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“O ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, 
social, histórico. Esta unidade complexa da natureza humana é totalmente 
desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado impos-

sível aprender o que significa ser humano. É preciso restaurá-la, de modo 
que cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e consciência, 
ao mesmo tempo, de sua identidade complexa e de sua identidade comum 
a todos os outros humanos. Desse modo, a condição humana deveria ser o 

objeto essencial de todo o ensino” (Edgar Morin, Os sete saberes necessá-
rios à educação do futuro, 2000).
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Apresentação

A obra “Ensino Jurídico e Educação em Direitos Humanos: entre 
hierarquias sociais e redes de poder do mundo do direito”, de autoria de 
Luciana Lombas Belmonte Amaral, realça-se pela contemporaneidade 
do tema abordado. O século XXI tem se notabilizado por inúmeras in-
certezas em relação ao futuro da humanidade. A persistência de intensos 
conflitos políticos em níveis nacional e internacional, o acirramento dos 
confrontos armados e as recorrentes manifestações de intolerância que 
se proliferam por toda parte não deixam dúvidas quanto à importância 
de profundas reflexões sobre os Direitos Humanos. Contudo, mais do 
que os esforços dispendidos por organismos e entidades nacionais e 
supranacionais, torna-se cada vez mais necessária a participação crítica 
da sociedade civil, visando à preservação das liberdades e direitos fun-
damentais do cidadão. 

Além das crises mundiais que resvalam seus efeitos sobre o contexto 
brasileiro, o país tem experimentado forte polarização em sua sociedade, 
sobretudo em decorrência da conjuntura política que se estabelecera 
nos últimos anos. Atrelada aos sucessivos episódios que vem colocando 
à prova a competência institucional do poder público, persiste a des-
crença de boa parte população em relação à capacidade de atuação do 
Estado para garantia das liberdades e dos direitos sociais básicos, como 
o acesso à educação, saúde, segurança, moradia, entre outros. 

Tal como enfatizado na Declaração Universal de Direitos Humanos 
instituída pela Organização das Nações Unidas em 1948, a promoção 
dos direitos e liberdades deve ser realizada por meio do ensino e da 
educação, cabendo às instituições educacionais proporcionar a ampla 
divulgação e o entendimento dos seus preceitos. Do mesmo modo, é 
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imprescindível que a importância do conhecimento em Direitos Hu-
manos saia do plano das contemplações para as ações concretas, possi-
bilitando a apropriação dos seus efeitos pela sociedade. Nesse sentido, 
o ensino jurídico tem um importante papel a cumprir ao estimular a 
reflexão acurada sobre o tema, conferindo uma formação mais crítica 
e humanista do futuro profissional do Direito.

Dentro dessa perspectiva, este trabalho tem a oferecer relevante 
contribuição. O estudo levanta a preocupação sobre a formação edu-
cacional recebida pelo futuro profissional, na expectativa de que, igual-
mente as habilidades e os ensinamentos de natureza legal e normativa 
adquiridos, os estudantes sejam conscientizados de seu papel em relação 
aos problemas sociais existentes no país e no mundo. Seus objetivos 
são investigar os desafios à educação em Direitos Humanos no ensino 
jurídico, tendo como ponto de partida teórico-metodológico a análise 
das representações sociais dos discentes sobre a formação universitária 
adquirida durante a realização do curso de Direito.

Nesse intento, o esforço intelectual da autora se destaca pela 
singularidade de apoiar sua análise em uma matriz multidisciplinar de 
conhecimentos, congregando contribuições de expoentes da Antro-
pologia, Sociologia, Psicologia, Educação e Direito, para compreen-
der, em detalhe, as várias dimensões do seu objeto de pesquisa. Além 
de contar com cuidadosa retrospectiva sobre a criação dos cursos de 
Direito no Brasil e com instigante discussão sobre o papel do ensino 
jurídico na formação do profissional em Direito e a importância da 
educação em Direitos Humanos no conteúdo curricular, o trabalho 
é enriquecido por conhecimentos cuja abordagem teórica contempla 
as relações entre saber e poder, redes de poder, representações sociais, 
entre outros aspectos. 

Outra notável singularidade diz respeito à escolha do universo 
da pesquisa. A autora dá primazia por estudar graduandos oriundos 
do ensino superior privado, pertencentes a uma instituição situada 
no Distrito Federal. O recorte definido não apenas se justifica pela 
escassez de estudos sobre o sistema privado de educação superior do 
país, mas também pela expressiva preponderância de cursos de Direito 
promovidos por seus estabelecimentos. Cabe ainda ressaltar que, no 
desenvolvimento do trabalho de campo a participação dos sujeitos da 
pesquisa foi orientada mediante técnicas de observação participante, 
grupo focal e entrevistas, as quais foram de fundamental importância 
para a apreensão qualitativa das informações.
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Ao findar a minha breve explanação sobre esta obra, gostaria de 
expressar o meu contentamento por apresentá-la e, com muita satisfação, 
convidar o leitor a conhecê-la, na certeza de que o seu conteúdo poderá 
instigar reflexões sobre o tema e oferecer inspiração para futuros estudos.

Brasília, maio de 2019.

Maria Luiza de Santana Lombas
Doutora em Sociologia e mestre em Educação pela Universida-
de de Brasília (UnB). Foi editora chefe da Revista Brasileira de 
Pós-Graduação - RBPG (2014-2017) e atuou na coordenação 
de programas de bolsas de estudos no exterior (1999 - 2010), 

enquanto analista sênior em Ciência e Tecnologia pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
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Prefác io

A longa e amistosa convivência com Luciana foi um tempo de 
aprendizado e troca de saberes. Dedicada, competente e criativa, ela 
sempre nos surpreendeu com seu interesse arguto nas questões da edu-
cação em direitos humanos. Docente por vocação, se sentia instigada 
pelas perguntas dos alunos e as descobertas feitas nas leituras teóricas.

O interesse pela educação em direitos humanos no ensino jurídico 
nasceu neste cotidiano de trabalho comprometido com este tema e de-
safiado para confrontar-se com práticas docentes conservadoras e indivi-
dualistas. Assim, ela parte da discussão teórica entre universidade, ensino 
jurídico e direito, com destaque para o pensamento de Foucault (1998) 
e suas reflexões acerca da relação entre saber e poder e o questionamento 
do sistema de ensino que integra uma postura de controle e exclusão 
dos sujeitos (1996). Enfatiza o papel da educação crítica (APPLE; AU; 
GANDIN, 2011) e incorpora a proposta de Giroux (2010) em prol de 
um ensino superior de caráter democrático, social e cultural.

Luciana elabora uma revisão crítica dos cursos de direito no Bra-
sil no período imperial (BASTOS 1978; 2000 e COSTA 1992), com 
ênfase no bacharelismo, que se estende às oligarquias e burocracias 
estatais, e em 1964 se configura como um instrumento articulador 
do golpe civil-militar. Este bacharelismo, respalda um ensino jurídico 
positivista, tecnicista e dogmático que aliena o jurista da sua realidade 
social, ao retirar a compreensão do direito como instrumento de justiça 
e mudança social (SOUSA JR, 2015 e GOES JR, 2010). Neste debate, 
refere-se à articulação entre direito e direitos humanos feita por Lyra 
Filho (1982) e à proposta de Aguiar (2004), no sentido de o ensino 
jurídico manter um compromisso com a construção da democracia.
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No segundo campo de análise, articula direitos humanos e educação 
em direitos humanos. Neste aspecto, critica os limites dos documentos 
normativos de direitos humanos, à medida em que sustentam valores 
e interesses de grupos hegemônicos (COMPARATO, 2003 e SAN-
TOS 2006) e orienta seu olhar para os fundamentos sócio-históricos 
(GALLARDO, 2014) e as experiências vividas pelos diferentes atores, 
denominada por Sánchez Rubio (2014) de “noção sinestésica” dos 
direitos humanos.

Na esfera da educação em direitos humanos, Luciana contextualiza 
os diversos documentos normativos existentes desde 1993, delineando 
a importância da formação de sujeitos de direitos pluridimensionais, 
construídos a partir da alteridade e da democracia (MAGENDZO, 
2006; CARBONARI 2007; SOUSA JR 2015) e dotados de valores 
específicos integrantes dos direitos humanos. Incorpora ainda as con-
tribuições de Candau e Sacavino (2000) que ressaltam a constituição 
de sujeitos com um perfil crítico, consciente e democratizante.

Escolhe o campo das representações sociais como suporte teó-
rico-metodológico da sua investigação, ao tratar das representações 
individuais e coletivas de Durkheim (1970; 1996) e das representações 
sociais de Moscovici (2003) e Jodelet (2001), essas últimas compostas 
por definições compartilhadas por um determinado grupo social que 
lhe dão sentido e são orientadoras de suas práticas sociais.

A pesquisa qualitativa realizada por Luciana e apresentada neste 
livro configura um trabalho rico e exemplar constituído por entrevistas 
semiestruturadas com diferentes atores do campo do ensino jurídico, 
grupo focal com estudantes, além de primoroso exercício da observação 
participante e cuidadosas anotações feitas em seu diário de campo. A 
escolha de nomes florais para denominar seus personagens dá ao livro 
um tom poético e cativante.

Os resultados obtidos neste trabalho de investigação rigoroso 
e criativo são bastante instigantes. Em primeiro lugar, a formação 
universitária dos estudantes surge articulada com as suas experiências 
vivenciadas em outros espaços sociais, combinando uma multiplicidade 
de níveis e redes que estão presentes nas suas representações, criando 
vínculos entre instituições, sujeitos, discursos, saberes e práticas sociais 
(FOUCAULT 1996 e 1998).

Em segundo plano, a convivência familiar cotidiana é apontada 
pelos professores e o coordenador do curso como um desafio para a 
potencialidade criativa e a formação crítica dos estudantes. É neste 
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cotidiano que partilham crenças, valores e ideias sobre direito, justiça e 
direitos humanos no contexto da conjuntura política brasileira. Nesses 
debates, há posturas em oposição gerando tensões entre os atores sociais, 
em especial no que se refere a questões de direitos humanos defendidas 
por estudantes do sexo feminino.

As redes sociais digitais, principalmente o Facebook, constituem um 
canal participativo e democrático de avaliação do perfil da didática e 
metodologias utilizadas pelos professores. Neste espaço, os estudantes 
compartilham seus medos, ideias e valores acerca da formação univer-
sitária. O medo da reprovação e a retaliação a determinados professo-
res se contrapõem à imagem do “bom professor”, dotado de postura 
envolvente e de diálogo com os estudantes.

O campo de estágio, obrigatório ou não, se revelou na pesquisa 
como uma maneira redutora de aprender o direito, limitado à aplicação 
da lei e à separação entre questões emocionais e profissionais. O curso 
de direito define um saber jurídico que demarca um terreno dividido 
entre dois mundos: o “mundo do direito” e o “mundo dos outros”. 
O primeiro é supervalorizado em prejuízo de outros conhecimentos 
e configura a ideia de um status social diferenciado que é reforçado 
pelas opiniões de familiares, amigos e da própria instituição de ensino. 
Reconhecem para si atributos de riqueza, inteligência e prosperidade e 
se curvam diante de profissionais da área com cargos hierarquicamente 
superiores. No cerne desta postura está a dissociação entre direito e 
filosofia, sociologia e história, o que recai na ênfase do direito-norma, 
pautado no tecnicismo jurídico.

Quanto à compreensão dos direitos humanos, estes aparecem 
vinculados às ideias de inerência e/ou às normas jurídicas, com desta-
que para o direito à vida e à liberdade. Houve queixa generalizada dos 
estudantes em relação ao aprendizado ocorrido na disciplina optativa de 
direitos humanos e poucos se consideraram responsáveis pela proteção 
dos direitos humanos.

Com um modelo conservador e individualista predominante no 
curso de direito, a formação humanística e crítica dos estudantes acaba 
prejudicada. Neste contexto, Luciana aponta com precisão os inúmeros 
desafios que se apresentam à educação em direitos humanos no ensino 
do direito. Destaca a influência da família, das redes sociais digitais, das 
videoaulas expositivas e dos estágios não-obrigatórios como fatores de 
esvaziamento da função formativa do ensino jurídico. Eles são consti-
tutivos de redes e níveis que articulam saber, poder, discursos e práticas 
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sociais transversais ao ensino jurídico e dão significado ao “mundo do 
direito” em contraponto ao “mundo dos outros”.

Esses grandes desafios da educação em direitos humanos no ensino 
jurídico bloqueiam a formação de sujeitos de direitos pluridimensionais, 
participativos e críticos, capazes de ouvir o outro e de se sensibilizar e 
acolher as diferenças. A presença do dogmatismo, positivismo, legalismo 
e tecnicismo no ensino do direito, restringe as possibilidades de abertura 
dos estudantes para uma formação crítica, capaz de promover, defender, 
difundir e reparar violações aos direitos humanos.

O livro de Luciana Lombas Belmonte Amaral contribui, pois, 
para equacionar os termos de uma questão desafiadora. Como formar 
juristas aptos à condução das iniciativas capazes de liberar as energias 
emancipatórias que nossa sociedade está a demandar?

Os sinais atualmente lançados exibem tremendos retrocessos 
epistemológicos, pedagógicos e políticos, com movimentos de clara 
intervenção (até aqui contidos, com as salvaguardas constitucionais, 
pelo Supremo Tribunal Federal, em face a ataques à autonomia das 
universidades e à liberdade de ensinar), e também em operações hostis 
à vocação crítica e livre da educação em geral (leis de mordaças, escola 
sem partido), que já feriram gravemente a própria Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), no tocante a fundamentos como flexibilida-
de curricular, interdisciplinaridade e redução dos elementos reflexivos 
do manejo pedagógico. É certo porém, que na Revisão das Diretrizes 
Curriculares do Curso de Direito (Parecer n. 635/2018, homologado pelo 
Ministro da Educação no início deste ano de 2019), apreende-se um 
vínculo não rompido como o movimento crítico e plural instaurado em 
1994, com a Portaria n. 1886, conferido em 2004, com a Resolução n.9, 
guardando fidelidade a esses elementos estruturantes de uma orientação 
curricular, ainda que acessíveis a indicações de mais detida qualificação 
(conferir, nessa direção, o texto de Horácio Wanderlei Rodrigues que 
integra o volume 8 da Coleção Caminhos Metodológicos do Direito, 
coordenada pelos professores Fabrício Veiga Costa, Ivan Dias da Motta 
e Sérgio Henriques Zandona Freitas, Diretrizes Curriculares Nacionais 
dos Cursos de Direito: Análise do Parecer CNE/ N. 635/2018.

A obra de Luciana vem, portanto, em momento muito oportuno, 
para figurar entre as indicações derivadas de balanços empíricos para o 
aprofundamento das promessas ainda não realizadas das diretrizes curri-
culares inauguradas com a Portaria 1186/94. A sua instigante pesquisa, 
conforme afirma a própria autora, destaca o “percurso formativo, no qual 
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se deve semear reflexões críticas dos estudantes de direito para que possam iden-
tificar, nas naturalizações que se imbricam aos discursos do ‘mundo do direito’, 
o abismo que nos separa de nossas missões como cidadãos e profissionais das 
carreiras jurídicas para a transformação social”. 

Este é um livro que desperta o leitor para questões relevantes 
no campo do ensino do direito e abre o horizonte pedagógico para 
o caminho de uma formação jurídica mais receptiva à interpelação 
emancipadora da educação em direitos humanos.
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