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Resumo : O presente trabalho aborda a temática da importância da práxis para a 
formação profissional dos acadêmicos de Direito de modo que estejam preparados 
para ingressar no mercado de trabalho por meio de uma aprendizagem concisa 
acerca dos conhecimentos teóricos e práticos. Tem por finalidade demonstrar como 
esses conhecimentos vem sendo vivenciados no Curso de Direito de uma IES do 
Estado de Mato Grosso por meio de uma pesquisa qualitativa que se preocupa com 
a riqueza dos dados coletados e não com a sua quantificação. Foram utilizados os 
métodos hermenêutico e analítico-descritivo, pois houve a interpretação dos dados, 
assim como a análise dos mesmos e a sua consequente descrição. A técnica 
utilizada foi a análise de conteúdo, pois buscou-se analisar as respostas obtidas no 
questionário aplicado. Assim, foi possível concluir que os acadêmicos não estão 
alcançando o conhecimento teórico e prático necessário para o desempenho da 
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profissão jurista, necessitando de mudanças drásticas no cenário educacional deste 
Curso de Direito desta IES pesquisada. 
 
Palavras-chave : Importância da Práxis. Formação profissional. Curso de Direito. 
 
Resumen : El presente trabajo aborda la temática de la importancia de la praxis para 
la formación profesional de los académicos de Derecho de modo que estén 
preparados para ingresar en el mercado de trabajo a través de un aprendizaje 
conciso acerca de los conocimientos teóricos y prácticos. Con el fin de demostrar 
cómo estos conocimientos se están viviendo en el Curso de Derecho de una IES del 
Estado de Mato Grosso a través de una investigación cualitativa que se preocupa 
por la riqueza de los datos recolectados y no con su cuantificación. Se utilizaron los 
métodos hermenéutico y analítico-descriptivo, pues hubo la interpretación de los 
datos, así como el análisis de los mismos y su consiguiente descripción. La técnica 
utilizada fue el análisis de contenido, pues se buscó analizar las respuestas 
obtenidas en el cuestionario aplicado. Así, fue posible concluir que los académicos 
no están alcanzando el conocimiento teórico y práctico necesario para el desempeño 
de la profesión jurista, necesitando cambios drásticos en el escenario educativo de 
este Curso de Derecho de esta IES investigada. 
 
Palabras clave : Importancia de la praxis. Formación profesional. Curso de Derecho. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por escopo apresentar como a práxis (teoria e prática) 

vem sendo vivenciada em uma Instituição de Ensino Superior do Estado de Mato 

Grosso. 

Durante a graduação os acadêmicos se deparam com muitas disciplinas e 

conteúdos que visam agregar conhecimento teórico ao curso que optaram, 

entretanto, também necessitam de disciplinas que contribuam com o conhecimento 

prático. 

As IES que ofertam o Curso de Direito necessitam propulsar aos acadêmicos 

um conhecimento sólido da prática jurídica para que estejam aptos a enfrentar os 

desafios da profissão, bem como o mercado de trabalho altamente competitivo. 

 Neste viés, será abordado acerca da relevância da junção do conhecimento 

teórico e prático para os acadêmicos do Curso de Direito conforme mencionado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Direito, assim como a importância da 

práxis para o desenvolvimento da carreira jurídica. 

E desta forma passaremos a analisar como esta práxis vem sendo vivenciada 

no Curso de Direito da IES pesquisada de modo a verificar se os acadêmicos estão 

sendo formados com a devida preparação para atuar na profissão jurídica, pois é de 
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suma importância que as IES coloquem no mercado de trabalho profissionais 

competentes e que verdadeiramente façam a diferença na sociedade por meio desta 

atuação profissional. 

 

2 DCN PARA O CURSO DE DIREITO E A EXIGÊNCIA DA PRÁX IS 

 

A Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004 instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Direito. 

Essa Resolução traçou normas norteadoras para todos os cursos de Direito do 

País, de modo a uniformizar o estudo deste curso nas mais variadas regiões, 

visando evitar que apenas os grandes centros ofertassem cursos de qualidade. 

As DCN estipulam que cada IES deverá elaborar o seu Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) onde estabelecerá as disciplinas, matriz curricular, carga horária, 

ementa, perfil do egresso, bem como as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas durante a graduação de acordo com as normas gerais e também com 

as particularidades e anseios de cada região. 

Entretanto, as DCN do Direito estabelecem que todos os cursos devem ofertar 

“modos de integração entre teoria e prática”, ou seja, trata-se de um requisito a ser 

observado por todas as IES do Brasil, de modo que possibilitem aos acadêmicos um 

vasto conhecimento teórico, mas que, sobretudo, aprendam a utilizá-lo na prática 

jurídica, pois de nada adianta saber a teoria se não souber aplicá-la. 

Desta feita, as DCN estipulam que as IES devem estabelecer a disciplina de 

estágio supervisionado porque por meio dele será possível agregar o conhecimento 

prático da área jurídica. 

 

3 A IMPORTÂNCIA DA PRÁXIS PARA O DESEMPENHO DA PROF ISSÃO 

JURÍDICA 

 

O Curso de Direito é um dos cursos mais procurados, conforme pesquisa 

realizada pela Revista Exame.com, daí a importância de se preocupar efetivamente 

com a qualidade de ensino ofertado aos acadêmicos deste Curso, sobretudo, no 

cenário atual em que estamos vivenciando em nosso País, onde o Direito está 

sendo responsável pela transformação política, social e moral. 
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Este curso ainda sofre grande influência da pedagogia liberal-tradicional, ou 

seja, aquela em que estabelece ser o professor o único detentor da razão e do 

conhecimento, conforme Maciel (2017, n. p.): 

 

Nas duas últimas décadas, estudos diversos levantaram problemas no 
ensino atual do direito. Pesquisas recentes (VIEIRA, 2010; BASTOS, 1998; 
MARCHESE, 2006) identificaram, como situação problemática, a falta de 
(in)formação pedagógica e a reprodução de didáticas descompassadas com 
o momento vivido. Isso porque o ensino jurídico brasileiro ainda tem 
influências claras da pedagogia liberal-tradicional, em que o professor é a 
única referência de saber e os alunos não participam ativamente da própria 
aprendizagem [...] 

 

 Neste ínterim, os conteúdos teóricos são apenas transmitidos pelos docentes 

e os acadêmicos exercem apenas o papel de reprodutores, sendo que muitas vezes 

sequer são instigados a raciocinar e questionar, afinal o que supostamente importa é 

o domínio dos conteúdos teóricos. 

 Sem dúvidas é fundamental que os acadêmicos adquiram conhecimento 

teórico, pois sem ele também não tem como se tornar um profissional qualificado. 

 A grande crítica que está sendo feita não é com relação ao domínio dos 

conteúdos jurídicos, mas sim quando o acadêmico só adquiriu o conhecimento 

teórico e não sabe colocar em prática tudo o que aprendeu, bem como quando não 

consegue compreender o Direito como uma ciência social, que deve atender os 

anseios da população. É o que ressalta Correia (2017, n. p.): 

 

O ensino jurídico não pode ser excessivamente positivista, como outrora, 
porém o embasamento teórico deve acontecer para uma prática efetiva. A 
visão codificada e arraigada dos cursos jurídicos em sua formação inicial 
deve estar em extinção, pois, devido à crescente complexidade da 
sociedade contemporânea se tornou impossíveis mecanismos jurídicos de 
controle e direção baseados na dicotomia entre o legal e o ilegal e o privado 
e o público. A ciência do Direito atual é uma ciência social, que pretende 
trabalhar com novos modelos de dialética voltada para a sociedade e seus 
problemas.  

 

Conforme salientado anteriormente, o acadêmico precisa ter domínio dos 

conteúdos jurídicos como também das tecnologias que sustentarão a prática 

profissional. Mas isso não é suficiente, é necessário que este acadêmico seja 

formado com o intuito de promover a paz social no desempenho de suas atividades. 

Justamente por isso, ao realizar a disciplina de estágio supervisionado este 

acadêmico precisa se deparar com a realidade da sociedade, com os conflitos, com 
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os anseios, com as limitações, pois somente vivenciando estas situações poderá 

aprender a lidar com estas problemáticas e auxiliar as pessoas a resolverem seus 

impasses, conforme menciona Canezin (2017, n. p.): 

 

A prática jurídica que utiliza casos reais proporciona ao aluno a 
oportunidade de aprender qual o melhor caminho a ser seguido para a 
efetiva solução do problema do cliente. A formação de profissionais 
conscientes do seu papel de pacificador social somente pode acontecer 
com a vivência na prática dos problemas e dilemas que irá enfrentar no 
cotidiano de seu futuro escritório, ou quiçá de seu gabinete.  

 

 Assim, é de suma importância que este acadêmico seja formado 

integralmente e não fracionado no sentido de apenas conhecer a teoria, pelo 

contrário, precisamos formar um profissional competente em todos os sentidos, tanto 

no que tange aos conhecimentos jurídicos como saber aplicá-los na prática com 

responsabilidade, ética e lealdade. 

 Os acadêmicos, sem sombra de dúvidas, precisam aprender os conteúdos 

teóricos, pois serão eles que embasarão suas alegações, porém, é de suma 

importância que saibam implementá-los ao escrever uma petição, ao realizar um 

atendimento ao cliente, ao participarem de uma audiência, ao fazerem uma 

sustentação oral e até mesmo adquirir o conhecimento do tipo de ação a ser 

ajuizada e em que local, pois, devem saber o órgão competente. 

 Ou seja, durante a graduação os acadêmicos precisam participar de 

audiências, júris, atender clientes, peticionar, visitar os órgãos do Judiciário, 

conhecer a realidade de um presídio, enfim, porque somente com essa vivência 

prática da área jurídica é que sairão devidamente preparados para enfrentar o 

mercado de trabalho e os desafios da profissão. 

 Neste sentido, a práxis constitui requisito fundamental para que sejam 

formados profissionais realmente conhecedores do Direito e dispostos a exercerem 

a profissão com responsabilidade e competência. O grande aliado desta preparação 

com certeza é a realização de um bom estágio supervisionado, que realmente 

possibilite aos acadêmicos essa experiência prática. 

De qualquer forma, também seria interessante que desde o início da 

graduação os acadêmicos já fossem incentivados a conhecer a realidade jurídica, 

mediante realização de audiências e júris simulados, debates jurídicos, elaboração 
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de petições em sala de aula, dentre outras atividades, até porque os estágios 

costumam ser nos últimos semestres do curso. 

A incorporação destas atividades em sala de aula desde o começo 

possibilitaria um conhecimento prático coeso e inclusive os acadêmicos iriam 

aproveitar com muito mais afinco o estágio, pois, assim, os acadêmicos já teriam 

noção do que é a prática jurídica e possivelmente agregariam muito mais 

conhecimento durante o estágio. 

Além disso, é fundamental que os docentes repensem o modelo de aula 

adotado, de modo que passem a instigar os acadêmicos a realmente buscar um 

conhecimento sólido e não apenas superficial, de modo que assimilem a teoria, bem 

como a prática. É o que ressalta Oliveira (2017, n. p.): 

 

Assim, pelas teorias mais recentes que tentam explicar o fenômeno jurídico, 
se percebe que a teoria e a prática são elementos importantes na 
aprendizagem que devem ser utilizadas dialeticamente no processo ensino-
aprendizagem. Como fazer? Repensando o modelo de aula, tornando o 
discente partícipe e não apenas expectador do discurso docente. Instigando 
o discente diante da realidade, inferir da lógica das teorias existentes, 
fustigando-o a investigar, produzindo um espírito de pesquisa necessário 
aos desafios atuais da escola superior. 

 

Desta forma, se realmente quisermos formar profissionais aptos para exercer 

a profissão é preciso realmente incentivar a junção dos conhecimentos teóricos 

(saber) à realidade prática (saber fazer), pois um complementa o outro. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa utilizada foi a qualitativa, pois “preocupa-se em analisar e 

interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre investigações, 

hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc.” (LAKATOS; MARCONI, 2011, 

p. 269). 

Optou-se pela pesquisa qualitativa uma vez que a mesma se preocupa com a 

interpretação e a análise aprofundada dos elementos que não podem ser 

quantificados, mas que possuem extrema relevância para o estudo de muitos 

assuntos, como o tema por hora pesquisado que merece destaque a interpretação 

das respostas e não apenas a sua quantificação numérica. 
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Os métodos utilizados foram o hermenêutico e o analítico-descritivo. O 

primeiro foi escolhido porque busca extrair a riqueza e as minúcias das respostas 

proferidas pelos entrevistados, compreendendo as mesmas através de uma 

interpretação aguçada. Já o segundo foi utilizado para analisar todas as respostas e 

descrevê-las conforme a relevância para o presente estudo. 

A técnica utilizada foi a análise de conteúdo posto que a mesma objetiva 

analisar todas as respostas ou documentos pesquisados de modo a compreender 

suas codificações para que haja um entendimento apropriado e coeso daquilo que 

está sendo investigado. 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Realizou-se a pesquisa no Curso de Direito de uma Universidade do Estado de 

Mato Grosso. Para tanto, foram entrevistados 85 acadêmicos do primeiro ao nono 

semestre no total. 

Os acadêmicos foram indagados acerca da vivência do indicador “práxis” no 

curso, para saber se eles estão participando de audiências e júris simulados, 

elaboração de peças jurídicas, realização de teatros, visitação aos órgãos, dentre 

outras atividades que corroboram com a aprendizagem teórica e prática. 

Para facilitar a análise dos dados, os mesmos serão apresentados em uma 

tabela que apresentará as respostas de todos os acadêmicos divididos por 

semestres, assim como algumas frases proferidas por eles foram selecionadas para 

elucidar a análise realizada. 

 

Quadro 1 - Resposta dos Acadêmicos 

ACADÊMICOS SIM NÃO RAZOÁVEL  NÃO SABE/NÃO 
RESPONDEU 

1º SEMESTRE 0 10 0 1 
2º SEMESTRE 1 6 0 0 
3º SEMESTRE 0 9 0 0 
4º SEMESTRE 0 8 1 0 
5º SEMESTRE 1 11 0 0 
6º SEMESTRE 1 8 0 1 
7º SEMESTRE 1 6 0 0 
8º SEMESTRE 0 11 0 0 
9º SEMESTRE 0 8 1 0 

     
TOTAL 4 77 2 2 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017). 
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O que se constata da análise da tabela é que quase que em unanimidade os 

acadêmicos demonstram insatisfação com a aplicação dos conhecimentos teóricos 

somados com a prática, pois, segundo eles, não possuem qualquer vivência prática 

dos conteúdos ministrados: “Não, eu como acadêmica nunca tive a oportunidade de 

participar de nenhuma dessas realizações, como audiências simuladas, júris 

simulados, realizações de teatros, visitação de órgãos, dentre outros”. 

É preocupante verificar que não apenas os acadêmicos dos semestres 

iniciantes que demonstram esta ineficiência, mas, também, os acadêmicos dos 

últimos semestres que já possuem a disciplina de estágio supervisionado e que 

obrigatoriamente deveriam ter agregado ao currículo essa aprendizagem prática: 

“Olha já estou no 8º semestre, nunca tive contato algum, nem mesmo na Prática 

Jurídica. Nesse ponto falta muito interesse dos docentes e apoio pela própria 

instituição”. 

 O que se percebe é que durante o curso não são desenvolvidas atividades 

que propiciem a vivência prática, nem ao mesmo de forma simulada, pois, por 

exemplo, o docente que ministra a disciplina de Direito Civil e/ou Processual Civil 

poderia muito bem levar uma petição para a sala de aula e instigar os acadêmicos a 

produzirem uma peça, ou mostrar o rito de um processo, para que eles não ficassem 

apenas imaginando como funciona, pelo contrário, que tivessem a oportunidade de 

visualizar realmente o que acontece em uma ação judicial. 

 Da mesma forma, o docente de Direito Penal e/ou Processual Penal poderia 

instigá-los a realizar um júri simulado, ou um interrogatório na delegacia de polícia, 

enfim, são inúmeras atividades que fazem parte do cotidiano jurídico que muitas 

vezes ficam apenas no campo teórico e que deixam de ser apreciados na prática. 

 Além disso, como o Novo Código de Processo Civil estimula a conciliação e a 

mediação, os acadêmicos precisam aprender a mediar os conflitos, pois nem 

sempre o ajuizamento de uma ação é o mais benéfico, talvez um acordo seja muito 

mais interessante para as partes, pois elas podem decidir da maneira como 

entenderem apropriada. 

 Denota-se uma grande fragilidade no ensino jurídico desta instituição, pois a 

mesma está se preocupando apenas com os conteúdos teóricos e deixando a 

desejar no campo prático, tanto é que nem o estágio supervisionado, que em regra 

seria a disciplina oficial que ofertasse a prática está sendo bem desenvolvido, 

conforme já ressaltado anteriormente. 
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 O grande problema encontrado nesta IES e talvez até mesmo nas demais 

instituições está em se preocupar exclusivamente com a qualidade do ensino 

jurídico teórico e deixar de fomentar a prática, porque não se pode colocar no 

mercado de trabalho profissionais que apenas conheçam o assunto, mas que não 

saibam implementá-los, é o que ressalta Oliveira (2017, n. p.): 

 

Um dos pontos sempre objeto da crítica dos discentes e também entre os 
docentes é a questão de se dar mais atenção à teoria em detrimento da 
prática, ou o inverso, valorização das questões práticas em lugar da teoria. 
O modelo científico positivista parte da ideia de que se deve conhecer 
primeiro a teoria para depois chegar à prática, tanto isso é verdade que os 
currículos partem do geral para o específico, das disciplinas básicas ou 
teóricas para as disciplinas profissionais ou práticas, concluindo com os 
estágios. 

 

 Percebe-se também que os acadêmicos se sentem incomodados com a 

forma que este conhecimento vem sendo implementado, tanto é que um (a) deles 

(as) respondeu o seguinte: “Não. Na minha turma até hoje não ocorreu nada do que 

foi mencionado. Acredito que precisamos ter aulas mais práticas”. 

Outro (a) também ressaltou que o estágio supervisionado inicia apenas no 

sétimo semestre, e que muitos deles estudam mais da metade do curso sem nunca 

ter se deparado com um processo: “Não, o estágio na universidade começa apenas 

no 7º semestre e muitos alunos chegam nesse ponto sem conhecer um processo.” 

E para corroborar um(a) acadêmico(a) alega que o conhecimento ofertado pela 

IES é tão somente o teórico e que pouquíssimo aprendem da prática:  “Não, o 

estudo fica sempre voltado para a teoria, muito pouco para a prática.” 

Ou seja, os acadêmicos sentem essa necessidade da junção do conhecimento 

teórico ao prático porque visualizam que ao chegar ao final do curso pouco sabem 

aplicar e que ao serem inseridos no mercado de trabalho provavelmente sofrerão 

com a ausência da vivência prática, sobretudo quando tiverem que concorrer com 

profissionais com vasta experiência, o que provavelmente os deixarão num patamar 

inferior. 

Menezes e Menezes (2017, n. p.) ressaltam a importância da prática para o 

futuro operador do Direito: 
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A prática não é uma mera reprodução de conteúdo é, sim, a associação 
dele com a técnica de repetição. Por isso que também não será produtivo o 
aprendizado somente pela prática, pois aí seria transformar o aluno em 
autômato. O acadêmico, diante de um caso real, deverá ter a oportunidade 
de absorver o problema jurídico, refletir sobre que tipo de direito foi violado 
e definir os mecanismos legais aplicáveis ao caso para solucioná-lo. 
Portanto, é muito mais do que o automatismo de uma ação repetitiva. 

 

Percebe-se que somente o domínio da teoria é insuficiente para o exercício da 

profissão jurista, posto que os mecanismos jurídicos devem ser apresentados aos 

acadêmicos durante a graduação, para que desde o início do curso comecem a 

compreender o desenvolvimento do Direito e possam se tornar profissionais 

renomados. 

É justamente por isso que a IES pesquisada deve repensar seu modo de 

ensino porque a insatisfação gritante dos acadêmicos demonstra o total despreparo 

dos mesmos para o ingresso no mercado de trabalho. É assustador constatar que 

dos 85 acadêmicos participantes da pesquisa, apenas 4 acreditam que a prática 

está sendo bem exercida durante o curso e isso certamente influenciará na 

credibilidade da instituição que estará formando profissionais totalmente 

desorientados para a atuação jurídica e que muito provavelmente imputarão a 

responsabilidade pela fragilidade deste conhecimento na IES que se formou. 

Demo (2013, p. 49) ressalta que “Observando os estudantes, seria sempre 

importante cuidar que se formem com qualidade indubitável para enfrentar a vida e o 

mercado”. Assim, é preciso que as IES tenham bom senso de mesclar esses 

conhecimentos e não deixar que a prática seja introduzida tão somente nas 

disciplinas de estágio supervisionado, até mesmo porque este estágio muitas vezes 

sequer corresponde com os anseios dos acadêmicos, sendo assim, é necessário 

formar profissionais que estejam aptos a exercer a profissão. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Curso de Direito é um dos cursos mais procurados e que possui uma 

relevância muito grande para o desenvolvimento de toda a sociedade, visto ser o 

instrumento propulsor aos cidadãos da tão almejada justiça. 

Desta forma, a preocupação com a qualidade do ensino ofertado pelas IES é 

extremamente importante para garantirmos o bom êxito do deslinde jurídico. 
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Ocorre que esta preocupação, pelo menos na IES pesquisada, está muito mais 

adstrita ao conhecimento teórico do que ao conhecimento prático, visto que no que 

diz respeito à vivência prática ainda resta avançar, pois o que se observou com a 

análise dos dados coletados é que infelizmente os acadêmicos estão sendo 

formados sem qualquer noção da prática jurídica, isso porque durante a realização 

das disciplinas os docentes ficam atrelados apenas à teoria e não incorporam à 

realidade. 

E a situação chega a ser ainda mais grave no que diz respeito ao estágio 

supervisionado, que seria a disciplina que em regra deveria propiciar o 

conhecimento prático, mas que, entretanto, não está conseguindo cumprir o seu 

papel, pois os acadêmicos são obrigados a participarem do estágio, porém ficam 

sentados horas e horas sem atender clientes, sem peticionar, sem visitar os órgãos, 

sem manusear os sistemas do Poder Judiciário, enfim, sem realmente experimentar 

o que vem a ser o cotidiano forense. 

Posto isto, urge repensar imediatamente num novo sistema de ensino que 

possibilite a junção do conhecimento teórico que obviamente é importantíssimo para 

o desempenho da profissão e do conhecimento prático que é fundamental para o 

ingresso no mercado de trabalho, visto que além de conhecer o assunto, devem 

saber implementá-lo da forma correta. 

Justamente por isso a adoção de atividades, tais como audiências e júris 

simulados, elaboração de peças processuais, realização de teatros, visitação aos 

órgãos, desde o início do curso contribuirá de maneira crucial para a formação de 

um profissional competente e apto para ingressar no mercado de trabalho e isto 

influenciará sobremaneira na qualidade dos profissionais que estarão dispostos a 

exercer a advocacia, magistratura, promotoria, defensoria pública, cartório, polícias, 

dentre várias outras atividades, garantindo assim que o Direito seja efetivamente o 

grande responsável pela garantia e defesa da população tão sedenta de justiça. 
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