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RESUMO: O presente trabalho pretende investigar a natureza do método dialógico e da 
aprendizagem situada – assim como apresentados no trabalho do pedagogo Paulo Freire –, 
bem como examinar as vantagens de sua utilização no ensino jurídico dentro das 
universidades brasileiras como forma de ruptura com os métodos tradicionais de ensino que 
prezam pelo autoritarismo, deixando de lado a contextualização do conteúdo e a construção 
de senso crítico. Isso pois, o ensino jurídico atual dentro das escolas de Direito brasileiras se 
dá de forma estritamente teórica e distante da realidade, colocando-se assim em evidência a 
necessidade de se reavaliarem as técnicas de ensino com a finalidade de aperfeiçoar e 
humanizar a aprendizagem. Explica-se que para que a educação seja transformadora é preciso 
que essa se dê de forma contextualizada. Paulo Freire esclarece – em obra “Medo e ousadia – 
o cotidiano do professor” – que a experiência nas universidades é, por vezes, distante da 
realidade. É preciso que o conteúdo estudo seja colocado de forma a dialogar com o contexto 
social no qual se encontram os alunos, facilitando-se a aprendizagem e absorção do conteúdo 
e proporcionando o terreno para que se pense o objeto na sociedade e, assim, viabilizando o 
pensamento crítico. Acrescenta-se aqui a ideia do método dialógico, que pode ser a 
ferramenta mais adequada para que professor possibilite ao aluno um momento reflexivo de 
forma participativa dentro de sala de aula. O diálogo – parte essencial do ser humano – afasta 
a ideia de argumentos autoritários que permeiam as escolas de Direito e proporciona um 
ambiente no qual professor e aluno se colocam na posição de investigadores do objeto 
apresentado para discussão. Dentro dessa metodologia dialógica o professor não se coloca 
como fonte única e maior de conhecimento, mas assume também a posição de ouvinte – sem 
abrir mão de sua função diretiva – e acaba por re-aprender o conteúdo que ensina. A atividade 
de aprender é, portanto, social.  O ensino dialógico pode, então, inverter a lógica autoritária 
das salas de aula através da investigação conjunta de professor e aluno acerca de um objeto. 
Dessa forma, a partir da ideia do conhecimento como atividade social, toma-se o ensino 
jurídico como importante vetor de transformação, e estabelece-se a imperatividade da 
apresentação do conteúdo referente aos currículos das escolas de Direito de forma 
socialmente situada, dando-se ênfase na relação dialógica não autoritária dentro de sala de 
aula, ressaltando-se o perfil diretivo e estratégico do professor na construção da aprendizagem 
transformadora. Pretende-se assim – por meio de investigação bibliográfica e estudos de caso 
apresentados por Paulo Freire –, estabelecer a relevância e necessidade da utilização do 
método dialógico e da aprendizagem situada no ensino jurídico e como ambos podem resultar 
na viabilização da aprendizagem libertadora e do empowerment dos alunos, colaborando para 
a construção do senso crítico pessoal e viabilizando a educação como fonte importante de 
mobilização e transformação social. 
 

                                                           
1 O presente trabalho foi realizado com auxílio do Programa de Excelência Acadêmica (PROEX) da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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