, tecnológico, digital, ecológico, o analfabetismo financeiro [...] qualquer 

analfabetismo pode gerar receios e inseguranças, e, no limite, angústia e desespero 

(PERISSÉ, 2012, p. 25). 

 

Dentre todos esses tipos de analfabetismo, o autor acima citado considera o 

analfabetismo existencial o mais nocivo de todos, pois esse “se verifica quando a pessoa não 

compreende sua própria dignidade e grandeza, não detecta as inúmeras possibilidades e 

capacidades que possui como existente humano” (PERISSÉ, 2012, p. 25). 

Um modelo educacional que não estimula a valorização do ser, princípios éticos, 

respeito à vida, além de não estar alinhado a um processo de educação sustentável, contribui 

também para que os alunos terminem como analfabetos existenciais, ou seja, pessoas capazes 

de repetir fórmulas e teorias para as quais foram treinadas a decorar, mas incapazes de encarar 

a própria realidade e contribuir para a mudança de sua realidade local. 

 
O analfabeto existencial, não sabendo ler e interpretar sua própria realidade, também 

não se lança no jogo da realidade, não mergulha no rio da vida, não participa de 

vários processos importantes. [...] Despreparado para conversar sobre muitos e 

importantes temas, o analfabeto existencial não sabe ler a si mesmo, não compreende 

o texto da sua presença no contexto da sociedade e no mundo, torna-se em muitos 
aspectos uma pessoa indiferente e insensível, e acaba se tornando vítima perfeita 

dos espertos manipuladores (ibidem., p. 26). 

 

Para Boaventura de Sousa Santos, o papel meramente utilitário da universidade no 

sentido de ser a entidade responsável para criar condições de ingresso no mercado de trabalho 

e atingir sucesso nesse mercado está retirando da formação universitária sua preocupação 

humanista, o que agrava ainda mais o processo de reprodução de analfabetos existenciais. 

 
Para além de certo limite, esta pressão produtivista desvirtua a universidade, até 

porque certos objetivos que lhe poderiam estar mais próximos têm sido esvaziados 

de qualquer preocupação humanista ou cultural. É o caso da educação permanente, 

que tem sido reduzida à educação para o mercado permanente (SANTOS, 2008, p. 

25). 
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A expressão “ensino superior” revela muitas vezes essa formação desvinculada da 

preocupação humanista, por isso será evitada ao longo desta dissertação, tendo em vista a 

crença de que nenhuma forma ou grau de ensino é superior a outra e que a educação deve ser 

instrumento de libertação e não de criação de instrumentos de exclusão e inferiorização do 

outro. 

Para Freire (1999), a educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é a 

prática da dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do 

mundo, assim também a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens. 

É preciso que toda expressão que denote elitismo no conhecimento dito como científico 

seja evitada, numa tentativa de investirmos em um modelo educacional que seja capaz de 

colocar a solidariedade, a paz, o encontro e a vida no cerne das discussões. 

A conquista de títulos acadêmicos que garantem maior privilégio e status social não 

deve aparecer como uma das principais ambições dos universitários, mas sim o fomento ao 

debate, a crítica, a reflexão e a produção de novos conhecimentos capazes de permitir uma 

vida mais justa e equilibrada. 

 
[...] urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos fundamentais, 
como respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos 

pássaros, à vida dos rios e florestas. Não creio na amorosidade entre mulheres e 

homens, entre os seres humanos, se não nos tornamos capazes de amar o mundo 

(FREIRE, 2000, p. 66-67) 

 

A expressão “ensino superior” visa demonstrar que a qualidade do ensino em uma 

instituição do porte de uma universidade é o mais elevado de todos os outros exatamente 

porque é a partir da formação universitária que o aluno deixa o papel de discente e assume o 

papel de profissional. Nesse sentindo, a importância da universidade resume-se apenas ao 

papel de treinamento para o exercício de determinada profissão, esquecendo-se de seu 

primordial compromisso com a criação e renovação do conhecimento. 

A partir da década de 1990, a formação de profissionais nessa universidade operacional 

resume-se à transmissão rápida de conhecimentos, habilitação rápida para graduados que 

precisam entrar rapidamente no mercado de trabalho: busca-se restringir o papel da 

universidade ao treinamento, adestramento (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 170).  

A universidade, exatamente como a empresa, está encarregada de produzir 

incompetentes sociais, presas fáceis de dominação e da rede de autoridades [...] tanto menos 

se deve ensinar e tanto menos se deve aprender (CHAUÍ, 2001, p. 55). Esse tipo de ensino 

universitário em muito colabora para a proliferação de novos analfabetos existenciais.  
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O analfabeto existencial desconhece, com a devida amplitude e com a devida 

profundidade, sua condição de ser político (homo politicus), de ser que cria coisas 

valiosas (homo faber), de ser linguístico (homo loquens), de ser cultural (homo 

culturalis), de ser religioso (homo religiosus) etc.; não faz a menor ideia do quanto 

se transformaria (pois venceria alienações e encontraria caminhos e rumos 
inovadores), caso quebrasse esses tabus e dispusesse a pensar com rigor (PERISSÉ, 

2012, p. 26). 

 

O ensino universitário realmente comprometido com a ética sustentável deve estar 

alinhado à formação de sujeitos críticos e éticos cientes de sua capacidade de alterar o status 

quo social, pessoas cientes de que não são melhores nem piores do que ninguém por possuir o 

dito grau de “ensino superior”.  

Esses sujeitos, acima de tudo, devem ter compromisso com a humildade e com a 

possibilidade de produzir, reproduzir ou desconstruir conhecimentos de forma a melhorar a 

sua própria vida e a da sociedade na qual se inserem numa clara alusão ao sonho de bem viver 

de Moacir Gadotti. 

Não é justo taxar as pessoas em superiores ou inferiores levando em consideração 

qualquer critério que seja. Toda vida humana é preciosa, rica, complexa. Não podemos tolerar 

um tipo de formação universitária em que o discente é estimulado a acreditar que depois que 

concluir o curso de graduação será melhor, mais importante ou terá maior conhecimento do que 

as demais pessoas que não tiveram oportunidade ou não desejaram ingressar na Universidade. 

Atrelar o grau de ensino ao valor ou importância que a pessoa pode ter na sociedade é 

exatamente o que não devemos promover se desejamos viver numa sociedade menos 

competitiva e excludente. Não podemos permitir que as titulações acadêmicas sejam pretexto 

para humilhar ou menosprezar o outro. O doutor não pode se imbuir do sentimento de 

superioridade em relação ao mestre, nem o mestre em relação ao especialista, nem o 

especialista em relação ao graduado, e nem o graduado em relação às pessoas que não têm o 

grau de ensino universitário. 

A educação não deve servir para criar castas, categorias de pessoas inferiores e 

superiores em razão das titulações obtidas na vida acadêmica. O cenário educativo deve ser o 

espaço do encontro, da partilha, da ideia do constante aprendizado e de que todos, educados e 

educadores, aprendem juntos. Por isso, para Freire (2013, p. 96), “ninguém educa ninguém, 

como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo”. 

E esse processo educativo perdura a vida inteira, pois o ser humano está em constante 

processo de construção e transformação. O homem deseja sempre ser mais, como nos ensina 



 70 

Freire, e o ideal é que esse ser mais se reflita na preocupação com a sua própria humanização: 

ser mais ético, mais feliz, mais responsável, mais amoroso, mais solidário e não apenas 

preocupar-se em ser mais rico, mais importante, melhor que as outras pessoas. 

“Esta busca do ser mais, porém, não pode realizar-se no isolamento, no 

individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires, daí que seja impossível dar-

se nas relações antagônicas entre opressores e oprimidos” (id. ibid., p. 105). 

Não pode haver encontro onde as pessoas não se veem como iguais, onde alguém 

entende que o seu conhecimento e seus saberes valem menos ou são menos importantes do 

que os de outra pessoa. Agindo assim, estabelecemos relações antagônicas, criamos 

opositores. De um lado, temos os ditos intelectuais, dotados do conhecimento científico, tido 

como verdadeiro; do outro, estão todos aqueles que não podem ou têm muito pouco para 

contribuir com o processo de construção do conhecimento, pois não atingiram ainda um nível 

superior de ensino, seu conhecimento ainda não é técnico e eles não estão adequados às regras 

do conhecimento científico, sendo, portanto, inferiores. Afinal, se existe um ensino superior é 

porque algum ou alguns outros tipos de ensino são inferiores. 

Sobre isso mais uma vez recorro a Freire: “Como posso dialogar, se me admito como 

um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, meros “isto”, em quem não 

reconheço outros eu? Como posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de homens 

puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são “essa gente”, ou 

são ‘nativos inferiores’?” (FREIRE, 2013, p. 111). 

No caso do ensino superior, cabe a pergunta: é superior a que ou a quem? É justo 

menosprezar o ensino infantil, fundamental e médio, classificando-os como inferiores em 

relação ao ensino universitário? Existem conhecimentos mais importantes e superiores aos 

demais? Esse tipo de ideia não contribui para desumanizar o conhecimento? 

A educação para o desenvolvimento sustentável não pode ser desumanizadora, por 

isso acredito que todas essas reflexões têm grande pertinência perante o objetivo maior desta 

dissertação, que é tentar compreender como a universidade pode contribuir para a promoção 

da sustentabilidade, no caso específico desta pesquisa, como o curso de Direito da 

Universidade Regional do Cariri (URCA) pode gerar ou estimular atitudes concretas capazes 

de diretamente promover melhoria na qualidade de vida das pessoas, justiça distributiva, 

ampliação do processo de construção da cidadania, participação das pessoas no processo de 

desenvolvimento, entre outros aspectos, contribuindo sobremaneira com o desenvolvimento 

sustentável do Cariri. 
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A educação sobre o desenvolvimento sustentável refere-se à tomada de consciência, 

à discussão teórica, à informação e aos dados sobre o desenvolvimento sustentável; 

a educação para o desenvolvimento sustentável refere-se a como utilizar a educação 

como meio para construir um futuro mais sustentável. Trata-se, portanto, de ir além 

da discussão teórica (GADOTTI, 2012, p. 67). 

 

Quando analisamos a denominação “ensino superior”, podemos perceber pelas 

questões já abordadas que esse termo pode denotar elitismo, arrogância e preconceito com 

relação a outros níveis de ensino. 

É evidente que reconhecemos o valor cultural e histórico dessa denominação e que 

também não a consideramos culpada e única responsável por todos os problemas do universo 

universitário, afinal, se mudássemos apenas o nome, mas permanecêssemos praticando os 

mesmos atos que vão de encontro à educação para a sustentabilidade, continuaríamos com os 

mesmos problemas. Porém, evitar essa expressão ao longo desta dissertação é uma escolha 

que denota uma tentativa de desligar a universidade de qualquer denominação que possa não 

contribuir para uma forma de ensino dialógica, amorosa e humilde. 

 

4.2.1 Ética, moral e interdisciplinaridade no ensino universitário 

 

Seria impossível pensar em educação para o desenvolvimento sustentável e não refletir 

sobre a questão ética/moral que envolve o tema, por isso o fazemos agora. 

 
Pelo menos desde o pós-Segunda Guerra Mundial, tem havido notáveis reflexões 

sobre os limites éticos que confrontam com o desenvolvimento científico, apontando 

para a fragilidade e as limitações da postura estritamente disciplinar. O físico Jacob 

Bronowski, ativo pesquisador do Projeto Manhattan, que produziu a bomba jogada 

em Hiroshima, é protagonista de um questionamento pioneiro e exemplar em 

relação à responsabilidade dos cientistas quanto ao uso dos conhecimentos que 

ajudam a gerar. Numa época em que ainda não se ouviam ponderações dessa 

natureza, chamou a atenção para o imperativo de estabelecer limites éticos ao 

desenvolvimento científico (BURSTYN, 2001, p. 13). 

 

A relevância conferida à ética na produção do conhecimento científico está diretamente 

relacionada à compreensão de que o conhecimento produzido pode se revelar perigoso e gerar 

prejuízos ambientais, econômicos, políticos, sociais, culturais, etc. É necessário que a produção 

científica aconteça com responsabilidade, obedecendo a exigências mínimas que sejam 

capazes de garantir o respeito à dignidade e integridade da natureza e de todos os seres vivos.  

Além disso, é importante também que a produção da ciência respeite valores 

reconhecidos pela sociedade como importantes para relações de vida harmônicas, pacíficas e 
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justas. É importante a obediência a regras de conduta que objetivam uma vivência plena para 

o Homem. 

Quando a ética tem espaço no ambiente de ensino universitário ou em qualquer outro 

ambiente de ensino, torna-se claro que há um compromisso com o aluno que está muito além 

da preparação técnica e profissional, pois a presença do elemento ético no processo de ensino-

aprendizagem contempla também a formação humana. 

A ideia de que o conhecimento deve ser cada vez mais especializado fez com que 

discussões éticas acontecessem cada vez menos dentro dos muros da universidade. A 

excessiva preocupação com o ingresso dos alunos no mercado de trabalho não permitiu que 

houvesse tempo para discussões éticas e morais. O espaço para o debate, crítica e formação 

cidadã ficou, portanto, bastante comprometido. 

 
[...] do ensino universalista, clássico e abrangente, típico do início do século atual, 
passamos à segmentação e especialização, preparando jovens para um mercado de 

trabalho compartimentado e restrito. Com isso, ganhamos em eficiência (no que se 

afere com indicadores mensuráveis). Mas perdemos o rumo. São cada vez mais 

opacos os objetivos e fins maiores de tal esforço. Perdemos a visão de conjunto. E, 

mais grave, o espírito crítico e a consciência da necessidade, da utilidade, e 

principalmente, das implicações do uso de cada saber específico, ao ser encaixado 

em um mosaico mais amplo de saberes (BURSTYN, 2001, p. 167). 

 

Precisamos que alunos e professores tenham sim um norte, não podemos navegar sem 

rumo, sem limites ou diretrizes. Não somos robôs e não podemos ser frios como máquinas. 

Todas as nossas decisões envolvem um processo de escolhas que passam por um juízo de 

valor e podem gerar consequências positivas ou negativas tanto no âmbito individual quanto 

coletivo. É importante que o estudante universitário tenha espaço para reflexão em seu 

processo de formação. Afinal, o que é o conhecimento técnico sem a sensibilidade? De que 

adianta o advogado conhecer uma imensa quantidade de leis, doutrinas e jurisprudências e 

não estar comprometido com a justiça? De que adianta ser juiz e não ter sensibilidade para 

reconhecer a miséria e degradação de um acusado que muitas vezes é mais vítima do que 

algoz da sociedade? De que adianta conhecer e não entender, não refletir e não criticar, 

garantindo vida e atualidade aos conhecimentos? 

 
A condição de existência da responsabilidade é o poder causal do agente 

relativamente às consequências de seus atos. Essa responsabilização ainda é apenas 

formal. Sua dimensão propriamente ético-moral surge com a tomada de partido do 

sentimento pelo bem em si, inerente à coisa em seu finalismo próprio, e como ele 

comove o sentir e envergonha o egoísmo do poder (JONAS, 1979, p. 175 apud 

BURSZTYN, 2001, p. 167). 
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É preciso que os alunos sejam estimulados a perceber a importância da responsabilidade 

dos saberes aprendidos para que esse conhecimento seja utilizado em prol do seu 

engrandecimento pessoal e da sociedade. Caso contrário, mesmo que estejam previstas 

disciplinas nas matrizes curriculares dos cursos de graduação relacionadas à ética, os alunos 

poderão encará-las como disciplinas sem importância, que só servem para completar a carga 

horária obrigatória do curso. 

Cada aula é uma nova batalha na tentativa de estimular os alunos a refletirem sobre o 

assunto. Para complementar o discurso teórico, é importante analisar em sala de aula casos 

concretos que repercutiram na sociedade (polêmicas envolvendo corrupção, quebra de sigilo 

de informações de empresas, assédio moral e sexual no trabalho, entre outros), a fim de que os 

discentes percebam que falar em ética e moral é falar do nosso dia a dia, dos valores que a 

sociedade entende como relevantes. Tratar da questão ética/moral é preocupar-se com uma 

sociedade em que se possa viver melhor. 

Uma grande alegria como professora é perceber que, ao final do semestre, a disciplina 

teve importância na vida dos alunos e que os debates acalorados em sala de aula continuaram 

em casa ou com a família, e até mesmo na rua, com os amigos, ou no ambiente de trabalho 

daqueles que já estão inseridos no mercado. 

Nesse semestre, uma aluna disse algo que não pude esquecer. Ela afirmou que a 

sociedade cobra que os jovens sejam cada vez mais responsáveis e éticos, mas ela mesma não 

sabia muito bem o próprio significado da palavra ética e nunca tinha tido um espaço onde 

pudesse discutir isso. Então, como poderia ser ética? Ela arrematou dizendo que, no Brasil, 

grande parte da sociedade enxerga o ganho fácil de benefícios ou bens materiais e a 

capacidade de ludibriar alguém para conseguir vantagem como atitudes positivas, sinônimos 

de “esperteza”, e que, por isso, se torna muito difícil ser ética porque, se por um lado, não 

existe discussão teórica para embasar o assunto, por outro, os exemplos do dia a dia também 

não são capazes de estimular o apreço e respeito pela ética. 

O ensino universitário deve ser, portanto, um dos lugares em que a ética tenha espaço 

para ser discutida. Essa é uma missão da universidade, caso queira contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do território em que se insere. Afinal, o que a sustentabilidade 

apregoa é uma mudança de juízos de valores, a substituição do consumismo pelo racionalismo 

das necessidades, do egoísmo pela solidariedade, da frieza pelo afeto, da indiferença pela 

alteridade, etc. Nesse caminho, a promoção da sustentabilidade passa por uma mudança de 

valores que só pode ser promovida por meio de uma reflexão ética em que a vida é o centro 

das atenções. 
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Desde uma tal perspectiva, podemos conceber o desenvolvimento sustentável como 

uma proposta que tem em seu horizonte uma modernidade ética, não apenas uma 

modernidade técnica. Pois o princípio ‘sustentabilidade’, implica incorporar ao 

horizonte da intervenção transformadora do ‘mundo da necessidade’ o compromisso 

com a perenização da vida (BURSTYN, 2001, p. 167). 

 

Por essa razão esta pesquisa deu bastante importância à questão ética na formação 

universitária dos bacharéis em Direito da Universidade Regional do Cariri (URCA). Nos 

encontros realizados e nas entrevistas aplicadas tentamos perceber se a discussão ética é ou 

não uma realidade no curso de Direito da URCA e qual importância é conferida a ela. Nesse 

sentido, cumpre que sejamos mais específicos e abordemos os principais conceitos e 

discussões relacionadas à ética, considerando que essa compreensão será fundamental para a 

análise dos dados da pesquisa. 

 

4.2.2 Afinal, o que é ética? 

 

A ética é comumente definida por muitos filósofos como a arte do bem viver. O bem 

viver a que os filósofos e demais estudiosos do assunto se referem é o viver de forma 

harmônica, pacífica, justa, tranquila e respeitosa. 

Para o senso comum, muitas vezes o estudo da ética e da moral acaba sendo associado 

a questões religiosas. Afinal, a preocupação com o certo e o errado, o justo e o injusto, o belo 

e o feio são dotados de muita subjetividade e, por isso, não seriam compatíveis com a 

objetividade exigida no âmbito acadêmico, quando no campo das religiões reflexões desse 

tipo são constantes. 

A palavra ética tem origem etimológica grega, o ethos era utilizado pelos gregos para 

definir o modo de ser ou caráter do sujeito. As primeiras discussões sobre ética surgiram a 

partir do momento em que o homem reconheceu que não é apenas matéria, mas também alma 

e espírito. Essas ideias foram desenvolvidas especialmente por Platão e Aristóteles e 

constituem a base do estudo da Ética. 

Para Platão e Aristóteles, o Homem precisa libertar-se da matéria para contemplar o 

que é realmente o Bem. Para esses filósofos, o Homem não pode atingir a perfeição sozinho, 

ele precisa de regras determinadas pelo Estado para que possa se aproximar da perfeição. Por 

essa razão, a ética está sempre relacionada à ideia do coletivo, pois o homem só se realizaria 

na comunidade. 
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A Ética de Aristóteles, assim como a de Platão, é muito relacionada à filosofia 

política. Para Aristóteles (como para Platão, seu mestre), o Ser humano consegue realizar o 

seu fim último, que é a felicidade, somente na comunidade social e política.  

 
O Ser humano enquanto tal só pode viver na cidade ou polis; é, por natureza, um 

animal político, ou seja, social. Somente os deuses ou os animais não têm 
necessidade da Comunidade política para viver; o Ser humano, entretanto, deve 

necessariamente viver em sociedade. Por conseguinte, não pode levar uma vida 

moral como indivíduo isolado, mas como membro da Comunidade. Por sua vez, 

porém, a vida moral não é um fim em si mesmo, mas condição ou meio para uma 

vida verdadeiramente humana: a vida teórica na qual consiste a felicidade 

(VÁSQUEZ, 1982, p. 241) 

 

Ao longo dos séculos a Ética foi se revelando, portanto, como a parte da Filosofia que 

se dedica ao estudo do conjunto de normas ou mandamentos aceitos pela coletividade como 

necessários para uma vida harmoniosa, que permita ao Homem viver bem tanto na vida 

pública como na vida privada. Em outras palavras, a ética é uma reflexão sobre o valor das 

ações sociais consideradas tanto no âmbito coletivo como no âmbito individual.  

É preciso que o homem aprenda a controlar seus instintos e se comporte em sociedade, 

conforme os modelos de comportamento entendidos como corretos. “Na verdade o ser 

humano não nasce moral, o seu processo educativo é que vai ensiná-lo a agir conforme as 

regras da sociedade a que pertence. Como ninguém nasce moral – mas torna-se moral – é 

preciso todo um esforço de construção do sujeito ético, empreitada que nem sempre atinge os 

níveis necessários de amadurecimento” (ARANHA, 2005, p. 216).  

Dessa maneira, resta evidente que ética e moral não se confundem. Enquanto a ética se 

traduz no conjunto de valores coletivamente compreendidos como corretos por um grupo 

social, a moral é individual e corresponde aos valores considerados como corretos para uma 

determinada pessoa. 

 
A moral responde a pergunta: O que devo fazer? É o conjunto dos meus deveres, 

em outras palavras, dos imperativos que reconheço legítimos – mesmo que, às 

vezes, como todo o mundo, eu os viole. É a lei que imponho a mim mesmo, ou que 

deveria me impor, independentemente do olhar do outro e de qualquer sanção ou 

recompensa (ARANHA, 2005, p. 218). 

 

Quando falamos em ética sustentável, portanto, estamos nos referindo ao resultado de 

uma reflexão sobre os princípios capitalistas que vêm regendo a sociedade. Ao compreendê-

los como negativos para um “bem viver”, a ética sustentável exige mudança de 

comportamento e de valores e aponta para uma nova forma do Homem encarar a vida. A ética 

sustentável não reconhece muitos dos valores da sociedade contemporânea como válidos e 
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por isso prega uma urgente mudança que nos torne menos egoístas, consumistas e 

destruidores. 

A ética sustentável convida a humanidade a ter um novo olhar sobre o estilo de vida 

que levamos, visando à humanização das nossas relações. É um resgate de valores que 

convida o homem a desapegar-se do dinheiro, do poder, dos excessos e conferir mais valor à 

sua própria vida e ao lugar onde ele vive. 

 
Um dos equívocos de uma concepção ingênua do humanismo está em que, na ânsia 

de corporificar um modelo ideal de ‘bom homem’, se esquece da situação concreta, 

existencial, presente dos homens mesmo. ‘O humanismo consiste (diz Furter) em 

permitir a tomada de consciência de nossa plena humanidade, como condição e 
obrigação: como situação e projeto’ (FREIRE, 2013, p. 117). 

 

É fundamental, portanto, que a ética tenha espaço em todo processo educativo. É 

preciso que o aluno avalie o valor dos conhecimentos adquiridos, consiga enxergar o que é 

bom e mau e exercite sua capacidade de criticar e não concordar com aquilo que fere a sua 

moral. 

É preciso conferir valor aos conteúdos ministrados. É preciso que seja dado aos alunos 

um direcionamento dentro do seu processo de aprendizado. Isso garante inclusive maior 

responsabilidade em relação ao que é aprendido. A reflexão ética deseja que por mais que o 

aluno saiba que determinado comportamento não é ilegal, ele não o adote se a conduta for 

imoral ou prejudicial do ponto de vista individual ou coletivo. 

“Viver eticamente não significa apenas obedecer às regras e às leis impostas, por mais 

justas que sejam. Descobrir o sentido da vida é, aqui, um passo fundamental em nossa 

formação como docentes, líderes sociais e como seres humanos” (PERISSÉ, 2012, p. 78).  

Assim, todo conhecimento que provoca destruição, desigualdade, discriminação, 

desamor, deveria ser desconsiderado pelo discente que, ao realizar uma reflexão ética, 

compromete-se com o melhor para ele e para a sociedade, afastando-se de comportamentos 

egoístas e predatórios. 

No que tange a esta pesquisa, coube-nos investigar, junto aos discentes do nono e 

décimo semestres do curso de Direito da URCA, dos turnos vespertino e noturno, em que 

medida eles consideram que a sua formação universitária ampliou ou não sua capacidade de 

reflexão ética, ou seja, em que medida esses sujeitos consideram que foram estimulados no 

ambiente universitário a adotar um posicionamento crítico diante dos conteúdos ministrados e 

avaliá-los como sendo corretos ou errados, justos ou injustos, bons ou maus, etc. 
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As perguntas feitas a eles nas rodas de conversa eram as seguintes: durante o curso de 

Direito da URCA, quantas vezes você considera que foi convidado a refletir sobre justiça e 

injustiça, certo e errado, bondade e erro, bem e mal ou outras reflexões semelhantes? Algum 

conteúdo ministrado ao longo do curso incluiu a discussão ética e/ou moral? Você considera 

que ética e moral foram assuntos relevantes e permanentes durante a graduação em Direito? 

Você considera que o tema ética/moral é relevante para a formação do bacharel em Direito? 

Como veremos no capítulo dedicado à apresentação dos dados desta pesquisa, as 

respostas dos alunos indicaram que a maioria considera que a discussão ética aconteceu de 

forma muito tímida ou não aconteceu durante a graduação em Direito na URCA, mas todos 

concordavam que a ética é de suma importância para a formação universitária. 

A minha preocupação enquanto pesquisadora foi tentar identificar quais valores foram 

disseminados entre os alunos, ao longo do curso, que contribuíram para a sua própria 

humanização e aperfeiçoamento enquanto pessoas, pois o mero treinamento para o mercado 

de trabalho não abrange essa discussão ética e isso costuma produzir profissionais 

descomprometidos com a sociedade, por não terem o hábito de realizar juízos de valor e 

ponderar a valia de suas atitudes. 

A formação ética evita essa desumanização do ser humano, pois oferece um 

direcionamento ao conhecimento adquirido. O Homem é convidado a agir com sensibilidade e 

a utilizar o conhecimento científico de maneira a produzir bem-estar para ele e para toda a 

comunidade na qual se insere. Com a perspectiva ética, o conhecimento deixa de ter apenas o 

rigor e a racionalidade e passa a ter também limites, respeito pelo outro, busca pela melhor 

aplicação possível. 

Pensar com rigor é elaborar e compreender conceitos com a maior clareza possível. 

É assim que estruturamos um sistema pessoal de convicções, crenças, critérios, que, 

como seria de prever ao longo da nossa vida sofre alterações. Tais mudanças, 
contudo, não invalidam o fato de que este sistema deva consolidar-se no que tem de 

essencial e humanizador, servindo como imprescindível bússola existencial 

(PERISSÉ, 2012, p. 40).  

 

Não podemos continuar reclamando dos repetidos casos de corrupção, fraude, falta de 

solidariedade, etc., se não tomamos nenhuma atitude que seja capaz de mudar esse cenário. O 

profissional da área jurídica, como já exposto, tem muitas vezes sua imagem associada ao que 

existe de pior: mentira, capacidade de ludibriar, interesse em sempre “se dar bem”. Diante 

disso, a pergunta que nos cumpre fazer é: A formação dos bacharéis em Direito hoje no Brasil 

contribui para o reforço dessa imagem? Em que medida a universidade está estimulando ou 

combatendo a existência de profissionais assim? Existe espaço para tratar de ética e moral 
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dentro do ensino jurídico ou o foco são apenas os concursos públicos e as melhores estratégias 

de argumentação e retórica para vencer causas judiciais? 

Torna-se difícil cobrar dos bacharéis em Direito valores que a própria formação 

universitária não foi capaz de oferecer ou, mais agravante, contribuiu para que deixassem de 

existir, pois é comum que na universidade o aluno seja estimulado a agir como um 

“profissional”, quando, na visão de muitos professores, ser profissional significa deixar os 

sentimentos de lado e apelar apenas para a racionalidade. É como afirma Perissé (2012, p. 

77): 

  
[...] podemos trabalhar por uma educação humanizadora, que incentiva a cidadania, 

a consciência social, a luta pela justiça, ou podemos ser coniventes com uma 

educação que prestigia o ideal do domínio sobre os outros, estimula atitudes 

mesquinhas e interesseiras, que faz apologia do prazer egoísta. 

 

Em outras palavras, entendo que o autor considera que o modelo de educação adotado 

é fator determinante para o tipo de sociedade em que desejamos viver. A educação para a 

sustentabilidade deve, portanto, perpassar pela reflexão ética que permita mudanças de 

comportamento para a prática do bem viver.  

Não é a universidade que vai ensinar ao aluno o que é certo ou errado, correto ou 

incorreto, justo ou injusto, ao contrário, conceitos prontos e frios em pouco conseguem 

conquistar o aluno. A ideia é que a universidade seja um espaço em que os valores que fazem 

parte da vida possam ser discutidos e cada um descubra o sentido que cada conhecimento tem 

para promover paz, justiça, felicidade, e outras benesses. Nesse sentido, Perissé (2012) afirma 

que: 

 

Do ponto de vista pedagógico, o sentido da vida não pode ser imposto ou doado, 

vendido ou comprado. Não consta de uma fria bibliografia, não se aprende em aulas 

instrucionistas, em leituras compulsórias ou em extensas lições de casa [...] O pleno 

sentido de uma vida brota quando a pessoa se dedica a colaborar com os outros em 

busca de objetivos humanizadores, colocando em jogo todas as suas capacidades e 

talentos em nome de boas causas, e de modo especial, em nome do ideal da unidade 

(PERISSÉ, 2012, p. 40). 

 

Na educação para a sustentabilidade, o aluno deve ser empoderado de seu processo 

educativo e perceber que o conhecimento não está pronto, não é imutável e nem possui apenas 

uma aplicabilidade. Os conteúdos ministrados vão possuir maior efetividade na medida em 

que os alunos reconheçam a sua importância e os utilizem num sentido ético, ou seja, no 

sentido de garantir que esses conteúdos tenham compromisso com a maneira de viver em 

sociedade da maneira mais harmônica, pacífica e solidária possível. 
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A ética sustentável garante limites para as atitudes do ser humano, ela pode ser 

encarada como um sistema de freios para as atitudes egoístas, maldosas e que podem 

prejudicar o outro. Numa perspectiva ética nenhum conhecimento pode existir para prejudicar 

a natureza, os seres vivos e o semelhante porque o compromisso da ética é com os valores que 

garantam a dignidade da vida. 

Por essa razão não podemos mais viver um processo de educação universitária que 

prioriza apenas a técnica. Quantos cursos de graduação hoje no Brasil não preveem disciplinas 

de filosofia, sociologia, antropologia, etc., por que são cursos da área de exatas? Isso está 

errado! Os alunos têm que ter a chance de discutir temas como esses. Caso contrário, como 

podemos continuar reclamando que vivemos numa sociedade cada vez mais competitiva, 

excludente, egoísta, corrupta se o nosso próprio processo educativo é desenvolvido no sentido 

da permanência desse status quo? 

Não faz sentido que a Moral e a Ética não estejam inseridas na formação universitária, 

pois o ser humano vive constantemente em um processo de escolhas e essas estarão sempre 

orientadas por limites e valores que podem estar ou não comprometidos com uma sociedade 

mais justa, harmônica e solidária, ou seja, com a ética enfim. 

“O comportamento ético (saudável e inteligente, portanto) lida bem com os limites. 

Não os ignora nem os exacerba, não os elimina nem os transforma em tema central. Enfatizar 

demais a necessidade dos limites é [...] limitante. Demonizar os limites é vertiginoso” 

(PERISSÉ, 2012, p. 70). 

Superar a visão reducionista e mecanicista que ainda está impregnada na sociedade 

global implica em um novo modelo de educação, comprometido com uma concepção ética 

que priorize o respeito e a responsabilidade de todos com o futuro do planeta. A educação para 

a sustentabilidade exige de todos nós sensibilidade e resgate de valores.  

Como afirma Boff (2012, p. 153), “deste tipo de educação se deriva a dimensão ética 

de responsabilidade e de cuidado pelo futuro comum da Terra e da humanidade. Faz descobrir 

o ser humano como o cuidador de nossa Casa Comum e o guardião de todos os seres”. 

Como é profunda a relação da ética com a sustentabilidade, ela não poderia deixar de 

ter sido analisada ao longo desta pesquisa tanto por meio da revisão de literatura de autores 

que abordam o assunto, como também por meio das rodas de conversa e questionários 

realizados com os sujeitos da pesquisa. Afinal, acreditamos que a Universidade somente irá 

conseguir desenvolver um compromisso com a promoção da sustentabilidade na medida em 

que o processo de ensino-aprendizagem proporcionar a discussão e reflexão sobre a ética.  
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4.2.3 Interdisciplinaridade: um caminho para o compartilhamento de saberes  

 

Já foi dito nesta dissertação o quanto os problemas que enfrentamos nos dias atuais 

são complexos. Em decorrência disso, aos poucos a Academia vem reconhecendo, com certa 

dificuldade, a importância de integrar os conhecimentos, a fim de que os desafios do atual 

século tenham chance de serem resolvidos. 

Apesar de ter nascido generalista, a universidade foi ao longo do tempo abandonando 

esse caráter, típico de sua fase medieval, e foi se estruturando de maneira departamentalizada, 

disciplinada e específica. Sobre isso Bursztyn (2001, p. 56) ensina que: 

 
[...] os departamentos são as unidades operacionais “das universidades/fábricas”. 
Os professores são as ferramentas-agentes de uma “linha de montagem” (o 

currículo), mas ao mesmo tempo representam os produtos finais de tal linha. Na 

operacionalização departamental dos currículos/linhas-de-montagem os estudantes 

são a matéria prima a ser transformada, cujo estado futuro é espelhado diante deles 

nas figuras dos professores, como ferramentas preparadas para produzir cérebros 

para profissões específicas.  

 

O tema sustentabilidade, no entanto, só é possível de ser estudado através de uma 

visão interdisciplinar, tendo em vista que nenhuma área do conhecimento sozinha poderá 

mostrar-se capaz de abarcar a pluralidade de questões que envolvem o tema. 

Ainda na concepção de Bursztyn (2001, p. 12), “a aproximação da Universidade em 

relação aos elementos contidos no tema desenvolvimento sustentável não é tão recente quanto 

à consagração do conceito, que é da segunda metade da década de 1980”. 

O ingresso da interdisciplinaridade no ambiente universitário é coincidente com o 

início dos estudos acadêmicos sobre Planejamento (planejamento urbano), Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente, e é relativamente recente, ou seja, apenas há cerca de 60 anos 

essa nova visão integradora e compartilhadora de saberes vem sendo reconhecida no ensino 

universitário. 

E é exatamente por ser um conceito novo que a interdisciplinaridade enfrenta muita 

resistência no ambiente universitário, seja pelo grande enraizamento institucional, corporativo 

e burocrático que permeia todo o modelo disciplinar de ensino, seja pela dificuldade quase 

que intrínseca do homem capitalista em dividir, partilhar e cooperar, já que o modelo 

interdisciplinar depende da adoção dessas atitudes em relação aos saberes. 

 
A sintonia da Universidade com temas associados ao meio ambiente e à qualidade 

de vida das futuras gerações só tem crescido. Entretanto, a relação do meio 

acadêmico institucionalizado com esse tipo de tema é muito difícil. A organização 

departamentalizada valoriza as especialidades e é avessa a visões interdisciplinares. 
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Toda a estrutura de fomento, avaliação, reconhecimento e validação de mérito das 

atividades de desenvolvimento científico e tecnológico no meio acadêmico está 

orientada para os cortes das ‘áreas do conhecimento’ e suas respectivas ‘disciplinas’. 

E, por outro lado, também os pesquisadores foram se organizando em torno de 

associações corporativas disciplinares (BURSZTYN, 2001, g. 13). 

 

No contexto interdisciplinar é possível promover o encontro entre as pessoas e os 

saberes. Interdisciplinaridade não significa abrir mão do conhecimento adquirido para aceitar 

o do outro, o que acontece na verdade é uma troca bastante rica em que um estudioso/ 

pesquisador tem oportunidade de conhecer temas, princípios, objetivos que não fazem parte da 

sua área e proporcionar o mesmo para estudiosos/pesquisadores de outras áreas do saber 

distintas da sua. 

No contexto interdisciplinar não existem saberes mais importantes ou melhores do que 

outros, pois todos são igualmente relevantes para o processo criativo de produção do 

conhecimento. Por conta disso, as relações desenvolvidas não são de dominação ou 

manipulação, mas sim de respeito às diferenças.  

Na verdade, a realidade é entendida como um todo plural e dinâmico em que todas as 

áreas do conhecimento têm plena condição de contribuir para a melhor compreensão umas das 

outras. Mais uma vez recorro aos ensinamentos de Gabriel Perissé, que ao discorrer acerca da 

ideia de respeito entre os seres humanos nos proporciona uma lição de vida ao afirmar que: 

 
Devemos aprender a penetrar no âmago de cada realidade, seja uma realidade 

interna (minhas emoções, meus pensamentos, minhas memórias, meus sonhos [...]), 

seja uma realidade externa. E fazê-lo de modo não violento. Corremos sempre o 
perigo de ser arrastados pela libido dominandi, esse desejo de dominar as pessoas, 

dominar a situação, manipular as coisas do modo que melhor nos convenha. O 

objetivo é bem outro. Vamos penetrar respeitosamente em cada realidade, com o 

cuidado de quem aceita essas realidades para poder compreendê-las o melhor 

possível (PERISSÉ, 2012, p. 29). 

 

A visão acima exposta é extremamente necessária para a construção de um contexto 

interdisciplinar na universidade, pois de nada adianta que a interdisciplinaridade seja imposta, 

mas sim que ela seja assimilada e naturalmente adotada pelos estudiosos/pesquisadores.  

Quando a sustentabilidade virou modismo e passou a ser palavra de ordem para editais 

de projetos do governo, projetos de pesquisa, extensão, etc., o termo “interdisciplinaridade” 

acabou também sendo bastante adotado, já que é intrínseco ao ideal sustentável. No entanto, 

muitos trabalhos e pesquisas que se dizem interdisciplinares na verdade carregam apenas esse 

nome em seu bojo para obedecerem a requisitos impostos e não por realmente acreditarem ou 

terem desenvolvido o conceito. 
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A interdisciplinaridade é promotora de sustentabilidade na medida em que é possível 

perceber seu compromisso com um valor fundamental para a ética sustentável, que é a 

generosidade, já que esta pressupõe a colaboração de todos em torno de um objetivo maior em 

comum. A generosidade nesse caso se caracteriza pela partilha de conhecimentos e pelo 

intuito de conjuntamente encontrar respostas para os problemas do território em que o 

Homem estiver inserido, para que todos possam viver de modo mais pleno. Sobre isso é 

relevante a lição de que 

  
[...] a generosidade não subestima ninguém. No mundo da educação, generosidade 

leva à colaboração de todos com todos na busca de conhecimento para todos. O 

conhecimento é a finalidade maior de cada um e do grupo. [...] A generosidade é 

um valor crucial para a Pedagogia do Encontro, na medida em que permite o 
desenvolvimento de um projeto educativo e humanizador. A generosidade e outros 

tantos valores (a sinceridade, a veracidade, a honestidade, a gratidão, a cordialidade, 

o respeito, a amizade, a responsabilidade, a justiça etc.) oferecem novas 

possibilidades de encontro (PERISSÉ, 2012, p. 58). 

 

Resta patente, dessa forma, que o ideal de generosidade previsto na pedagogia do 

encontro se ajusta perfeitamente ao modelo de educação para a sustentabilidade, pois é no 

reconhecimento de valores como esses, capazes de humanizar o conhecimento, que a 

sustentabilidade é capaz de prosperar. Para Boff (2012, p. 50), a generosidade é uma pilastra 

indispensável para o desenvolvimento sustentável, pois “sem ela nenhum desenvolvimento 

guardará rosto humano”.  

A ideia de que todos os conhecimentos são importantes e merecem ser compartilhados 

é extremamente relevante também por permitir que reconheçamos que nenhum conhecimento 

pode ser tido como totalmente verdadeiro ou absoluto, pois sempre estará em relação de 

interdependência com os demais. Essa noção abala qualquer perspectiva arrogante e 

individualista que justifique a necessidade de estudo apenas de uma única área específica da 

ciência. Dentro da perspectiva de uma educação para a sustentabilidade, tal preceito é 

fundamental, pois a esse tipo de educação depende de uma visão orgânica e abrangente da 

realidade. 

“A cosmovisão moderna (conjunto de crenças, utopias, ideias e visões do universo e 

do ser humano) perdeu a visão de totalidade em benefício das partes. Não se dá conta de que 

as partes são partes de um todo, vale dizer, que a árvore é parte da floresta” (BOFF, 2012, p. 

71). 

Talvez, muitos dos problemas enfrentados pela humanidade hoje encontrem nessa visão 

distorcida (compartimentalizada) do conhecimento sua razão de existência, pois ao separar as 
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várias partes que integram um todo complexo podemos estar enxergando apenas a superfície e 

deixando de nos aprofundar no que realmente é importante para encontrarmos soluções.  

 
Cada saber é saber de uma parcela do todo. Há os que estudam apenas as rochas; 

outros oceanos, e outros florestas, o sol, as galáxias etc. Esquece-se que tudo forma 

um todo orgânico e sinfônico: o universo dos seres, todos inter-retro-relacionados. 

Eles não se regem por relações mecânicas de causa e efeito, mas por um conjunto 

complexo de fatores que se influenciam mutuamente, realimentam-se e coevoluem. 

Desta fragmentação do real nasceram as ciências específicas pelas quais se sabe 

cada vez mais sobre cada vez menos (id. ibid., p. 71 – grifos nossos). 

 

Se quisermos construir uma sociedade sustentável é urgente que mudemos nosso olhar 

e nos percebamos como membros de um imenso organismo vivo que a cada minuto passa por 

novas transformações. A vida não é feita apenas de momentos ruins ou bons, ninguém é igual 

a ninguém, nenhum dia será igual a outro, então já é chegado o momento de pararmos de 

continuar analisando a vida como se ela fosse uniforme, linear e neutra, porque isso não 

corresponde à verdade. 

Urge mais do que nunca que essa mudança de pensamento aconteça diante da atual 

sociedade globalizada e com relações humanas cada vez mais complexas, tecnológicas e 

diversas. Não podemos mais conceber um modelo educacional que não seja capaz de ser 

interdisciplinar e que proporcione ao aluno essa visão sistêmica da vida e da Ciência. 

Além disso, o processo educativo deve estar carregado de intencionalidade ética no 

sentido de agregarmos valores ao conhecimento que é produzido. A promoção da 

sustentabilidade depende de uma nova relação do homem com o planeta, pautada no respeito, 

na solidariedade, no afeto, na harmonia. Não é através de um modelo antropocêntrico de 

racionalidade científica que essas mudanças vão acontecer, mas sim dentro de uma lógica 

interdisciplinar e ética. 

 

Diante da degradação da vida em nosso planeta, chegamos a uma verdadeira 

encruzilhada entre um caminho tecnozoico, que coloca toda a fé na capacidade da 

tecnologia de nos tirar da crise sem mudar nosso estilo poluidor e consumista de 

vida, e um caminho ecozoico, fundado numa nova relação saudável com o planeta, 

reconhecendo que somos parte do mundo natural, vivendo em harmonia com o 

universo, caracterizado pelas atuais preocupações ecológicas. Fazemos escolhas! 

Nem sempre temos clareza delas. A educação carrega de intencionalidade nossos 

atos. Precisamos ter consciência das implicações de nossas escolhas. O processo 

educacional pode contribuir para humanizar o nosso modo de vida. Temos que 
fazer escolhas. Elas definirão o futuro que teremos (GADOTTI, 2012, p. 62). 

 

Foi nesse sentido de tentar descobrir quais escolhas foram feitas para o processo de 

formação dos bacharéis do curso de Direito da URCA que a pesquisa foi realizada. Uma das 

minhas principais preocupações enquanto pesquisadora foi tentar perceber se as atitudes 
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descritas pelos alunos que estão concluindo a graduação no curso demonstram ou não que 

houve escolha por um processo educativo comprometido com a ética sustentável. 

No que diz respeito à interdisciplinaridade, a grande maioria dos sujeitos da pesquisa 

afirmaram que não acreditam que o curso a esteja promovendo. Os alunos do nono e décimo 

semestre garantiram que estudaram as disciplinas separadamente, sem que acontecessem 

diálogos ou interações entre os diversos ramos do Direito estudados ao longo da faculdade. 

Além disso, os sujeitos da pesquisa afirmaram ser raras ou inexistentes as discussões 

que relacionassem o Direito a outros ramos do conhecimento, tais como Política, Psicologia, 

Economia, etc. Os entrevistados informaram ainda que quando cursaram as disciplinas 

zetéticas (tais como História do Direito, Sociologia do Direito, Filosofia do Direito, etc.) 

tiveram contato apenas com o que dizia respeito à área jurídica dessas disciplinas, não se 

atendo a conceitos gerais. 

No capítulo dedicado à análise dos dados da pesquisa falarei com mais profundidade 

sobre essas questões, mas antecipo desde já a minha preocupação com relação à formação 

extremamente disciplinar demonstrada pelos alunos, pois pelo que já foi exposto até aqui, a 

interdisciplinaridade é condição sine qua non para um processo educacional comprometido 

com a ética sustentável. 

O Direito por si só é um conhecimento profundamente interdisciplinar, pois enquanto 

conjunto de normas que visa estabelecer regras que permitam a convivência social justa, 

pacífica e harmônica, ele possui relação direta com todos os ramos da Ciência, por ser uma 

das bases da vida social. Além disso, como já discutido, não existem saberes que não possam 

se relacionar, portanto, é necessário que cada ramo do conhecimento científico seja sempre 

estudado levando em consideração a ideia de harmonia e unidade do conhecimento. 

É importante ressaltar também que o Direito vem acompanhando as mudanças sociais 

que estão permeando a sociedade brasileira nos últimos anos, prova disso são sentenças 

judiciais cada dia mais inovadoras. Apenas para citar alguns casos: reconhecimento de uniões 

estáveis de poliamor ou famílias simultâneas, reconhecimento de uniões estáveis homoafetivas, 

reconhecimento do direito de possuir o nome dos dois pais ou mães (biológicos e adotivos) na 

certidão de nascimento de menor, reconhecimento do direito de transexual concorrer às 

eleições de 2014 com nome feminino, etc.  

Todas essas novidades, que no Direito decorrem muitas vezes de ativismo judicial, 

resultam de uma análise profundamente interdisciplinar que enxerga o caso concreto não 

apenas do ponto de vista jurídico, mas também social, político, econômico, cultural, afetivo, 

psicológico, etc. Uma sociedade cada vez mais complexa exige que o Direito se ajuste a essa 
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realidade. Há muito tempo que o simples conhecimento da Lei não é capaz de trazer satisfação 

para as lides que chegam ao Judiciário. 

Como então um processo educativo que não prioriza a interdisciplinaridade pode 

formar bacharéis que estejam aptos a enfrentar esses novos desafios da área jurídica? 

Uma educação para a sustentabilidade é uma educação que passa pela constante 

atualização de conhecimentos, sem permitir que o aluno fique defasado em seu processo de 

formação, é também uma educação comprometida com um caminho ético que aponte para as 

soluções mais justas e equânimes possíveis, que seja capaz de formar pessoas comprometidas 

com o combate às mazelas sociais, ambientais, políticas e das demais áreas da vida. 

Por essa razão, demos todo esse enfoque à questão da interdisciplinaridade e 

refletiremos com mais profundidade a sua existência no curso de Direito da URCA no 

capítulo dedicado a análise dos dados coletados durante a pesquisa. 
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5 A CIÊNCIA JURÍDICA E A ÉTICA SUSTENTÁVEL 

 

5.1 O conceito de Direito 

 

Agora que já discutimos os conceitos básicos de desenvolvimento sustentável, ética, 

interdisciplinaridade e educação universitária, podemos tentar delimitar um conceito para o 

Direito, ciência que serve de arcabouço para esta pesquisa. 

Delimitar esse conceito, no entanto, é uma tarefa muito árdua, especialmente em razão 

do caráter multívoco do vocábulo “direito”, que permite que essa palavra possa ser 

interpretada sob diversos aspectos, a depender do contexto em que é analisada.  

Num sentido epistemológico, por exemplo, o direito é encarado como um objeto de 

estudo, um ramo específico do conhecimento científico. Já em sentido objetivo, o Direito 

consiste em um conjunto de normas consagradas pelo ordenamento positivo. No sentido 

subjetivo, por sua vez, o Direito passa a ser na verdade a possibilidade que a norma concede 

ao indivíduo de exercer determinada conduta descrita na lei.  

E a dificuldade de conceituação não para por aí, pois reside também no fato de que o 

Direito denota sempre grande complexidade, já que resulta de uma formação tridimensional 

do fato, valor e norma (Teoria Tridimensional do Direito de Miguel Reale)
15

. 

O tridimensionalismo consiste no fato de que para que uma norma passe a existir no 

ordenamento jurídico é necessário que ela represente um fato social considerado valoroso 

pelo grupo social e, portanto, digno de ser reconhecido pela ciência jurídica como norma. 

 
A Teoria Tridimensional do Direito foi criada pelo jurista brasileiro Miguel Reale, 

em 1968. Segundo este filósofo, o direito deve ser estudado como Norma, Valor e 

Fato Social. O primeiro aspecto, considerado em um evento jurídico, enlaça os 

demais fatores, que se resumem no fato econômico, demográfico, geográfico, etc. e 

no valor que imprime significado a este acontecimento, gerando as tendências que 

guiarão as ações humanas desencadeadas a partir destes fatos16.  

 

                                                             

15 A Teoria Tridimensional do Direito é uma concepção de Direito, conhecida, elaborada pelo jusfilósofo 
brasileiro Miguel Reale em 1968, e posteriormente abordada em diversas obras. À época de sua divulgação, 

tratou-se, em verdade, de uma forma absolutamente revolucionária e inovadora de se abordar as questões da 

ciência jurídica, tendo esse pensamento arregimentado adeptos e simpatizantes em todo o universo dos 

estudiosos do Direito. Miguel Reale buscou, através desta teoria, unificar três concepções unilaterais do 

direito: o Sociologismo jurídico, associado aos fatos e à eficácia do Direito; o Moralismo jurídico, associado 

aos valores e aos fundamentos do Direito; e o Normativismo abstrato, associado às normas e à mera vigência 

do Direito (WIKIPÉDIA, 2014). 
16

 Informações obtidas pelo site: <http://www.infoescola.com/filosofia/teoria-tridimensional-do-direito/>. Acesso 

em: 20 set. 2014. 

http://www.infoescola.com/filosofia/teoria-tridimensional-do-direito/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_do_direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Reale
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moralismo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Normativismo&action=edit&redlink=1
http://www.infoescola.com/filosofia/teoria-tridimensional-do-direito/acesso
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Outra dificuldade em criar um conceito para o Direito está no fato de que os próprios 

juristas nunca entraram em acordo em relação a isso, sendo assim temos diversas doutrinas 

reconhecidas como legítimas que oferecem conceitos diferentes para o Direito a depender das 

pesquisas realizadas por seus autores. 

Cumpre esse introito, portanto, o objetivo de reconhecermos que jamais teremos uma 

única definição para o Direito, pois diante da grande complexidade que envolve o tema, o 

termo abarca diversos aspectos que não poderiam estar contemplados num único conceito, 

mesmo porque sempre irá existir uma inadequação ontológica do conceito em relação ao 

objeto a que se refere, pois nenhuma definição é capaz de agrupar todas as estruturas mentais 

do ser humano ao pensar sobre determinado objeto. É sempre feito um processo de escolha, 

em que se consideram alguns aspectos e se ignoram os demais. 

Por essa razão, as definições eleitas nessa dissertação são aquelas que mais se 

aproximam de uma perspectiva sustentável da ciência jurídica, tendo em vista o objetivo 

maior desta pesquisa em investigar o quanto o ensino do Direito pode contribuir para a 

formação de sujeitos comprometidos com a construção de uma sociedade sustentável. 

 

5.1.1 Conhecendo o Direito 

 

Seria impossível realizar uma reflexão sobre o papel do ensino jurídico universitário 

para a promoção da sustentabilidade sem compreendermos a própria história do Direito, já 

que nesta pesquisa é fundamental que entendamos como se dá a relação do Direito com a 

sustentabilidade, razão pela qual realizamos agora um breve estudo da história do Direito. 

A história do Direito é tão antiga quanto a história do próprio homem, pois mesmo nas 

organizações mais primitivas é possível reconhecer a existência de regras de conduta que 

tinham por objetivo assegurar o convívio pacífico acarretando para aqueles que as violassem 

alguma penalidade. 

O Direito Primitivo é essencialmente religioso, pois as normas que regem a vida social 

são de cunho eminentemente espiritual e revelam uma preocupação do homem em não irritar 

os deuses. “O Direito Primitivo era respeitado religiosamente, não só pelo temor as sanções 

desumanas, mas também por medo da ira dos deuses que poderia se manifestar por epidemais, 

secas, chuvas, etc., como acreditavam os povos das primeiras culturas” (GUSMÃO, 1999, p. 

11). 
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A ordem jurídica primitiva é caracterizada exatamente pela indiferença entre as ordens 

normativas; ética, moral, direito e religião estão todos confusos em normas únicas. Na 

concepção de João Maurício Adeodato: 

Pode-se, começar admitindo que uma ordem jurídica mais primitiva se organiza de 

forma indiferenciada, o que significa dentre outros aspectos, que as ordens 

normativas, éticas, que regulam a conduta humana, uma das quais é o direito, estão 

todas coligadas, sem funções definidas separadamente no contexto social. Então, 

para tomar um exemplo no Egito antigo, um ilícito jurídico é ao mesmo tempo uma 

grande imoralidade e mesmo um pecado contra a estrutura social. Não há essa 

separação entre o ilícito religioso, o ilícito jurídico, o ilícito dos usos sociais 
(ADEOTADO, 2012, p. 198). 

 

Aproveito a oportunidade para que diferenciemos o Direito dos demais instrumentos 

de controle social, tais como: a moral, a ética e a religião, tendo em vista que o Direito tido 

como moderno é aquele capaz de ter relativa emancipação em relação às outras ordens 

normativas. 

O Direito possui características próprias que não permitem que ele possa vir a ser 

confundido. A primeira delas é a exterioridade. O Direito ocupa-se apenas com a 

exterioridade da conduta humana, ou seja, com aquilo que está para o social, coletivo. Ao 

contrário dessa concepção, a Moral é individual e encontra-se no foro interno de cada 

indivíduo. Além disso, o Direito é bilateral ao conceder direitos e impor obrigações, ao passo 

que a moral é unilateral, pois impõe somente deveres.  

Disso resulta outra diferença que é o fato de que a moral é autônoma, tendo em vista o 

indivíduo ter a opção de poder aceitar ou não as suas regras, enquanto o Direito é heterônomo, 

pois suas normas são fixadas independentemente da vontade do sujeito. Por essa mesma razão 

é que o Direito é dotado de coercibilidade (capacidade de impor sanções quando ocorre a 

desobediência às suas normas) e a moral não possui instrumentos punitivos para aqueles que 

descumpram as suas regras. Tudo isso porque os objetivos da moral e do Direito são diferentes, 

enquanto a primeira se ocupa em aperfeiçoar o ser humano e a sua consciência, o Direito 

objetiva estabelecer a paz, a ordem e a segurança para que o Homem tenha capacidade de se 

realizar na vida social. 

Evidentemente a relação do Direito com a Moral é intrínseca e se reflete em muitas 

normas jurídicas que têm uma preocupação além da própria ordem, mas também com uma 

conduta mais bondosa, generosa e solidária por parte do Homem. Além disso, já vimos que 

todo conhecimento é interdisciplinar, portanto, por mais que tenham características diversas, 

Direito e Moral fazem parte de um todo que só tem sentido se analisado conjuntamente. O 

elemento moral é fundamental para o estudo do Direito, por garantir a ele um espírito 
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preocupado com o aperfeiçoamento do homem em suas relações com os seus semelhantes. 

Quanto maior a preocupação moral do Direito, maior a chance de estarmos disseminando 

valores (generosidade, solidariedade, bondade, respeito, etc.). 

Os objetivos do Direito e da ética também são diversos, enquanto o primeiro se 

preocupa em estabelecer um conjunto de regramentos que permita a vida em sociedade, a 

segunda é o estudo geral do que é bom ou mau. Ao contrário do Direito, a ética não cria 

regras de conduta, mas sim analisa as regras propostas pela moral e pelo Direito, na verdade 

ela é uma reflexão das ações humanas. 

Da mesma maneira, apesar de distintos, Direito e ética devem caminhar juntos. Um 

ordenamento frio que não se interessa em avaliar a pertinência ou não de suas regras corre 

grande risco de tornar-se injusto. Refletir sobre as regras firmadas para a sociedade é 

fundamental para descobrir se elas são capazes de contribuir ou não para uma sociedade mais 

justa, harmoniosa e pacífica. 

Quanto à diferença entre Direito e religião, observamos que enquanto o primeiro cuida 

da relação do indivíduo com seus semelhantes e com o Estado a segunda cuida da relação do 

homem com o divino (Deus único ou pluralidade de deuses a depender da religião em questão). 

Ressaltando mais uma vez a questão interdisciplinar reforço que apesar de tratarem de relações 

diferentes Direito e religião tem como finalidade o bem comum e influenciam-se mutuamente. 

Importante é perceber que a função principal do Direito, desde seus primórdios, é a 

garantia da paz social para que o homem tenha condição de viver em sociedade. Ocorre que as 

regras criadas pela ciência jurídica para atingir esse objetivo nem sempre podem ser 

consideradas justas e muitas vezes estiveram a serviço da elite dominante que utilizou o 

Direito como instrumento de dominação dos mais fracos e para manutenção de seu status quo. 

O próprio Sócrates chegou a refletir sobre a concepção ainda na Grécia antiga, pois 

para esse filósofo o Direito resume-se na vontade do mais forte sendo muito mais um 

instrumento de dominação do que de emancipação para o Homem. Sobre isso Adeodato nos 

informa que:  

O humanismo cético de sofistas como Trasímaco e Calicles, interlocutores de 

Sócrates nos diálogos platônicos, leva-os a identificar o direito como a lei do mais 

forte, argumentando que o ordenamento positivo seria apenas uma artimanha dos 

mais fortes para assegurar uma previsibilidade a eles vantajosa (ADEODATO, 

2012, p. 141). 

 

Para Platão, o Direito é uma tentativa de realização da Justiça, porém, para o filósofo, 

a Justiça era um ideal que apenas os sábios teriam condições de compreender, por isso eles 
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deveriam assumir o poder da cidade, distribuir as funções sociais e elaborar as leis que nesse 

momento se confundiam com as regras da moral. 

Desde o início, portanto, é perceptível que o Direito foi um produto das elites, minoria 

detentora do poder, seja por serem os mais fortes (sociedade primitiva) seja por serem os 

sábios (antiguidade clássica). A participação do povo não era considerada para a elaboração 

das regras de conduta e sua participação estava apenas no dever de cumpri-las. Este 

distanciamento entre o Direito e o povo vem se arrastando pela história até hoje. 

Aristóteles entendia a Justiça como uma finalidade da própria natureza que só se efetiva 

na prática social. Dessa maneira, Aristóteles contribuiu para uma separação entre Justiça e 

Direito, pois esse último poderia existir por meio das regras impostas pelo Estado sem que 

houvesse Justiça, já que esta estaria condicionada à complexa distribuição de cargos e bens 

sociais, voltada para o bem comum. 

 

O senso comum de Aristóteles o leva ao estabelecimento da equidade, ou justiça do 

caso concreto, um dos conceitos jurídicos até hoje essenciais como processo de 

integração do ordenamento positivo; a justiça é potência que se quer converter em 

ato sem jamais consegui-lo plenamente; daí a necessidade da equidade como justiça 

individualizada, efetivada no mundo real (ADEODATO, 2012, p. 141). 

 

Essas ideias constituem-se como base para o Direito romano que influenciou a gênese 

de boa parte do Direito ocidental, inclusive o brasileiro. Em sua primeira fase, no período da 

realeza, temos que o Direito era resultado do poder público de Roma, que naquele momento 

era composto pelo rei, senado e povo. A ideia de povo para o Direito romano englobava 

apenas os patrícios, que eram os homens livres, descendentes de homens livres agrupados em 

clãs familiares patriarcais detentores do poder. Eram os patrícios a elite dominante, classe 

privilegiada capaz de transformar suas vontades em leis. 

No período da República, a organização política era composta pelo Senado e pelo 

povo. Os senadores eram os membros da elite romana e o povo passou a ser integrado 

também pela plebe, homens livres que não advinham das famílias patriarcais, mas que 

poderiam participar dos comícios, das tribunas e também votar. Apesar disso, os patrícios e 

senadores são os detentores reais do poder de decisão. Nessa época, o costume tinha grande 

importância para o Direito, sendo a lei a segunda fonte mais importante.  

Durante a fase do Império, o imperador tinha poderes praticamente ilimitados e seu 

poder é compartilhado somente com o senado. Nessa fase, as decisões repetidas pelos 

magistrados passam a ser fonte do Direito juntamente com os costumes e as leis. 
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Na fase do Baixo Império temos a consagração da codificação como principal fonte de 

expressão do Direito. Iniciamos então o longo caminho que se arrasta até hoje, de verdadeira 

veneração da lei. 

 

Ocorre, no entanto, que a maior contribuição deste período e, certamente, um dos 

maiores legados deixados pela civilização romana corresponde ao Corpus Juris 

Civilis, obra esta que reúne o direito romano propriamente dito. O direito de 

Justiniano é uma obra que reúne em um só corpo numerosos textos de lei das 

épocas anteriores, assim como de sua época também, tendo tido vigência em todo o 
Império Romano, daí a sua incontestável importância não apenas para a época, mas 

também para a posterioridade, pois é o Direito Romano, cujos principais institutos 

encontram-se condensados no Corpus Juris Civilis, que constitui a raiz a partir da 

qual brotaram-se os principais institutos jurídicos ocidentais dos tempos atuais 

(RODRIGUES, 2004, p. 06 – grifos do autor). 

 

Data desse momento histórico o entendimento de que é na lei que o estudioso do 

Direito encontra a verdade e o caminho para justiça. Tal pensamento em muito tem 

contribuído para um caráter desumanizador do Direito, já que sendo a lei produto do trabalho 

humano está sujeita a falhas e, portanto, jamais deve ser aplicada isoladamente para resolver 

qualquer caso concreto, acreditando-se que assim é possível atingir um ideal de Justiça. 

Infelizmente a ideia de poder e superioridade da lei sobre todas as demais fontes do Direito é 

o que ainda prevalece em grande parte das sociedades compreendidas como modernas. 

 
O costume sempre foi de significação primordial no direito antigo. Ele ainda é 

importante em sociedades modernas periféricas, mas todo advogado sabe que 

aquele que tem a lei ao lado de sua argumentação leva vantagem sobre aquele que 

alega um costume em sentido contrário. Assim, o advogado só deve alegar o 

costume quando não consegue nas fontes normativas estatais – a lei e a 

jurisprudência –, obter o respaldo para a sua pretensão (ADEODATO, 2012, p. 

200). 

 

A explicação mais pungente para toda essa importância da lei está na ideia de 

segurança que ela procura passar, deixando claro quem é responsável por fazer o Direito e o 

que é permitido e proibido na sociedade. Para Adeodato (2012, p. 201), “tão logo o ser 

humano aprendeu a escrever, preocupou-se em reduzir a termo os costumes então existentes”.  

Essa explanação acerca de um pouco da História do Direito foi feita no sentido de 

demonstrarmos que é inegável a origem elitista dessa ciência, já que muitos foram excluídos 

do seu processo de construção, o que acabou consolidando um conjunto de normas, 

princípios, leis e costumes que correspondem à visão de uma minoria detentora do poder 

político e econômico de cada época. 

A ciência jurídica, no entanto, reconhece essa origem elitista e não é de hoje que vem 

tentando se livrar desse berço e aproximar-se do povo para promover a paz e a justiça, 
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exemplo disso são movimentos como o do Direito Alternativo, Direito de Rua e a própria 

Teoria Crítica do Direito.  

O Movimento do Direito Alternativo (MDA) surgiu na Alemanha em 1906, como 

fruto da Escola do Direito Livre. O seu grande objetivo era provocar mudanças na ordem 

jurídica vigente, a partir da ideia de que a lei é apenas uma das fontes do Direito e que ele 

pode existir fora e até mesmo acima dela. Sobre isso, Amilton Bueno de Carvalho afirma que: 

Não busca ele (MDA), agora, a criação de uma teoria que procure dar conta do 

fenômeno jurídico. Ele se caracteriza pela busca de um instrumental prático-teórico 

destinado a profissionais que ambicionam colocar seu saber/atuação na perspectiva 

de uma sociedade realmente democrática (CARVALHO, 1993, p. 8. apud 
CARVALHO, 2004, p. 4). 

 

O grande objetivo do movimento é promover a humanização do Direito, levá-lo para 

junto do povo e interpretá-lo de forma crítica, tomando por parâmetros os princípios e a 

realidade social. Nesse sentido, David Sánchez Rúbio e Joaquín Herrera Flores elegeram as 

seguintes características como as principais do movimento do Direito Alternativo:  

 
(a) uma visão do direito não compartimentalizada, frente ao saber tradicional que 

vê o direito como uma entidade independente de sociedade, necessita-se um 

posicionamento jurídico que assinale e postule os vínculos entre o jurídico, os 

interesses econômicos e as expectativas sociais; (b) incluir na atividade do juiz, não 

apenas os elementos da legalidade, mas os parâmetros de legitimidade que 

relacionam os contextos nos quais se devem aplicar as normas e os princípios gerais 

do direito que em toda situação democrática devem primar sobre as meras 
subsunções fatos-normas (c) um uso alternativo do direito que alcançou maturidade 

ao reconhecer a politização (necessário sentido público) de toda atuação com 

relevância jurídica, e que tende a ver a democracia e o direito como entes sociais 

em construção constante (RUBIO; FLORES, 2004. p. 5). 

 

Nesse mesmo sentido está o movimento do Direito de Rua, que afirma que o lugar de 

nascimento do Direito é nas ruas, junto ao povo, exigindo-se dos juristas que conheçam as 

favelas, os cortiços, as praças, ou seja, que procurem aproximar-se do povo para que sejam 

capazes de promover a verdadeira justiça.  

A teoria crítica do Direito é ligada ao corpo de filósofos da Escola de Frankfurt, criada 

em 1923 com o objetivo de se opor à teoria tradicional do Direito. Para essa teoria, o Direito 

não está ligado apenas a características positivas (justiça, igualdade, paz, liberdade, etc.), mas 

também a aspectos negativos, como elitismo, despotismo, desrespeito aos direitos humanos, 

etc. e, por essa razão, precisa ser transformado, aproximando-se da multidisciplinaridade e 

priorizando a dignidade do ser humano ao invés da fria letra da lei. Wolkmer (2001 apud 

SILVA, 2012, p. 3) discorre sobre o tema informando que: 
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Acerca de uma teoria crítica, a Escola de Frankfurt foi a que melhor desenvolveu 

uma corrente filosófica contemporânea. Encontrava toda sua inspiração teórica na 

tradição racionalista que remonta ao criticismo kantiano, passando pela dialética 

idealista hegeliana, pelo subjetivismo psicanalítico freudiano e culminando na 

reinterpretação do materialismo histórico marxista. 

 

Acredito que para que o Direito seja efetivamente capaz de contribuir para uma 

sociedade de fato sustentável, ele precisar aproximar-se cada vez mais dessa teoria crítica que 

renega a ideia de sua neutralidade, o exagerado apego à lei, a extrema racionalidade que 

impossibilita o estudioso da área de observar o caso concreto através de valores, sentimentos, 

emoções. 

Apesar disso, por mais que essas novas e importantes teorias procurem estar afastadas 

do berço elitista que permeia o ambiente jurídico, são iniciativas que continuam vindo de 

cima para baixo, apresentando-se como salvadoras da pátria para o povo que, “por não saber 

pensar”, não é convidado a participar do seu processo de elaboração. 

É justamente por reconhecer esse fato que Boaventura de Sousa Santos (apud 

REVISTA CRÍTICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 2003, p. 3-7) questiona: “Poderá o Direito 

ser Emancipatório?”. Entendo que a pergunta do autor é no sentido de tentar descobrir em que 

medida o Direito realmente pode ser um instrumento de inclusão social, promoção de paz, 

justiça e respeito aos direitos humanos, libertando a sociedade da pobreza, miséria, exclusão e 

injustiças através de processos democráticos e de cidadania que envolva a todos e não 

somente uma elite pensante. Para Santos 

 
[...] a cidadania nas sociedades capitalistas resume-se a uma questão de graus. 
Existem os supercidadãos – os que pertencem à sociedade civil íntima – e os 

restantes. Os restantes, que formam a sociedade civil estranha, albergam cambiantes 

múltiplos de cidadania. E existem ainda os não cidadãos, indivíduos e grupos sociais 

que pertencem à sociedade civil incivil e às zonas fronteiriças entre a sociedade 

estranha e a sociedade civil incivil. [...] No primeiro caso, a cidadania é vivida 

como ruína ou memória, enquanto, no segundo, ela é ou uma aspiração irrealista ou 

uma ideia absolutamente ininteligível. A não cidadania é o grau zero da inclusão 

assente no contrato social. Seja qual for a inclusão social atingida neste nível, é-o 

numa base de não cidadania, de filantropia paternalista ou solidariedade genuína. É, 

por outras palavras, uma inclusão que confirma – se é que não promove mesmo – o 

sistema de exclusão social (SANTOS apud REVISTA CRÍTICA DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS, 2003, p. 13). 

 

Reconhecendo todos esses problemas, Santos (2003) compreende que o Direito pode 

sim ser emancipatório na medida em que esteja comprometido com a mobilização política dos 

direitos humanos internacionais, estabeleça padrões mínimos de inclusão baseados na 

cidadania e seja produzido em esfera local. 
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Distingo três tipos de legalidade cosmopolita nesta área, que cobrem diferentes 

escalas de legalidade. A primeira é o direito global, que se refere à mobilização 

política dos direitos humanos internacionais ou de convenções internacionais sobre 

intervenções humanitárias em situações de exclusão social extrema e potencialmente 

fatal. A segunda trata do direito estatal, sempre que este seja pressionado no sentido 

de estabelecer padrões mínimos de inclusão baseada na cidadania de segunda ou 

terceira classe. O exemplo mais importante deste tipo de mobilização jurídica nos 

países centrais é a questão da ‘regularização’ dos trabalhadores migrantes 

indocumentados. Só nos E.U.A., estima-se que o número de trabalhadores 

indocumentados seja de onze milhões. A luta por uma amnistia geral consta hoje da 

agenda das organizações dos direitos humanos e de muitos sindicatos. [...] O 
terceiro tipo de direito cosmopolita nesta área é o direito local e refere-se às 

comunidades locais que, depois de se encontrarem numa situação de não cidadania 

relativamente a comunidades maiores ou à sociedade nacional, estabelecem 

constituições locais em que se sela um pacto político-jurídico entre os membros das 

comunidades com vista a melhor se defenderem contra forças de exclusão 

exteriores, sejam elas instituições estatais ou não estatais, legais ou ilegais. O 

exemplo mais notável deste tipo de legalidade cosmopolita subalterna é a 

comunidade de paz de San José de Apartadó, na Colômbia. Debaixo das piores 

condições possíveis, a população desta pequena aldeia localizada na região de 

Urabá começou a criar, no final da década de 1990, uma comunidade pacífica 

autónoma no meio de fogo cruzado. Ao defrontar-se com a intensificação e a 
deterioração do conflito armado no seu território, esta aldeia optou pela paz. Para 

tal, assinou um pacto público segundo o qual os seus habitantes se comprometiam a 

não se envolver com as facções armadas – grupos paramilitares, guerrilheiros e 

exército – e exigiu respeito a estas facções, incluindo ao Estado, além de criar uma 

forma de organização social própria para a aldeia. Desta forma, procuraram tomar 

uma posição pacifista e recusaram-se a abandonar as suas parcelas de terra e as suas 

casas. O pacto público foi passado a escrito e tornou-se a Constituição local, 

vinculando todos os habitantes da aldeia (URIBE, 2002, p. 45). 

 

Pelo exposto até o momento, gostaria que fosse entendido que o Direito, como um 

fenômeno histórico, social e cultural, sofre as influências das ideologias e do momento 

histórico de cada tempo. Há muitos séculos o Direito se consagrou como erudito, formalista, 

tecnicista e elitista, mas essas características já não cabem mais no contexto social em que 

vivemos.  

A tradição jurídica brasileira de base romana carrega toda essa herança, tornando-se 

muitas vezes instrumento de poder nas mãos de uma elite patrimonialista e conservadora que 

visa apenas a seus próprios interesses. Não raramente nos deparamos com expressões em 

latim nos textos de nossas leis, processos, doutrinas, etc., ou então com um português tão 

rebuscado que é capaz de causar inveja a qualquer parnasiano, e é isso que afasta e assusta 

grande parte do povo que não reconhece no Direito um espaço de proteção, mas sim de medo 

e insegurança exatamente por não compreender o modo como ele funciona. 

Um Direito individualista, por atender apenas às aspirações da classe dominante, não 

pode estar alinhado a uma ética sustentável, já que essa pressupõe alteridade, solidariedade e 

comunhão. O Direito precisa resgatar valores e desapegar-se da lei, desenvolver uma maior 

interdisciplinaridade com todos os ramos do conhecimento, descendo do pedestal de que é 
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capaz de sozinho resolver os problemas da vida social. É preciso que o Direito tenha 

compromisso com a felicidade das pessoas e não apenas com uma aparência de ordem. 

É justamente por essas transformações ainda não estarem acontecendo no Direito que 

ele vem ganhando cada vez mais descrédito junto à população. A todo o momento a justiça é 

posta em cheque e não raramente estamos nos deparando com situações em que a comunidade 

se sente no direito de promovê-la com as “próprias mãos”.  

As pessoas muitas vezes não confiam nos profissionais da área jurídica, pois têm 

medo de serem humilhadas pelos juízes diante da importância e status desse cargo, têm medo 

de serem enganadas por seus advogados que “falam difícil” e não conseguem se fazer 

entender, têm medo (e muitas vezes falta traje adequado) para ingressar no fórum, entre tantos 

outros receios. Por isso eu pergunto, que Direito é esse? É com esse tipo de jurisdição que 

estamos tentando construir uma sociedade livre, justa e solidária como previsto na Carta 

Magna? Recorro mais uma vez a Boaventura de Sousa Santos, que diz: 

 

[...] tenho defendido o repensar radical das concepções dominantes do direito. Esta 
nova atitude teórica, prática e epistemológica, que denomino novo senso comum 

jurídico, tem por base três premissas principais. A primeira é uma crítica ao 

monopólio estatal e científico do direito. Esta premissa exige que sejam desveladas 

as alternativas ao dogmatismo jurídico e à teoria positivista do direito apostando 

numa concepção forte de pluralismo jurídico e numa concepção política do direito. 

A concepção de um direito plural que está presente de diferentes formas em 

diferentes espaços de sociabilidade e que neles pode assumir o papel contraditório 
de ser simultaneamente fonte de poder, diferenciação e exclusão e de luta contra o 

poder, a diferenciação e a exclusão está no centro do novo senso comum jurídico 

que defendo (SANTOS, 2011, p. 6-7). 
 

Esse novo Direito defendido por Boaventura é, para mim, o Direito pautado no ideal 

de sustentabilidade, já que em grande parte o Direito não consegue proporcionar a liberdade, 

igualdade, solidariedade, e demais valores por ele prometidos, porque o modelo de produção 

capitalista que leva em conta o crescimento e não o desenvolvimento é eminentemente um 

modelo egoísta, predatório e desigual, que vem gerando ao longo dos séculos cada vez mais 

miséria, exclusão e degradação ambiental. 

É preciso que o Direito se liberte das amarras capitalistas e abrace a causa sustentável, 

assumindo um compromisso com a transformação social. Como afirma o autor supracitado: 

 
Deve-se deslocar o olhar para a prática de grupos e classes socialmente oprimidas 

que, lutando contra a opressão, a exclusão, a discriminação, a destruição do meio 

ambiente, recorrem a diferentes formas de direito como instrumento de oposição. À 

medida que recorrem a lutas jurídicas, a atuação destes grupos tem devolvido ao 

direito o seu caráter insurgente e emancipatório (id. ibid., p. 7). 
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O Direito comprometido com a visão sustentável de desenvolvimento não é acomodado 

nem conformista, ao contrário, ele resgata uma de suas principais características que é o 

compromisso com a luta! Não podemos mais tolerar todas as situações de injustiça, exclusão, 

morosidade processual, entre outras.  

É preciso reconhecer a necessidade de uma mudança que nos encaminhe para uma 

vida mais ética, justa, solidária e que esteja comprometida com a qualidade de vida das 

gerações atuais e futuras, sem comprometer os recursos que temos para a promoção de um 

desenvolvimento que tenha frutos de inclusão social, respeito ao meio ambiente e paz. Mas 

para que isso aconteça é preciso lutar! Lutar por um novo Direito e por uma nova concepção 

paradigmática de vida. 

 
Sempre que o direito existente esteja defendido pelo interesse, o direito novo terá 

de travar uma luta para impor-se, uma luta que muitas vezes dura séculos e cuja 

intensidade se torna maior quando os interesses constituídos se tenham 

corporificado em forma de direitos adquiridos. Sempre que isso acontece, cada uma 
das partes que se defrontam ostenta em seus estandartes a divisa da majestade do 

direito. Uma invoca o direito histórico, o direito do passado, e à outra o direito 

sempre em formação e constantemente rejuvenescido, o direito inato da humanidade 

à continua renovação. Encontramo-nos diante de um conflito intrínseco, contido na 

própria ideia do direito. E esse conflito assume proporções trágicas para aqueles 

que, depois de ter empenhado todas as suas forças e todo o seu ser em prol e uma 

convicção, vêem-se condenados pelo julgamento supremo da história. Todas as 

grandes conquistas da história do Direito, como a abolição da escravatura e da 

servidão, a livre aquisição da propriedade territorial, a liberdade de profissão e de 

consciência, só puderem ser alcançadas através de séculos de lutas intensas e 

ininterruptas (IHERING, 2005, p. 31). 

 

Para mim, a próxima luta do Direito deve ser a luta pela construção de uma sociedade 

sustentável, ou seja, comprometida com a inclusão de todos e garantia de uma vida decente. 

Para Boff, “o grau de humanidade de um grupo humano se avalia pelo nível de solidariedade, 

de cooperação e de compaixão que cultiva face aos coiguais necessitados” (BOFF, 2012, p. 

20). 

Nesse sentido, não podemos mais ser desumanos e nem pode o Direito colaborar para 

isso. Urge que a luta pela mudança comece imediatamente! Para isso precisamos de uma 

educação jurídica que promova os valores da sustentabilidade, caso contrário, vamos continuar 

formando bacharéis voltados para a mesma lógica de competitividade, descompromisso com 

o social e apego à lei.  

Não é possível que a sociedade esteja satisfeita em produzir “mais do mesmo”, 

precisamos formar profissionais humanos, comprometidos com o sofrimento do outro, 

dispostos a lutar e engajados na busca pela justiça. Precisamos de uma educação jurídica para 
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a sustentabilidade, caso queiramos que o Direito possa contribuir com as mudanças políticas, 

econômicas, sociais e culturais que desejamos para viver melhor. 

Por essa razão, a preocupação desta pesquisa em investigar em que medida o curso de 

Direito da URCA vem contribuindo para a formação de bacharéis comprometidos com a ótica 

sustentável. Pois, caso essa instituição esteja ainda comprometida com uma visão tecnicista e 

positiva do Direito, em muito pouco estará colaborando para a formação de bacharéis capazes 

de promover a cultura de paz, a justiça, igualdade e solidariedade que tanto sonhamos.  

 

5.1.2 Paradigma holístico: uma inspiração para a construção do direito sustentável 

 

A educação jurídica para a sustentabilidade precisa acontecer por meio de uma 

mudança de paradigmas que permita a libertação do Direito do positivismo jurídico e o 

encontro dele com um caminho de humanização. 

Não é possível que uma única ciência seja capaz de resolver os atuais problemas da 

humanidade. É preciso reconhecer que apenas através de um processo holístico, inter e 

transdisciplinar de ensino, teremos chance de encontrar as respostas para as crises que 

estamos enfrentando. Para Gadotti (2012, p. 108): 

 
[...] os paradigmas clássicos, arrogantemente antropocêntricos e industrialistas, não 
têm suficiente abrangência para explicar essa realidade cósmica. Por não ter essa 

visão holística, não conseguiram dar nenhuma resposta para tirar o planeta da rota 

de extermínio e do rumo da cruel diferença entre ricos e pobres. Os paradigmas 

clássicos estão levando o planeta ao esgotamento de seus recursos naturais. A crise 

atual é uma crise de paradigmas civilizatórios. Educar para um outro mundo 
possível supõe um novo paradigma, um paradigma holístico. 

 

O paradigma cartesiano ou positivista parte do pressuposto de que o conhecimento 

científico deve ser baseado na observação dos fenômenos para, então, descobrir as leis que 

regem aquele fato. Para esse paradigma, apenas o que pode ser provado por meio de 

experiências pode ser considerado científico. Comte (1990) defendia que todas as ciências 

deveriam utilizar-se do método positivista baseado no rigor metodológico, padronização das 

condições, neutralidade científica, abandono da subjetividade e precisão dos dados. 

Todo o positivismo está baseado no interesse de domínio da natureza, o próprio Bacon 

(1973) dá ao conhecimento um sentido utilitarista, segundo o qual todo saber deve ser 

colocado a serviço do homem, para que ele domine a natureza. Bacon acreditava, 

inicialmente, que o homem deveria dominar o conhecimento a seu favor e afirmava: “saber é 

poder” (PEREIRA; GIOIA, 1988, p. 90). 
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Essa forma extremamente egocêntrica e antropocêntrica de pensar o conhecimento 

resultou na acepção de que o homem é superior a todos os demais seres e de que a natureza 

existe apenas para servi-lo, como se fosse uma fonte inesgotável de recursos para sua 

ilimitada ambição. Compartilho, por isso, a lição de Boff (1999) de que sem uma educação 

para uma vida sustentável, a Terra continuará sendo considerada como espaço de nosso 

sustento e de nosso domínio técnico-tecnológico, um ser para ser dominado, objeto de nossas 

pesquisas, ensaios e, algumas vezes, de nossa contemplação. Mas não será o espaço da vida, o 

espaço do aconchego, de “cuidado”. 

O paradigma positivista orienta exatamente para essa relação de dominação e serve a 

uma lógica capitalista. No Direito, o positivismo jurídico tem grande influência até hoje, 

revelando-se por meio do estudo apenas das normas positivas, ou seja, daquelas que emanam 

da autoridade estatal. Para o positivismo jurídico, portanto, o conceito de Direito é aquele das 

autoridades estatais, as quais têm poder político para criar a impor as normas. Para Adeodato 

(2012, p. 195), no entanto, a 

 
[...] ciência jurídica também deve fornecer material aos políticos, governantes, 

juízes, etc., e não apenas o contrário, pois o objeto de estudo do jurista não se deve 

resumir a elucubrações de tecnocratas e políticos – em geral ignorantes quanto ao 

direito – facilitados em sua atividade mistificadora pela própria estrutura da 

dogmática jurídica. 

 

Nesse sistema, o Direito natural perde relevância e é relegado a segundo plano, em 

detrimento apenas da norma escrita. Vejamos o que diz um autor positivista sobre o assunto: 

 
O direito natural é um ditame da justa razão destinado a mostra que um ato é 

moralmente torpe ou moralmente necessário segundo seja ou não conforme a 

própria natureza racional do homem, e a mostrar que tal ato é, em consequência 

disto vetado ou comandado por Deus, enquanto autor da natureza (BOBBIO, 1999, 

p. 20). 

 

Ora, o Direito natural é formado por aqueles mandamentos que não precisam estar 

escritos em uma lei para que o homem saiba que são certos ou errados, pois são 

comportamentos que naturalmente são bem-vistos ou renegados pela natureza humana. Por 

exemplo, matar alguém, roubar, ofender, humilhar são comportamentos facilmente repudiados 

na maioria das sociedades humanas, pois a natureza humana naturalmente é capaz de 

reconhecer que tais atitudes são ruins. 

 
O direito distingue, segundo o modo pelo qual advém à nossa consciência, em 

natural e positivo. Chama-se direito natural o conjunto de todas as leis, que por 

meio da razão fizeram se conhecer tanto pela natureza, quanto por aquelas coisas 

que a natureza humana requer como condições e meios de consecução dos próprios 
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objetivos [...] chama-se direito positivo, ao contrário, o conjunto daquelas leis que 

se fundam apenas na vontade declarada de um legislador e que, por aquela 

declaração, vêm a ser conhecidas (GLUK apud BOBBIO, 1999, p. 21). 

 

O grande prejuízo decorrente do positivismo jurídico para o Direito foi exatamente a 

sua desnaturalização, pois nessa corrente os requisitos para verificar o que faz parte ou não do 

mundo jurídico é apenas a técnica. Obedecidos aos requisitos formais para a criação de uma 

norma, ela já passa a ser considerada como jurídica independentemente de ser moral ou ética, 

por exemplo, pois o positivismo apregoa que não cabe ao Direito ocupar-se das questões de 

mérito, mas apenas a preocupação com a rigorosidade da forma como se apresenta. 

Desse pensamento advém a máxima do positivismo jurídico de que o Direito deve ser 

uma ciência neutra, que não deve tomar posição quanto ao conteúdo da norma, mas apenas 

descrevê-la conforme a vontade política do legislador. 

No positivismo, o papel do estudioso do Direito passa a ser a de um mero “operador 

do Direito” (expressão consagrada no âmbito jurídico e muito adequada para o contexto 

positivista), pois ele não pode avaliar o conteúdo da norma, realizar juízo de valor quanto à 

sua pertinência, moral e ética, ou qualquer outro critério, pois seu papel é o de apenas decorar 

leis e, diante do caso concreto, aplicar aquela que mais se ajuste à situação. 

Esse tipo de atitude é uma temeridade que gera injustiças, pois como mero aplicador 

da norma o profissional da área da jurídica não está comprometido com o bem, com o justo ou 

com o belo. Ao contrário, ele não pode estar comprometido com nada, pois a exigência é a de 

que deva ser neutro. Desse modo, são comportamentos assim que tornam o Direito frio, 

distante da realidade e um ótimo disseminador de injustiças. 

Não importa se estou diante de um marginalizado, de um miserável da sociedade ou se 

a norma não atende aos anseios sociais ou é contrária aos costumes. Para o positivismo 

jurídico, a única análise que cabe ao profissional da área jurídica é observar se a norma atende 

aos critérios formais para sua elaboração e nada mais. 

É exatamente esse Direito que jamais será capaz de promover sustentabilidade, pois 

nele não somos capazes de enxergar qualquer preocupação com o outro (alteridade), 

comprometimento social, político, ético. Esse “homem robô” almejado pelo positivismo só 

desumaniza o outro, descontextualiza-o no tempo e no espaço e o afasta da Justiça verdadeira. 

O positivismo jurídico é a base legal da sociedade capitalista. Foi criado na Europa, no 

início do século XIX, pregando a desvalorização do Direito natural, o afastamento da mora 

das questões jurídicas e a monopolização do poder político pelos aparelhos estatais. O 
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positivismo deseja a “purificação do Direito”, afastando-lhe de tudo que não seja norma 

jurídica. Nas palavras de um positivista:  

 
[...] o cientista moderno renuncia a se pôr diante da realidade com uma atitude 

moralista ou metafísica, abandona a concepção teleológica (finalista) da natureza 

(segundo a qual a natureza deve ser compreendida como pré-ordenada por Deus a 

um certo fim) e aceita a realidade assim como é, procurando compreendê-la com 

base numa concepção puramente experimental (que nos seus primórdios é uma 

concepção mecanicista) (BOBBIO, 1999, p. 135-136). 

 

Isso porque no positivismo jurídico, o direito é encarado como um fato e não como um 

valor. A ideia é que o estudioso do Direito analise o fato da mesma forma que o cientista 

investiga a realidade, por isso a interpretação das normas deve ser mecanicista e automática. 

No Brasil, o positivismo jurídico é o modelo paradigmático escolhido para que fosse 

possível a implantação do estado neoliberal no país quando do fim do Império. Nas palavras 

de José Fernando Vidal de Souza: 

  
No Brasil, porém, o Positivismo promove uma ruptura com o senso comum, em 

favor da implantação do Estado liberal, que é criado para substituir o Império e o 
modelo de uma sociedade escravocrata, muito embora os professores de direito 

passem a adotar a postura cômoda de meros intérpretes e repetidores dos textos 

legais (SOUZA, 2007, p. 05). 

 

É mais que natural que o Brasil tenha adotado o positivismo jurídico como sua base 

paradigmática de estudo e interpretação do Direito desde essa época, já que todos os 

estudantes de Direito e profissionais brasileiros da área jurídica estudavam na Europa, em 

especial na faculdade de Direito de Coimbra, instituição que recebia influência desse modelo. 

 
De fato, no Brasil, verifica-se que durante muito tempo o estudante de direito só 

concluía seus estudos na Europa, em especial em Coimbra, para depois se ver 

atrelado a uma função ligada ao Estado, de cunho eminentemente burocrata e 

clientelista. A magistratura, por exemplo, possibilitava acesso quase que imediato 

para a carreira política. Além disso, o advogado podia, mediante nomeação imperial, 

exercer atividades de juiz municipal ou juiz de direito ou delegado ou Chefe de 

Polícia (id ibid., p. 06). 

 

Na data em que hoje comemoramos o Dia do Advogado, 11 de agosto, foram criados 

os primeiros cursos de Direito no Brasil, no ano de 1827. A formação desses bacharéis 

deveria atender às necessidades do Império, por isso as faculdades de Direito não eram 

centros de debate ou da crítica. Nelas prevaleciam o dogmatismo e tradicionalismo e as ideias 

defensoras do status quo da sociedade imperial brasileira, escravocrata e aristocrática. Sobre 

as faculdades de Direito até 1870, José Reinaldo de Lima Lopes afirma que: 
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[...] não foram centros de debates. A vida cultural jurídica dava-se no foro ou na 

Corte. [...] As queixas contra os cursos foram muitas, como a falta de frequência 

dos professores, as fraudes nas listas de presença dos alunos, o dogmatismo e o 

tradicionalismo nas disciplinas. Os juristas desenvolvem, quando querem, uma 

espécie de autodidatismo, formam suas próprias bibliotecas compatível com uma 

sociedade aristocrática, em que o espaço público da discussão das ideias e da 

cultura é quase que exclusivamente o salão, a casa particular, o espaço doméstico 

(LOPES, 2000, p. 343). 

 
[...] As faculdades de Direito não contarão com disciplinas como o direito romano, 

que será introduzida apenas na década de 1850. Em substituição, o estilo de ensinar 

deveria ser sintético, compendiário, e demonstrativo. Em outras palavras, 

sistemático e geometrizante. Os primeiros cursos jurídicos brasileiros, de cuja 
criação participam homens que estudaram na Coimbra reformada, refletem esta 

reserva oitocentista ao direito romano à moda antiga, ius commune. Já em meados 

do século XIX, porém, o direito romano que vier a ser introduzido será o da 

pandectística alemã (id. ibid., p. 229-230). 

 

O ideal do positivismo jurídico no Brasil, portanto, teve seu berço ainda no período 

imperial da história do país e foi ganhando cada vez mais espaço dentro da Escola Militar e 

Escola Politécnica, de onde saíram boa parte dos que participaram do movimento 

abolicionista e republicano. Não é à toa que a bandeira do nosso país carrega uma das maiores 

máximas do positivismo como lema, a frase “Ordem e Progresso”.  

Dessa maneira, do Império à República, o Direito brasileiro foi eminentemente 

positivista. Essa doutrina permitiu que o modelo de produção capitalista se consolidasse no 

cenário nacional como modelo hegemônico e dominante, e a República brasileira tendesse 

consideravelmente às ideias de direita, à preocupação com direitos sociais e que as políticas 

públicas tivessem sempre menor importância em relação aos direitos individuais e políticas de 

mercado. 

Não é à toa que até hoje o Brasil enfrenta tanta dificuldade para solucionar os 

problemas de exclusão social, pobreza, marginalização, violência, etc., pois a resolução dessas 

mazelas e de tantas outras necessita de um Direito que não pode mais estar atrelado aos 

moldes positivistas e seus derivados.  

A Constituição Federal de 1988 ampliou consideravelmente os direitos sociais e 

individuais e deu espaço para o desenvolvimento de políticas públicas que visam à promoção 

de uma sociedade mais ética, justa e solidária. Por isso mesmo, ela é comumente denominada 

de Constituição Cidadã
17

.  

                                                             

17 Artigos 3º, 5º e 14 da CF/88.  
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No entanto, para que esses direitos tenham chance de ser efetivamente cumpridos é 

necessária uma mudança paradigmática em que a ética, a moral e a interdisciplinaridade 

estejam presentes, caso contrário, permanecerá o sentimento de frustração da população ao 

perceber que o Direito escrito na norma está longe de ser sentido na vida prática social. 

O papel da educação na formação de profissionais do Direito é fundamental para a sua 

transformação, posto que para conferir a ele a humanização que tanto estamos precisando é 

necessário afetar significativamente a maneira como está sendo reproduzido. Souza (2010) 

concorda comigo ao afirmar que  

 
Na atualidade, uma boa parte das Faculdades de Direito privilegiam o ensino 

basicamente profissionalizante, com relativa preocupação quanto ao mercado, 

transformando o saber jurídico atual numa singela relação de consumo, onde basta 

a solução dos casos apresentados pelos clientes para se intitular jurisconsulto, 

admitindo tanto as premissas do jusnaturalismo como do positivismo. Assim, 

contentam-se em valorizar aspectos técnicos e procedimentais, sem uma efetiva 

discussão sobre a função social das leis e dos códigos. As aulas, em sua maioria, 

são dadas por estruturas pedagógicas massificantes, sem um diálogo e uma reflexão 

por parte do alunado. São aulas magistrais, onde geralmente os professores falam e 

os alunos permanecem calados e anotam o que ouvem. Admite-se, porém, os dois 

tipos de aulas magistrais, ou seja, a kelseniana, que reproduz o que está nos livros, 
que os alunos devem, obrigatoriamente, ler e estudar; e a de origem orteguiana, que 

se funda em uma improvisação retórica, onde o mestre, em razão do virtuosismo 

verbal, encanta o alunado, sem, no entanto, transmitir um conhecimento (SOUZA, 

2010, p. 22). 

 

A existência de um Direito mais efetivo, justo e capaz de promover as transformações 

sociais que a sociedade tanto almeja passa por uma necessária mudança na maneira como ele 

vem sendo ensinado. Não podemos mais concordar e reproduzir o modelo acima descrito, é 

preciso muito mais do que ensinar a norma positivada, é preciso estimular os alunos à critica, 

ao debate, ao resgate de valores e, especialmente, à valorização da vida humana. 

É na prática que o Direito é construído! Chega de decorar artigos de leis, “bizus” para 

provas de concurso ou nomes de doutrinadores importantes. É chegada a hora do estudante de 

Direito trazer à luz os problemas sociais, políticos, econômicos, culturais da sociedade em que 

está inserido, pensando em como o Direito pode colaborar para a resolução dessas questões. É 

preciso sair de dentro da sala de aula para visitar os fóruns, presídios, delegacias, praças e 

comunidades carentes. É preciso conversar com o povo e perceber como eles compreendem a 

ciência jurídica e quais são as suas demandas. É preciso transformar o estudo do Direito em 

um estudo real e parar de viver o subjetivismo das discussões meramente teóricas. É nesse 

sentido que Lyra Filho (1980, p. 19) diz que:  
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[...] o novo direito exige que se observe a realidade jurídica, enquanto emanada de 

uma práxis e a pluralidade dos ordenamentos, em perspectiva libertadora, engajada 

e com sentido político bem definido (SANTOS, 1977: passim). Não me refiro, é 

claro, a sectarismo político, mas ao engajamento da História. Nem à pluralidade à 

SANTI ROMANO: os ordenamentos jurídicos plurais e conflituais advêm 

precisamente da sociedade classista, pois não existiam antes nela, nem se há de 

supor que permaneçam depois. Nas comunidades primitivas, a dialética social das 

normas, inclusive as jurídicas, tem seu arranco unitário, cuja divisão vai depois 

acompanhar as vias de organização dos modos de produção asiático ou escravagista. 

 

Não podemos mais aceitar uma percepção positivista do Direito. O positivismo, ao 

apregoar a neutralidade, racionalidade e empirismo como base principal de sua existência, 

nem poderia estar servindo a uma ciência social como é o Direito. Não podemos permitir que 

um pensamento de lógica matemática permaneça sendo aplicado a um conhecimento de base 

social. Para Boaventura de Sousa Santos (1996), o Direito: 

 
[...] será sempre uma ciência subjectiva e não objectiva como as ciências naturais; 
tem de compreender os fenômenos sociais a partir das atitudes mentais e do sentido 

que os agentes conferem às suas acções, para o que é necessário utilizar métodos de 

investigação e mesmo critérios epistemológicos diferentes dos correntes nas 

ciências naturais, métodos qualitativos em vez de quantitativos, com vista à obtenção 

de um conhecimento intersubjectivo, descritivo e compreensivo, em vez de um 

conhecimento objectivo, explicativo e nomotético (SANTOS, 1996, p. 22).  

 

Com tais argumentos, espero que tenha ficado evidente a insustentabilidade do 

paradigma cartesiano ou positivista no ensino do Direito. É como diz Fernando Teixeira 

Andrade: “Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do 

nosso corpo, e esquecer nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o 

tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós 

mesmos”.  

O convite a essa travessia de paradigmas nos conduz ao paradigma holístico, que é 

muito mais viável para uma melhor compreensão do mundo, pois, ao contrário do ideal 

positivista, é capaz de reconhecer que não há verdades absolutas, irrefutáveis, mas que o 

mundo vive em um processo de constante transformação do qual fazemos parte. 

Nesse momento vale lembrar as palavras de Freire (2000), ao afirmar que não há 

mudança nem história imóveis. A mudança é uma constatação natural da cultura e da história. 

Em outros termos, a construção do conhecimento que seja capaz de contribuir com a solução 

da atual crise ecológica, social, política, econômica, etc., perpassa pela necessidade de 

transformação do paradigma a partir do qual estamos construindo a ciência. Nesse sentido, 

recorro mais uma vez a Freire, pois seu ensinamento revela a ideia que tento aqui defender, de 
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que a mudança é necessária para que seja possível a adaptação às novas realidades que vão 

sendo construídas pelo homem:  

 
É porque podemos transformar o mundo, que estamos com ele e com os outros. 
Não teríamos ultrapassado o nível de pura adaptação ao mundo se não tivéssemos 

alcançado a possibilidade de, pensando a própria adaptação, nos servir dela para 
programar a transformação (FREIRE, 2000, p. 17). 

 

O paradigma positivista foi bastante útil nos séculos XVIII e XIX, mas já não serve 

mais ao mundo atual, em que não se pode mais conceber a existência de saberes neutros e 

desprovidos de subjetividade. Ainda acerca desse contexto, Freire é enfático ao afirmar que 

“ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso 

estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A acomodação em mim é apenas 

caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na realidade” (id ibid., p. 

75).  

Resgato essa análise paradigmática porque para pensar no tipo de formação que é 

promovida pelo curso de Direito da Universidade Regional do Cariri é fundamental entender 

que, para que essa formação possa contribuir com a promoção da sustentabilidade, ela deve 

ter por base uma visão holística dos conteúdos ali estudados, pois a educação para a promoção 

da sustentabilidade deve ser sensível, interdisciplinar e dinâmica, e por isso não encontra 

espaço num tipo de formação positivista. Ao afirmar isso, comungo com os ensinamentos de 

Gadotti (2012, p. 92): 

 
[...] devemos entender o desenvolvimento sustentável a partir de uma visão mais 

holística, não como puro crescimento vegetativo. Precisamos de uma visão 

altermundista do desenvolvimento sustentável, uma visão que não separa o 

econômico do político e do social e da busca de uma existência sustentável. Dessa 

forma, educar para o desenvolvimento sustentável é educar para um estilo de vida 

sustentável muito mais do que educar para um modelo de desenvolvimento nos 
moldes capitalistas. [...] Para mudar o paradigma educacional dominante é preciso 

reconhecer a crise do conhecimento provocada pelo modelo positivista. 

 

O curso de Direito precisa formar profissionais mais humanos, preocupados com o 

próximo e com uma forma de aplicar os conhecimentos adquiridos em favor da sociedade, 

para que seja capaz de promover a sustentabilidade. Dessa maneira, a intrínseca relação do 

Direito com o positivismo, base fundamental de sua história (como tratarei mais tarde no 

capítulo sobre o Direito e sua Missão Social) por ainda apregoar a neutralidade, imparcialidade 

e objetividade, pode estar colaborando perigosamente para uma formação desumanizadora 

dos futuros profissionais. 
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De acordo com Freire (2011), comprometer-se com a desumanização é assumi-la e, 

inexoravelmente, desumanizar-se também. Para promover a sustentabilidade é preciso que o 

curso de Direito da URCA esteja comprometido com uma visão holística e interdisciplinar do 

mundo, colaborando com um tipo de educação que seja capaz não apenas de ensinar aos 

alunos o que são os direitos humanos, direitos democráticos, justiça social, etc., mas que os 

capacite a promover esses direitos em seu dia a dia. A Declaração de Ahmedabad, elaborada 

em 2005 por mais de 800 estudantes, pensadores e profissionais de mais de 50 países, 

engajados em prol da educação para o desenvolvimento sustentável, durante a Conferência 

“Educação para um Futuro Sustentável”, realizada em Ahmedabad, Índia, deixa isso bastante 

claro: 

 
Pelas nossas ações, acrescentamos substância e vigor à busca por uma vida 

sustentável. Com criatividade e imaginação precisamos repensar e mudar nossos 

valores, nossas escolhas e as ações [...]. Precisamos reconsiderar nossos 

instrumentos, métodos e perspectivas, nossas políticas e nossa economia, nossas 

relações e parcerias, bem como os próprios fundamentos e objetivos da educação e 

de como ela se relaciona com o nosso tipo de vida. [...] nossa visão é a de um 

mundo no qual o nosso trabalho e estilos de vida contribuam para o bem-estar de 

toda a vida na Terra. Nós acreditamos que, por meio da educação, os estilos de vida 

humanos podem conseguir manter a integridade ecológica, econômica e a justiça 

social, de forma sustentável e com respeito por todas as formas de vida. Por meio 
da educação, podemos aprender a prevenir e resolver conflitos, respeitar a 

diversidade cultural, criar uma sociedade de cuidado e viver em paz 

(DECLARAÇÃO DE AHMEDABAD, 2005 apud GADOTTI, 2012, p. 82). 

 

Concordo com essa declaração e a ideia nela presente de que por meio da educação 

podemos desenvolver um novo estilo de vida mais sustentável. Acredito que em todas as fases 

do processo educativo deva ser construído um caminho para o desenvolvimento sustentável, 

pois este depende de um esforço diário e incessante que não deve deixar de ser perseguido 

enquanto não tornarmos a Terra um lugar melhor de se viver. Por isso, no ensino universitário 

é possível que estejam presentes elementos típicos dessa ordem sustentável, por meio de um 

ensino participativo, democrático, crítico e interdisciplinar. 

 Mais uma vez compartilho aqui o pensamento de Gadotti (op. cit.) de que precisamos 

reorientar os programas educacionais existentes, no sentido de promover o conhecimento, as 

competências e habilidades, princípios e atitudes relacionadas com a sustentabilidade. Para 

esse autor: 

[...] uma educação para o desenvolvimento sustentável deve ser holística, 
transdisciplinar, crítica, construtiva, participativa, enfim uma educação guiada pelo 

princípio da sustentabilidade. [...] Em nível universitário, devemos não só difundir 

informações ambientais, mas produzir novos conhecimentos e fazer pesquisas 

voltadas para a busca de um novo paradigma de desenvolvimento (id. ibid., p. 102 

– grifos do autor).  
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Atualmente, há uma grande dificuldade em estabelecer indicadores capazes de 

demonstrar o nível de sustentabilidade das sociedades. A dificuldade consiste em estabelecer 

critérios universais que sirvam como base para várias culturas e locais diferentes. Digo isso 

porque para que esta pesquisa consiga investigar em que medida o curso de Direito da URCA 

promove o desenvolvimento sustentável na região do Cariri é necessário que eu eleja alguns 

critérios que sirvam como parâmetro para nortear a investigação, visando conhecer em que 

medida esse curso é capaz de formar para a sustentabilidade. Nessa pesquisa, os parâmetros 

eleitos foram os princípios da educação para a sustentabilidade contidos na obra de Gadotti 

(2012) e as dimensões da sustentabilidade eleitas por Sachs (2002). 

Para Gadotti (2012), a educação para o desenvolvimento sustentável não se resume em 

aspectos cognitivos, mas também em aspectos emocionais e motivacionais. O autor prossegue 

dizendo que a educação que promove sustentabilidade torna o sujeito competente não apenas 

pelo domínio de conhecimento científico, mas pelo aprofundamento de sua condição humana. 

Assim, “[...] competências não se limitam à capacidade ou habilidade de um indivíduo 

resolver problemas. Elas implicam na capacidade de organizar seu próprio trabalho, de pensar 

criticamente, de trabalhar coletivamente, de sentir-se unido a uma comunidade humana” 

(GADOTTI, 2012, p. 24). 

A construção da paz, justiça, democracia, equidade social, proteção ambiental e 

segurança são temas que norteiam toda legislação brasileira e que representam também os 

pilares para a construção da sociedade sustentável. Dessa forma, compreender tais legislações 

não apenas do ponto de vista técnico-científico, mas dentro da perspectiva do paradigma 

sustentável, é um ponto crítico a ser promovido no ambiente universitário.  

A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, documento produzido 

pela UNESCO para potencializar a educação como instrumento promotor da sustentabilidade, 

informa claramente a importância e necessidade da discussão de temas relacionados à 

sustentabilidade em todas as fases de ensino, inclusive na universidade. 

 

O objetivo maior da Década é integrar princípios, valores, e práticas de 

desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da educação e do ensino. Esse 

esforço educacional deve encorajar mudanças no comportamento para criar um 

futuro mais sustentável em termos da integridade e do meio ambiente, da 
viabilidade econômica, e de uma sociedade justa para as atuais e as futuras gerações 

[...]. O programa Educação para o Desenvolvimento Sustentável exige que se 

reexamine a política educacional, no sentido de reorientar a educação desde o 

jardim de infância até a universidade e o aprendizado permanente na vida adulta, 

para que esteja claramente enfocado na aquisição de conhecimentos, competências, 

perspectivas e valores relacionados com a sustentabilidade (UNESCO, 2005, p. 57).  
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A sustentabilidade não pode ser vista como um valor relacionado apenas com 

preservação do meio ambiente, nem estudada em um único momento da vida ou em uma 

única disciplina. A sustentabilidade deve perpassar por todos os conhecimentos, em todas as 

fases da vida e do ensino. 

É preciso perceber que enquanto a sustentabilidade não fizer parte do dia a dia das 

pessoas ela será apenas mais uma palavra, modismo ou conhecimento sem importância. Os 

princípios promotores da sustentabilidade devem ser vividos a todo o momento, seja no 

respeito pelo outro, na escuta, na quietude, no consumo consciente, no respeito à vida, na 

construção de relações mais afetuosas e sinceras, seja nas discussões sobre política, economia, 

mercado de trabalho, etc. 

Não somos capazes de entender aquilo que não conhecemos, vivemos e sentimos, da 

mesma forma, não podemos ser capazes de produzir uma sociedade sustentável enquanto os 

princípios da sustentabilidade não sejam realmente conhecidos em sua totalidade e não apenas 

em sua dimensão ambiental. O conhecimento deve ser promovido através da educação, pois 

como nos ensina Freire (2011, p. 84): “[...] a educação não transforma o mundo, a educação 

muda pessoas, pessoas transformam o mundo”. 

Necessita-se de uma educação transformadora, uma educação que contribua para 

tornar realidade as mudanças fundamentais exigidas pelos desafios da 

sustentabilidade [...]. Aprender no âmbito do programa Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável não pode, entretanto, limitar-se meramente à esfera 

pessoal – aprender deve levar a uma participação ativa na busca e aplicação de 

novos padrões de organização social e mudança (UNESCO, 2005, p. 39).  

 

Pelo exposto, para a existência de um Direito justo, equânime e capaz de garantir o 

bem-estar de seus destinatários, são necessárias a luta pela sua efetivação, pela sua construção 

democrática e a não defesa dos ataques ditatoriais e marcadamente incapazes de promover a 

harmonia. É necessário, no entanto, que os profissionais do Direito sejam preparados para 

essa luta através de uma educação dialógica, reflexiva, crítica, ética, interdisciplinar, 

conforme apregoam os ditames de uma educação para a sustentabilidade. Para Ihering (2005), 

o Direito é um trabalho sem tréguas, não só do Poder Público, mas de toda a população. Para 

esse autor, 

 
[...] sem luta não há direito, da mesma forma que sem trabalho não há propriedade. 

À frase ‘no suor do teu rosto hás de comer teu pão’ contrapomos outra, não menos 

válida: ‘Na luta hás de encontrar o teu direito’. No momento em que o direito 

renuncia à luta, ele renuncia a si mesmo (id ibid. p. 94).  

 

A educação será revolucionária na medida em que permitir uma revalorização do ser 

humano, pelo que ele é e não pelo que ele tem. Uma educação que busque a formação de 
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sujeitos mais justos, solidários, capazes de encarar o outro não como um competidor que deva 

ser superado, descartado, mas sim como um companheiro de luta para a construção de um 

mundo melhor de se viver. 

 “A educação carrega de intencionalidade nossos atos. Precisamos ter consciência das 

implicações de nossas escolhas. O processo educacional pode contribuir para humanizar o 

nosso modo de vida. Temos que fazer escolhas. Elas definirão o futuro que teremos” 

(GADOTTI, 2012, p. 62). A escolha por um modelo de educação para a sustentabilidade 

representa um processo de mudança de consciência em que a vida é priorizada para uma 

mudança do mundo em que vivemos. Ainda segundo o autor: 

 
[...] educar para um outro mundo possível é fazer da educação, tanto formal quanto 

na formal, um espaço de formação crítica e não apenas de mão de obra para o 

mercado; é inventar novos espaços de formação complementar ao sistema formal 

de educação e negar a sua forma hierarquizada numa estrutura de mando e 

subordinação; é educar para articular as diferentes rebeldias que negam hoje 

relações sociais capitalistas; é educar para mudar radicalmente nossa maneira de 

produzir e de reproduzir nossa existência no planeta, portanto, é uma educação 

para a sustentabilidade (id. ibid. p. 106 – grifos do autor). 

 

Sendo assim, essa análise paradigmática justifica-se pelo fato de que o ensino jurídico 

comprometido com a Educação para o Desenvolvimento Sustentável é mais do que uma base 

de conhecimentos relacionados com o meio ambiente, a economia e a sociedade. A EDS é 

pautada num paradigma holístico que deve se ocupar da aprendizagem de atitudes, 

perspectivas e valores que orientam e impulsionam as pessoas a viverem mais 

sustentavelmente suas vidas. As crises criadas pelos seres humanos no planeta estão 

mostrando todos os dias que somos seres irresponsáveis. Educar para o desenvolvimento 

sustentável é educar para tomar consciência dessa irresponsabilidade e superá-la.  

Por essa razão, nesta pesquisa houve a preocupação em abordar os sujeitos quanto ao 

positivismo jurídico que existe na ciência do Direito, a fim de investigarmos em que medida o 

curso de Direito da URCA pode estar comprometido com este paradigma e com a dogmática 

jurídica extrema que, como podemos perceber, não se coadunam com uma educação para a 

sustentabilidade. 
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6 DO ESTUDO TEÓRICO À PRÁTICA DA PESQUISA: RESULTADOS E 

REFLEXÕES REFERENTES AOS DADOS OBTIDOS EM CAMPO 

 

Este capítulo traz os resultados da pesquisa realizada no curso de Direito da 

Universidade Regional do Cariri (URCA). 

Como já dito anteriormente, os dados estão organizados em conformidade com os 

princípios da educação para sustentabilidade previstos em Gadotti (2012) e dimensões da 

sustentabilidade definidas por Sachs (2002). 

A escolha desses critérios para organização dos dados coletados deve-se ao fato de que 

Moacir Gadotti foi um dos principais referenciais teóricos para a realização desta pesquisa e 

os princípios por ele descritos englobam todos os aspectos discutidos no aporte teórico deste 

trabalho, tais como: ética, interdisciplinaridade, moral e paradigma holístico. 

Quanto à escolha das dimensões da sustentabilidade eleitas por Ignacy Sachs, 

justificamos a opção por elas em virtude da importância histórica desse autor para o tema da 

sustentabilidade, pois ele é um dos principais referenciais no Brasil e no mundo quando se 

trata do estudo do desenvolvimento sustentável, e também pelo fato das dimensões definidas 

em sua obra serem umas das mais tradicionais e conhecidas no mundo acadêmico. 

Os princípios eleitos por Gadotti (2012) para orientar uma ação pedagógica para a 

sustentabilidade e educação para o futuro são os seguintes: Educar para pensar globalmente, 

Educar os sentimentos, Ensinar a identidade terrena, Formar para a consciência planetária, 

Formar para a compreensão e Educar para a simplicidade voluntária e para a quietude. 

As dimensões da sustentabilidade defendidas por Sachs (2002) são: Social, Política, 

Econômica, Ambiental e Cultural. 

 

6.1 Educar para pensar globalmente 

 

Segundo Gadotti, esse princípio consiste no fato de que “é preciso educar para não ser 

omisso, indiferente e nem conivente com a destruição da vida em qualquer parte do planeta, 

bem como para pensar a realidade e entender que a realidade é uma só” (GADOTTI, 2012, p. 

74). Esse preceito está diretamente relacionado à capacidade de promoção do conhecimento 

de maneira interdisciplinar, visto que essa realidade global à qual Gadotti se refere exige uma 

forma de educação que está comprometida com o paradigma holístico capaz de entender a 

realidade como um todo completo e de contextualizar os conceitos ministrados com as 

questões da região em que o aluno está inserido, conforme já foi explicitado no capítulo 
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quarto desta dissertação. Dessa maneira, durante o período de agosto a outubro de 2014, 

foram entrevistados vinte e quatro alunos do curso de Direito da URCA, dentre estudantes do 

nono e décimo semestres. 

O curso de Direito da URCA funciona em dois turnos: vespertino e noturno. Tendo 

isso em vista, foram entrevistados tanto os alunos do nono e décimo semestres dos turnos 

vespertino quanto os do turno noturno. Segundo informações da secretaria do curso, estão 

matriculados nesses semestres cerca de 115 alunos, dos quais 24 participaram das entrevistas 

e 09 das rodas de conversa. 

Por a universidade estar enfrentando um período de greve durante os meses em que foi 

realizada a pesquisa de campo, a quantidade de alunos que participaram das entrevistas e 

rodas de conversa acabou se tornando reduzida, em virtude da dificuldade de contatar esses 

alunos durante os meses em que a universidade esteve sem atividades letivas. Além disso, é 

comum que os alunos do último semestre do curso de Direito estejam bastante envolvidos 

com o estudo para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, para obter a licença para o 

exercício da advocacia, ou com estudos direcionados para concursos públicos, sendo esse 

outro fator que também limitou a participação de mais alunos na pesquisa, pois muitos se 

encontravam nessa situação e não dispunham de tempo para participar da pesquisa. 

O perfil dos estudantes que participaram deste estudo apontou que a maioria dos 

participantes são mulheres entre 21 e 30 anos, de cor branca, oriundas de famílias com uma 

média de renda familiar entre dois e seis salários mínimos e residentes em uma das cidades do 

triângulo CRAJUBAR (formado pelas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha). 

Dos nove alunos que participaram da roda de conversa, seis eram mulheres e três 

homens; e dos vinte e quatro que responderam ao questionário da entrevista, quatorze eram do 

sexo feminino e dez do sexo masculino. Essa estatística reflete o fato de que o curso de 

Direito da URCA atualmente tem mais mulheres do que homens matriculados no nono e 

décimo semestres, conforme mostra a Figura 08. 

 A fim de investigarmos se o princípio “Educar para pensar globalmente” está presente 

no processo educativo ofertado pelo curso de Direito da URCA, o questionário (Anexo 1) 

aplicado individualmente aos sujeitos da pesquisa trazia as seguintes perguntas: Você 

considera que alguma atividade (ensino, pesquisa, extensão) desenvolvida no Curso de Direito 

da URCA é capaz de promover cidadania, acesso à Justiça, cultura de paz, promoção de 

direitos fundamentais, direitos humanos, etc., na região do Cariri? (pergunta nº 8) e também a 

pergunta: Você diria que a interdisciplinaridade é uma das características presentes na 

graduação em Direito na URCA? (pergunta nº 15). Vale ressaltar que tanto os alunos que 
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responderam aos questionários como os que participaram das rodas de conversa assinaram o 

termo de consentimento pós-esclarecido (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 08 – Alguns dos sujeitos da pesquisa após realização de 

                     uma das rodas de conversa. 

Fonte: Mendes (2014). 

 

Na maioria das respostas obtidas através do questionário, os sujeitos da pesquisa 

responderam que não consideram que a interdisciplinaridade é uma característica presente na 

graduação em Direito na URCA. Quase todos os alunos responderam que as disciplinas são 

ministradas de maneira isolada e descontextualizada da realidade local.  

Quanto à outra pergunta, a maioria dos alunos respondeu que não tinha conhecimento 

de nenhuma atividade de ensino, pesquisa ou extensão do curso que estivesse promovendo 

justiça, cultura de paz, direitos fundamentais, direitos humanos ou qualquer outro tipo de 

benefício jurídico. As outras respostas obtidas indicaram um projeto de extensão desenvolvido 

no curso, chamado PAJE (Programa de Assessoria Jurídica Estudantil), como sendo um meio 

de o curso promover direitos para a comunidade. 

Nas rodas de conversa, esse assunto foi novamente abordado, de maneira que 

transcrevo abaixo algumas das respostas mais relevantes, por estas representarem o que foi 

dito pela maioria dos sujeitos da pesquisa. 

As disciplinas são ministradas de maneira muito isolada de modo que não 

proporcionam ao aluno uma visão como um todo do sistema jurídico (Aluno “B”/ 

10º semestre, 2014). 
 

O ensino na URCA não é interdisciplinar. Os professores de determinada disciplina 

dificilmente aceitam que se façam perguntas que abordem a interdisciplinaridade 

sob o argumento de que ‘isso não é da minha matéria’ (Aluna “C”/10º semestre, 

2014). 
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A interdisciplinaridade acontece com os bons professores, estes sempre interligam 
dois ou mais conteúdos ao mesmo tempo. Se preocupam em fazer um “Link” com 

outras áreas (Aluno “J”/IX semestre, 2014). 

 

O PAJE procura levar o Direito para fora da faculdade, mas é difícil porque a 
faculdade não dá condições para o projeto. São os alunos que tentam levar pra 

frente. Agora mesmo existe uma ação do PAJE em visitar um assentamento do 

MST no Crato para conversar com as pessoas sobre cidadania, diversidade sexual, 

etc. Mas só sei disso. A maioria dos conteúdos fica dentro da faculdade mesmo, não 

tem condições de sair (Aluna “H”/ X semestre, 2014). 

 

6.2 Educar os sentimentos e formar para a compreensão 

 

Para Gadotti (2012, p. 75), educar os sentimentos é permitir que o Homem reconheça 

que “é o único ser vivente que se pergunta sobre o sentido da sua vida”. A busca desse sentido 

para a vida está diretamente relacionada ao comportamento ético. Como vimos ao longo desta 

dissertação, a ética resulta exatamente da reflexão humana sobre qual seria a melhor maneira 

de vivermos. Quanto ao princípio “Formar para a compreensão”, o autor ensina que ele 

compreende o formar “para a ética do gênero humano, não para a ética instrumental e utilitária 

do mercado”.  

Por meio dos questionários, os alunos foram indagados sobre esses dois princípios 

com a seguinte pergunta: Você considera que na graduação em Direito na URCA existe uma 

preocupação quanto à formação ética/moral do aluno? (pergunta nº 5). 

A quase totalidade dos alunos envolvidos nesta pesquisa afirmou que não percebeu 

esse tipo de preocupação no ensino desenvolvido no curso de Direito da URCA. Mais uma 

vez transcrevo as respostas mais recorrentes: 

 
O conteúdo ministrado em sala é muito positivado, não estimulando o 
desenvolvimento ético/moral do discente (Aluno “G”, 10º Semestre, 2014). 

 

São poucas as disciplinas e os professores que se preocupam em estimular o debate 

sobre questões éticas e como aplicá-las a casos concretos. O pouco de ética que 
conheço e dos princípios que tenho são em virtude da minha própria educação em 

casa e do contato com profissionais fora do ambiente acadêmico (Aluna “Z”, 10º 

Semestre, 2014). 

 

Nas rodas de conversa, o tema “ética” também foi abordado. Na ocasião, todos os 

alunos participantes da roda concordaram que o assunto é muito pouco abordado na 

graduação e que só se recordavam dele nas disciplinas introdutórias, como Introdução ao 

Estudo do Direito e Filosofia do Direito. Revelaram ainda que a discussão sobre esse assunto 
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se esgotava na medida em que os alunos saem dos primeiros semestres e vão avançando no 

curso. 

 

6.3 Ensinar a identidade terrena e formar para a consciência planetária 

 

 Analisaremos esses dois princípios concomitantemente, tendo em vista a semelhança 

que apresentam entre si. O primeiro refere-se ao fato de que é preciso “educar para conquistar 

um vínculo amoroso com a Terra, não para explorá-la, mas para amá-la” e o segundo diz 

respeito a “compreender que somos interdependentes, que a Terra é uma só nação e nós, 

terráqueos, os seus cidadãos” (GADOTTI, 2012, p. 75). 

Sobre esses princípios, resta evidente mais uma vez a necessidade da 

interdisciplinaridade para a promoção da educação sustentável, pois essa visão seria meio 

eficaz para pensar globalmente, como deseja Gadotti. Além disso, observa-se também a 

necessidade de que o ensino jurídico se afaste da dogmática jurídica excessiva decorrente do 

positivismo jurídico, já que, como refletimos no capítulo quinto deste trabalho, o positivismo 

defende que apenas na Lei encontramos o Direito, enfraquecendo a possibilidade de educar 

para pensar o global.  

Os alunos falaram bastante sobre a temática nas rodas de conversa. A maioria afirmou 

que considera o ensino jurídico promovido pelo curso de Direito da URCA bastante 

tradicional e, por isso, bastante apegado à Lei. Foram unânimes em afirmar que quase a 

totalidade de professores utiliza os códigos como principal fonte de informação para as aulas 

e que muitas delas se resumem à leitura e discussão de artigos das leis, sem dar grande 

enfoque à jurisprudência, costumes ou casos concretos a eles relacionados. 

A seguir, transcrevo a fala de um aluno que resume o que a maioria expôs durante a 

roda de conversa realizada no dia 29 de setembro de 2014: 

 

O ensino do curso de Direito da URCA é bastante apegado à lei, mas não só ele, o 

Direito como um todo ainda o é. É muito difícil para o profissional da área jurídica 

atuar sem ter um vade mecum18 em mãos (Aluno “J”, 9º semestre, 2014). 

 

6.4 Educar para a simplicidade voluntária e para a quietude 

 

                                                             

18 Livro que contém um compêndio de códigos e leis para serem consultadas facilmente. Conhecido pelo seu 

grande volume e considerável peso. Tem a aparência das bíblias tradicionais.  
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Esse princípio consiste na ideia de que é necessário ter quietude para ouvir e aprender 

com o outro, bem como que a simplicidade pode ser capaz de nos tornar menos consumistas e 

reduzir nossas demandas. No caso do Direito, interpreto esse princípio como sendo a 

necessidade de adoção do comportamento humilde para a ciência jurídica, tendo em vista que 

ela se mostra muitas vezes bastante arrogante, ao não reconhecer a importância das outras 

ciências para a sua existência, assumindo uma posição de destaque que a afasta do povo, tal 

como discutimos no capítulo quinto. Como já explicitado, a maneira do profissional da área 

jurídica falar, vestir-se e se relacionar com as pessoas muitas vezes demonstra um sentimento 

de superioridade tão intenso que impossibilita uma efetiva troca de valores e de o Direito se 

aproximar da população e tornar-se compreensível. 

Esse tema também foi amplamente debatido nas rodas de conversa. Durante os 

encontros, os alunos falaram muito sobre o fato de que o Direito comumente remete a um 

comportamento elitista e arrogante. Alguns alunos que já estão estagiando em escritórios de 

advocacia ou em fóruns descreveram várias situações em que presenciaram pessoas humildes 

sendo tratadas com descaso por autoridades judiciárias ou pelos serventuários da justiça. 

Falaram também sobre como esse tipo de comportamento começa desde a sala de aula, pois 

alguns professores do curso, por exemplo, não permitem que os alunos os chamem apenas de 

professor, sendo necessário usar o título de Doutor (embora não tenham doutorado), pois, caso 

contrário, nem se dirigem ao aluno. 

A esse respeito, convido para a leitura da transcrição da fala do aluno “Q”, gravada na 

roda de conversa realizada no dia 03 de julho de 2014: 

 
Certa vez estava trabalhando na vara em que sou estagiário e vi que uma senhora 

foi perguntar ao diretor da secretaria a razão pela qual seu processo não estava 

‘andando’. Ele nem levantou a cabeça, pegou o número do processo que ela trazia 

anotado num papel e disse: sua petição foi indeferida, pois não atendeu aos 

requisitos do 282 do CPC. A senhora olhou para ele de olho arregalado, baixou a 

cabeça e saiu calada, com certeza não entendeu nada (Aluno “S”, 10º Semestre, 

2014). 

 

Refletindo sobre esse exemplo trazido pelo colega uma das alunas disse: 

 
É o mesmo caso da gente aqui na URCA, tem que ouvir as coisas calado. Quem é 

que tem coragem de reclamar alguma coisa de algum professor? Se o professor 

ficar sabendo depois persegue a turma todinha e reprova todo mundo e fica por isso 

mesmo. Semestre passado os próprios alunos inventaram de fazer uma avaliação 

dos professores, teve um que foi mal avaliado que entrou na sala xingando todo 

mundo e reprovou meio mundo de gente depois disso. Aqui é assim, ninguém tem 

direito de falar nada. É estudar em casa e pronto (Aluna “H”, 10º Semestre, 2014). 
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Dessa maneira, confrontando as falas dos alunos nas rodas de conversa, as 

informações obtidas por meio da aplicação dos questionários e os princípios da educação para 

a sustentabilidade de Gadotti, além do referencial teórico que deu suporte a esta pesquisa, 

conforme apregoado pela técnica da triangulação dos dados descritas na metodologia da 

pesquisa, fica patente que o curso de Direito da URCA tem dificuldade em promover o ensino 

conforme os ditames da educação para a sustentabilidade, pois os alunos ainda sentem que o 

ensino é bastante dogmático, disciplinado e destituído de reflexões éticas, o que não retira o 

mérito do curso quanto à sua capacidade de formar bons profissionais para funções jurídicas, 

mas permite que ele deixe de contribuir mais com a promoção da sustentabilidade no 

território que faz parte. 

 

6.5 Dimensões da sustentabilidade segundo Sachs 

 

Ignacy Sachs considera a sustentabilidade um conceito multidimensional, que pode ser 

analisado sob os mais diversos aspectos. Porém, para evitar uma infinidade de dimensões que 

tornariam impossível o estudo do tema, Sachs elege cinco dimensões como as mais 

significativas para esse estudo, como veremos a seguir. 

Vale ressaltar que não houve no questionário pergunta aos alunos sobre as dimensões 

da sustentabilidade, mas apenas sobre o conceito de sustentabilidade, visto de maneira geral, a 

fim de identificar se eles o conheciam e qual concepção tinham a respeito da importância desse 

termo.  

 

6.5.1 Dimensão social 

 

A dimensão social da sustentabilidade diz respeito à diminuição das desigualdades 

sociais, promoção dos direitos fundamentais e justiça social. Essa dimensão é precípua para a 

concretização da sociedade sustentável, afinal, como falar em sustentabilidade diante das 

desigualdades sociais, pobreza, exclusão e miséria que cada vez mais fazem parte da nossa 

realidade diária? 

O viés da sustentabilidade social é fortemente presente nos princípios assegurados pela 

principal Lei do País. Para Holthausen (2000), a cultura da dignidade humana passa pela 

superação do desejo de destruição do outro e alcança o sentimento de cooperação entre as 

pessoas. Tal dignidade é exaustivamente estudada nos cursos jurídicos para formação de 

bacharéis em Direito, porém, em que medida esse estudo gera reflexões sobre a necessidade 
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de mudanças de comportamento para que esse princípio esteja mais presente em nossa 

sociedade? 

Em virtude disso, tanto nos questionários como nas rodas de conversa realizadas com 

os sujeitos da pesquisa, foi questionado se eles conheciam o conceito de sustentabilidade e 

desenvolvimento regional. Nesse sentido, as perguntas nº 6 e 7 do questionário indagavam: 

Você está familiarizado com o tema desenvolvimento regional? Você está familiarizado com o 

tema sustentabilidade? Em relação à primeira pergunta, nenhum dos sujeitos da pesquisa que 

responderam ao questionário ou participaram da roda de conversa afirmou ter familiaridade 

com o tema. Todos foram unânimes em afirmar que esse tema não foi abordado durante a 

graduação. 

Quanto ao tema sustentabilidade, dos nove alunos que participaram das rodas de 

conversa, cinco afirmaram não saber conceituar o tema e nem estar familiarizado com ele, e 

quatro disseram que o tema foi abordado ao longo da graduação, mas de maneira muito tímida 

e superficial, apenas nas disciplinas de Direito Ambiental e Direito Agrário. 

Por essa razão, fica difícil observamos uma preocupação com a ética sustentável, já 

que o tema sustentabilidade nem sequer é abordado em sala de aula. Talvez por isso as 

respostas obtidas sobre o tema demonstram bastante superficialidade. 

 
Não sei muito bem, mas para mim sustentabilidade é a preocupação com a 
natureza. É essa coisa de salvar o planeta (Aluna “Y”, 9º semestre, 2014). 

 

Acredito que sustentabilidade é a preocupação com as gerações futuras para que 
tenham os mesmos recursos naturais de que dispomos hoje (Aluno “V”, 10º 

semestre, 2014). 

 

Quanto às atividades desenvolvidas no curso que pudessem promover a dimensão 

social da sustentabilidade, transcrevo a resposta abaixo, obtida por meio da aplicação de 

questionário e representativa porque recorrente entre as respostas dos sujeitos da pesquisa. 

 
Em sua maioria, os professores assim como uma parcela considerável dos alunos, 

têm a preocupação de escarrar conteúdos e assimilá-los respectivamente, de forma 

rápida e sem preocupação com a formação ética ou moral. Eu diria que uma das 

maiores preocupações do curso é ‘cuspir’ bacharéis em Direito e advogados, porém 

há que se lembrar que uns poucos professores e alunos, por iniciativa própria, têm 

uma preocupação social, como é o caso dos alunos que compõem o PAJE (Aluno 

“L”, 10º semestre, 2014). 

 

O PAJE foi sempre citado pelos alunos quando se trata de atividades do curso de 

Direito capazes de trazer benefícios sociais. O projeto de extensão tem dez anos e é um núcleo 
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de extensão popular que visa desenvolver um trabalho de Assessoria Jurídica Universitária 

Popular (AJUP). 

Como quase todos os sujeitos da pesquisa citaram o grupo, procurei conhecer o 

projeto. Assim, no dia 30 de setembro de 2014, reuni-me com seis integrantes do grupo, que é 

composto por doze alunos dos mais variados semestres do curso de Direito. 

Conversando com os alunos, eles me explicaram que o grupo existe desde 2005, sendo 

organizado e gerido pelos próprios estudantes e utilizando o método freiriano de educação 

popular, que tem por base de ação a defesa dos direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 – Roda de conversa com alguns dos estudantes 

                    participantes do PAJE 

Fonte: Mendes (2014). 

. 

As atividades do P@Je se concentram em Ciclo de Debates, Cine-P@Je, Minicursos, 

Oficinas, etc. Nessas ocasiões, o grupo procura abordar questões polêmicas, a exemplo da 

diversidade de gênero, da pouca quantidade de negros no curso de Direito, entre outras. Desde 

o final do ano de 2012, o P@Je atua no assentamento 10 de abril, situado no município de 

Crato-CE, desenvolvendo o projeto “Biblioteca de Luta: um instrumento da assessoria 

jurídica universitária popular no assentamento 10 de abril”. 

Por meio da conversa travada com esses estudantes, percebo claramente que o projeto 

contribui com a dimensão social da sustentabilidade, pois ele objetiva a luta pela democracia e 

a difusão de direitos e educação popular para superação da miséria e da pobreza. A orientação 

freiriana e o compromisso com a humanização nas atividades desenvolvidas são aspectos que 

que se coadunam tanto com os princípios da educação para a sustentabilidade já vistos, como 

com a dimensão social da sustentabilidade. 
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6.5.2 Dimensão política 

 

A dimensão política da sustentabilidade está intimamente relacionada com o Direito, 

tendo em vista que as políticas públicas e decisões políticas devem ser tomadas com base nas 

leis e princípios definidos por essa ciência. Na dimensão política, a sustentabilidade é 

construída através de agentes sociais que atuam em sua realidade local, dentro das 

possibilidades conferidas pelo poder público, para tomar decisões políticas capazes de 

promover a ética sustentável. Assim, um dos aspectos da dimensão política da 

sustentabilidade consiste em verificar em quais medidas práticas sustentáveis de 

desenvolvimento estão acontecendo através da atuação da população. 

Desse modo, para a promoção da dimensão política da sustentabilidade é fundamental 

a participação dos atores sociais para a realização das lutas sociais, empenhadas na criação de 

novos espaços de produção e reprodução de práticas sustentáveis. Além disso, o papel do 

Estado é muito importante para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à construção 

da sociedade sustentável. Para Frey (2000, p. 116): 

 
[...] não obstante a importante questão da capacidade analítica e os limites do 

conhecimento científico, o desafio do desenvolvimento sustentável é, antes de mais 

nada, um problema político e de exercício de poder, que coloca em pauta a questão 
das instituições político-administrativas, da participação e do processo político. 

 

A dimensão política da sustentabilidade perpassa pela necessidade do Estado de 

garantir os direitos básicos da população, sua cidadania e o planejamento sociopolítico que 

favoreça a distribuição de renda, justiça social e acesso menos desigual aos recursos 

ambientais e financeiros, além da promoção da possibilidade de participação da população nas 

decisões políticas. Por isso, cabe aos bacharéis em Direito uma formação que seja capaz de 

ressaltar a importância da ciência jurídica para a elaboração de políticas públicas através das 

quais a sustentabilidade em âmbito político possa ser promovida. 

Analisando os dados obtidos por meio das rodas de conversa e questionários 

aplicados, mais uma vez identificamos o grupo de extensão PAJE como promotor dessa 

dimensão da sustentabilidade, já que o núcleo assumiu o compromisso com a assessoria 

popular, no sentido de contribuir para a cidadania e promoção dos direitos básicos da 

população. 

O escritório de prática jurídica do curso de Direito também pode ser considerado como 

forma de contribuição para a dimensão política da sustentabilidade, pois através dele são 
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realizados atendimentos para a população carente, que procura esse espaço para receber 

orientação jurídica e mesmo dar início a demandas judiciais. 

Quanto a isso, ressalto apenas que os sujeitos da pesquisa informaram que o escritório 

de Juazeiro do Norte (o outro fica na cidade de Crato) não estava funcionando. Assim, muitos 

deles haviam perdido a oportunidade de estagiar atendendo ao público diretamente. Em razão 

disso, o professor de estágio levava processos que já haviam sido iniciados no escritório para 

a sala de aula, sendo o papel dos alunos apenas ler e verificar quais providências deveriam ser 

tomadas. Durante as rodas de conversa, muitos se queixaram dessa metodologia, alegando que 

ela afasta a prática da faculdade e os amarra mais uma vez apenas ao espaço da sala de aula, 

contribuindo para um modelo de ensino ainda dogmático. 

 Quase todos os participantes da pesquisa afirmaram ter procurado escritórios de 

advocacia por conta própria, no intuito de conseguir aprender sobre a atividade jurídica 

prática, já que consideravam a promovida pela faculdade insuficiente. Certamente esse tipo de 

deficiência em nada contribui para um modelo de educação sustentável, tendo em vista que, 

pelo referencial teórico abordado, a educação para a sustentabilidade depende 

necessariamente do encontro com a realidade e a prática para a formação de sujeitos 

comprometidos com o território onde vivem. Sobre isso, transcrevo a fala de alguns alunos: 

 
O estágio era para ser uma atividade prática, mas no nosso caso acabou sendo mais 

uma disciplina teórica porque o que acontecia era o que o professor trazia um 

processo para a sala para a gente dizer quais eram as providencias cabíveis. Ora, era 

muito difícil até de manusear o processo porque como é que mais de vinte pessoas 

vão pegar no mesmo processo ao mesmo tempo para analisá-lo? Além disso, nem 

sabíamos quem eram os sujeitos da demanda. Eu queria ter atendido, conversado 
com a pessoa, treinado meu comportamento profissional, mas isso nunca aconteceu. 

Graças a Deus que desde o oitavo semestre sou estagiária em um escritório de 

advocacia no Juazeiro, pois foi lá que pude exercer a prática jurídica (Aluna “Y”, 9º 

semestre, 2014). 
 

Aqui na URCA quem tem pretensão de advogar sabe que precisa correr atrás de 

estagio em algum escritório porque a disciplina de estágio na faculdade é muito 

fraca. Só teoria mesmo. Eu mesmo considero que 70% do meu curso de Direito foi 

feito no escritório em que sou estagiário, lá sim eu aprendi muita coisa (Aluno “V”, 

10º semestre, 2014). 

 

 

6.5.3 Dimensão econômica 

 

Quanto a essa dimensão, a pesquisa buscou conhecer em que medida o curso de 

Direito da URCA contribui para o desenvolvimento econômico do Cariri. É importante 
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lembrar o ensinamento de Resende (s/d), quando explica que os termos desenvolvimento e 

crescimento econômico são utilizados muitas vezes como sinônimos. Porém, enquanto o 

crescimento refere-se a incrementos quantitativos, o desenvolvimento implica melhorias 

qualitativas. 

A dimensão econômica da sustentabilidade perpassa também pelo acesso ao mercado 

de trabalho, a fim de que os indivíduos tenham condições de acesso à renda. Foi importante, 

por isso, que durante a aplicação dos questionários os sujeitos da pesquisa fossem 

investigados quanto às perspectivas de acesso ao mercado de trabalho. 

O Projeto Político Pedagógico do Curso, em sua alínea “c”, item 1, destaca que é uma 

missão institucional do curso de Direito da URCA contribuir para a busca de soluções dos 

problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social sustentável da região do 

Cariri. 

Em relação a isso, todos os sujeitos da pesquisa responderam que se preocupam com a 

grande desigualdade social do Cariri e que pretendem atuar no sentido de contribuir com a 

promoção de cidadania e direitos fundamentais à população. Todos afirmaram ter boas 

perspectivas de obter uma vaga no acirrado mercado de trabalho do mundo jurídico, pois 

muitos já estavam aprovados na primeira fase da OAB e outros até mesmo em concursos 

públicos, confirmando o perfil dos estudantes da URCA de bastante disciplinados e 

estudiosos, o que se reflete nas muitas aprovações em concursos e no Exame de Ordem. 

Todos afirmaram que durante o curso estudaram noções de economia, pois a disciplina 

obrigatória Teoria Econômica e Direito abordava o assunto, porém o fizeram de maneira 

tradicional e dissociada de uma perspectiva sustentável. Abaixo, algumas dos discursos que 

mais se repetiram nas rodas de conversa realizadas: 

 

Eu nem lembro mais direito do que é teoria econômica. Sei que estudei, mas foi 

coisa do primeiro semestre, hoje em dia nem lembro direito. Depois que a 

disciplina acabou não falamos mais nisso, as outras disciplinas abordavam outras 

coisas que não tinha mais a ver com economia. E não teve nada com 

sustentabilidade em teoria econômica, pelo menos não que eu lembre. Na verdade 

esses assuntos dos primeiros semestres ficam por lá mesmo, à medida que o curso 

vai avançando vamos nos focando mais na lei (Aluno “N”, 10º semestre, 2014). 
 

Acredito que as perspectivas profissionais são boas para todos os alunos que 

estudam na URCA. Aqui tem muita gente esforçada e inteligente. A maioria estuda 

mesmo e não tem isso de esperar por professor não. Já tem galera passando na 

OAB desde o nono. E claro que depois de formado a pessoa quer ter uma vida 

melhor. Não me ligo muito nessa coisa de ser consumista, só sei que depois que me 

formar quero viver melhor e é claro que vou comprar mais coisas para isso, mas 
também quero contribuir com a sociedade. Acho que aqui todo mundo pensa assim 

(Aluno “V”, 10º semestre, 2014). 
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Dessa forma, utilizando a técnica já descrita da triangulação dos dados, entendemos 

que a dimensão econômica da sustentabilidade é timidamente promovida no curso através das 

discussões acerca dos conceitos básicos da teoria econômica e da facilidade de acesso ao 

mercado de trabalho dos alunos egressos. Porém, sem abordar questões relacionadas ao 

excesso de consumo, propagação da desigualdade social no Cariri e outros problemas 

econômicos da região, o que prejudica a busca por soluções que possam contribuir com o 

desenvolvimento sustentável da região. 

 

6.5.4 Dimensão cultural 

 

Quanto a essa dimensão, a pesquisa visa conhecer em que medida o curso de Direito 

promove o ensino pautado na valorização dos saberes locais, na valorização de uma 

perspectiva humanista de ensino e na promoção dos direitos culturais. 

A dimensão da cultura pressupõe também atividades de lazer, esporte, música, dança, 

dentre outras. Para o Fórum Intermunicipal de Cultura (FIC) e Instituto Pólis, “Cultura é 

também qualidade de vida e qualidade de ser” (CARTAS DA CULTURA, 2003, p. 20). Por 

isso, é necessário afirmar que não é possível que haja desenvolvimento sem que seja 

promovida a cidadania cultural. Uma sociedade sustentável deve promover a diversidade 

cultural, o pluralismo e a solidariedade. 

 Sobre isso os alunos afirmaram que desconhecem atividades de cultura e lazer 

desenvolvidas pelo curso de Direito da URCA, e destacaram apenas que existem campeonatos 

na Universidade, especialmente de futebol e futsal, e que poucos alunos do curso se 

interessam por elas. Mais uma vez transcrevo as falas mais recorrentes durante as rodas de 

conversa: 

 

Nunca soube de atividade cultural aqui. A não ser as semanas de Direito. Se esses 

eventos científicos tipo a semana de direito, seminários e palestras contarem como 

questão cultural do curso então até que tem porque pelo menos umas três vezes no 

ano acontecem eventos assim. Agora se for cultural só coisa de esporte, dança, 

música aí realmente não tem isso não. Na verdade esses cinco anos o que mais vi 

aqui foi livro e professor. A rotina é vir e assistir aula e fazer as provas. Pode até ser 

que role um violãozinho no intervalo, mas é algum colega que sabe tocar e faz um 

som (Aluno “P”, 10º semestre, 2014). 
 

Até o terceiro semestre eu mesmo cheguei a participar de campeonato aqui na 

URCA. E foi bom. Deu pra conhecer gente de outros cursos e tal. Agora que a 

universidade tem ginásio novo pode ser que essas atividades esportivas aconteçam 

com maior frequência (Aluno “X”, 10º semestre, 2014). 
 

Sei que a URCA desenvolve atividades culturais sim. O curso de História, por 

exemplo, sempre tem umas atividades bacanas, eu mesma já fui para umas esquetes 

que o curso estava promovendo sobre diversidade de gênero. Lá no Pimenta sempre 



 122 

tem alguma exposição de pintura, apresentação de bandas da região nas aberturas 

dos eventos e outras coisas. Lá a faculdade tem outra cara. Tem grafites massas 

pintados em algumas paredes e tudo. O problema é que aqui no Direito a gente fica 

isolado, não sabe quando vai ter as coisas. As vezes quando fica sabendo de algum 

evento já tem é passado. Além disso, o espaço aqui é mais conservador, tipo: o 

pessoal do PAJE pichou uma parede semestre passado para falar sobre essas coisas 

de raça, negro e tal e eu soube que a coordenação ficou uma arara porque aqui tem 

que ser tudo limpo, lindo, organizado não pode ter essas coisas de rebeldia tipo os 

atos que o pessoal da História e Ciências Sociais promovem lá no Pimenta (Aluno 

“I”, 9º semestre, 2014). 
 

A separação do curso de Direito dos demais cursos da URCA, pelo fato de ele 

funcionar sozinho em um campus afastado dos demais, é sempre indicados pelos alunos como 

uma das razões pelas quais não se sentem motivados a participar de atividades esportivas ou 

culturais promovidas pela Universidade. 

Por essa razão, compreendemos que o curso de Direito da URCA tem contribuído 

muito pouco para a dimensão cultural da sustentabilidade no Cariri, o que é lamentável, pois o 

curso funciona na cidade que é conhecida na região do Cariri como a Capital da Cultura. 

 

6.5.5 Dimensão ambiental 

 

Em relação a essa dimensão, a pesquisa investigou a existência de projetos e pesquisas 

realizadas no curso de Direito da URCA voltados para a preservação ambiental e 

conscientização dos direitos ambientais junto à população. 

A existência de lixeiras destinadas à coleta seletiva de lixo e a destinação dada ao lixo 

produzido no campus São Miguel foram observadas e percebemos que o espaço conta com 

lixeiras para a coleta seletiva do lixo, embora as pessoas que trabalham como auxiliares de 

limpeza no campus não saibam dizer se, depois de recolhido pelo serviço municipal de 

limpeza urbano, o lixo permanece separado. 

Essa dimensão é sem dúvida a que é mais trabalhada no curso de Direito da URCA, 

especialmente através das disciplinas de Direito Ambiental e Direito Agrário, tendo sido 

inclusive foi por meio dessas disciplinas que alguns alunos afirmaram ter estudado o conceito 

de sustentabilidade. 

No entanto, pelo que foi observado nas respostas aos questionários e durante as rodas 

de conversa, essa dimensão ainda é trabalhada de maneira tímida, por meio das disciplinas 

que abordam a dimensão no estudo da sustentabilidade. O ensino deixa a desejar quanto à 

contextualização com a realidade local, já que nenhum dos alunos afirmou ter estudado esses 

conceitos em relação à Floresta Nacional do Araripe ou aos problemas ambientais presentes 
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na região, como a poluição do rio Granjeiro ou o esgotamento de alguns reservatórios de 

água. Sobre isso transcrevo duas respostas dos questionários que representam o que a maioria 

respondeu sobre essa dimensão: 

 
Em Direito Ambiental foi falado na questão da sustentabilidade sim. Entendi que 

ela está muito ligada a questão da preservação do planeta e acho que o Direito é 

muito importante para a sustentabilidade contribuindo com leis que proíbam ou 

desestimulem a devastação ambiental (Aluno “L”, 9º semestre, 2014). 
 
Os problemas ambientais do Cariri são muitos ta aí o rio Grangeiro que não deixa 

ninguém mentir. O professor de ambiental até comentou algumas coisas sobre esses 

problemas na disciplina e falou também nas APA’s que tem na região (Aluno “X”, 

10º semestre, 2014). 
 

Nas cadeiras de Direito Ambiental e Direito Agrário foi quando mais falamos sobre 

questões ambientais, nas outras disciplinas não tinha muito a ver falar nisso ou não 

dava tempo para isso porque o curso de Direito é muito extenso, são muitos 

conteúdos não tem como ta dando toda a atenção para um tema só, mas lembro que 

falamos um pouco sobre sustentabilidade nessas duas matérias, principalmente em 

ambiental (Aluno “I”, 9º semestre, 2014). 

 

Apesar das falas dos alunos serem desanimadoras em relação ao atendimento do curso 

aos princípios e dimensões da educação para a sustentabilidade, o novo projeto político do 

curso prevê muitas mudanças positivas no que diz respeito à sustentabilidade. Por intermédio 

da análise documental desse projeto, foi observado que a interdisciplinaridade passa a ser uma 

dos objetivos do curso. O documento define que:  

 
O curso de Direito da URCA tem como objetivo preparar Bacharéis em Direito 

visando suas inserções cidadãs na sociedade geoeducacional da URCA e nesse 

sentido irá adotar meios de realização de interdisciplinaridade de conteúdos 

repassados para os seus discentes durante a sua realização (GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARÁ, 2013, p. 2). 

 

Além disso, ao tratar do ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidos no curso, o PPC 

afirma que:  

O Ensino de Graduação da URCA, na condição de função básica e específica da 

Universidade, será ministrado em regime semestral e adotará a integralização 

curricular de acordo com seus Estatutos e seu Regimento Geral e desenvolvida 

segundo o PPP aprovado pelas instâncias superiores da IES e que levará em conta a 

interdisciplinaridade entre disciplinas com vista à formação multidisciplinar do 

discente (id. ibid., p. 9). 

 

Dessa maneira, a perspectiva para o futuro é de que o curso atenda a essa característica 

fundamental para a promoção do ensino comprometido com a ética sustentável. Além disso, o 

PDI da URCA define ser a promoção da sustentabilidade um dos objetivos da instituição e o 

novo PPC do curso de Direito também. 
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O coordenador do curso de Direito, professor Antônio Ambrósio de Oliveira, também 

foi entrevistado (o professor também assinou o termo de consentimento pós-esclarecido) e em 

suas respostas ressaltou a importância do curso de Direito para a região do Cariri, informando 

os bons resultados que os alunos egressos deste curso vêm obtendo no Exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil e em concursos públicos. Para o coordenador, a reelaboração do PPC do 

curso de Direito visa exatamente promover um ensino mais interdisciplinar, bem como o 

desenvolvimento de mais atividades de pesquisa e extensão. Nas palavras dele: 

 
O curso de Direito terá um compromisso ainda maior com as atividades de ensino e 
extensão, especialmente agora com a inclusão da disciplina de elaboração de 

trabalhos científicos que dará o suporte para os alunos aprenderem a preparar 

trabalhos acadêmicos. O fato de o curso ter adotado a obrigatoriedade de apresentar 

o trabalho de conclusão de curso para colação de grau também irá estimular os 

alunos a desenvolver pesquisa (ANTÔNIO AMBRÓSIO DE OLIVEIRA). 

 

A análise do novo PPC do curso de Direito indica que foram contemplados nos 

objetivos gerais alguns dos princípios da educação para a sustentabilidade vistos nesta 

dissertação, prova disso são os objetivos descritos nos itens II, III, VII e VIII, previstos na 

página 02 do Projeto Político do Curso, que definem como objetivo do curso:  

[...] adotar meios de realização de interdisciplinaridade de conteúdos repassados 

para os seus discentes durante a sua realização, eleger critérios de avaliação do 

ensino e da aprendizagem dos discentes, como destinatários de suas ações, dos 

docentes, como facilitadores do processo e do próprio Curso, como instância 

realizadora, logística e legal, a fim de procurar suprir eventuais deficiências, de 

promover meios de desenvolvimento e/ou de capacitar seu corpo docente e de 

atendimento às necessidades de atualização de seus conteúdos ou modos de 

proceder em face das mudanças ocorridas no seio da comunidade que serve, 

incentivar à pesquisa e à extensão, como prolongamento da atividade de ensino e 
como instrumento para a iniciação científica e conceber e compor as atividades de 

estágio curricular supervisionado, em suas diferentes formas e condições de 

realização no Núcleo de Prática Jurídica – NPJ integrando-o como unidade de 

ensino, pesquisa e extensão e prestando assistência para seu regular funcionamento 

e adequada infraestrutura (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2013, p. 02). 

 

Os princípios descritos no PPC como orientadores da prática pedagógica do curso 

descrevem também uma preocupação com a formação ética e humanista dos estudantes, pois 

na página 03 do PPC são descritos como princípios do curso de Direito da URCA: “Princípio 

da Formação Jurídico-Humanística e Eticidade-Profissional dos membros da Comunidade 

Acadêmica do Curso de Direito da URCA”, afirmando-se ainda que: “Todo empenho do 

Curso será no sentido de ensejar para seus alunos uma formação jurídica forjada na dignidade 

da pessoa humana e na ética profissional” (id. ibid., p. 3). 

Quanto à qualificação do corpo docente dos professores do curso de Direito, o PPC do 

curso indica na página 17 que a maioria dos professores do curso é composta por 
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especialistas, pois dos quarenta e um professores que trabalham no curso, vinte e nove são 

especialistas, três são graduados e nove são mestres, não havendo nenhum doutor. 

Resta evidente que a quantidade de mestres ainda é muito reduzida no curso, o que 

juntamente com a ausência de doutores pode ser uma das razões pelas quais o 

desenvolvimento de pesquisas no curso ainda se mostra tímido, tendo em vista que a maioria 

dos editais de projetos das grandes instituições de fomento a pesquisa do país, tais como a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), costumam exigir no mínimo 

que os professores participantes dos projetos sejam mestres ou doutores. 

No entanto, o PPC do curso indica que é uma meta do curso de Direito que no período 

de 2013 a 2017, 90% dos professores do curso tenham a titulação de mestres e doutores, além 

de almejar também que a biblioteca do curso seja requalificada, que seja mantido diálogo com 

a sociedade via ações ou políticas de extensão, que haja publicação de trabalhos científicos e 

demais ações desenvolvidas pelo curso em prol da região do Cariri, e que seja estruturada e 

criada norma mínima para o PAJE (ibidem., p. 43-44). 

Dessa forma, se as ações previstas no PPC do curso saírem do papel e se tornarem 

efetivas quanto à promoção da interdisciplinaridade, pesquisa, extensão e cultura no curso de 

Direito, imaginamos que o retrato de seus futuros egressos quanto às questões aqui abordadas 

tendem a ser bem melhores do que o que pôde ser percebido hoje. 

 Os princípios, objetivos e metas previstas pelo PPC do curso demonstram bastante 

sintonia com os princípios da educação para sustentabilidade aqui analisados e com as 

dimensões da sustentabilidade consideradas neste trabalho. Sendo assim, se for possível a 

qualificação do corpo docente, promoção da interdisciplinaridade, formação hunanista e ética 

e incentivo à pesquisa e extensão até 2017, conforme definido no novo PPC, o curso de 

Direito estará bastante apto a promover o ensino jurídico na perspectiva da educação para a 

sustentabilidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação procurou investigar qual a importância e contribuição do ensino 

universitário para a promoção da sustentabilidade utilizando o curso de Direito da Universidade 

Regional do Cariri (URCA) como objeto de estudo. 

Para que a pesquisa pudesse ser realizada foram estudados os principais conceitos que 

tratam da temática do desenvolvimento regional sustentável, resgatando seu processo de 

construção histórica e sua importância para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e 

igualitária, conforme os ideais básicos do Direito. 

A história da educação superior no mundo e no Brasil foi também investigada, na 

tentativa de descobrirmos como essa instituição milenar poderia estar comprometida com a 

promoção da sustentabilidade e contribuir para a formação de profissionais imbuídos dos 

princípios de uma educação para a sustentabilidade. 

Além disso, buscamos resgatar um estudo sobre os conceitos e história do Direito, 

para tentar entender como esse curso, que tem compromisso com os mesmos ideais que a 

sustentabilidade no que diz respeito à redução de desigualdades, promoção da paz, justiça e 

igualdade, poderia contribuir para a existência de profissionais capazes de lutar por uma 

sociedade mais harmônica, a partir do conhecimento da ética sustentável. 

Iniciada a pesquisa em que consideramos as dimensões social, política, econômica, 

cultural e ambiental, definidas por Sachs (2002), e os princípios: “educar para pensar 

globalmente”, “educar os sentimentos”, “ensinar a identidade terrena”, “formar para a 

consciência planetária”, “formar para a compreensão” e “educar para a simplicidade 

voluntária e para a quietude”, eleitas por Gadotti (2012), restou evidente que no caso do curso 

de Direito da URCA a promoção de uma educação para a sustentabilidade está bastante 

comprometida, tendo em vista que o curso demonstra possuir ainda profundo apego ao 

positivismo jurídico e à dogmática jurídica, o que prejudica a promoção da 

interdisciplinaridade e a valorização dos saberes locais e a promoção da ética, bem como a 

análise da realidade prática em consonância com os assuntos teoricamente abordados. 

Dentro desse contexto, mostrou-se patente a necessidade de que o curso viabilize em 

seu âmbito práticas educativas que sejam capazes de incluir os princípios da educação para a 

sustentabilidade, descritos em Gadotti (2012), caso contrário continuará comprometida a 

capacidade de ele contribuir para a formação de bacharéis que promovam o desenvolvimento 

sustentável na região do Cariri. 
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Não foi à toa que este trabalho preocupou-se em investigar a importância da ética para 

a formação de profissionais que sejam capazes de refletir sobre os problemas da sociedade de 

que fazem parte. 

O Direito ainda é um conhecimento bastante elitista, que apresenta dificuldade de se 

relacionar com outros ramos do conhecimento científico, em virtude do ranço de positivismo 

jurídico que ainda existe na área. Durante mais de um século, o positivismo jurídico apregoou 

que os profissionais da área deveriam ser neutros e comprometidos apenas com a correta 

aplicação da Lei, sem se preocupar com o resultado social de suas ações. 

Isso explica o fato de o ensino jurídico ainda ser tão focado apenas no estudo do 

ordenamento legal que serve de base para o Direito do país. Tal postura, no entanto, deve ser 

imediatamente modificada, pois a sociedade atual é totalmente diferente da sociedade do 

século XIX, que encontrou no positivismo jurídico soluções para os seus problemas.  

É necessário humanizar o Direito e o caminho para isso é a aproximação dessa ciência 

junto ao caminho da sustentabilidade. Nesta pesquisa, foi possível verificar que os próprios 

alunos não se sentem satisfeitos com esse tipo de ensino dogmático, tal como promovido no 

curso de Direito da URCA, pois eles sentem falta da prática, da ética e da 

interdisciplinaridade. 

No campo, foi possível perceber que o assunto sustentabilidade ainda é tratado com 

muita timidez e superficialidade, o que certamente prejudica o fato de o curso estar 

contribuindo para a formação de bacharéis comprometidos com a ética sustentável.  

Apesar disso, é inegável a contribuição do curso para a história do Cariri cearense. 

Trata-se do primeiro curso de Direito do interior do Ceará e de um dos melhores do estado e 

do país, se levarmos em consideração o desempenho dos alunos no ENADE, no Exame da 

OAB e os grandes advogados, juízes, defensores, delegados, promotores e demais profissionais 

da área jurídica de grande sucesso não apenas na região do Cariri, mas também fora dela, que 

são alunos egressos da URCA. 

A qualidade do curso de Direito da URCA é tão evidente que ele é um dos 90 cursos 

do Brasil recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Num universo de mais 

de mil cursos existentes no país, esse curso faz parte dos 7,4% que merecem reconhecimento 

pelo seu destaque na qualidade de ensino
19

. 

Por essa razão, não tem esta pesquisa a finalidade de atribuir nenhum demérito a esse 

curso que em tanto tem contribuído para a formação de profissionais de excelência na área 

                                                             

19 Informações extraídas do site: <http://noticias.terra.com.br/educacao/selo-oab-recomenda/>. 
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jurídica. Nosso intuito, ao contrário disso, é valorizar as potencialidades já demonstradas pelo 

curso e jogar luz sobre os aspectos que poderiam ser aprimorados, se considerarmos a 

perspectiva da educação para a sustentabilidade. 

Diante de toda a crise ecológica, social, política, cultural e de valores que a 

humanidade vem enfrentando, de maneira mais acentuada desde meados do século XX, a 

ideia de sustentabilidade se mostra como a esperança de mudança dos nossos padrões 

predatórios de comportamento e também como solução para muitos de nossos problemas, ao 

resgatar os valores afetivos, solidários e éticos, convidando o ser humano a um reencontro 

com a sua própria humanidade. 

 Por essa razão, o conceito de sustentabilidade vem sendo utilizado nas mais diversas 

áreas e sendo amplamente difundido no mundo acadêmico, tornando-se cada vez mais 

importante a promoção de processos educativos que levem em consideração a perspectiva 

sustentável. 

Frente ao exposto, entendemos que um curso como o de Direito da URCA, que já é 

reconhecido pela qualidade de seu ensino, teria muito a ganhar numa perspectiva ética, 

interdisciplinar e humana, se alinhasse seu processo educativo à educação para a 

sustentabilidade, até mesmo pela profunda simbiose existente entre a sustentabilidade e o 

Direito, já que ambos visam à promoção da paz, do bem comum, da justiça, da solidariedade, 

do respeito e demais valores que promovam a dignidade da pessoa humana.  

O conhecimento do novo projeto político pedagógico do curso de Direito, que é nesta 

pesquisa compreendido na concepção de projeto político de Veiga (2006), ou seja, de ser um 

horizonte, um norte, um conjunto de ideologias previstas para o curso que não se resume 

apenas ao que está escrito no papel, deu-nos grande esperança de que a educação para a 

sustentabilidade seja desenvolvida pelo curso ao longo dos próximos anos. 

 Essa esperança decorre do fato de que caso os objetivos, princípios e metas do novo 

PPC sejam implementados, o curso estará bastante alinhado, como já vimos no último 

capítulo desta dissertação, com os princípios da educação para a sustentabilidade e dimensões 

política, econômica, cultural, ambiental e social do desenvolvimento sustentável na região do 

Cariri. 

Nesse sentido, propomos que, para que a educação para a sustentabilidade defendida 

neste trabalho se torne uma realidade no curso, todo o corpo docente e discente esteja 

engajado para tornar efetivo o novo PPC, que possui metas e princípios que refletem esse tipo 

de educação, pois, como discutido ao longo desta dissertação, o fato de o documento escrito 
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existir não tem o condão de já torná-lo efetivo, pois ele sempre dependerá de ações práticas 

que transformem suas metas em realidade. 

Outras medidas importantes que poderiam ser adotadas pelo curso de Direito da 

URCA, no sentido da promoção de uma educação para a sustentabilidade, é a formação 

docente permanente, que passa pela qualificação de seu quadro de professores, no sentido de 

que seja composto por mestres e doutores, além do investimento em atividades de pesquisa e 

extensão que podem promover diretamente um contato do curso com a sociedade em que está 

inserido, por meio de ações que priorizem os conhecimentos locais, a interdisciplinaridade e a 

justiça cidadã. 

O desapego ao ensino baseado numa dogmática positivista em muito pode também 

contribuir para uma maior valorização da perspectiva ética e humana do profissional da área 

jurídica. Dessa forma, por acreditarmos na educação como um instrumento de transformação 

social e na ética sustentável como um caminho para um desenvolvimento harmônico capaz de 

promover melhoria da qualidade de vida humana, sem prejuízo do viés ambiental, 

defendemos que a educação para a sustentabilidade deve ser uma meta para o ensino jurídico 

e todos os demais para a busca da formação de pessoas comprometidas não apenas com o seu 

bem-estar individual, mas comprometidos com o futuro de todo o planeta. 
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APÊNDICE A 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) 

CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO SEMIÁRIDO 

Olá! Meu nome é Francilda Alcantara Mendes, sou aluna do mestrado em Desenvolvimento 

Regional Sustentável da Universidade Federal do Cariri. Minha pesquisa tem como lócus o 

curso de Direito da URCA e sua participação é essencial para o desenvolvimento da minha 

dissertação. Gostaria que você respondesse às perguntas abaixo com muita atenção e 

sinceridade. As perguntas são simples e não vou tomar muito do seu tempo. Todas as 

respostas serão resguardadas pelo sigilo. A pesquisa apontará apenas dados numéricos. 

Qualquer informação relacionada à sua identificação só será utilizada após seu expresso 

consentimento. Muito obrigada por sua contribuição! 

Nome:______________________________________________________________________ 

Idade: ___________________ 

Semestre: ________________ 

E-mail: __________________ 

1. Por qual razão você optou pela graduação em Direito? (Por favor assinale apenas uma 

alternativa, ou seja, a razão principal de sua escolha) 

 

a) Realização pessoal (sonho, vocação, aptidão). 

b) Interesse em realizar concursos públicos (conteúdos jurídicos estão sempre presentes 

nos editais da maioria dos concursos do país). 

c) A graduação que eu gostaria de ter feito não existe na região do Cariri e eu não tive 

condições de estudar fora. Graduação em Direito era a minha segunda opção. 

d) Não fui aprovado para a graduação que eu gostaria de ter feito e não quis continuar 

tentando vestibular/ENEM. 

e) Outra razão: ___________________________________________________________ 

2. Por que razão você optou por estudar Direito na URCA? 

a) Não tive condições de estudar em outra instituição pública ou particular. 

b) Sempre quis estudar em uma universidade pública e a URCA é a única da região do 

Cariri que oferta o curso de Direito. 

c) Sempre quis estudar na URCA, pois o seu curso de Direito existe há mais de uma 

década e muitos profissionais de sucesso são egressos dessa instituição. 

d) Não gostaria de ter feito Direito na URCA, mas foi a única Universidade em que fui 

aprovado no vestibular. 

e) Outra razão: ___________________________________________________________ 
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3. Você participou de projetos de pesquisa ao longo da graduação? 

a) Sim. Mais de um projeto. Indicar os nomes: __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b) Sim. Apenas de um projeto. Indicar o nome: _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

c) Nunca participei. Não tenho interesse pela atividade de pesquisa. 

d) Nunca participei. Não considero que o curso de Direito da URCA estimule a 

participação dos alunos em atividades de pesquisa. 

e) Participei ou não participei pela(s) seguinte(s) razão(ões): ______________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Você participou de projetos de extensão ao longo da graduação? 

a) Sim. Mais de um projeto. Indicar os nomes: _________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Sim. Apenas de um projeto. Indicar o nome: _________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) Nunca participei. Não tenho interesse pela atividade de extensão. 

d) Nunca participei. Não considero que o curso de Direito da URCA estimule a 

participação dos alunos em atividades de extensão. 

e) Participei ou não participei pela(s) seguinte(s) razão(ões): _____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Você considera que na Graduação em Direito na URCA existe uma preocupação com a 

formação ética/moral do aluno? 

 

a) Sim. Razões: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
  

b) Não. Razões: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Você está familiarizado com o tema Desenvolvimento Regional? 

a) Sim. Estou bastante familiarizado. Esse assunto foi objeto de discussão ao longo da 

graduação. 

b) Não tenho nenhuma familiaridade. Esse assunto não foi abordado em nenhuma das 

disciplinas ministradas até o momento. 

c) Estou pouco familiarizado. O tema foi tratado de maneira superficial ao longo da 

graduação. 

d) Estou pouco familiarizado. O que conheço do tema não foi através da graduação na 

URCA. 
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e) Sim. Estou bastante familiarizado com o tema, mas essa familiaridade não foi 

adquirida ao longo da graduação, mas sim através de __________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Você está familiarizado com o tema Sustentabilidade? 

a) Sim. Estou bastante familiarizado. Esse assunto foi objeto de discussão ao longo da 

graduação. 

b) Não tenho nenhuma familiaridade. Esse assunto não foi abordado em nenhuma das 

disciplinas ministradas até o momento. 

c) Estou pouco familiarizado. O tema foi tratado de maneira superficial ao longo da 

graduação. 

d) Estou pouco familiarizado. O pouco que conheço do tema não conheci através da 

graduação na URCA. 

e) Sim. Estou bastante familiarizado com o tema, mas essa familiaridade não foi 

adquirida ao longo da graduação, mas sim através de: __________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Você considera que alguma atividade (ensino, pesquisa, extensão) desenvolvida no curso 

de Direito da URCA é capaz de promover cidadania, acesso à Justiça, cultura de paz, 

promoção de Direitos Fundamentais, Direitos Humanos, etc. na região do Cariri? 

Justifique. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Dê uma nota de 0 a 10 ao corpo docente do curso de Direito da URCA. Justifique sua 

resposta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Dê uma nota de 0 a 10 ao espaço físico e biblioteca do curso de Direito da URCA. 

Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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11. Qual ou quais satisfações pessoais/profissionais você almeja conseguir a partir do término 

da sua graduação? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. Na sua opinião, quais são os pontos negativos da graduação em Direito na Urca? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Na sua opinião, quais os pontos positivos da graduação em Direito na Urca? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. Você é natural de alguma das cidades que compõem a região metropolitana do Cariri? 

Qual? Em caso negativo indique a cidade em que residia antes de iniciar a graduação na 

URCA. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

15. Você diria que a interdisciplinaridade é uma das características presentes na graduação em 

Direito na URCA? Justifique 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

16. Qual a renda de sua família? 

a) Um salário mínimo ou menos 

b) De dois a quatro salários mínimos 

c) De quatro a seis salários mínimos 

d) De seis a dez salários mínimos 

e) Superior a dez salários mínimos 

Muito obrigada! 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Sr.(a). 

 

Eu, Francilda Alcantara Mendes, CPF nº 020.306.723-19, aluna regularmente 

matriculada no Curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável da 

Universidade Federal do Cariri (UFCA), sob a orientação da Profa. Dra. Verônica Salgueiro 

do Nascimento, estou realizando a pesquisa intitulada EDUCAÇÃO PARA 

SUSTENTABILIDADE: ESTUDO DE CASO DO CURSO DE DIREITO DA 

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI (URCA), que tem como objetivo geral 

investigar em que medida a formação do curso de Direito da Universidade Regional do Cariri 

(URCA) contribui para a promoção do desenvolvimento sustentável da região do Cariri, 

conforme as dimensões da sustentabilidade definidas por Sachs (2002) e os princípios da 

educação para sustentabilidade previstos por Gadotti (2012). 

Para isso, estou desenvolvendo um estudo que consta das seguintes etapas: definição 

do tema e objetivos; levantamento de referencial teórico para fundamentação científica; 

escolha do local de estudo; elaboração de um roteiro de entrevista como instrumento de coleta 

de dados; agendamento do horário e local para realização da entrevista; transcrição, na íntegra, 

das respostas; leitura exaustiva das respostas para categorizá-las; análise e discussão dos 

dados com referencial da literatura; elaboração da dissertação e apresentação em banca dos 

dados obtidos a professores doutores da Instituição do Programa de Pós-Graduação e de 

professores doutores convidados de outras Instituições de Ensino Superior. 

Por essa razão, o(a) convidamos a participar da pesquisa. Sua participação consistirá 

em ler o termo de consentimento livre e esclarecido e assinar o termo de consentimento pós-

esclarecido concordando participar da pesquisa; responder a um roteiro de entrevista, que será 

gravada, sobre a temática da promoção da sustentabilidade na região do Cariri por meio do 

curso de Direito da URCA. 

Os procedimentos utilizados ao responder às respostas da entrevista poderão trazer um 

risco mínimo, como exemplo, de constrangimento ao responder sobre sua prática no cotidiano 

como discente da URCA, receio em falar sobre ações que podem não estar sendo 

desenvolvidas no cotidiano de sua universidade, além de dispender um pouco do seu tempo 

para responder aos questionamentos na entrevista. Nos casos em que os procedimentos 

utilizados no estudo tragam algum desconforto, ou sejam detectadas alterações que necessitem 



 142 

de assistência imediata ou tardia, eu, FRANCILDA ALCANTARA MENDES, serei a 

responsável pelo encaminhamento à Coordenação do Curso de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional Sustentável da Universidade Federal do Cariri (UFCA). 

Os benefícios esperados com este estudo são no sentido de possibilitar a reflexão 

sobre a importância da Universidade para promoção de um estilo de vida sustentável na 

região do Cariri por meio do curso de Direito da URCA. 

Toda informação que o(a) Sr.(a) nos fornecer será utilizada somente para esta pesquisa. 

As respostas de dados pessoais e dos questionamentos levantados sobre a temática em estudo 

serão confidenciais e seu nome não aparecerá no roteiro de entrevista ou qualquer registro da 

pesquisa, inclusive quando os resultados forem apresentados. 

A sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Caso aceite participar, 

não receberá nenhuma compensação financeira. Também não sofrerá qualquer prejuízo se não 

aceitar ou se desistir após ter iniciado a entrevista. 

Se tiver alguma dúvida a respeito dos objetivos da pesquisa e/ou dos métodos utilizados 

nela, pode procurar FRANCILDA ALCANTARA MENDES na Rua Carolino Sucupira, 239, 

Crato-CE, CEP: 63.105-010, por e-mail: fran.mendes@cariri.ufc.br e/ou telefone: (88) 

9917.7773, nos seguintes horários: 8h às 12h e 14h às 18h. 

Caso esteja de acordo em participar da pesquisa, deve preencher e assinar o Termo de 

Consentimento Pós-Esclarecido que se segue, recebendo uma cópia do documento. 

 

Juazeiro do Norte-CE, _______ de ________________ de _______. 

 

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora 

 

mailto:fran.mendes@cariri.ufc.br
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, eu ____________________ 

_______________________________________________, portador(a) do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) número _____________________________, declaro que, após leitura minuciosa 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tive oportunidade de fazer 

perguntas e esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores. 

Ciente dos serviços e procedimentos aos quais serei submetido e não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firmo meu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente da pesquisa EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE: ESTUDO DE CASO DO CURSO DE DIREITO DA 

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI (URCA), assinando o presente documento em 

duas vias de igual teor e valor. 

 

 

Juazeiro do Norte-CE, ____ de ________________ de _______. 

 

 

___________________________________________ 
Assinatura do(a) participante 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 


