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Simpósio: ENSINO JURÍDICO, FACULDADES DE DIREITO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

RESUMO: O Sonho profissional de um estudante do Curso de Direito é que em um futuro 

próximo, cinco anos, possa se tonar um Advogado ou outro profissional da área jurídica. Mas 

no decorrer do tempo percebe que nem tudo faz parte daquele sonho. A qualidade do ensino 

superior na área tem caído de forma crítica, fato que denotou no último exame de ordem no 

Brasil, a aprovação de menos de quinze porcento dos candidatos. Importante citar que acertar 

apenas cinquenta porccento das questões já seria suficiente para que pudessem passar para a 

prova p´ratica profissional, ou seja, a segunda fase do exame. Mas da qualidade dos professores, 

podemos dizer duas coisas importantes, os baixos valores de remuneraçãopelas aulas 

ministradas e a obrigatoriedade de Cursos de Mestrado e Doutorado. Quanto à segunda 

exigência, me parece que se pode falar em qualquer curso, mesmo que não dentro da área de 

formação inicial. Desta maneira, temos mestres e doutores em disciplinas que não são aquelas 

que estão ministrando, ou seja, apesar de minsitradas por profissionais gabaritados de certa 

forma, o conteúdo apresentado pode estar em desacordo com o requerido. Não bastassem esses 

problemas, ao final do curso, o aluno deve apresentar uma série de exigências, tais como: horas 

de estudo complementares, estágio supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso dentre 

outras. Todas estas atividades são solicitadas de forma clara para que os alunos as façam com 

discernimento e conhecimento técnico aplicado? Mais especificamente, os Trabalhos de 

Conclusão de Curso são acompanhados de perto pelos seus Supervisores? Existe um olho 

clínico sobre estes trabalhos? Com a quantidade de alunos existentes em tantas faculdades de 

Direito espalhadas pelo país, me parece que não existe um acompanhamento individualizado e 

rigoroso. Ao final o aluno é submetido ao rigorosíssimo exame da Ordem dos Advogados do 

Brasil, necessário pelo nível das escolas de Direito. Acreditamos que o rigor deveria ser 

aplicado nas Faculdades antes de se formarem bacharéis despreparados para exercerem as 

funções de Advogado ou outra função da área jurídica, mas me parece que se optou pela 

ampliação das faculdades e redução da qualidade do ensino.  
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