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RESUMO 

 

FABRIS, Bruna. A ampliação dos processos de formação docente em Direito a partir do 

pensamento sistêmico em Fritjof Capra. Dissertação (Mestrado). Universidade Comunitária da 

Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ, 2021. 205p. 

 

A delimitação do tema trata da ampliação dos processos de formação docente por meio do 

pensamento sistêmico. Por isso, o objetivo geral busca analisar quais os principais referentes 

do pensamento de Fritjof Capra podem contribuir para ampliar os processos de formação 

docente nos cursos de Direito, rumo a consciência sistêmica. A estrutura básica da pesquisa 

intitula o capítulo um como “Caracterização dos processos de profissionalização da formação 

docente nos cursos de Direito”. Parte da Tradição Jurídica Ocidental difundida pela Europa 

(desde o Direito Canônico e Revolução Gregoriana até o momento atual), que atravessou as 

fronteiras e encontrou espaço no Brasil junto das primeiras Escolas de Direito, que 

apresentaram propriedades mecanicistas e formalistas de expansão. O capítulo dois relaciona 

“O pensamento sistêmico de Fritjof Capra”, expondo os referentes que o autor contempla em 

suas obras e contribuem para a ampliação da formação docente, quais sejam: Espiritualidade 

Mística Oriental, Física Quântica, Economia-política, Ecologia e Alfabetização Ecológica. 

Estes tópicos remetem a importância dos conceitos transdisciplinares aplicados à ciência 

jurídica, a fim de responder qual(ais) lacuna(s) estão presentes na profissionalização do 

professor dos cursos de Direito brasileiros. Por fim, o terceiro capítulo traz as “Análises e 

contribuições à ampliação dos processos de formação docente nos cursos de Direito no Brasil 

do século XXI”, a partir da difusão do pensamento sistêmico no Ensino Superior Jurídico, e da 

formação autônoma do professor na Era Complexa, sob a hipótese de uma pedagogia de 

significação, de despertar para a sensibilidade socioambiental e da cidadania planetária, 

amparada pelos resultados de pesquisa voltada aos professores de Direito da Unochapecó. A 

metodologia respalda-se no método analítico indutivo de pesquisa, com enfoque filosófico pós-

positivista, de abordagem explicativa quali-quantitativa, com a realização de coleta de dados 

pela aplicação de questionário online destinada a todos os docentes da Graduação e Pós-

Graduação em Direito da Unochapecó, além de pesquisa bibliográfica. A resposta ao problema 

de pesquisa revela a existência de uma principal lacuna a ser preenchida: a ausência de 

profissionalização e formação docente que, além de ensinar o estudante a aprender, ensine o 

professor a ensinar, esta é a grande falha do sistema de Ensino Superior em Direito em geral.  

Conclui-se pela análise transdisciplinar da realidade sob os aspectos espirituais, científicos, 

econômicos, políticos, ecológicos e educacionais, sob uma formação docente preparada para 

seduzir o aprendiz (seja ele graduando, mestrando ou doutorando) a encantar-se pela vida, a 

interessar-se pela observação sistêmica do mundo e ter autonomia suficiente para buscar 

soluções criativas impulsionadas pela paixão em aprender. Notam-se avanços quanto à abertura 

dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito à transdisciplinaridade na 

formação/profissionalização docente, podendo chegar a real vinculação do PPC às alternativas 

pontuadas. Isso promoverá o enriquecimento intelectual dos docentes, e estes, transmitirão aos 

demais graduandos/mestrandos/doutorandos, atingindo a comunidade e tornando possível o 

alcance cada vez maior de “despertos” à consciência sistêmica, com insights de soluções 

ecojurídicas - a iniciar por esta dissertação, que poderá servir de exemplo e inspiração para a 

perpetuação de estudos neste tema na Unochapecó. 

 

Palavras-chave: pensamento sistêmico; formação docente; ecoalfabetização. 
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ABSTRACT 

 

FABRIS, Bruna. The expansion of the processes of teacher training in Law based on systemic 

thinking in Fritjof Capra. Thesis (Master's degree). Community University of Chapecó Region 

- UNOCHAPECÓ, 2021. 205p. 

 

The delimitation of the theme deals with the expansion of teacher education processes through 

systemic thinking. Therefore, the general objective seeks to analyze which are the main 

referents of Fritjof Capra's thought can contribute to expand the processes of teacher education 

in Law courses, towards systemic awareness. The basic structure of the research titled chapter 

one as “Characterization of the processes of professionalization of teacher training in Law 

courses”. Part of the Western Legal Tradition spread across Europe (from Canon Law and the 

Gregorian Revolution to the present), which crossed borders and found space in Brazil with the 

first law schools, which had mechanistic and formalistic expansion properties. Chapter two lists 

“Fritjof Capra's systemic thinking”, exposing the references that the author contemplates in his 

works and contribute to the expansion of teacher education, namely: Oriental Mystical 

Spirituality, Quantum Physics, Political Economy, Ecology and Ecological Literacy. These 

topics refer to the importance of transdisciplinary concepts applied to legal science, in order to 

answer which gap (s) are present in the professionalization of the professor of Brazilian Law 

courses. Finally, the third chapter presents the “Analyzes and contributions to the expansion of 

teacher training processes in 21st century law courses in Brazil”, based on the dissemination of 

systemic thinking in Legal Higher Education, and the autonomous training of teachers in the 

Era Complex, under the hypothesis of a pedagogy of meaning, of awakening to socio-

environmental sensitivity and planetary citizenship, supported by the results of research aimed 

at Unochapecó law professors. The methodology is supported by the inductive analytical 

method of research, with a post-positivist philosophical approach, with a qualitative and 

quantitative explanatory approach, with the realization of data collection by applying an online 

questionnaire aimed at all undergraduate and graduate teachers in Unochapecó law, in addition 

to bibliographic research. The answer to the research problem reveals the existence of a main 

gap to be filled: the lack of professionalization and teacher training that, in addition to teaching 

the student to learn, teach the teacher to teach, this is the major flaw in the Higher Education 

system in Law in general. It concludes by the transdisciplinary analysis of reality from the 

spiritual, scientific, economic, political, ecological and educational aspects, under a teacher 

training prepared to seduce the apprentice (whether graduating, master's or doctoral student) to 

be enchanted by life, to be interested by systemic observation of the world and having sufficient 

autonomy to seek creative solutions driven by a passion for learning. Advances are noted in the 

opening of the Stricto Sensu Postgraduate courses in Law to transdisciplinarity in teacher 

training / professionalization, which may lead to the real connection between the PPC and the 

punctuated alternatives. This will promote the intellectual enrichment of teachers, and they will 

transmit to other undergraduate / master's / doctoral students, reaching the community and 

making possible the increasing reach of "awakened" to systemic awareness, with insights into 

ecojuridic solutions - starting with this dissertation, which can serve as an example and 

inspiration for the perpetuation of studies on this theme at Unochapecó. 

 

Keywords: systemic thinking; teacher training; eco-literacy. 
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12 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A afirmação de que “o planeta está em constante evolução” demanda um estudo crítico 

a respeito da necessidade de os seres humanos evoluírem sua própria consciência. Este pode 

ser um caminho que possibilite mudanças capazes de promover a atualização do ensino jurídico 

para uma visão holística e ecológica da realidade. Por isso, a circunstância que permeia todas 

as iniciativas para construção de novos conhecimentos emerge, inevitavelmente, da educação e 

do papel do docente como incentivador da visão transdisciplinar da realidade.  

A delimitação do tema trata da ampliação dos processos de formação docente por meio 

do pensamento sistêmico. Por isso, o objetivo geral busca analisar quais os principais referentes 

do pensamento de Fritjof Capra podem contribuir para ampliar os processos de formação 

docente nos cursos de Direito, rumo a consciência sistêmica. 

Como objetivos específicos, almeja-se: a) Caracterizar os processos de 

profissionalização e formação docente nos Cursos de Direito; b) Identificar quais os principais 

referentes do pensamento de Fritjof Capra, relativos à consciência sistêmica; e, c) Analisar a 

possível ampliação dos processos de formação docente com base nos referentes do pensamento 

sistêmico (rumo à alfabetização ecológica do professor). 

Esta dissertação, escrita como requisito parcial à obtenção do título de Mestra, só foi 

possível graças à concessão de bolsa pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), destinada aos ingressantes da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da 

UNOCHAPECÓ. A pesquisa vincula-se à linha: “Direito, Cidadania e Socioambientalismo” do 

PPGD, em conjunto a linha: “Educação, Interculturalidade e Ecopedagogia” do Grupo de 

Pesquisa “Direitos Humanos e Cidadania” (GPDHC) e “Observatório de Políticas 

Constitucionais Descolonizadoras para a América Latina (OPCDAL). 

Optou-se pelo enfoque filosófico pós-positivista que busca o aperfeiçoamento de duas 

grandes correntes de pensamento: o jusnaturalismo e o positivismo, e trata de conciliá-las no 

intuito de atender às demandas da atualidade, quais sejam: 1) a complexidade da sociedade pós-

moderna e plural; 2) as dificuldades de aplicação da norma ao fato concreto, pelo 

distanciamento com a realidade. Ou seja: “[...] o pós-positivismo pode ser encarado como a 

concepção teórica do neoconstitucionalismo, pois permite repensar alguns alicerces jurídicos, 

como a teoria da norma, a teoria das fontes, a teoria da interpretação, etc.” (FERNANDES; 

BICALHO, 2011, p. 111). 

Este estudo de abordagem quali-qualitativa preocupa-se em conhecer a realidade através 
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da cruza entre os elementos subjetivos, interpretativos e particulares aos dados estatísticos de 

análise das teorias em desenvolvimento (DMITRUK, 2013). Considera-se como pesquisa 

científica pura, também chamada de teórica ou básica, pois “permite articular conceitos e 

sistematizar a produção de uma determinada área de conhecimento [visando] criar novas 

questões num processo de incorporação e superação daquilo que já se encontra produzido” 

(ZANELLA, 2013, p. 32). 

Quanto aos objetivos, é explicativa, pois preocupa-se em  

 

[...] identificar fatores determinantes ou de contribuição no desencadeamento 

dos fenômenos. Explicar a razão pela qual se dá uma ocorrência social ou 

natural. No campo social a complexidade aumenta a partir da temporalidade 

do fenômeno. Também é importante situar o ambiente social de ocorrência. 

Portanto, a realidade tempo-espaço é fundamental na identificação de causa e 

efeito do evento social. Os procedimentos básicos são: registrar, classificar, 

identificar e aprofundar a análise (ZANELLA, 2013, p. 34) 

 

Em outubro de 2020 foi protocolada solicitação junto ao Comitê de Ética e Pesquisa em 

Seres Humanos (CEP) (sob CAAE: 39884820.9.0000.0116, aprovado pelo parecer nº 

4.435.495, em 03 de dezembro de 2020) para a realização de coleta de dados com a aplicação 

de questionário online, através da Plataforma Google Forms, destinada a todos docentes da 

Graduação e Pós-Graduação em Direito da UNOCHAPECÓ, que de forma anônima, 

responderam indagações acerca da formação docente e pensamento sistêmico (item 4.1). 

Quanto o número de pessoas envolvidas, estimavam-se 47 futuros respondentes - pois de acordo 

com o site da Universidade, constavam 11 professores do Mestrado em Direito, e 36 professores 

da Graduação em Direito (campus Chapecó e São Lourenço do Oeste, SC).  

O questionário foi enviado para o número de WhatsApp e E-mail dos participantes pela 

responsável da pesquisa. A análise das respostas foi feita por comparação, e a compilação das 

alternativas objetivas em gráficos gerados pelo próprio Formulário Google. As respostas 

subjetivas foram avaliadas individualmente, na busca por generalizações acerca do assunto, 

dispostas no terceiro capítulo. 

Ainda, a metodologia utiliza da coleta de dados bibliográficos a partir de teorias que 

contribuíram para o entendimento da relação entre o ser e Natureza atrelada ao Direito, 

adotando o método analítico - que “estuda e explica os fatos, decompondo-os em partes [com 

o] objetivo desvendar os elementos que os compõem e as inter-relações que formam o todo” -

e, o método de raciocínio indutivo, a partir de “estudos feitos com uma amostra de uma 

população [...] as análises [dos] resultados são generalizados para toda a população da mesma 

espécie” (ZANELLA, 2013, p. 15-21). Houve a observação prévia dos fenômenos investigados 
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no intuito de descobrir as causas de sua ocorrência (durante o período do Mestrado); Com os 

resultados do questionário estabeleceu-se a relação entre a hipótese de pesquisa (há lacuna na 

formação docente em Direito) e as respostas do público-alvo da UNOCHAPECÓ; Após com a 

verificação desta relação, foi possível a generalização dos fatos para “a população da mesma 

espécie”, ou seja, estendida a todos os professores do Ensino Superior em Direito quanto à 

formação docente.  

 A estrutura básica da pesquisa intitula o capítulo um como “Caracterização dos 

processos de profissionalização e formação docente nos cursos de Direito”. Parte da Tradição 

Jurídica Ocidental difundida pela Europa (desde o Direito Canônico e Revolução Gregoriana 

até o momento atual), que atravessou as fronteiras e encontrou espaço no Brasil junto das 

primeiras escolas Escolas de Direito, que apresentaram propriedade mecanicistas e formalistas 

de expansão. O capítulo dois relaciona “O pensamento sistêmico de Fritjof Capra”, expondo os 

referentes que o autor contempla em suas obras e contribuem para a ampliação da 

profissionalização docente, quais sejam: espiritualidade Mística Oriental, Física Quântica, 

Economia-política, Ecologia e Alfabetização Ecológica. Estes tópicos, remetem à importância 

dos conceitos transdisciplinares aplicados à ciência jurídica, a fim de responder qual (ais) 

lacuna(s) estão presentes na profissionalização do professor dos cursos de Direito brasileiros.  

Por fim, o terceiro capítulo traz as “Análises e contribuições à ampliação dos processos 

de formação docente nos cursos de Direito no Brasil do século XXI”, a partir da difusão do 

pensamento sistêmico no Ensino Superior Jurídico, da formação autônoma do professor na Era 

Complexa, sob a hipótese de uma pedagogia de significação, de despertar para a sensibilidade 

socioambiental, e da cidadania planetária, amparada pelos resultados de pesquisa de coleta de 

dados quantitativa (questionário online) dos docentes do Programa de Graduação e Pós-

Graduação em Direito da UNOCHAPECÓ.  

Entende-se que esta dissertação nasce do inconformismo e indignação pessoal quanto a 

principal lacuna existente no Ensino Superior, que inclui a ausência de uma formação e 

profissionalização docente em Direito (pela via do Mestrado e Doutorado) que ensinem o 

professor a ensinar, e consequentemente, ensine-o a aprender. 

Desde o período da graduação em Direito, era notável que os fatores espirituais, 

ambientais, econômicos, políticos ou educacionais de determinada situação jurídica, não era 

estudada nem interpretada de forma integrada/sistêmica, circunstância que provocou grande 

desilusão com o sistema de ensino posto, de formato engessado, que não atenderam as 

principais expectativas de aprendizagem. 

Com a inscrição e matrícula no Mestrado em Direito, o intuito era resgatar o 
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encantamento pela ciência jurídica. Por isso, este trabalho é fruto de um processo de 

amadurecimento intelectual, pessoal e emocional, de pura relação com dúvidas internas, pois o 

prazer em pensar, achar formas de reinterpretar as situações e questionar a realidade sempre 

estiveram presentes nesta trajetória. 

O primeiro ano do Mestrado foi um tanto sobrecarregado, em razão das profundas 

mudanças de concepção e crenças, sem contar com as novidades das disciplinas, e a indecisão 

sobre o que esperar da Pós-Graduação, já que o propósito ainda não se fazia claro – exceto pela 

certeza da oportunidade de pesquisar, descobrir, aprofundar temas e tornar-se cientista. 

Ao perceber que os colegas estavam com seus objetivos bem ajustados, sobreveio 

insegurança e desmotivação por não sentir encaixar-se nos temas pelos quais eles se 

interessavam pesquisar - não tocaram a alma. O desejo era encontrar “algo a mais”, que 

demonstrasse a essência das próprias convicções e valores, e impulsionasse um futuro projeto 

de vida – pois seria enorme desperdício pesquisar apenas por requisito institucional. 

Foram mais de 18 meses (do total de 24) até encontrar o “fio condutor” da temática que 

resgatou o encantamento pelo Ensino Superior. A “pulga atrás da orelha” adveio ao pensar: 

“porquê o Mestrado também se assemelha à Graduação quanto ao modelo engessado e 

formalista? Não deveria a pesquisa científica, e a formação docente, ser capaz de romper as 

barreiras do pensamento mecanicista para outro mais aberto e compatível com as necessidades 

do mundo atual?”. A questão de as aulas de Graduação refletirem uma metodologia dogmática, 

(pautada em fazer “justiça” através de indenizações, ou seja, extrema valorização monetária) 

demonstra que o problema enfrentado pelos docentes se encontra no sistema de Ensino Superior 

que ele está colocado, diante da ausência de uma profissionalização que o prepare para 

transmitir conhecimento de forma mais sutil, holística, sistêmica e complexa. 

Para se tornar professor de Ensino Superior (Mestre/Doutor), o indivíduo percorrerá por 

outros professores que lecionem. E, se eles o ensinarem pelo viés mecanicista, chances são de 

que o mestrando/doutorando irá reproduzir tais aprendizados em suas futuras aulas. Então, a 

responsabilidade - em buscar o despertar de consciência ancorado no pensamento sistêmico, 

que instigue os estudantes de Graduação e Pós-Graduação a agirem da melhor forma e sentirem-

se pertencentes ao planeta, como filhos da Mãe Terra – é, principalmente, do corpo docente. 

Portanto, o motivo da escolha do tema nasceu do senso de responsabilidade (como mestranda) 

em ser o exemplo deste despertar aos futuros estudantes e colegas, além da vontade em aprender 

e agir em congruência com esta mudança concepção, que foi interiorizada.  

Assim, o inconformismo, emergido do sentimento de frustração (I) para atuar 

profissionalmente num mundo onde os processos de ensino-aprendizagem jurídicos 
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apresentam-se distantes da realidade do século XXI e, da evidência de um Direito engessado 

em si mesmo (II), incapaz de atender às demandas do povo que o legitimou, por sucumbir às 

forças externas do mercado e da propriedade, justificam a abordagem teórica escolhida. 

O intuito da pesquisa surgiu, ao mesmo tempo, da fé no ser humano como promotor da 

evolução da consciência, que da pedra bruta é capaz de se tornar um diamante; do anseio por 

compartilhar informações e conhecimentos úteis para quem desejar acessar, compilados numa 

pesquisa científica que oriente, dialogue, induza à reflexão e dê esperança aos que buscam uma 

formação acadêmica com propósito maior, de significância interior, rumo à consciência 

ecojurídica.  

Naturalmente, a mudança de pensamento (ou o despertar da consciência), refletirá em 

inúmeros aspectos da vida em sociedade, pelo fato de que todos os elementos e circunstâncias 

da existência estão emaranhados e provém da energia cósmica do amor, que precisa ser 

escavada no mais profundo de cada ser. Esse despertar ocasiona a libertação da matéria para 

um nível mais sutil da vida, e faz surgir nos indivíduos o sentimento de pertencimento com o 

Todo, representado pelo mais ínfimo animal até a mais grandiosa galáxia (e vale a redundância).  

Os átomos presentes nos seres vivos são capazes de revelar que as partes formam o 

Todo, e o Todo é formado pelas suas partes. E aonde este pensamento transcendido é 

imprescindível de ser difundido? Na estrutura das Universidades brasileiras e 

profissionalização docente, fundamentadas no pensamento sistêmico, e destas, para a 

sociedade, por meio de políticas capazes de torná-lo real. Conceitos “novos” precisam ser 

incorporados pelo Ensino Superior jurídico, ou melhor, enraizados nele. 

Por isso, o tema proposto é de extrema importância social, uma semente plantada num 

mundo de estrutura complexa, que demanda respostas complexas. Pois, conforme a teoria do 

caos do matemático Edward Lorenz “o simples bater de asas de uma borboleta pode 

desencadear um tufão do outro lado do mundo” (NIELSEN, 2017, n.p.). Quer dizer, esta 

pesquisa, aparentemente “imperceptível” a nível planetário, pode incentivar mudanças no curso 

da história. 
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2 CARACTERIZAÇÃOS DOS PROCESSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO 

E FORMAÇÃO DOCENTE NOS CURSOS DE DIREITO  

 

“O passado revelou-me como o futuro é construído” (Pierre Teilhard de Chardin). 

 

A ideia de tempo não é uma verdade absoluta, até porque o tempo é relativo. Quem 

determinou que as atividades “devem” ser realizadas em “tal hora” não compreendeu a não 

linearidade e fluidez da Natureza, que não pode ser mensurada com base em “escalas” fixadas 

pela determinação das pessoas. Primeira afirmação deste estudo: o ser humano é um ser 

limitado e nunca chegará ao esgotamento de nenhum entendimento ou à razão absoluta de um 

mandamento, pois é física e psicologicamente impossível. Este é o passo inicial para semear a 

noção de humildade e da própria pequenez humana diante dos fatos da vida.  

Segundo: a ideia de passado, presente e futuro são criações dos seres humanos (portanto, 

concepções limitadas) para facilitar a convivência no mundo contemporâneo, já que possuem 

jornadas estruturadas a partir de “horas de trabalho”. Porém, todos estes momentos são facetas 

de uma só vivência: o agora. Explica-se: passado é o agora que acabou de acabar; e futuro é o 

agora que acabou de chegar (vale a redundância). Os nomes dados às coisas, pessoas e 

situações, também são meras criações humanas que tentam “controlar” a vida incontrolável. O 

que existe, verdadeiramente - como o fluxo natural da energia, as conexões sistêmicas dos seres 

e os processos de amadurecimento da consciência coletiva - não pode ser controlado, afinal, 

nem o tempo é “palpável” ou manipulável, ele somente está à disposição, em um eterno agora. 

Durante a leitura do texto, passado e futuro serão vistos como duas constantes de um só 

lapso da vida: o presente. Por isso retomar momentos passados (um agora que acabou de 

acabar) é imprescindível para analisar a constituição social que os indivíduos desenvolveram 

enquanto sujeitos históricos, que mudam a si mesmos e aos outros a partir da trajetória de seus 

antepassados e do legado deixado por eles. O ponto de partida sempre surge antes de nós.  

A literatura é a representação metafórica deste tempo anterior, por revelar traços vivos 

do período a que se reporta, trazendo elementos essenciais nas entrelinhas que mostram 

caminhos de compreensão das “raízes” que constituirão o futuro. 

Antes de citar a história literária que chama atenção à pesquisa, é preciso dizer que este 

trabalho se propõe analisar os processos de formação docente em Direito, o que implica, 

principalmente, na crítica à linguagem jurídica enfadonha, rebuscada e complicada ao leitor que 

não tenha cursado tal graduação. Entende-se imperiosa a escrita clara e acessível, a fim de 
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atingir o público de todas as áreas do conhecimento, sem que a compreensão da dissertação 

encontre barreiras na sua complexidade linguística, eis que um texto completo cientificamente 

não precisa ser, em regra, dotado de frases e termos prolixos, inalcançáveis. Já dizia Albert 

Einstein: “Se você não pode explicar algo de forma simples, então você não entendeu muito 

bem o que tem a dizer” (DONATO, 2016, n.p.).  

A Normalista, obra naturalista de Adolfo Caminha, publicada em 1893, se passa na 

região de Fortaleza, no Ceará, retratando o romance em meio ao período da forte seca de 1877. 

A personagem Maria do Carmo, protagonista da história, perde os pais ainda criança, e até 

então, vivia na casa de João da Mata e D. Terezinha, seus padrinhos – mesmo não sendo de 

sangue - que a acolhem como filha. Em um dos trechos, João da Mata reflete sobre a educação 

da menina, sem saber em qual escola deveria inseri-la. Demonstra enorme insatisfação quanto 

aos “colégios de freiras” existentes, e busca outros lugares não religiosos que poderia educar a 

“sobrinha”. O narrador interpreta da história interpreta a dúvida do padrinho e da madrinha de 

Maria, aduzindo: 

 

O diabo é que no Ceará não havia colégios sérios. A instituição pública estava 

reduzida a meia dúzia de conventilhos: uma calamidade pior que a seca. O 

menino ou a menina saía da escola sabendo menos que dantes e mais 

instruído em hábitos vergonhosos. [...] Uma menina inteligente como Maria 

devia educar-se num colégio particular, mas num colégio onde ela pudesse 

aprender o ‘traquejo social’. Pode ser que as irmãs sejam mulheres 

virtuosíssimas e castas, mas filha sua não punha os pés no colégio de freiras 

(CAMINHA, 1893, p. 29, grifo nosso). 

 

Nota-se a expressão de desgosto de João, explorada pelo narrador, quanto às escolas 

disponíveis serem na maioria, e sobretudo, desmoralizadas. O trecho também pretende 

demonstrar a falta de credibilidade ou valorização que o colégio administrado por membros da 

Igreja Católica adquiriu na época. Por essa razão, Maria passou a estudar na Escola Normal – 

donde surgiu o próprio nome da obra. 

Quando a obra foi escrita, o Brasil constituía-se por províncias, no qual o Ceará 

pertencia à “província do Norte” (atual Nordeste) do Império governado por D. Pedro II 

(MONTEBELLO; SILVA, 2018, p. 63). Nessa época ocorreu a instalação do Colégio da 

Imaculada Conceição e da Escola Normal, instituições nas quais a personagem Maria do Carmo 

estudou. 

A postura dos escritores em meados de 1850 foi provocada pelo próprio movimento 

abolicionista que o antecedeu, junto dos desejos dos intelectuais que o Brasil deixasse de ser 

um Império para se tornar uma República, pois as novas descobertas tecnológicas (como o 
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telégrafo, o telefone, e as locomotivas) deveriam vir acompanhadas de uma política moderna, 

contexto retratado pela literatura realista e naturalista: 

 

A segunda metade do século XIX foi palco de uma grande agitação intelectual. 

Como reação aos excessos de subjetivismo romântico, os intelectuais da época 

voltaram-se para as ideias de progresso, crescimento e evolução e motivaram 

o posicionamento de muitos críticos literários. (LESSA NETA, 2011, p. 15).  

 

A interpretação científica de Lessa Neta constatou que a educação escolar oferecida pela 

Igreja estava enfrentando uma cisma por parte da população, justamente em razão dos ideais de 

progresso e modernidade: 

 

A problemática de modernização e do acanhamento da cidade faz parte de um 

mesmo discurso, que é o de progresso e inserção na civilização, constituindo 

um elemento fundamental na construção do romance, pois [...] está presente 

nos diálogos e no pensamento das personagens de várias maneiras: ora como 

urbanização elitista, ora como ideias de reforma na educação e na igreja, 

ora como vida confortável e decente, no sentido burguês (LESSA NETA, 

2011, p. 10, grifo nosso). 

 

Para Caminha (1893), a crítica a respeito da educação em “A Normalista” representa a 

própria insatisfação pessoal experenciada, pois ao frequentar a escola “saía sabendo menos do 

que antes”, caracterizando as problemáticas que começaram a surgir no modelo de educação 

conduzida pelos docentes da época (sendo eles Irmãs, Padres ou Professores Licenciados) que 

desde o Brasil Império, já não atendiam às expectativas dos jovens - fato que se presencia hoje 

com a roupagem social complexa do século XXI.  

O passado, como um presente que acabou de acabar, está repleto de nostalgias e a 

esperança de um futuro sistêmico e libertador do saber, que só se realiza no agora. Por isso, é 

importante compreender o processo que instaurou e manteve o profissional docente em Direito 

atual, retomando marcos históricos de importantes acontecimentos para a Tradição Jurídica 

Ocidental. 

 

2.1 A presença da Igreja na criação das primeiras Universidades europeias 

 

A Igreja (e a religião) está intimamente ligada ao surgimento das primeiras 

Universidades. É responsável pelo modelo de educação que instruiu os primeiros professores, 

de forma a moldar o pensamento, as crenças e a cultura à vontade do poder vigente, nos mais 

variados períodos históricos. Se os processos educacionais refletem as sociedades que os 

constituem, não há como fugir do estudo da história que levou a profissionalização da formação 
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docente, e com ela, compreender o papel fundamental da Igreja. 

O Brasil pertence à América Latina, que no entendimento de Dussel (2018, p. 77), 

necessita libertar-se da filosofia hegemônica imposta pela colonização europeia, rumo à 

descolonização do saber, a ponto de que os próprios latinos valorizem e se apropriem dos 

conhecimentos já existentes muito antes do “descobrimento” das terras, suprimidas pelo 

estrangeiro. Com certeza, o “reconhecimento da dignidade de outros discursos da Modernidade 

fora da Europa” é absolutamente precioso e necessário para que o empoderamento da matriz 

cultural indígena e africana seja cada vez mais reconhecida e aceita pelos habitantes deste 

território, estendendo-se aos demais por força de movimentos sociais derivados das lutas 

intelectuais.  

Porém, não se pode negar o fato de que, a constituição da nação como sistema jurídico 

e com profissionais da docência, advêm da miscigenação da cultura brasileira com a helenista 

(greco-romana). A própria língua portuguesa, e também a espanhola, a francesa e a italiana, 

surgiram a partir do latim, idioma oficial dos romanos (SCHMIDT, 2005, p. 32). Eis o espaço 

temporal de partida! Contextualizar o papel da Igreja como sujeito político que esteve presente 

em momentos chave da história universitária. Antes, sugere-se a leitura deste quadro 

cronológico a respeito dos principais acontecimentos que irão permear o capítulo: 

 

Quadro 1 – Quadro 1 - Cronologia histórica da formação dos principais acontecimentos que 

influenciaram a formação da tradição jurídica ocidental. 

EVENTO  PERÍODO (ANO/SÉCULO) 

República Romana  501/VI a.C. 

Expansão do Império Romano (cultura greco-romana/clássica) 401/V – 201/III a.C. 

Nascimento de Jesus de Nazaré  001/I d.C. 

1ª fase do Direito Canônico  I a XI 

Imperador Romano Constantino – Édito de Tolerância 313/IV 

Imperador Romano Teodósio (cristianismo religião oficial) 391/IV 

Divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente 395/IV 

Início das invasões bárbaras  406/V 

Queda do Império Romano do Ocidente 476/V 

Idade Média (feudalismo, poder unificador da Igreja) 476/V (até 1401/XV) 

Cisma da Igreja em: Igreja Católica Apostólica Romana 

(Ocidental) e Igreja Ortodoxa (Oriental) 

1054/XI 

Reforma Gregoriana (Papa Gregório VII) de 1073 1001/XI 

Criação das Universidades: a primeira foi em Bolonha em 1088 1001/XI  
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2ª fase do Direito Canônico 1101/XII – 1401/XV 

Glosadores 1101/XII - 1201/XIII 

Escolástica 1101/XII - 1201/XIII 

Outras Universidades em: Paris, Oxford, Lisboa 1701/XVIII 

Renascimento 1301/XIV – 1501/XVI 

Expansão Marítima; Chegada dos europeus na América por meio 

da expedição de Colombo em 1492 

1401/XV 

Idade Moderna 1453  1401/XV  

Revolução Científica: Copérnico, Kepler, Galileu, Bacon, 

Descartes, Newton (principais pensadores) 

1401/XV -1701/XVIII 

3ª fase do Direito Canônico 1401/XV a 1901/XX 

Reforma Protestante; Lutero prega as 95 teses em 1517 na porta 

da Igreja do Castelo de Wittenberg 

1501/XIV  

Contrarreforma; Concílio de Trento 1545-1563 1501/XIV 

Companhia de Jesus, a ordem dos Jesuítas, fundada em 1534 por 

Ignácio de Loyola 

1501/XIV 

Período de guerras religiosas XV - XVII 

Colonização no Novo Mundo em 1500; Vinda da Companhia de 

Jesus em 1580; Etnocentrismo 

1501/XV 

Iluminismo 1701/XVIII 

Idade Contemporânea em 1789 1701/XVIII  

Fonte: Boulos Júnior (2009); Schmidt (2005); Leite e Figueiredo (2015); e, Véras Neto (2019).  

 

Os latinos, no século VI a.C., eram povo local e pertenciam à República romana formada 

por patrícios e plebeus. O governo era exercido pelos Magistrados, Cônsules e Senado, e havia 

uma Assembleia Popular da qual os documentos eram compartilhados com o povo (que 

similaridade estes nomes!). Com as lutas por conta dos privilégios dos patrícios em detrimento 

dos plebeus, se estabeleceram algumas regras jurídicas que perduraram até hoje, como a 

exigência da plebe para que as leis deixassem de ser orais para serem escritas, como afirma 

Schmidt (2005, p. 43) “Graças aos romanos, ainda hoje acreditamos que a justiça deve ser 

baseada em leis que ficam claramente estabelecidas num código escrito”. 

Com o fortalecimento do exército, Roma iniciou sua expansão do século V a.C. até seu 

ponto máximo no século III d.C., dominando áreas de terras imensas por toda a antiga Europa 

- das quais compartilhavam uma “cultura comum”, chamada de Clássica ou Greco-Romana, 

pois a dominação do território grego era considerada de prestígio, já que os habitantes de lá 
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possuíam base filosófica rica em ensinamentos a serem repassados aos romanos. Pode-se 

afirmar que os gregos é que conquistaram os romanos! (SCHMIDT, 2005; DUSSEL, 2018). 

Culturalmente, os romanos introduziam aspectos da mitologia nos ritos religiosos, 

situação que perdurou até suas conversões como cristãos. Após o nascimento do personagem 

histórico Jesus de Nazaré, e com ele o cristianismo, fundado na comunidade judaica da Palestina 

(a Judéia, província do Império Romano), deu-se início ao que viria ser a futura religião oficial 

do Império. Cabe destacar, e pouco se retrata, que os seguidores de Jesus foram perseguidos 

por muitos anos: eram levados para duelos com animais no coliseu, ou então, presos, 

perseguidos, ou mortos, afinal, a fé cristã não era bem vista na época pelo fato de Jesus se 

considerar o “Rei dos Judeus”, situação incompatível com o governo romano, que só admitia 

um único Imperador: 

 

Os cristãos foram perseguidos pelo Estado romano, principalmente por 

motivos políticos. Havia cristãos que rejeitavam a escravidão e se recusavam 

a cultuar o césar (o imperador) como se ele fosse uma espécie de deus. Além 

disso, organizaram uma igreja que parecia um verdadeiro Estado dentro do 

Estado, e, portanto, fora do controle do governo romano (SCHMIDT, 2005, 

p. 56).  

 

No século IV, o cristianismo havia alcançado inúmeras pessoas, de modo que a 

perseguição religiosa só começou a diminuir a partir do ano 313 d.C., quando o Imperador 

Constantino “abraçou” o cristianismo, inserindo às leis romanas a proibição de trabalhar aos 

domingos, por exemplo, através do documento Edito de Tolerância de Milão (VÉRAS NETO, 

2019, p. 148). Assim, a Igreja foi tomando conta das demais instituições locais, centralizando 

o poder eclesiástico em Roma, na figura do Papa, que chefiava os bispos e padres. Mas, a 

religião cristã só se tornou oficial a todos os súditos durante a governança do Imperador 

Teodósio, em 391 d.C. (SCHMIDT, 2005). A fé, pois, tinha a função unificadora aos romanos, 

situação que mudaria, tão logo as invasões bárbaras erguessem suas espadas.  

Percebe-se que a expansão do Império Romano alcançou uma escala gigantesca de 

territórios, mas tal força acabou se tornando a sua maior fraqueza. As distâncias entre as 

cidades-estados dificultavam o controle e a organização de exércitos expansionistas, o que fez 

com que o poderio militar focasse apenas no cuidado das fronteiras já conquistadas. Sem contar 

com o descontentamento do povo pela falta de dinheiro do Estado, que mantinha despesas 

exorbitantes pela quantidade de funcionários e exércitos em sua administração.  

Tais problemas internos foram agravados por outros externos: as chamadas pelas 
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invasões bárbaras1, que aos poucos lutaram pela dominação de praticamente todo o território 

que os romanos conquistaram. O atual Imperador Teodósio, a fim de evitar um colapso, decidiu 

por dividir o território em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, este 

último sob governo de Justiniano, criador do Código de Justiniano2, conforme a figura 1. Isto é 

importante pois o Império do Oriente ou Bizantino, havia de separar-se da Igreja Romana 

Católica do Ocidente em 1054, na chamada Cisma do Oriente, fortalecendo suas próprias 

crenças como Igreja Ortodoxa (na região que hoje predominam a Rússia e a Grécia). 

 

Figura 1 - A divisão o Império Romano em Ocidente e Oriente por Teodósio, em 395 d.C.

 
Fonte: Schmidt (2005, p. 59). 

 

Segundo Boulos Júnior (2009), após as batalhas de tomada de terras que ultrapassaram 

cerca de 10 anos, as invasões bárbaras e os problemas internos mencionados ocasionaram a 

queda do Império Romano do Ocidente, momento que a maioria dos historiadores (europeus) 

 
1 Os povos “bárbaros” só eram considerados assim, simplesmente, por não serem romanos, viverem fora do 

império, com outros costumes. Eram eles: hunos, ávaros, anglo-saxões francos, burgúndios, vândalos/alanos, 

alemães, lombardos, ostrogodos e visigodos (SCHMIDIT, 2005, p. 57-60). 
2 Código de Justiniano ou Corpus iuris civilis “é considerado o livro jurídico mais importante que já foi escrito, 

uma vez que nele engloba o ‘DNA’ global” (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 16). 
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consideram como final da Antiguidade e início da Idade Média, em 476 d.C., que perdurou até 

o século XV, mantendo-se apenas a Igreja Católica como força “unificadora” entre os povos. 

 

A Igreja Católica se tornou esta fortíssima instituição. Nesse aspecto, a 

atomização do espaço político, decorrente das invasões dos povos germânicos, 

acabou originando numerosos sistemas de governos menores e autônomos, o 

que causou uma confusão entre a propriedade e a autoridade [...], organizadas 

através de vínculos de subordinação pessoal, característica determinante em 

todo o período medieval (SANTOS, 2019, p. 266). 

 

Com a dissolução do Império do Ocidente, a Europa se dividiu em pequenos reinos 

(figura 2) governados pelos invasores bárbaros germânicos (que muito acrescentaram à 

cultura), o que acabou por promover o feudalismo: 

 

Os fedrati e os coloni, bárbaros, passaram a ocupar as fronteiras do império, e 

os habitantes das urbs (cidades) foram paulatinamente migrando para o campo 

em busca de segurança privada dos grandes proprietários, que tinham 

exércitos particulares para se defender. O modo de produção escravagista foi 

sendo paulatinamente substituído por uma economia agrária e estática [...], 

baseada no trabalho servil e nos valores de uso [...] sob o novo império da 

Igreja, única instituição burocrática dotada de centralização, 

verticalização e disciplina para organizar as atividades (VÉRAS NETO, 2019, 

p. 156, grifo nosso). 

 

Figura 2 -Mapa da Europa Ocidental cerca de 1050 (após as invasões bárbaras).

 

Fonte: Berman (2006, p. 100). 

 

Assim a dominação da Igreja encontrou seu espaço na sociedade por meio do carisma 
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com que os eclesiásticos tinham perante os súditos, afinal, apresentava-se como única 

instituição sólida, tradicional e segura que a população podia confiar - diante de todas as 

instabilidades vivenciadas pelas guerras bárbaras. Observa-se que a Igreja se tornou a força de 

coesão social, e foi uma das poucas instituições que sobreviveu à desintegração do Império 

Romano, por isso, é a organizadora da sociedade nascente. Max Weber, posteriormente, avaliou 

este formato de dominação como carismática: 

 

O que se perceberá é exatamente de que forma o Papa representará a 

materialização do carisma de Cristo e da Igreja Católica, estando, assim, 

vinculado simbolicamente à figura paterna: ente que protege e anima os fiéis 

na sua crença, encaixando-se no tipo ideal de dominação carismática e 

firmando terreno para fundar um modo diferenciado de resolução e controle 

de litígios, baseado no Direito romano-germânico e estruturado a partir de uma 

matriz dogmática racional e autoritária (SANTOS, 2019, p. 269-270, grifo 

nosso). 

 

Sell (2018, n.p.) complementa o conceito de dominação carismática abrangendo os 

grupos cristãos desde a origem:  

 

Partindo da antinomia entre carisma e direito, ele [Max Weber] alegou que o 

processo de constituição de uma igreja organizada juridicamente na forma de 

uma hierarquia não passa de uma construção tardia: em suas origens, os 

grupos cristãos seriam comunidades puramente carismáticas. 

 

Na sociedade feudal, o poderio da Igreja Católica adquiriu maior credibilidade, 

recebendo dinheiro dos senhores feudais ou nobres vassalos, pois eles acreditavam que 

conquistariam um melhor lugar no céu com tal atitude. A reflexão que se põe é de que, apesar 

de ser uma ilusão, os próprios eclesiásticos acreditavam que as doações eram válidas, pois essa 

era a “verdade” da época – mas, como dito no início do capítulo, o ser humano possui 

conhecimento limitado! – e a “verdade” jamais foi ou será absoluta:  

 

Você já percebeu a enorme importância da Igreja Católica, não é mesmo? 

Desde a época do império romano ela se fortalecia. A Igreja medieval 

também era do senhor feudal. Nas terras da Igreja havia servos que estavam 

submetidos às obrigações feudais. A principal origem da riqueza da Igreja 

eram as doações de nobres ricos. Acreditavam que se deixassem terras, gado, 

jóias ou vinhedos para a Igreja, teriam um treinamento diferenciado depois da 

morte. [...] Não eram poucos os que imaginavam que o mundo e a sociedade 

seguiam uma ordem ditada por Deus. Desobedecer e tentar mudar de vida 

seria parecido com atitude de Satanás, que se rebelou contra o Senhor! A 

Igreja afirmava que Deus havia determinado a divisão dos homens em tarefas 

[...] onde os servos deveriam ser obedientes e trabalhar para a Igreja e os 

nobres. [...] Afinal, a Igreja não estava “enganando” ninguém. Os próprios 

homens da Igreja acreditavam que tinham encontrado a verdade! 

(SCHMIDT, 2005, p. 87, grifo nosso).  
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Lembre-se: não se deve julgar o pensamento majoritário das antigas sociedades a partir 

dos padrões atuais, pois as pessoas e as experiências eram outras, a forma de sentir, pensar, 

agir, e compreender o mundo eram imaginados e desejados em formatos diversos, de modo que 

resta apenas respeitar a história como ela aconteceu, pois, cada grupo social detinha seus 

próprios valores e maneiras de interpretar a realidade. E, dentre os pensamentos predominantes 

estava o teocentrismo (ou Deus no centro de tudo). 

A Europa passou por uma transformação jurídica e científica que foi além de 

implementações políticas ou elitistas, mas sim, respostas às mudanças econômicas e sociais que 

ocorriam naquele exato momento e lugar. Com a economia feudal a todo vapor (séculos X a 

XIII), desenvolveram-se os burgos com a presença de comerciantes de diversos tipos, que ao 

longo do tempo formaram as cidades, cujo comércio vinha se moldando pela moeda (dinheiro) 

por facilitar o alcance de maior quantidade de mercadorias, instituindo-se uma nova classe 

social, a burguesia (BOULOS JÚNIOR, 2009, p. 92-106). Destaca-se que neste período poucos 

sabiam ler ou escrever, de modo que o poder intelectual estava nas mãos dos homens da Igreja, 

por isso, as pessoas eram fiéis aos ensinamentos da Bíblia repassados por eles, aos quais não 

havia contestação: a palavra dita era lei, e a lei divina era inquestionável. 

Berman (2006, p. 30) aduz que houveram seis grandes “revoluções” ao longo da história 

da Tradição Jurídica Ocidental, que alteraram os rumos da humanidade, dentre elas estão: a 

Russa, Francesa, Americana, Inglesa, Protestante e Gregoriana (ou Papal), das quais enfatizam-

se duas nesta dissertação: a Reforma Gregoriana (1075-1122) e a Reforma Protestante (1517-

1555).  

A primeira é um marco para o Direito pelas mudanças que os fatores religiosos/políticos 

da relação entre a Igreja e as autoridades seculares influenciaram na criação do sistema jurídico 

moderno, e consequentemente, da própria educação jurídica que dele proveio. Rust e Silva 

(2009, p. 139) afirmam que “A ‘reforma gregoriana’ gerou a ascensão política do papado, ou 

seja, em seu bojo foi gestado o poder apostólico contra o qual, um dia, protestariam Lutero e 

Calvino”.  

A Reforma3 Gregoriana, assim intitulada por originar-se do Manifesto Papal de 1075, 

elaborado pelo Papa Gregório VII (monge Hildebrand), sob o slogan da “liberdade da igreja” 

(libertas ecclesiae), exigia a deslegitimação do Imperador (Henrique IV à época) de sua 

 
3 O autor chama a atenção para o termo “reforma”, pois distancia a realidade dos acontecimentos históricos, “não 

[mostra] adequadamente as dimensões da revolução”, minimizando os resultados que este momento ocasionou, já 

que é considerada por alguns historiadores como o início da Idade Moderna e da supremacia da Igreja do poder 

estatal, delineado o sistema vigente (BERMAN, 2006, p.114-127). 
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caracterização divina, exortando-o das incumbências espirituais, de forma tal que todos os 

assuntos religiosos, investiduras e administração eclesiástica estariam subordinadas ao poder 

do Papa, tornando a Igreja uma instituição autônoma e autorregulada (GUERRA FILHO, 2020; 

RUST, SILVA, 2009), como didaticamente expõe Berman, abaixo: 

 

Em 1075, depois de cerca de 25 anos de agitação e propaganda do papado, o 

papa Gregório VII declarou a supremacia política e jurídica do papado 

sobre toda a Igreja e a independência do clero de qualquer controle 

secular. Gregório também afirmou a supremacia definitiva do papa sobre 

assuntos seculares, incluindo a autoridade para depor imperador e reis. O 

imperador - Henrique IV da Saxônia – respondeu com ação militar. A guerra 

civil entre o papado e os impérios eclodiu, tendo as partes enfrentado 

esporadicamente por toda a Europa, até 1122, quando um acordo final foi 

alcançado de uma concordata na cidade alemã de Worms. Na Inglaterra e na 

Normandia, a Concordata de Bec havia proporcionado uma trégua temporária, 

mas a questão só foi resolvida após o martírio de arcebispo Thomas Beckett 

em 1170 (BERMAN, 2006, p. 113, grifo nosso). 

  

O motivo desta reforma vem desde a insatisfação que os eclesiásticos sofriam por ter de 

se submeter às vontades do Imperador, até os casos de nicolaísmo (casamento clerical) e 

simonia (venda de cargos eclesiásticos), que precisavam ser superados. Em termos simples, a 

situação da Europa naquele momento era de bagunça, anarquia governamental que favorecia a 

corrupção. Antes de insinuar a “nova verdade”, a estratégia utilizada por Hildebrand a fim de 

receber a aceitação de suas ideias reformistas foi “preparar o terreno” através de muita 

propaganda direcionada ao povo, distribuindo panfletos com as proposições que acreditava, 

como por exemplo, de que os bispos casados não eram ordenados por uma instituição válida, e 

somente as indicações clericais (e não do Imperador) seriam legítimas de serem consideradas 

divinas. Esta ação foi considerada por Bennet (apud BERMAN, 2006, p, 121) como a “primeira 

grande era da propaganda da história mundial”, pois os resultados esperados foram alcançados 

através do consciente coletivo, que significa o seguinte:  

 

O conjunto de crenças e de sentimentos comuns à média dos membros de uma 

mesma sociedade forma um sistema determinado que tem sua vida própria; 

pode-se chama-lo de consciência coletiva ou comum. Sem dúvida, ela não tem 

por substrato um único órgão; ela é, por definição, difusa em toda a extensão 

da sociedade; mas não tem menos caracteres específicos que a tornem distinta 

(RODRIGUES, 2000, p. 74). 

 

A reação do imperador Henrique IV não foi branda, eis que as lutas e a violência 

(naturais do enfrentamento) se entenderam até 1170. 
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O conteúdo das 27 proposições4 escritas por Gregório VII através das Bulas Papais 

(Distatus Papae), de 1075, foi um documento revolucionário, que conferiu autoridade jurídica 

a cada uma das afirmativas a seguir (HENDERSON, 1910, grifo e tradução nossa):  

1. Que a Igreja Romana foi fundada somente por Deus; 

2. Que só o Pontífice Romano pode com direito ser chamado universal; 

3. Que só ele pode depor ou restabelecer os bispos; 

4. Que, em concílio, o seu legado, ainda que de grau inferior, esteja acima de todos os 

bispos, e possa proferir sentença de depoimento contra eles; 

5. Que o papa possa depor os ausentes; 

6. Que, entre outras coisas, não devemos permanecer na mesma casa com os 

excomungados por ele; 

7. Que só para ele é lícito, de acordo com as necessidades da época, fazer novas leis, 

reunir novas congregações, fazer uma abadia de canonaria; e, por outro lado, dividir um bispado 

rico e unir os pobres; 

8. Que só ele pode usar a insígnia imperial; 

9. Somente do papa todos os príncipes beijarão os pés; 

10. Que somente seu nome seja falado nas igrejas.  

11. Que este é o único nome no mundo; 

12. Para que lhe seja permitido destituir imperadores; 

13. Para que ele possa transferir bispos, se necessário;  

 
4 1. That the Roman church was founded by God alone. 2. That the Roman pontiff alone can with right be called 

universal. 3. That he alone can depose or reinstate bishops. 4. That, in a council his legate, even if a lower grade, 

is above all bishops, and can pass sentence of deposition against them. 5. That the pope may depose the absent. 6. 

That, among other things, we ought not to remain in the same house with those excommunicated by him. 7. That 

for him alone is it lawful, according to the needs of the time, to make new laws, to assemble together new 

congregations, to make an abbey of a canonry; and, on the other hand, to divide a rich bishopric and unite the poor 

ones. 8. That he alone may use the imperial insignia. 9. That of the pope alone all princes shall kiss the feet. 10. 

That his name alone shall be spoken in the churches. 11. That this is the only name in the world. 12. That it may 

be permitted to him to depose emperors. 13. That he may be permitted to transfer bishops if need be. 14. That he 

has power to ordain a clerk of any church he may wish. 15. That he who is ordained by him may preside over 

another church, but may not hold a subordinate position; and that such a one may not receive a higher grade from 

any bishop. 16. That no synod shall be called a general one without his order. 17. That no chapter and no book 

shall be considered canonical without his authority. 18. That a sentence passed by him may be retracted by no one; 

and that he himself, alone of all, may retract it. 19. That he himself may be judged by no one. 20. That no one shall 

dare to condemn one who appeals to the apostolic chair. 21. That to the latter should be referred the more important 

cases of every church. 22. That the Roman church has never erred; nor will it err to all eternity, the Scripture 

bearing witness. 23. That the Roman pontiff, if he have been canonically ordained, is undoubtedly made a saint by 

the merits of St. Peter; St. Ennodius, bishop of Pavia, bearing witness, and many holy fathers agreeing with him. 

As is contained in the decrees of St. Symmachus the pope. 24. That, by his command and consent, it may be lawful 

for subordinates to bring accusations. 25. That he may depose and reinstate bishops without assembling a synod. 

26. That he who is not at peace with the Roman church shall not be considered catholic. 27. That he may absolve 

subjects from their fealty to wicked men (HENDERSON, 1910, n. p.). 
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14. Que ele tem poder para ordenar um secretário de qualquer Igreja que desejar; 

15. Aquele que é ordenado por ele pode presidir outra Igreja, mas não pode ocupar uma 

posição subordinada; e que tal pessoa não pode receber um grau mais alto de qualquer bispo;  

16. Que nenhum sínodo será chamado sem sua ordem; 

17. Que nenhum capítulo e nenhum livro serão considerados canônicos sem sua 

autoridade.  

18. Que uma sentença proferida por ele não pode ser retratada por ninguém; e que ele 

mesmo, o único de todos, pode retratá-lo;  

19. Para que ele mesmo não seja julgado por ninguém; 

20. Que ninguém ouse condenar aquele que apela para a cadeira apostólica; 

21. Que ao último devem ser encaminhados os casos mais importantes de cada Igreja;  

22. Que a Igreja Romana nunca errou; nem errará por toda a eternidade, a Escritura 

dando testemunho.  

23. Que o Pontífice Romano, se ele foi canonicamente ordenado, é indubitavelmente 

feito Santo pelos méritos de São Pedro; Santo Ennódio, bispo de Pavia, dando testemunho, e 

muitos Santos padres concordando com ele. Como está contido nos decretos do papa São 

Symmachus; 

24. Que, por seu comando e consentimento, pode ser lícito aos subordinados fazerem 

acusações; 

25. Para que ele possa depor e reintegrar bispos sem reunir um sínodo; 

26. Aquele que não está em paz com a Igreja Romana não será considerado católico; 

27. Para que ele possa absolver os súditos de sua lealdade aos homens ímpios.  

 

Chama a atenção a proposição 17, por demonstrar a força que a Igreja passou a exercer 

sobre a circulação da informação e formação do conhecimento, restringindo as obras que não 

lhe convinha, a fim de manter a força das regras que constituiriam o direito canônico, raiz 

daquilo que se tornaria o sistema jurídico ocidental moderno (final do século XI e início do 

século XII), intimamente ligado ao surgimento das Universidades. 

Conclui Berman (2006, p. 139) que a “Revolução Papal começou com essa tentativa do 

papado de reduzir o Sagrado e Mais Cristão Imperador – que por séculos desempenhou o papel 

principal na vida da Igreja – ao status de um simples leigo, inferior ao mais baixo dos padres”. 

Assim, o Estado moderno ocidental surge a partir deste marco histórico da “Igreja-Estado” com 

funções espirituais, eclesiásticas e jurídicas as quais todos estavam subordinados.   

No final do século XI, ainda não havia regulamentação jurídica autônoma aplicável a 
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todos, sequer juízes ou advogados profissionais, nem hierarquia de cortes, estando o imperador 

incumbido de manter a “ordem”. Quando chegava a algum lugar “ouvia reclamações e fazia 

justiça; ele também era o protetor dos pobres e fracos, das viúvas, dos órfãos” (BERMAN, 

2006, p. 126).  

Após as transformações ocasionadas pela Reforma Papal, e inexistindo um poder 

judiciário organizado como hoje, os litígios/contendas/discussões eram todas reguladas pela 

Igreja, que toma para si o desenvolvimento de diversas áreas do Estado presentes na sociedade 

medieval. A jurisdição eclesiástica passou a ser competente para julgar todos os casos relativos 

ao casamento e a maioria dos litígios que envolvessem direito de família, por exemplo. Como 

afirmou Berman (2006 p. 126), “o papa possuía jurisdição geral sobre casos a ele submetidos 

por qualquer pessoa – ele era ‘juiz comum de todas as pessoas’. Isso era completamente novo”.  

Iniciava-se, assim, a sacralização do Direito e a formação da dogmática, eis que toda a 

reflexão sobre justiça passava pela interpretação do Direito Canônico, que acabou por 

monopolizar o ensino posteriormente: 

 

O mundo das ideias tornou-se quase um monopólio eclesiástico. Os clérigos 

ocupavam-se do pensamento científico e político das novas técnicas 

agrícolas (nas propriedades da Igreja) do governo papal, cujos métodos 

administrativos serviam de modelo para outras cortes europeias e até quanto 

à tática e estratégia militares (BATISTA NETO, 1989, p. 45, grifo nosso). 

 

Por dogmática jurídica entende-se a materialização da prática repressiva 

institucionalizada, que é formadora do comportamento humano ao suprimir realidades distintas 

daquela que é considerada a “legítima” e estipulada pelo poder dominante jurídico-político-

eclesiástico (SANTOS, 2019, p. 279). 

Frisa-se que todas as pessoas nasciam, viviam e morriam nos feudos, sem ler, viajar ou 

conhecer parte alguma – o mundo se resumia àquele ambiente. Tal fator foi se alterando no 

decorrer dos séculos XI, XII, e XIII, quando os mercadores, além de trazerem produtos novos 

às cidades, traziam também informações, ideias e perspectivas, provocando o interesse dos 

habitantes em obter cada vez mais conhecimento do mundo “externo”. 

Já dentre os nobres, havia a necessidade de aprimorar o entendimento que tinham até 

então, pois “a vida ativa das cidades estimulou o desenvolvimento intelectual”, motivo pelo 

qual, no século XII, surgiram as primeiras Universidades administradas pela Igreja Católica 

(SCHMIDT, 2005, p. 86-95).  

“As primeiras universidades nasceram, assim, sob a proteção da Igreja, que tomou a 

iniciativa e chegou ao ponto de, mais tarde, plantar universidades com objetivos precisos, por 
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exemplo, combater uma heresia local. O objetivo, portanto, era de preservar a unidade e a fé 

católica” (ROSSATO, 2005, p. 17). 

 

Figura 3 - Ilustração da Biblioteca Angelica de Roma: aula na Universidade de Bolonha, século XV.

 
Fonte: Boulos Júnior (2009, p. 107). 

 

A mais antiga Universidade laica fundada pelo “mundo ocidental” foi em Bolonha, na 

Itália, em 1088, através da Escola de Bolonha (ou Escola dos Glosadores), com o monge Inério 

a frente na docência (GUERRA FILHO, 2020). Como o entendimento dos textos de Justiniano5 

eram muito difíceis, os professores tratavam de glosá-lo, ou seja, interpretá-lo linha por linha, 

palavra por palavra, e as anotações provenientes deste procedimento chamavam-se glosas. Em 

outras palavras, os glosadores eram os estudiosos responsáveis pelos comentários e anotações, 

em especial, do Digesto Romano (e outros documentos jurídicos). Este nome deve-se ao 

trabalho realizado consistir na escrita das glosas (notas/reparos) entre as linhas (glosas 

interlineares) ou à margem (glosas marginais) dos textos originais, onde cada autor marcava 

seu nome com uma sigla ou abreviação a fim de registrar ter sido ele o responsável por aquele 

comentário. Os glosadores, ainda, podem ser assimilados aos gramáticos de hoje, pois “visavam 

 
5 Berman (2006, p. 164) relata que os manuscritos consistiam em quatro partes: o Código, as Novelas, as Institutas 

e o Digesto. Este último foi o mais importante documento estudado, por ser um vasto conglomerado de opiniões 

sobre o que hoje intitula-se por Direito Civil, Penal e Constitucional. 
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a explicação de um texto, neste caso, o texto da compilação de Justiniano” (SOUZA, 2018), 

além de outras obras relevantes:  

 

E não por acaso é também em Bolonha que por volta de 1140 é realizado um 

dos maiores feitos intelectuais de que se tem notícia, a obra do monge 

Graciano, Concordantia Discordantia Canorum, “Concordância de Cânones 

Discordantes”, coletando, analisando e compatibilizando aproximadamente 

3.800 textos canônicos, acumulados desde os primeiros tempos da Igreja 

(GUERRA FILHO, 2020, p. 8). 

 

Por exemplo, os atuais “Código Civil/Penal Comentados” pelos doutrinadores muito se 

assemelha ao trabalho dos glosadores em interpretar as leis, demonstrando a permanência 

cultural desta forma de estudar, um tanto enfadonha para a Idade Contemporânea.  

Após a desintegração do Império, o Direito Romano perpassou por um processo de 

“redescoberta” ou adaptação à realidade daquele período, e o objetivo dos glosadores era, 

primordialmente, reorganizar os escritos do Digesto e do Corpus Iuris Civilis (BERMAN, 

2006) para que pudessem aplicá-los em congruência ao Direito Canônico ou moderno, eis que 

os estudantes de Bolonha perceberam que as regras de Direito Romano estavam melhor 

amparadas que às de Direito Costumeiro, no que diz respeito às transações econômicas e civis: 

 

O Direito romano será recuperado de onde fora desenvolvido e preservado, no 

Império Romano do Oriente, no Corpus Juris Civilis, que passa a ser estudado 

como se lá estivesse contida a ratio scripta, a própria razão escrita, assim 

como na Bíblia estavam as escrituras sagradas: é o renascimento que já se 

inicia, em pleno começo do século XII (GUERRA FILHO, 2020). 

 

O Direito Canônico se apresenta como um conjunto de leis e regulamentos feitos e 

adotados pelos líderes da Igreja Católica para organização e governo da sociedade que “nasceu” 

com os feudos. É, portanto, o grande elemento articulador da justiça e do Direito no contexto 

da Idade Média, dominado pelos tribunais eclesiásticos. Era o único Direito escrito, fator que 

concebia maior legitimidade ao que era dito pelo Papa e seus representantes, por buscar seus 

preceitos através das revelações divinas da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento): 

 

Não se pode ignorar que, durante séculos, também os pobres em geral, as 

viúvas, os órfãos (personae miserabiles), assim como os caminhantes, os 

mercadores e os navegantes (ratione pacis et securitatis) sujeitavam-se ao 

foro eclesiástico e, ainda, (ratione materiae), todas as causas espirituais, 

particularmente todas as causas matrimoniais, eram regidas pelo direito 

canônico, sendo permitido, ademais, o recurso do juiz secular ao eclesiástico, 

mas não vice-versa, o que fez a jurisdição eclesiástica expandir-se 

desmesuradamente ao longo da Idade Média, com profundas repercussões 

até os nossos dias (SURGIK, 1988, prefácio, grifo nosso). 
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As consequências do pensamento medieval da Igreja como “conhecedora” da verdade 

absoluta provocaram a rigidez do sistema jurídico que se firmou através do Direito Canônico. 

Posteriormente legitimou ações como as provas de inocência que incluíam as ordálias (ou juízo 

de Deus, usadas para determinar a culpa ou a inocência do acusado através de elementos da 

natureza que desafiavam a realidade); e as cruzadas (que envolviam inúmeros interesses, dentre 

eles: influenciar a Igreja Ortodoxa a ser católica, prender e/ou matar os “hereges”, e recuperar 

a Terra Santa dos “infiéis” – sem sucesso):  

 

A Igreja reformou a si mesma e ao mundo por intermédio do Direito. Ela se 

estabeleceu como uma entidade jurídica, corporativa e visível, independente 

de autoridades imperiais, reais, feudais ou urbanas. Corpos autônomos de 

Direito eram articulados, primeiro no interior da política eclesiástica e depois 

no interior das diversas políticas seculares (BERMAN, 2006, p. 102). 

 

Tais situações não foram construídas ao acaso, houveram motivações políticas e 

socioeconômicas de reformas (com a Papal e Protestante) que modificaram a cultura, as 

instituições e a forma de pensar do povo: 

 

De uma perspectiva cultural e intelectual, a Revolução Papal pode ser 

considerada a força motriz para a criação das primeiras universidades 

européias, para o surgimento da Teologia, da Jurisprudência e da Filosofia 

como disciplinas sistemáticas, para a criação de novos estilos literários e 

artísticos e para o desenvolvimento de uma nova consciência social 

(BERMAN, 2006, p. 128, grifo nosso).  

 

Considerando-se que a Igreja e sua administração eclesiástica, acompanhada das 

transformações políticas e sociais referidas, foram fundamentais na criação das Universidades 

e dos cursos jurídicos a partir de uma docência que se baseou na dogmática medieval 

helenística. 

 

2.1.1 Universidade em transição a partir do século XII 

 

O Direito Romano, após as invasões bárbaras (povos germânicos), floresceu no Império 

do Oriente, chamado Bizantino. No Ocidente, sobreviveram apenas os fragmentos que foram 

reencontrados em 1080 e interpretados pelos glosadores. Esta “redescoberta” significou o 

nascimento da própria Tradição Jurídica Ocidental, presente ainda hoje, pois os textos de 

Justiniano eram elevados ao status de verdadeiro Direito, de modelo ideal. Tal como a Bíblia 

era considerada absoluta, acreditava-se que “esses textos possuíam uma qualidade permanente 

e universal”. A descoberta desses escritos e os comentários em glosas, somado ao método 
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escolástico de análise e o “ensino do Direito nas universidades européias”, são para Berman 

(2006, p. 158-160) os três elementos que fundaram o sistema jurídico Ocidental6 vigente. 

As primeiras “Universidades” eram diferentes das que se conhecem hoje. O nome 

similar a uma Instituição de Ensino Superior (IES) era studium generale, ou “estudos gerais”. 

Inicialmente, os estudantes juntavam-se em associações com personalidade jurídica chamadas 

de universitas, a fim de reunirem-se em “nações”, conforme a origem étnica ou geográfica, pois 

a inscrição universitária despertava o interesse além das fronteiras de Bolonha. Estes alunos 

estrangeiros só chegaram até lá por conta do legado do professor Irineu, um dos primeiros 

professores de Direito, que acabou conquistando inúmeros alunos entres os séculos XII e XIII, 

deixando legado na academia. 

Portanto, “O studium generale [...] serviu para designar aquelas instituições que 

possuíam as quatro faculdades: Artes, Teologia, Decretos (direito canônico, direito romano, 

direito civil) e uma faculdade de Medicina” (ROSSATO, 2005, p. 19). 

Ao contrário do que se pode imaginar, os cem primeiros anos da pioneira Escola de 

Direito eram totalmente livres da subordinação da Igreja, e os estudantes e professores aderiram 

a teses divergentes. Os estudantes em suas universitas decidiam quais professores contratar, 

quais matérias seriam estudadas, bem como a duração do curso, horários, férias, pagamentos, 

entre outros assuntos administrativos. Tudo era realizado diretamente entre os alunos em 

relação de parceria com o professorado. Havia também um Conselho Geral com poder de 

deliberar assuntos econômicos da instituição, aluguel de livros, alojamentos/dormitórios e do 

próprio curriculum. O ensino era feito em latim, “e o saber era hierarquizado como a própria 

universidade: no topo, estava a teologia, para a qual as demais ciências conduziam. Sem dúvida, 

foi o período de maior homogeneidade” (ROSSATO, 2005, p. 40). 

Entretanto, em 1219, o Papa decretou que “ninguém deveria naquela cidade ser 

autorizado a ensinar, isto é, receber um grau de doutor, se não fosse autorizado pelo arcebispo 

de Bolonha [...] [que] privou os doutores de seu papel independente [com] a imposição de graus 

acadêmicos”. Os professores passaram a depender de uma licença (licentia docendi), requisito 

válido não só na Itália, mas em muitos locais da Europa. Claro que este meio de controle não 

foi aceito pacificamente pelos alunos, porém, os esforços de resistência foram em vão, e o 

decreto se manteve (BERMAN, 2006, p. 161). 

 

 
6 Para Berman (2006, p. 14-15), “Ocidente” não é meramente um conceito geográfico, “envolve instituições, 

procedimentos, valores, conceitos e pensamentos jurídicos” que abraçam “os sistemas jurídicos de todos os países 

do Ocidente nos vários períodos da história, tangendo não apenas o Direito contido nos livros, mas também aquele 

da vida prática”. Portanto, busca revelar a similaridades das culturas que formaram a atual Tradição Jurídica. 
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A carreira do professor universitário tomava contornos próprios. O doutorado 

apareceu cedo e, já na metade do século XIII, estava instituído e seguia-se à 

licença de ensinar, mas já era considerado como um grau distinto; não era 

propriamente um novo exame, “mas sobretudo um ato corporativo marcando 

a entrada do licenciado no corpo de doutores, consistindo numa lição ou 

disputa inaugural seguida da entrega solene das insígnias doutorais (barrete, 

luvas e livro)”. Essa cerimônia gozava de grande prestígio social tanto para o 

colégio doutoral como para o novo doutor, dentro e fora da universidade. 

(ROSSATO, 2005, p. 40). 

 

Após os conflitos posteriores (sobretudo em 13 de abril de 1231, por meio da bula 

Parens Scientiarum), o Papa Gregório IX reforçou a autonomia da Universidade, reconhecendo 

o papel essencial dela como a “mãe de toda a sã doutrina, guardiã da fé, sementeira de 

pregadores e pastores, inspiradora do magistério romano. Essas concessões e atribuições seriam 

estendidas a outras universidades, com maior ou menor intensidade, dependendo das condições 

locais, da época e das necessidades eclesiásticas” (ROSSATO, 2005, p. 26). 

Nesses moldes, o século XIII é tido como o “século das universidades” estando São 

Tomás de Aquino como ícone da metodologia escolástica que sintetizou os elementos da 

teologia medieval cristã à filosofia aristotélica (CAPRA; MATTEI, 2018). 

 

Portanto, no final do século XIII, tínhamos universidades constituídas na Itália 

(dez ou onze), França (quatro), Espanha (quatro), Inglaterra (duas), Portugal, 

(uma), totalizando naquele momento 21 ou 22, atingindo os países da 

península Itálica, Ibérica, França e Inglaterra. No final do século XIII, as 

universidades gozavam de grande prestígio e as três áreas fundamentais – 

Teologia (Paris), Direito (Bolonha), Medicina (Salerno e Montpellier) – 

atingiam considerável grau de desenvolvimento (ROSSATO, 2005, p. 33). 

 

Aranha e Martins (2009, p. 160-162) explicam que a escolástica era uma expressão 

filosófica além de um método, pois alçava a ciência do direito e a teologia, eis que no período 

da baixa Idade Média havia a tendência em aliar a razão e a fé na tentativa de combater as 

heresias e justificar as crenças religiosas como instrumento de controle social. As cidades 

estavam crescendo e as ameaças à ruptura da Igreja fizeram com que os debates em busca de 

uma filosofia cristã, que servisse à razão e à teologia, fosse necessária: 

 

A universidade já fora constituída efetivamente para ensinar, mas, sobretudo, 

para ensinar as verdades da fé. A obra de São Tomás de Aquino, em Paris, 

fora constituir a teologia como ciência, aliás, colocá-la como o máximo da 

ciência na hierarquia do saber. Essas funções contribuíram para que 

especialmente os papas reconhecessem e desenvolvessem as novas 

instituições; assim, no século XIII, um bom número de universidades 

receberia a sua carta ou bula papal. Algumas dessas vingaram e ganharam 

prestígio; outras vegetaram ou definharam à medida que passaram os anos, 

acabando por ser supressas. [...] Começava [...] uma tradição que se estenderia 

até nossos dias: o uso político da universidade (ROSSATO, 2005, p. 31).  
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Do século XI ao XIV mais de 80 universidades foram fundadas na Europa, como se 

percebe pela quantidade de regiões abrangidas na figura 4.  

 
Figura 4 - Resumo das principais Universidades europeias de 1270 a 1350. 

 
Fonte: Aranha e Martins (2009, p. 161). 

 

No Brasil e América colonizadas, as Universidades só surgiriam a partir do século XIX, 

como se verá adiante. Porém, o próprio doutorado apareceu já no século XIII, e a carreira do 

professor consistia em possuir autorização eclesiástica (licentia docendi) e adquirir o grau de 

doutor, licenciando-se ao corpo de doutores, em cerimônia de grande prestígio social, para o 

recebimento solene das insígnias doutorais: barrete, luvas e livro (ROSSATO, 2005, p. 40).  

O movimento humanista, vindo do bojo da Renascença tratou de causar impacto na 

forma de pensar dos intelectuais (condicionada pelo Direito Canônico e Romano), que se 

sentiam presos aos sistemas rígidos medievais resistentes às mudanças. É interessante notar o 

paradoxo que determinou o futuro das universidades, e da ciência jurídica: ao mesmo tempo 

que o século XII atingiu o ápice da centralização da autoridade na Igreja – tornando crime a 

desobediência àqueles dogmas -, houve um movimento contraposto por parte dos cientistas e 
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intelectuais, então estudantes ou professores das Universidades ascendentes, em gozar de 

liberdade para sustentarem suas teses a fim de encontrar a “verdade” pautada no aspecto 

racional (BERMAN, 2006, p. 196; ROSSATO, 2005, p. 44). 

O período Renascentista foi assim intitulado pelos próprios adeptos como uma “nova” 

cultura, por considerarem a Idade Média o período das “trevas”, necessitando retomar 

elementos que inspirassem valores, ideias e atitudes através do renascimento cultural 

(BOULOS JÚNIOR, 2009, p. 133). Este movimento iniciou por volta do século XIV e 

propagou-se por toda a Europa. A diferença principal entre o período Medieval e o 

Renascentista é que este prezava pela valorização do homem, que se tornou o centro das 

atenções, ou antropocentrismo, posição antes era ocupado por Deus (teocentrismo). O corpo se 

tornou instrumento de pesquisa e fonte de beleza e prazer; e a noção de tempo, antes pertencente 

também a Deus, era agora do homem, que poderia usá-la em benefício próprio e de suas 

conquistas. 

Foi nesta época que pintores, escultores, escritores e cientistas renomados (até hoje) 

viveram, a exemplo de: Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, 

Nicolau Maquiavel, Dante Alighieri, Willian Shakespeare, Miguel de Cervantes, Luis de 

Camões, Andreas Versalius, Albert Dürer, Giordano Bruno, Erasmo de Rotterdam, Nicolau 

Copérnico, Galileu Galilei, entre outros.  

Em trecho da obra shakespeariana “Hamlet”, nota-se a alteração do foco no divino para 

o humano por meio da valorização de elementos como a forma, o movimento e a razão: 

 

Que obra de arte é o homem: tão nobre no raciocínio; 

Tão vário na capacidade; em forma e movimento, 

Tão preciso e admirável, na ação é como um anjo: no entendimento é como 

um deus; a beleza do mundo; 

O exemplo dos animais (SHAKESPEARE, 2011). 

 

Já Leonardo da Vinci chama atenção pela sua “irreverência” e curiosidade científica, 

características deste período. Seus estudos conciliavam elementos da anatomia humana e 

animal, física, botânica, geologia, matemática, arquitetura e pintura (BOULOS JÚNIOR, 2009, 

p. 144). É considerado por Capra e Mattei (2018, p. 72-73) como o “grande gênio da 

Renascença” por observar a sistemática da natureza e explorar tais informações nas obras de 

arte e em estudos de matemática, traçando “paralelos surpreendentes com sistemas e teorias da 

complexidade contemporâneos”, podendo ser chamado - pelo jargão científico atual - de 

pensador sistêmico. 
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Figura 5 - Estudos de Leonardo da Vinci: criança no útero, desenhada em 1510. 

 
Fonte: Boulos Júnior (2009, p. 145). 

 

Uma ressalva deve ser levada em consideração quando do estudo de marcos históricos, 

como os que vem sendo citados no texto: a vida real não é constituída de cronologias exatas, e 

muitos fatos acontecem simultaneamente em diferentes partes do mundo, todos 

interrelacionados. Da mesma forma, durante o desenvolvimento do Renascimento e sua 

trajetória através dos séculos XIV a XVIII, situações da política, da economia e do ensino 

vinham se alterando e influenciando-se mutuamente.  

Pois bem, dentre outros marcos, a Reforma Protestante (1517) teve significância 

revolucionária na mesma grandiosidade da Reforma Gregoriana.  

Martinho Lutero, monge alemão, revoltou-se contra o escândalo da venda de 

indulgências. Era comum a Igreja medieval comercializar “relíquias” ou o perdão dos pecados 

em troca de um certificado que levaria as pessoas à salvação no reino dos céus. Como Lutero 

estudou Teologia e era preocupado em aprender e contribuir com a alfabetização dos alemães, 

não aceitou os abusos que a Igreja impunha aos fiéis, e resolveu criar 95 teses que reformulariam 
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a doutrina cristã católica. Pregou-as na porta da Igreja Castle, em Wittenberg, Alemanha, em 

1517, fato que possibilitou a posterior fundação da própria Igreja Luterana. 

 

No século XVI, apareceram igrejas cristãs que não obedeciam ao papa, que 

não eram católicas. Este grande movimento religioso foi chamado de 

Reforma Protestante. Mas é importante lembrar que a Igreja Católica tinha 

um papel social muito amplo. Ela era proprietária de terras, cobrava dízimos, 

fazia alianças com governantes poderosos, controlava o ensino. Portanto, a 

reforma não foi um acontecimento religioso, mas também político e até 

econômico (SCHMDT, 2005, p. 159, grifo do autor e nosso). 

 

Outros movimentos similares aconteceram na mesma época com os anabatistas (que 

formularam a Igreja Batista atual), os calvinistas (que assimilaram a noção de trabalho como 

honra a Deus, contribuindo para a ascensão do capitalismo) e os anglicanos, na Inglaterra.  

A doutrina luterana tem como preceitos fundamentais os seguintes: somente a fé em 

Deus salva as pessoas; a Bíblia é a única fonte realmente confiável de revelação divina; o 

batismo e a eucaristia são os únicos sacramentos válidos; o culto aos santos não tem 

fundamento; e, é permitido o casamento de membros da Igreja (BOULOS JÚNIOR, 2009, p. 

153).  

Para se ter noção do impacto que este movimento ocasionou, observe-se a figura 6, dos 

membros da Igreja Luterana na região Sul do Brasil, demonstrando o quanto a doutrina 

protestante transmitiu seu legado além das fronteiras europeias, apesar de todas as represálias 

católicas desde a Idade Média: 

 

Figura 6 - Membros da Igreja Luterana de Ijuí/RS em 1909. 

 
Fonte: Boulos Júnior (2009, p. 149). 
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A Igreja Católica não ficou contente com tais manifestações de ameaça a sua autoridade, 

e construiu a chamada Contrarreforma com o auxílio da Ordem dos Jesuítas (de 1534), ou 

“soldados de Cristo”, que alçaram a missão de converter e divulgar o catolicismo por toda a 

Europa, além de evangelizar outros povos na Ásia, África e América. A Inquisição também foi 

reativada para a punição dos hereges e pecadores; os livros considerados “perigosos” ou 

impróprios foram recolhidos e proibidos de circulação, muitos deles queimados. A partir daí, 

iniciou-se a exaltação do etnocentrismo7 europeu sobre as demais culturas, maximizada pela 

colonização mercantil promovida pelas expedições marítimas: 

 

[...] a pluralidade das relações humanas e a possibilidade de expressão 

diferenciada frustram-se pelo raciocínio excludente instaurado na prática 

jurídico-política que dogmatiza o acontecer social. A Igreja, por fim, 

marginaliza e exclui os que não fazem parte da crença maior, e o Direito 

canônico surge como instrumento que assegura e legitima essa divisão, 

punindo os diferentes e os insatisfeitos. O desenvolvimento futuro do 

Direito, a partir desse momento, esteve comprometido com essa economia da 

verdade (economia antes de tudo racional) que é a construção dogmática do 

saber (SANTOS, 2019, p. 279, grifo nosso). 

 

No que diz respeito ao ensino, Rossato (2005, p. 47) complementa: “Se, no início, a 

universidade fora colocada a serviço da religião para, depois, adquirir progressiva autonomia, 

nessa, efetivamente, tanto a Reforma como a Contrarreforma fundaram universidades ou para 

propor novas verdades ou para defender as tradicionais”. Portanto, todos os “lados” visavam 

atender seus próprios interesses políticos! 

As guerras de religião, as mudanças políticas (mercantilismo) e a evolução social 

contribuíram para a decadência do poderio de Roma sobre as Universidades, que passaram por 

um período de crise. Nesse momento os colégios jesuítas e maristas multiplicaram-se 

rapidamente, modificando significativamente o antigo interesse nas IES daquele período, e as 

que não se adaptaram, restaram ao esquecimento.  

 

Embora as universidades reformadas tenham trazido inovações importantes, 

tanto no conteúdo como na metodologia, sobretudo a partir do humanismo de 

Erasmo de Rotterdam, as novas e velhas em nada se distinguiam em nível 

institucional. Sobrevivia o modelo elaborado na Idade Média – faculdades 

(nações) -, a mesma organização administrativa (chanceler, reitor – 

conservando privilégios – decanos, conselhos) e até certos privilégios do tipo 

eclesiástico para professores e alunos; o próprio ensino concluído de maneira 

tradicional – leituras e disputas – conduziu aos mesmos gruas, bacharelado, 

licença e doutorado. Não é, pois, de estranhar a atração exercida pelos colégios 

 
7 Etnocentrismo ocorre quando determinada sociedade ou cultura é marcada como aquela que possui a “verdade 

absoluta” em detrimento de outras consideradas “inferiores, bárbaras ou atrasadas”, como é o caso dos povos 

indígenas colonizados nas Américas. 
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e a esclerose seguida do descrédito social das universidades (ROSSATO, 

2005, p. 49). 

 

Um breve balanço da trajetória universitária é que muitas sofreram problemas 

financeiros/administrativos enquanto perdurava a crise na Europa, e encontraram novo vigor ao 

desenvolverem-se na América. Outras foram substituídas pelos colégios, extintas, supressas, 

obscurecidas, ou então, mantiveram prestígio até os dias atuais (como é o caso de Bolonha, 

Paris, Oxford, Salamanca e Cambridge) (ROSSATO, 2005, p. 60). 

Por fim, a ciência do Direito, até aqui, buscou reconhecer e legitimar as ambiguidades 

existentes por conta do sistema político-jurídico secular e eclesiástico, eis que haviam 

elementos contraditórios entre as regras e costumes urbanos, feudais, canônicos, imperiais e 

locais, a ponto de tornarem contrários muitos dos entendimentos, dificultando uma resposta a 

partir de um sistema organizado de normas gerais e abstratas, da forma como existe hoje. Era 

preciso “lidar com as ambiguidades e conflitos sem destruir a autonomia dos fatores que as 

constituíam” (BERMAN, 2006, p. 204). Assim, a busca por um padrão de normas que pudesse 

resolver os problemas sociais era o maior desafio, desde a contribuição dos glosadores. 

Novas correntes de pensamento se instauraram a partir do Renascimento, e serviram de 

pilar para o Direito que haveria de emergir junto do ensino nas Universidades a partir do apogeu 

do imperialismo. Além disso, a revolução científica possibilitou inúmeros avanços que 

promoveram tais práticas expansionistas e exploratórias, como se verá a seguir. 

 

2.2 Influências do pensamento mecanicista da revolução científica 

 

Para tratar das influências do pensamento mecanicista no Direito, a partir da revolução 

científica, que alterou de forma paradigmática a concepção de mundo dos cientistas, é 

imprescindível a análise de Thomas Kuhn sobre o tema.  

Segundo ele, a ciência se desenvolve a partir de descobertas da comunidade científica, 

e não descobertas individuais, e constitui-se da aceitação de paradigmas. Ou seja, paradigmas 

são métodos e visões de mundo utilizadas pelos cientistas, é algo que estabelece limites, como 

um padrão que pretende “sugerir que alguns exemplos aceitos na prática científica real [...] 

[proporcionem] modelos dos quais brotam as tradições coerentes e específicas da pesquisa 

científica” (KUHN, 1998, p. 30).  

Há cinco teses principais aludidas por Kuhn. A primeira é de que a ciência é produto 

histórico. A segunda é de que o paradigma é o campo no qual a “ciência normal” trabalha sem 
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crise, utilizando a seguinte metáfora: fazer ciência significa resolver “quebra-cabeça” ou 

problemas definidos pelo paradigma, então, num período cumulativo, a ciência não passa por 

crises ou revoluções, e todo o momento que se desenvolvem teorias, estão se desenvolvendo e 

resolvendo problemas de um quebra-cabeça. Portanto, períodos de ciência sem crise, são 

cumulativos.  

Os insucessos neste quebra-cabeça (na ciência), são um problema do pesquisador, e não 

do paradigma. Isto mostra que a ciência é vista por Kuhn como um quebra-cabeça em que cada 

peça representa uma ciência em particular, devendo existir coerência entre suas “peças”, e não 

hierarquia entre elas. Cada crise ou revolução do quebra-cabeça gera mudanças, não apenas na 

ciência que entrou em crise/revolução, mas nas ciências próximas a esta que entrou em crise, 

por isso “as crises são uma pré-condição necessária para a emergência de novas teorias” 

(KUHN, 1998, p. 107). 

A terceira tese trata das anomalias, que são os problemas que a comunidade científica 

tem de enfrentar e que determinam as crises no paradigma, crises no sistema “normal”. Com 

elas, inicia-se o período da “ciência extraordinária”. As revoluções, então, são momentos de 

ruptura e de novos paradigmas e, a passagem de uma revolução científica pode ser comparada 

com uma imagem gestáltica: ora vemos uma figura, ora vemos outra. No momento que 

passamos de uma imagem à outra, a mudança de olhar é instantânea, rápida. Após a revolução, 

surge uma “nova ciência normal”, que determina assim, um novo paradigma.  

É nesse tempo entre ciência normal (paradigma 1) - crise - revolução - nova ciência 

normal (paradigma 2), que surge a ideia da história da ciência, que é evolutiva, a exemplo da 

passagem do paradigma (1) geocêntrico para o paradigma (2) heliocêntrico. Por isso, a 

crise/revolução apresentada na ciência da Física, atingiu as demais ciências, afetando o Direito 

e sua estrutura de normas. 

Esta seção revelará como a revolução científica interferiu no ensino jurídico quanto ao 

desenvolvimento do saber aplicado nas Universidades em contínua transição, além de descrever 

o paradigma mecanicista dominante na época.  

Da análise anterior, foi visto que crise europeia atingiu em cheio aquelas Universidades 

que recusaram-se adaptar ao movimento pelas inovações do século, tendo significativa 

diminuição no número de inscritos:  

 

A universidade de Paris, em 1530, ainda conservava o monopólio do ensino 

com suas quatro faculdades – Teologia, Direito, Medicina, Artes – 

pretendendo abraçar todos os campos do saber; sobretudo, ela não admitia 

nenhuma inovação, numa resistência que erou muitas consequências para a 

universidade. Por outro lado, os novos métodos desenvolvidos por Bacon, 
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Newton, Copérnico acabaram por forçar as mudanças. A rigidez da 

instituição universitária, cultivada pelos próprios universitários, não era 

simplesmente uma aparência – “contribuiu certamente para a esclerose 

intelectual e descrédito da universidade” (ROSSATO, 2005, p. 44-45, grifo 

nosso). 

 

Estes acontecimentos devem-se estreitamente aos elementos já referidos, desde as 

Reformas Gregoriana e Protestante - e a evolução da sociedade a partir da busca pelo 

conhecimento, até a expansão das cidades, do comércio e da colonização no “novo mundo”. O 

Renascimento sobreveio como chave propulsora de pessoas que simbolizaram as mudanças 

para o viés cultural e humanista, principalmente através da arte. Conceitos como o geocentrismo 

e o teocentrismo foram gradativamente sendo substituídos pelo heliocentrismo e 

antropocentrismo, respectivamente, a partir dos estudos elaborados, primordialmente, por 

Copérnico, Galileu, Kepler, Descartes e Newton. Os modelos matemáticos de explicação da 

realidade tomaram o lugar da fé, e a ciência jurídica passou a ser estudada a partir de aspectos 

racionais. 

“A superação das fronteiras geográficas possibilitou ainda uma nova visão do humano, 

não mais presa ao teocentrismo, mas aberta ao antropocentrismo, caracterizada como uma das 

ações que marcaram a Renascença e o próprio desenrolar da Idade Moderna” (CAOVILLA, 

2016, p. 55). 

O processo de evolução das ciências a partir do século XVI influiu na “popularização” 

do método científico analítico da Física Clássica, afastando o compromisso de fazer combinar 

a razão com a fé cristã, circunstância que se estendeu às outras ciências em suas próprias 

práticas metodológicas, priorizando o elemento racional em detrimento do intuitivo, inclusive, 

no Direito. Aranha e Martins (2009, p. 373, grifo nosso) afirmam que “inicialmente restrito à 

física e à astronomia, o método científico universalizou-se, servindo de modelo e inspiração 

às outras ciências particulares que se destacavam aos poucos do corpo da ‘filosofia natural’”. 

A Física Clássica é o resultado da evolução da “filosofia natural” (que do grego physis, 

foi a precursora das ciências naturais atualmente denominadas por biologia, química, 

matemática, geologia, astronomia, etc.) (ARANHA; MARTINS, 2009, p. 354). A filosofia 

natural trabalhava com pesquisadores de diversas áreas das ciências de maneira relacionada: 

alguns eram matemáticos, outros químicos, biólogos, sociólogos, filósofos, artistas, etc., mas 

todos contribuíram para as inúmeras descobertas que construíram a Física Clássica e, 

posteriormente, a Moderna, da forma que se conhece hoje. 

Nos anos anteriores ao século XV, a visão de mundo era orgânica, e as pessoas viviam 

baseadas na subordinação das necessidades individuais às da comunidade. Esse formato de 
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convívio social era intitulado por Durkheim como “solidariedade mecânica8”. De maneira geral, 

esta sociedade cultivava valores tradicionais enraizados na hierarquia social e familiar (através 

do modelo patriarcal), dotada de extrema influência religiosa. Nesse estágio, as relações eram 

fundamentadas na confiança recíproca entre os membros (ROCHA, 2009). 

Pela sociologia durkheimiana, a solidariedade mecânica atua “independente das 

condições particulares em que os indivíduos se encontram: eles passam e ela permanece. É a 

mesma no Norte, no Sul, nas grandes e pequenas cidades. [...] é o tipo psíquico da sociedade, 

tipo que tem suas propriedades, suas condições de existência, seu modo de desenvolvimento” 

(DURKHEIM, 1999, p. 50). Na interpretação de Machado, Amorim e Barros (2016, p. 172), 

essas são as características das primeiras sociedades, e das que se estenderam até o período 

medieval (anterior, portanto, ao iluminismo e a industrialização que ocasionaram a ruptura 

dessa forma de convívio social pelo paradigma racionalista e individualista do mecanicismo).  

A Igreja desempenhava a função de coagir exteriormente os indivíduos de tal forma que 

“as pessoas se [aproximavam] do comportamento médio desejado com base naquele conjunto 

de valores morais, regras e normas” (ROCHA, 2009, p. 69), e isto se impregnava como crenças 

comuns, formando uma consciência coletiva forte, de modo que, mesmo estando sozinhos, as 

pessoas poderiam sentir a importância e a coercitividade de orientarem seus comportamentos 

conforme a religião ditava.  

Portanto, a relação mantida entre as comunidades neste formato estava estritamente 

relacionada ao tradicionalismo e à repetição de aspectos culturais e ideológicos que ligavam e 

aproximavam seus membros. Os indivíduos, aqui, não se pertenciam, suas ações eram voltadas 

para o bem estar do grupo, pois se consideravam partes importantes para uma comunidade 

específica.  

No entanto, essa perspectiva mudou radicalmente nos séculos XVI e XVII. De acordo 

com Capra (2006b, p. 51): “A visão de um universo orgânico, vivo e espiritual foi substituída 

pela noção do mundo como se ele fosse uma máquina, e a máquina do mundo converteu-se na 

metáfora dominante da era moderna”. Ou seja: 

 

[...] o homem se conscientiza de suas capacidades racionais para o 

desvendamento dos segredos da natureza e busca empregá-las no sentido de 

encontrar soluções para seus problemas. Substitui uma cultura teocêntrica e 

metafísica, dependente da verdade revelada e da autoridade da Igreja, por uma 

cultura antropocêntrica e secular (GOERGEN, 2001 apud ANTUNES DE SÁ, 

2004, p. 93.) 

 
8 Aqui o termo “mecânica” não possui similaridade com a teoria mecanicista, pelo contrário, para Durkheim, a 

solidariedade mecânica reflete os traços de um convívio social que prioriza a consciência coletiva do grupo, sendo 

similarmente definida como estilo de vida “orgânico” por Capra.  
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O método científico analítico não foi construído pela teoria de apenas um cientista, mas 

acrescido e aprimorado por vários pesquisadores ao longo dos anos, e inegavelmente ganhou 

força e visibilidade após ser defendido por René Descartes, que baseou toda a sua concepção 

da natureza na divisão fundamental entre a mente, a “coisa pensante”, e a matéria, “a coisa 

extensa”. Ele deu ao pensamento científico sua estrutura geral: a concepção da natureza como 

máquina perfeita, governada por leis matemáticas exatas. Usando seu método de pensamento 

cartesiano, “tentou apresentar uma descrição precisa dos fenômenos naturais num único 

sistema de princípios mecânicos”, eis que o propósito inicial de suas pesquisas era encontrar 

uma fórmula absoluta tão segura que o conduzisse à verdade inabalável, na forma de um ideal 

matemático (CAPRA, 2006b, p. 57). Este modelo cartesiano apresenta sérias limitações e 

costuma utilizar uma metáfora, ao comparar o funcionamento de um relógio ao de um corpo 

humano, artificializando o ser em “homem máquina”. 

Por pensamento analítico, entende-se a forma de pensar que tende a explicar as coisas 

através da fragmentação em partes mais simples e isoladas, que uma vez entendidas, tornam 

possível o entendimento do todo, isto é, o comportamento do todo é assim explicado pelo 

comportamento das partes.  

Daí seguiram os estudos de Newton, o qual desenvolveu uma completa formulação 

matemática da concepção cartesiana da natureza com a síntese das obras de Copérnico, Kepler, 

Bacon, Galileu e Descartes, aduzindo que os componentes básicos da matéria podiam ser de 

diferentes dimensões, mas consistiam na mesma “substância”, e o total de substância material 

num objeto, era dado por sua massa. Assim, a divisão entre espírito e matéria ocasionou um 

enorme vácuo espiritual, pois as pessoas deixaram de acreditar nas forças “místicas” e passaram 

a ver o aspecto “divino” na ciência, lançando um novo “paradigma”:  

 

Thomas Kuhn explicou as grandes revoluções científicas, como as de 

Copérnico, de Newton e de Einstein, como sendo o resultado de crises que 

ocorrem periodicamente quando alguns fenômenos não podem ser explicados 

por meio dos postulados da ciência estabelecida e, por essa razão, são tratados 

como anomalias, até que se descubra serem necessários novos postulados 

básicos. Os novos postulados, que são desenhados para mostrar de forma o 

mais “natural” possível o que antes era tratado como sendo “anomalia”, 

passam a constituir o ponto central de um novo “paradigma” científico. 

(BERMAN, 2006, p. 34, grifo nosso). 

 

Nesse embalo, as demais ciências aceitaram o ponto de vista mecanicista da Física 

clássica como descrição correta da realidade, adotando-o como modelo para suas próprias 

teorias:  
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O método do pensamento de Descartes e sua concepção da natureza 

influenciaram todos os ramos da ciência moderna e podem ser ainda hoje 

muito úteis. Mas só serão se suas limitações forem reconhecidas. A aceitação 

do ponto de vista cartesiano como verdade absoluta e do método de Descartes 

como único meio válido para chegar ao conhecimento desempenhou um 

importante papel na instauração de nosso atual desequilíbrio cultural 

(CAPRA, 2006b, p. 55, grifo nosso). 

 

No século XVIII, a física tornou-se naturalmente a base de todas as ciências. Se o mundo 

é realmente máquina, a melhor maneira de descobrir como funciona é recorrer à mecânica 

newtoniana: 

 

Foi uma consequência inevitável da visão de mundo cartesiana que as ciências 

dos séculos XVIII e XIX tomassem como modelo a física newtoniana. De 

fato, Descartes estava perfeitamente cônscio do papel básico da física em sua 

concepção da natureza. Escreveu: “Toda filosofia é como uma árvore. As 

raízes são a metafísica, o tronco é a física e os ramos são todas as outras 

ciências” (CAPRA, 2006b, p. 65).  

 

Tal influência é nitidamente percebida na filosofia política de Hobbes, por ser 

considerado positivista jurídico ao defender o Direito como ciência autônoma racional, negando 

o jusnaturalismo, além de compartilhar do pensamento monista ontológico – em que toda a 

realidade existente está formada por um só elemento originário: o movimento (CAPRA, 

MATTEI, 2018, p. 20; FRATESCHI, 2005, p. 08; ARANHA, MARTINS, 2009, p. 303). 

Em trecho da célebre obra, o Leviatã, utiliza da metáfora do relógio para explicar que a 

percepção “verdadeira” sobre todas as coisas – inclusive o poder absoluto do soberano – deve 

pautar-se na razão. Comparar o ser humano a uma máquina pode parecer mal, mas a lógica por 

trás disso é a de que o homem é similar às demais coisas existentes na natureza, e por isso, 

apresenta a mesma essência (no movimento): 

 

[...] por que não poderíamos dizer que todos os autômatos (máquinas que se 

movem a si mesmas por meio de molas, tal como um relógio) possuem uma 

vida artificial? Pois o que é o coração, senão uma mola; e os nervos, senão 

outras tantas cordas; e as juntas, senão outras tantas rodas, imprimindo 

movimento ao corpo inteiro, tal como foi projetado pelo Artífice? E a arte vai 

mais longe ainda, imitando aquela criatura racional, a mais excelente obra 

da natureza, o Homem (HOBBES, 1983, p. 09, grifos nossos). 

 

O Estado de Direito não escapou de tomar para si ideais racionalistas da Física 

newtoniana, o que contribuiu na legitimação de ações que favorecessem a dominação de terras 

globais pelo duopólio: propriedade privada e Estado soberano (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 

97). O apogeu do absolutismo monárquico, o mercantilismo e a busca por matéria-prima e 
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recursos naturais (ouro, prata, pau-brasil, açúcar, entre outros) impulsionaram a expansão 

marítima rumo a colonização das Américas, e com elas, as missões jesuíticas, como se verá a 

seguir.  

A compreensão a respeito da tradição cartesiana predominante no ensino jurídico teve 

como principal “ponto de partida” os textos de Justiniano de 543 d.C., (posteriormente 

interpretados pelos glosadores e pós glosadores da Idade Média, a fim de estruturar uma 

compatibilização de normas com o Direito Canônico), que regulamentou o Direito de 

propriedade e a tomada das terras caracterizadas como “terras de ninguém”.  

Os textos foram as primeiras tentativas de “criar um corpo de direito profissionalmente 

organizado em torno das prerrogativas dos proprietários individuais, tendo a força da lei 

assegurada pelo poder do imperador” (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 88). O código foi a base da 

ascensão do profissionalismo jurídico, com notáveis impactos na classe dominante, inclusive, 

na estruturação hierárquica da Igreja Católica Apostólica Romana, já analisada. Assim, as leis 

permitiam a expansão da propriedade por declarar os recursos naturais como res nullius (“coisa 

sem dono”) para justificar atos de “privatização”, bastava o desejo de obtê-los. 

Com a degradação legalizada destes bens de uso comum (terras, minerais e madeira, por 

exemplo): as “[...] inovações jurídicas compatíveis com o novo espírito do tempo foram 

introduzidas para obter o tipo de poder necessário para que o Estado moderno se estabelecesse 

como um poder soberano e imperialista, capaz de alcançar terras recém descobertas em diversas 

partes do mundo” (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 93). Com isso, o processo de colonização 

também iniciou sua jornada no “novo mundo”, sob a prerrogativa de dominação de “terras 

vazias”, justificando também, a escravidão e o extrativismo de recursos que privilegiavam o 

capital. 

 

Com o homem no centro das coisas, a postura antropocêntrica manifestava-

se em obras de arte e nos tratados filosóficos. Isso quer dizer que os 

sentimentos, formas e instituições humanas eram pensadas e observadas com 

grande atenção. Paulatinamente, superaram-se os velhos dogmas impondo-se 

valores do racionalismo, por influência de um novo paradigma: o da 

Modernidade (CAOVILLA, 2016, p. 55, grifo nosso).  

 

Nesse entremeio, a economia política surgiu como ensino padrão nas principais Escolas 

de Direito já existentes, de forma que os estudantes acreditavam que as leis da oferta e da 

demanda seriam as únicas capazes de garantir o equilíbrio do mercado, e consequentemente, da 

qualidade de vida da sociedade. Inspirados em Adam Smith, acreditavam que a barganha e a 

permuta faziam parte da natureza humana, bem como julgava-se natural que os operários 
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produzissem cada vez mais ao longo do tempo, isto é, “o homem máquina” tornava-se 

perfeitamente compatível com o racionalismo do Direito natural (CAPRA; LUISI, 2014, p. 77). 

“Na contramão das ideias mercantilistas, Adam Smith acreditava firmemente no poder da livre 

concorrência, que seria para ele o grande motor da sociedade capitalista” (OLIVEIRA, 2009, 

p. 146). Assim o liberalismo econômico a partir da atuação de um Estado mínimo foi a base de 

uma das mais influentes correntes do pensamento contemporâneo, o neoliberalismo, que passou 

a ser difundido pelo ensino jurídico (ver item 3.3). 

Posteriormente, o Código Napoleônico de 1805 tratou de seguir a lógica pois coincidia 

com o “absolutismo jurídico”. Nas palavras de Capra e Mattei (2018 p. 153) “presumia-se que 

o Código, concebido como pura expressão verbal da razão, fosse aplicado com muito pouca, 

ou quase nenhuma interpretação [...] pelo judiciário”. 

Nos anos seguintes, a “consciência jurídica clássica” consistia na metodologia de 

aprendizagem jurídica formalista pelo meio acadêmico, isolando por completo o Direito de sua 

concepção ecológica, priorizando a razão e os preceitos econômicos. O advogado era visto e 

comparado a um “biólogo”, e a jurisprudência dos tribunais era seu “material de laboratório”. 

Esse sistema bagunçou a percepção das pessoas quanto às leis que estavam sendo elaboradas, 

ou ao acesso à justiça que poderiam usufruir, devido ao distanciamento difundido dentro das 

próprias estruturas de ensino, fazendo com que as leis fossem determinadas “de cima para 

baixo”, e as comunidades perdessem sua identificação com elas. 

Emerge, pois o realismo jurídico – presente até os dias atuais – caracterizado por ser a 

“fusão entre juristas e cientistas sociais [...] que estabeleceu as premissas daquilo que se 

conhece como análise econômica do direito”, em que “o processo político cria o direito positivo 

e reflete a luta de grupos de interesse concorrentes. Uma vez aprovada uma lei, os juristas e só 

os juristas, adaptam-na às exigências do sistema jurídico e interpretam-na no contexto da 

criação de uma sociedade favorável ao mercado” (CAPRA, MATTEI, 2018, p. 161). 

Na concepção de Ribeiro e Cavalcante (2004, p. 308), o realismo evita explicações que 

transcendam para a metafísica, mantendo o foco naquilo que é a realidade, o fato social, não 

cabendo dualidades entre um Direito efetivo e outro ideal (arquetípico). O Direito é um só, 

aquele declarado pelos tribunais e presente nas fontes materiais, capazes de resolver as questões 

pragmáticas: “a norma só é jurídica após a sua interpretação e efetiva aplicação pelos tribunais. 

Antes disso, é mera fonte, potência, possibilidade de direito”. 

Os autores compatibilizam da opinião de Capra ao afirmar que, apesar de enormes 

contribuições, o realismo jurídico tendeu ao reducionismo, esquecendo-se de levar em conta 

interpretações além da visão unilateral das normas escritas ou da jurisprudência, causando 
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efeito contrário a própria função social do Direito enquanto instrumento crítico e ciência social, 

voltado para trazer justiça às pessoas, com mais humanidade, flexibilidade e fluidez: 

 

Mas o realismo jurídico, sobretudo a sua vertente norte-americana, que reduz 

a juridicidade à decisão judicial, peca por uma visão excessivamente 

unilateral e reducionista da realidade do Direito. A adoção do pensamento 

realista (que tem inúmeros pontos louváveis, fazemos questão de frisar) 

levaria a momentos de estrangulamento do intérprete, com o que fica 

evidenciada a insubsistência da teoria como tentativa feliz de explicar a 

juridicidade (RIBEIRO; CAVALCANTE, 2004, p. 321, grifo nosso). 

 

Isto quer dizer que a influência cartesiana e reducionista não terminou ali. O Direito 

presente - e ensinado nas Universidades atuais - é aquele que baseia suas regras e conceitos nas 

leis fundamentais do mercado, pois os “legisladores” precisam “correr” constantemente para 

dar conta de encontrar sistemas jurídicos equivalentes às necessidades econômicas 

intermináveis (FARIA, 2010).  

Tal pensamento redunda nas entranhas da vida humana, que permanece em um círculo 

vicioso de ações que o retroalimenta (quadro 2), da seguinte maneira:  

1) O mercado econômico exige profissionais que contribuam e estimulem a valorização 

do capital como prioridade na vida humana. Um destes profissionais é o professor;  

2) Antes de se tornar profissional adulto, o mesmo indivíduo, ainda jovem, sofre pressão 

social, familiar, econômica e política para a escolha de um curso acadêmico que 

atenda as prioridades estimuladas modelo econômico;  

3) Se a graduação escolhida for o curso de Direito, o ensino, possivelmente, será 

repassado por professores de concepção cartesiana e formalista, que prioriza o 

raciocínio técnico-teórico, já que este professor também aprendeu a ensinar a partir 

das mesmas exigências de mercado; 

4) O estudante, se desejar, também poderá se tornar professor de Direito; então, o corpo 

docente contará com professores preparados a partir do realismo jurídico e 

dogmatismo, reproduzindo-o a outros alunos, novamente; 

5) Por fim, neste caso hipotético, o estudante/professor/futuro jurista, carregará consigo 

os ensinamentos adquiridos neste modelo educacional de formação reducionista, e 

os repassará em conformidade às exigências profissionais do mercado econômico. 
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Quadro 2 - Fluxograma de ações cíclicas: a relação entre mercado econômico e formação docente em 

Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

2.3 A matriz das escolas de Direito no Brasil 

 

 “O Estado sou eu!”: eis a célere frase dita pelo rei absolutista francês Luís XIV, 

representando o chamado Estado Moderno, que se formou a partir do século XV. Por isso, não 

há como falar de ensino jurídico e formação docente sem mencionar a expansão marítima e a 

colonização no Brasil a partir dos Estados Nacionais europeus, já que o absolutismo e o 

mercantilismo influenciaram no desbravamento do “novo mundo”, em conjunto com as missões 

jesuíticas (no intuito de doutrinar os povos conquistados após a Contrarreforma), sendo eles os 

primeiros “professores legitimados”. Diz Rossato (2005, p. 70) que  

 

O processo de colonização foi, pois, também um processo de expansão do 

cristianismo; os próprios descobridores espanhóis e portugueses foram 

enviados em nome de reis e papas. [...] No campo educativo, o papel principal 

seria tanto dos jesuítas como dos dominicanos. 

 

Nos tempos do feudalismo, a medida da riqueza era a terra. Com o ressurgimento do 

Formação Docente com 

metodologia cartesiana = 

aulas com didáticas 

cartesianas (3) 

Universidade (curso de Direito) pretende sanar 

as exigências profissionais do mercado (3) 

Profissionais (1) 

(Ex. Professor de Direito) 

e jovens (2) 

Pressão: Social, 

Política, Economia e  

Familiar (2) 

 

Mercado Econômico estimula a valorização do capital 

(bens/consumo) como prioridade de vida (1) 

Graduado 

Mestre 

Doutor (4) e (5) 

O indivíduo 
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comércio e a ascensão da burguesia, o indicador de riqueza de uma pessoa ou um país passou 

a ser o dinheiro. Cresciam também as rebeliões camponesas contra a cobrança de impostos e 

exploração de trabalho servil. Por isso, os nobres decidiram unir-se e formar uma organização 

capaz de, aparentemente, solucionar os problemas sociais emergentes, agravados pela peste 

negra. Esta organização era o Estado (BOULOS JÚNIOR, 2009). As regiões que hoje são 

conhecidas por países como Portugal, eram constituídas em feudos, os quais passaram a ser 

governados de maneira centralizada na figura do rei, com leis e exército nacionais. Schmidt 

(2005, p. 109) relata que o Estado moderno ou absolutista “foi o resultado da ação dos nobres 

para proteger seus privilégios feudais”.  

O absolutismo, portanto, é o regime político que confere aos reis o poder de decretar 

leis, fazer justiça, criar e cobrar impostos. Estava acima da nobreza e burguesia. Já o 

mercantilismo (assim nomeado pois as atividades comerciais eram chamadas de “mercantis”), 

ascende junto dele como o conjunto de práticas e ideais econômicos entre os séculos XV e 

XVIII: 

 

O controle que o Estado exercia sobre a população, criando regulamentos e 

limites aos negócios da burguesia, tinha origem nas leis criadas pelas 

autoridades das cidades medievais. [...] O ideal mercantilista era estender o 

controle sobre a economia da nação inteira. [...] Quando, a partir do século 

XV, os europeus começaram as grandes navegações, contornando a África e 

chegando ao Oriente, buscavam produtos que poderiam ser vendidos na 

Europa, gerando grandes lucros (SCHMIDT, 2005, p. 116). 

 

Os reis e nobres europeus tinham concepção de que conquistar colônias em “terras 

vazias” poderia contribuir para a prosperidade do Império, e a expansão marítima foi a 

alternativa encontrada para esse fim, pois poderiam explorar os recursos encontrados, ampliar 

o poder mercantil e suas riquezas. Esta expansão colonial trouxe os jesuítas ao território 

brasileiro: os “primeiros” professores legitimados a ensinar, de acordo com a Igreja Católica 

Ocidental Romana. 

Para tanto, resta entender a criação das Escolas de Direito no Brasil, eis que os 

historiadores a classificam como instituição “temporã” ou tardia no país. Enquanto na Europa 

a Universidades já haviam surgindo há cerca de 500 anos, no Brasil, isso realmente aconteceu 

no início da década de 1920. Claro, antes desse período, muitas surgiram, se transformaram e 

desapareceram, mas só se estabilizaram com o surgimento das “universidades continuadas” ou 

“sucedidas” nas décadas de 20, 30 e 40, e sobrevivem até os dias atuais (ROSSATO, 2005, p. 

131), tema abrangido nos itens a seguir. 
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2.3.1 Bacharelismo, “bacharelice” e expansão do ensino superior 

 

No Brasil, a educação superior em Direito só apareceu alguns anos após a vinda da 

família real portuguesa, com a criação da Faculdade de Olinda e São Paulo a partir da Lei de 

11 de agosto de 1827. Até então, o ensino resumia-se aos colégios dos jesuítas da Companhia 

de Jesus, fundada por Ignácio Lópes Recalde (Santo Ignácio de Loyola), em 1534, cujo objetivo 

principal era o de conter o protestantismo (KOZIMA, 2019, p. 542-543; ROSSATO, 2005, p. 

136) (vide seção 2.1). 

A pedagogia jesuítica enfatizava a retórica e autores como Aristóteles e São Tomás de 

Aquino (que não traziam os pensamentos do Renascimento, mas buscavam manter estritamente 

as doutrinas orientadas pela Contrarreforma). “Parece, de fato, estarem aí identificados os 

primeiros passos de uma cultura retórica e formalista que, numa abordagem pretensamente 

psicossocial, se derramaria de modo fértil sobre os bacharéis brasileiros” (KOZIMA, 2019, p. 

544). 

A Companhia de Jesus detinha uma prática educacional resistente às mudanças, e o 

plano de estudos baseava-se no Ratio Studiorum, em que os colégios ofereciam “o ensino das 

primeiras letras (doutrinação cristã, contar, ler, escrever e falar português ou espanhol), [...] 

correspondente aos atuais níveis fundamental, médio e superior” (VILLALTA, 2002, p. 172). 

Os problemas das sociedades coloniais diante do processo de dominação cultural que foram 

submetidas, demonstra o quão controlada a população estava no quesito da educação, pois 

proibia-se a criação de Universidades e IES no Brasil colônia, obrigando-os a buscarem o 

Ensino Superior na metrópole portuguesa (MENEZES, 2013, p. 97).  

Além disso “os próprios juízes eram obrigados a estudarem na Universidade de Coimbra 

sob os pressupostos do Direito Civil ou Canônico, constantemente influenciados pelo 

liberalismo econômico, bandeira defendida e assimilada como prática democrática pelas 

academias” (CAOVILLA, 2016, p. 76-77). 

A formação da identidade nacional é marcada pela chegada da família real ao Brasil, em 

1808, já com a influência do Código Napoleônico em sua administração jurídica. E dentre as 

transformações sofridas com a instalação da corte na colônia:  

 

[...] destacam-se aqui os impactos que a composição social da população 

brasileira sofreu em decorrência do desenvolvimento das cidades e de seu 

novo personagem: o intelectual diplomado. Os bacharéis e doutores 

chegaram inicialmente da Europa e depois de Olinda, São Paulo, Bahia, Rio 

de Janeiro (MENEZES, 2013, p. 100, grifo nosso).  
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Na sua maioria, estes intelectuais eram formados em Direito, Medicina, Filosofia e 

Matemática, jovens empolgados com as modas francesas e inglesas. Porém, o ápice do 

bacharelismo só acontece no Segundo Império (em 1840, com D. Pedro II) sob a crença de que 

o ator do Direito fosse capaz de executar quaisquer atividade ou pesquisa relacionada aos 

estudos sociais. Foi uma forte característica do período, e estendeu-se até ao final da República 

Velha9 como uma profissão de alto prestígio: 

 

A criação dos cursos jurídicos brasileiros se dá em 1827, com o objetivo 

explícito de formar quadros de recursos humanos para a administração 

pública e para a atividade política no período imperial, ou seja, tinha o 

condão de formação de uma elite intelectual, cultural e burocrática capaz de 

exercer atividades inerentes a essa formação. [...] O ensino do Direito nesse 

sentido, pode-se dizer, cumpriu sua função histórico-educacional nem pleno 

século XIX, qual seja, o de formador de recursos humanos para as funções 

jurídicas e fomentador da elite política, administrativa e intelectual do 

Império. A constituição da burocracia estatal ou estamento burocrático 

utilizava-se de critérios irracionais (clientelismo, favoritismo, relações 

pessoais) (FREITAS, 2010, p. 82, grifo nosso). 

 

Isto é, no entendimento do autor, um dos objetivos principais dos cursos jurídicos era 

formar uma equipe de intelectuais que fosse capaz de ocupar espaços vazios criados por conta 

da emancipação política do Brasil em relação a Portugal, somada as fortes tradições coloniais 

escravistas e ruralistas, ao mesmo tempo que era necessário desenvolver ideias próprias para o 

Estado recém-criado: “[...] havia falta de homens letrados, pessoas capacitadas para ocupar os 

cargos da burocracia estatal que precisava ser efetivamente constituída. Como alternativa viável 

e conveniente foi pensado, utilizar os bacharéis formados em Coimbra que, de regra, eram 

senhorios rurais ou parentes destes” (FREITAS, 2010, p. 84).  

Como consequência deste processo, os intelectuais passaram a aplicar aos problemas 

brasileiros as teorias e técnicas aprendidas na faculdade lusitana, e logo foi percebido que havia 

entre elas uma grande distância. “A erudição abstrata não dava conta da realidade concreta [...] 

cujos discursos eram repletos de citações dos clássicos, dos franceses e dos ingleses, mas não 

tangenciava de forma prática as condições socioambientais específicas da realidade brasileira” 

(MENEZES, 2013, p. 104). Havia falta de efetividade do que era dito para o que era feito, pois 

as necessidades da população não eram atendidas, visto que privilegiavam os membros da elite. 

Para a autora, desde aquele momento teve início a “caricaturização da figura dos bacharéis no 

 
9 A República Velha/das Oligarquias iniciou em 15 de novembro de 1889, após a derrubada da monarquia imperial 

(que fora iniciada em 1822, com D. Pedro I, a partir da declaração da independência de Portugal) por Marechal 

Deodoro da Fonseca. Em 1930 inicia-se a República da Era Vargas. Em 1945 a República Nova (pós II Guerra). 

Em 1964 o Ditadura Militar, e em 1985 a atual República (SCHMIDT, 2005). 
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imaginário social brasileiro”, pois suas posturas no cenário da nascente República se afastavam 

da realidade nacional.  

Freitas (2010, p. 83) destaca, que quando surgiram as Escolas de Direito de São Paulo 

e Recife, também frequentavam, majoritariamente, os grandes proprietários de terra ou 

familiares próximos, de forma que “criou-se um mito de que ninguém melhor do que ele [o 

bacharel] achava-se preparado para dirigir a política e exercer os cargos públicos de maior 

importância”. 

Portanto, o Brasil incorporou o ordenamento jurídico de Portugal, já que era visto, desde 

o início, como colônia portuguesa, de forma que nos dois primeiros séculos de colonização, o 

Brasil adotou um Direito individualista, elitista e muito distante da realidade, influenciado por 

leis escritas para um outro modelo de sociedade, sem grandes adaptações para a cultura local.  

O termo “bacharelice” é pejorativo, e foi enfatizado por Freitas pela definição de: 

 

[...] quem procura comportar-se como bacharel, ou seja, vale-se de palavreado 

vazio, pretensioso e de uma retórica inócua como forma de demonstrar uma 

falsa eloquência. Enfim, o termo revela a coexistência de um dualismo dentro 

do fenômeno social em questão, o outro lado do bacharelismo seria então o 

falso bacharel, um indivíduo que é levado a seguir esse modelo do bacharel e 

protagonizar um fenômeno de conotação ridícula. É claro que o termo também 

pode ser usado para definir aquele bacharel mal formado, que se imiscui por 

meio de pose e linguagem cheia de artificialismo, denotando um arquétipo de 

imitação, ainda que de forma inconsciente. Nesse caso, pode-se antever que o 

termo revela uma crítica à má formação que oferecem algumas escolas de 

estudos superiores no país (principalmente as de ensino jurídico, pois que 

estas são tomadas como referência), dentre elas destacando-se em boa parte 

as não-públicas; alguns devem se lembrar daquele evento  caricatural  do  que  

se  tornou  algumas  nossas  universidades,  quando  foi amplamente divulgado 

na mídia televisiva a aprovação de um analfabeto em vestibular de uma 

universidade particular do estado de São Paulo (FREITAS, 2010, p. 85, grifo 

nosso). 

 

O personagem do fenômeno da bacharelice apresenta precária formação cultural e 

representa a figura hilária e irrisória do que se espera de um bacharel em Direito. Isso demonstra 

muito sobre a política expansionista dos cursos jurídicos no país sem fiscalização acerca da 

qualidade, “não obstante a frustração associada à precarização da formação profissional 

associada a um mercado cada vez mais exigente e competitivo” (FREITAS, 2010, p. 86).  

Porém, sem o fenômeno do bacharelismo não haveria a necessidade da criação das 

primeiras Faculdades de Direito do Brasil, que muito contribuíram no desenrolar do atual ensino 

jurídico brasileiro.  

Oswald de Andrade, em seu “Manifesto Pau-Brasil”, usa da poesia que lhe é inerente 

para retratar este efeito na sociedade sobre a perspectiva da educação: 
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O lado Doutor.  

Fatalidade do primeiro branco aportado e dominado politicamente as selvas 

selvagens.  

O bacharel.  

Não podemos deixar de ser doutos. Doutores.  

País de dores anônimas, de doutores anônimos.  

O império foi assim. Eruditamos tudo. Esquecemos o gavião de penacho.  

A nunca exportação de poesia.  

A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria.  

Nas lianas das saudades universitárias (ANDRADE, 1924, n.p.). 

 

Neste contexto, a queda do estereótipo do “homem culto” somente aconteceu após a 

Primeira Guerra Mundial. As primeiras Universidades fracassaram por questões políticas das 

mudanças histórias, pois, ora seguiam ideais positivistas, ora as abandonavam; ora haviam 

reformas centralizando o ensino, ora descentralizando. Tais oscilações não contribuíram para a 

estabilização das instituições, prejudicando a evolução acadêmica naquele período. 

O positivismo expressado pelos jovens republicanos do final do século XIX foi 

influenciado pelas ideias do francês Augusto Comte sobre aliar o progresso à ordem militar 

(MENDES, 2020). A modernidade, o capitalismo e a indústria faziam pensar os filósofos, de 

modo que a teoria positivista surgiu nesse cenário:  

 

Para ele [Comte], a humanidade só atingiria o grau supremo de evolução 

(que ele chamava de estado positivo) quando todas as ideias e ações humanas 

fossem baseadas na ciência. Por isso, o governo ideal seria exercido apenas 

pelos homens que possuem os conhecimentos científicos. E quem possui os 

conhecimentos? Os cientistas, é claro. Além deles, os engenheiros, os 

administradores, os economistas e os capitalistas (que saberiam a melhor 

forma de investir, de utilizar recursos, de negociar, etc.) (SCHMIDT, 2005, p. 

398, grifo nosso). 

 

Percebe-se da citação o quanto o positivismo está aliado ao liberalismo e as teorias 

econômicas. O estudo de economia, inevitavelmente, viria a ser incluso na grade curricular dos 

cursos de Direito. Mas, estar presente nas cadeiras não é grande problema. O problema está em 

menosprezar as demais áreas metafísicas do conhecimento, oprimindo os aspectos sutis para 

valorizar apenas a ciência objetiva, a razão pura, aquilo que pode se matematicamente 

explicado, esquecendo-se do equilíbrio com as questões subjetivas, abstratas, intuitivas e 

ecológicas. 

Tão grande foi o impacto do positivismo no Brasil que a bandeira imprime o lema 

“ordem e progresso”, demonstrando ainda as raízes de uma democracia que proporcionou, 

desde o início, uma formação docente sob a ótica reducionista, que criticou as revoluções 

sociais com amparo militar para estabelecer a disciplina (não é por acaso que o termo 
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“disciplina” esteve presente por muitos anos como sinônimo de componente curricular). 

Entre 1909 a 1912 sobrevieram as “universidades” passageiras, a fim de aproveitar as 

circunstâncias e influências políticas. Depois surgiram as “universidades” sucedidas, a partir de 

1920, com expressiva expansão entre 1930 a 1945, passando de 86 instituições para 181: “A 

Velha República vira, em quarenta anos, surgirem 72 novas IES; o período getulista, em 15 

anos (1930-1945), criou 95 novas IES. Finalmente, o país possuía também estatuto de 

universidades e uma organização básica desse nível de ensino” (ROSSATO, 2005, 143). 

Atualmente, o Brasil é o país com maior número de IES que ofertam bacharelado em Direito, 

segundo dados do INEP (2020), ultrapassando a marca de 1500 cursos. 

Não há dúvidas de que o período citado marcou o desenvolvimento teórico e prático do 

Ensino Superior. Getúlio Vargas tratou de criar o Ministério da Educação e Saúde Pública, 

através do Decreto nº 19.851/1931, sendo este o primeiro estatuo da Universidade brasileira (da 

forma como se conhece hoje). As décadas seguintes seriam de maior credibilidade ao Ensino 

Superior. 

Com o golpe de 1964, “novos rumos foram determinados na área política, atingindo 

diretamente a área educacional”. Os militares priorizaram o modelo desenvolvimentista, 

aumentaram a mecanização rural, a industrialização e o crescimento de dívidas externas. O 

processo de urbanização, que ocasionou o êxodo rural, levou a falência empresas de médio 

porte e fez com que esta classe buscasse “através do diploma, uma forma de manter o seu status 

social ou de disputar um lugar mais adequado no mercado de trabalho”. A Universidade fez o 

papel de escape para a crise da classe média e a educação passou a ser vista como alternativa 

para ascensão social, sob a tese de que o maior investimento que alguém poderia fazer era na 

própria qualificação ou capacitação, pois assim, estaria potencialmente apto a disputar vagas 

para auferir melhores salários. Entretanto, o aumento massivo de interessados estimulou a 

criação de novas instituições de forma muito rápida, e o governo optou por transferir grande 

parte do Ensino Superior para as instituições particulares (ROSSATO, 2005, p. 148). 

As décadas posteriores trataram de manter e dar continuidade ao processo de 

desenvolvimento anterior, mas, a privatização do ensino tende a inviabilizar o acesso à 

educação a grande parte da população, já que o Brasil é um país que apresenta crescente 

desigualdade social. Rossato (2005, p. 150) frisa que a partir dos anos 70 houveram saltos na 

pesquisa de pós-graduação, com relativa melhora do corpo docente. No entanto “ainda 

apresenta uma qualificação insuficiente e pela sua titulação muitos professores não possuem a 

formação desejável para atuar no nível superior”.  

O que isto quer dizer? Mesmo com a estruturação da Universidade no formato atual, o 
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sistema educacional, político e social brasileiro peca com relação a formação do docente, pois 

mostra-se provável a afirmativa de que cursos de Mestrado ou Doutorado com influência de 

métodos cartesianos não estão conseguindo qualificar professores para atender as mudanças 

que o Direito urgentemente precisa, quais sejam: a) traçar alternativas, a partir de atores 

sistêmicos, para que o reducionismo seja superado pelo olhar integrativo, já que o Direito, como 

disciplina da convivência humana, precisa estar aberto a incorporar soluções criativas para os 

problemas complexos; b) compreender que as implicações ambientais apresentam enormes 

relações de dependência com o modelo econômico, político, ecológico e espiritual que a 

sociedade estimula, e a partir deste pressuposto, legitimar práticas ecojurídicas (projeções 

dispostas no item 4.2.2), pois alterando os antigos padrões, há possibilidade de que novos se 

instalem; e, c) projetar uma formação/profissionalização (inclusa no Projeto Pedagógico do 

Curso) que ensine o mestrando/doutorando em Direito a ensinar, e não apenas a repassar 

informações técnicas, de forma a intelectualizar o aprendizado pela perspectiva transdisciplinar, 

com estágios de docência prolongados durante todo o período de Pós-Graduação, somadas às 

experiências da alfabetização ecológica, dispostas no item 3.4.1.  

Deve-se valorizar todos os esforços que as instituições e os Programas de Pós-

Graduação vêm realizando para acomodar tais anseios, ao mesmo tempo que buscam atender 

as exigências dos estudantes. Contudo, tais esforços mostram-se “dissolvidos” em meio a 

grande lacuna existente na formação do docente, fator chave para as mudanças necessárias no 

cenário brasileiro e na forma de pensar do povo a partir da construção crítica e intelectual mais 

plural e sistêmica.  

O fluxograma do quadro 2 demonstra claramente a importância do docente enquanto 

formador de opinião púbica das presentes e futuras gerações, afinal, se o professor ensinar a 

futuros professores de forma pragmática, cartesiana, sem atentar-se para a humanidade presente 

na ciência social que é o Direito, atendo-se apenas a leituras e interpretação de códigos (como 

faziam os glosadores da Idade Média), este formato de ensinar tende a ser reproduzido pelos 

seus alunos, e estes a outros alunos, estendendo-se aos filhos, vizinhos, parentes e amigos, por 

força do exemplo.  

A estrutura cultural brasileira e o atual modelo jurídico se constituíram sob a exploração 

de recursos e ao encobrimento das matrizes indígena e africana, que junto do Direito português 

(romano-germânico-canônico), legitimou que a imposição do colonizador sobressaísse a tudo 

e a todos. Na opinião de Cristiani, esta herança histórica influenciou o modo como os atores do 

Direito agem no século XXI: “O mesmo passa-se com a mudança de pensamento do corpo 

docente, ainda que um pouco tímida, no sentido de propiciar aos futuros atores jurídicos um 
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posicionamento crítico sobre o Direito” (CRISTIANI, 2019, p. 529, grifo nosso). Mas, como 

humanos, portanto, cidadãos, tais profissionais deveriam buscar pela justiça a partir do senso 

crítico sobre a realidade, com os olhos voltados para aquilo que foi subestimado, deixando de 

lado o etnocentrismo. 

Resta, portanto, repensar a estrutura formadora profissional docente, na busca de novos 

olhares que ampliem a perspectiva metodológica baseada na interconexão das ciências, valores 

e teses, com a transdisciplinaridade apontada pelo pensamento sistêmico.  

 

2.3.2 Profissionalização e formação docente 

 

A partir da Lei de 11 de agosto de 1827, as primeiras Academias de Direito surgiram, 

com sede em Olinda (posteriormente transferida para o Recife) e São Paulo. Em 1854, passaram 

a se chamar Faculdades de Direito. Com a Primeira República, nasceu a possibilidade de 

faculdades livres, particulares, que não estariam sob domínio direto do governo (apenas 

supervisão), o que elevou o número de cursos e o acesso ao ensino superior para outras classes, 

além da elite: 

 

A proclamação da República Velha, em 1889, trouxe algumas modificações 

que se revelaram através de novidades curriculares. [...] A imediata 

substituição, no Ensino do Direito, de alguns pressupostos do antigo regime, 

como o jusnaturalismo e a vinculação com a Igreja, comprova a importância 

política que era atribuída, na época, às então Faculdades de Direito 

(RODRIGUES; JUNQUEIRA, 2002, p. 23). 

 

O desenvolvimento da estrutura curricular, especificamente no que diz respeito a 

Economia Política, esteve presente desde a Universidade de Coimbra, e permanece elevada à 

categoria de conteúdo fundamental/obrigatório no Brasil, postura que reflete, mais uma vez, a 

similaridade com o Direito construído a partir das raízes lusitanas (figura 7): 

 

A estrutura curricular adotada era prevista pela lei de 11 de agosto de 1827 e 

copiava a estrutura do curso de direito da Universidade de Coimbra. No 

primeiro ano estudavam-se as cadeiras de direito natural, público, análise da 

Constituição do Império, além de direito das gentes e diplomacia. No segundo 

ano havia a continuação das matérias do ano anterior, bem como o estudo de 

direito público eclesiástico. No terceiro ano estudava-se direito civil pátrio e 

direito pátrio criminal, com a teoria do processo criminal. Já no quarto ano 

havia a continuação do direito civil pátrio, além do direito mercantil e 

marítimo. Finalmente, no quinto ano estudavam-se - teoria e prática do 

processo adotado pelas leis do império -, além de (e aqui houve uma 

significativa inovação) Economia Política (FONSECA, 2005, p. 102, grifo 

nosso). 
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Além de Economia, as primeiras Universidades contavam com a disciplina de Direito 

Romano e Direito Público Eclesiástico, demonstrando a força de influência da Igreja a nível 

global - mas tais cadeiras não perdurariam a longo prazo. No Império, o ensino era controlado 

pelo governo de forma absolutamente centralizada (a metodologia, a definição dos programas, 

a nomeação dos diretores, entre outros) aproximando-se da estrutura utilizada em Portugal. 

Devido à desvinculação do Estado e da Igreja (a questão religiosa motivada pela aliança do 

imperador à maçonaria) em 1890, houve a extinção da cadeira de Direito Eclesiástico e a 

incorporação das cadeiras de Filosofia, História do Direito, Legislação Comparada e Direito 

Privado (RODRIGUES; JUNQUEIRA, 2002, p. 20). Veja-se a evolução dos componentes: 

 

Figura 7 - Histórico de duração dos cursos de Direito no Brasil e os conteúdos mínimos de 1827 a 2002. 

 
Fonte: Rodrigues e Junqueira (2002, p. 113). 

 

Em 1931, também no período republicano, através da Reforma Francisco Campos, 

buscou-se a profissionalização dos cursos de Direito de duas formas: o Bacharelado e o 

Doutorado, “cabendo ao primeiro a formação dos operadores técnicos do Direito e ao segundo 

a preparação dos futuros professores e pesquisadores, dedicados aos estudos de alta cultura”. 

Tal reforma não obteve o sucesso imaginado (RODRIGUES; JUNQUEIRA, 2002, p. 20). 

Indaga-se: o que era preciso fazer, então, para se tornar professor do Ensino Superior? 
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Como funcionava o processo de profissionalização deste docente? Como está a preparação 

hoje?  

Lembre-se de que os primeiros professores no Brasil foram os jesuítas (em sua maioria 

teólogos ou filósofos), vindos junto da Companhia de Jesus através das missões contra o 

protestantismo. Isso ocasionou a influência da Igreja às aulas e aos conteúdos que seriam 

ministrados, não havendo um “corpo docente” específico da forma como se percebe atualmente. 

Na Europa, a Universidade já havia surgido no ano de 1088 em Bolonha.  

Demorou um longo tempo até que os colégios jesuíticos se transformassem em centros 

de Ensino Superior, pois como colônia, o Brasil não via motivos para trazer a universidade para 

cá. E mesmo quando era preciso o parecer dos bacharéis, estes, membros da elite, eram enviados 

para a metrópole na Universidade de Coimbra para se tornarem os intelectuais, e servirem aos 

cargos políticos e administrativos da corte. Mas, a matriz curricular de Portugal estava, 

principalmente, sob influência do Direito Romano, Canônico, Germânico e Francês, ou seja, 

quando retornavam para o Brasil, tais “figurões” tinham dificuldade em aplicar as regras 

aprendidas, pois o ambiente, a cultura e as relações humanas na América do Sul eram diferentes 

da europeia. 

Depois da fase de “importação” dos intelectuais de Coimbra foram criadas as primeiras 

Universidades, durante o Império de D. Pedro I, e como mencionado, a Lei de 11 de agosto de 

1827 tratou de regulamentar este feito. Dada sua importância, serão analisados alguns dos 

principais artigos que resgatam o funcionamento da profissão docente. 

O nome dado pela Lei ao professor de Ensino Superior era “Lentes” (da mesma forma 

que o professor catedrático da carreira docente nas instituições de ensino superior universitárias 

portuguesas), e trabalhava junto de alguns substitutos, conforme dita o artigo 2º: “Para a 

regencia destas cadeiras o Governo nomeará nove Lentes proprietarios, e cinco substitutos” 

(BRASIL, 1827). Ainda, eram eles que escolhiam as doutrinas de acordo com as regras 

impostas pelo governo, que se detinham a estrutura curricular - disposta na primeira coluna da 

figura 7. Tal pressuposto compreendia o artigo 7 da mesma lei: 

 

Art. 7.º - Os Lentes farão a escolha dos compendios da sua profissão, ou os 

arranjarão, não existindo já feitos, com tanto que as doutrinas estejam de 

accôrdo com o systema jurado pela nação. Estes compendios, depois de 

approvados pela Congregação, servirão interinamente; submettendo-se porém 

á approvação da Assembléa Geral, e o Governo os fará imprimir e fornecer ás 

escolas, competindo aos seus autores o privilegio exclusivo da obra, por dez 

anos (BRASIL, 1827). 

 

Em seguida, a Lei regulamentou a matrícula dos estudantes. Chama a atenção para o 
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fato de que os requisitos para o ingresso no curso de Direito demandavam a comprovação de 

conhecimento prévio em Retórica, Filosofia Racional/Moral, e Geometria, áreas que muito se 

assemelham aos pensadores do período escolástico (Aristóteles e Tomás de Aquino) e da 

revolução científica, como Descartes:  

 

Art. 8.º - Os estudantes, que se quiserem matricular nos Cursos Juridicos, 

devem apresentar as certidões de idade, porque mostrem ter a de quinze annos 

completos, e de approvação da Lingua Franceza, Grammatica Latina, 

Rhetorica, Philosophia Racional e Moral, e Geometria (BRASIL, 1827). 

 

Para se tornar professor apto a dar aulas (Lentes), era necessário ter cursado o grau de 

Bacharel e após, a titulação de Doutor lhe era conferida. Aprovado e realizada a formatura com 

a apresentação de seu ótimo desempenho, bastava ao estudante expor uma tese a ser defendida 

perante os professores já titulados e o diretor. Estas regras estão dispostas no artigo 9º e no 

artigo 1º do capítulo XIII, que trata especificamente “do gráo de doutor”, in verbis: 

  

Art. 9.º - Os que freqüentarem os cinco annos de qualquer dos Cursos, com 

approvação, conseguirão o gráo de Bachareis formados. Haverá tambem o 

grào de Doutor, que será conferido áquelles que se habilitarem som os 

requisitos que se especificarem nos Estatutos, que devem formar-se, e sò os 

que o obtiverem, poderão ser escolhidos para Lentes (BRASIL, 1827). 

 

E: 

 

1º Se algum estudantes jurista quizer tomar o gráo de Doutor, depois de feita 

a competente formatura, e tendo merecido a approvação nemide 

discrepante, circumstancia esta essencial, defenderá publicamente varias 

theses escolhidas entre as materias, que aprendeu no Curso Juridico, as quaes 

serão primeiro apresentadas em Congregação; e deverão ser approvadas por 

todos os Professores. O Director e os Lentes em geral assistirão a este acto, 

e argumentarão em qualquer das theses que escolherem. Depois disto 

assentando a Faculdade, pelo juizo que fizer do acto, que o estudante merece 

a graduação de Doutor, lhe será conferida sem mais outro exame, pelo Lente 

que se reputar o primeiro, lavrando-se disto o competente termo em livro 

separado, e se passará a respectiva carta. 2º As cartas, tanto dos Doutores 

como dos Bachareis formados, serão passadas em nome do Director, e pro 

elle assignadas, e levarão um sello proprio, que lhe será posto por ordem do 

Professor, que houver dado o gráo (BRASIL, 1827, grifo nosso). 

 

Por fim, a respeito do cargo de professor, a Lei trata no capítulo XVIII sobre a hierarquia 

docente, ou seja, haviam os Lentes titulares (que gozavam dos mesmos direitos dos de 

Coimbra), e três suplentes, para os casos de substituição. As cadeiras eram supridas pela 

afinidade do professor com a matéria, sendo facultadas trocas quando fosse conveniente para 

melhor aproveitamento da disciplina. Se as cadeiras ficassem vagas, não havendo professor 
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com grau de Doutor, o Bacharel poderia substituir, se comprovasse boa índole:  

 

1º Os Professores do Curso Juridico serão contemplados com todas as honras 

e prerogativas de que gosam os da Universidade de Coimbra, segundo as leis 

existentes. [...] 3º Regerão aquellas cadeiras, para cujas materias se reputarem 

mais aptos, sem que isto offenda o direito de antiguidade ou graduação, que 

tenham pelos empregos, que exerciam antes da sua nomeação. 4º Passarão de 

umas para as outras cadeiras, quando isso convier ao apriveitamento dos que 

frequentarem o Curso juridico. 5º Além dos dez Professores, que hão de reger 

as dez cadeiras do Curso Juridico, haverão mais tres lentes substitutos para 

supprirem as falts que aquelles tiverem por qualquer justo impedimento. 6º 

Vagando alguma das sobreditas cadeiras ordinarias, será nomeado para ella o 

substituto mais antigo, e para o lugar deste a Congregação proporá um Doutor, 

ou Bacharel formado, em que concorram saber, probidade, e bons costumes 

(BRASIL, 1827). 

 

Nota-se que a profissionalização específica de professor era praticamente inexistente, 

pois a formação tanto de Bacharel quanto de Doutor era a mesma.  O que diferenciava um grau 

do outro era apenas uma titulação, um papel que legitimava uma pessoa estar “apta” a ser 

professor, e a outra não, portanto, sem nenhuma especialização voltada para metodologias de 

ensino. A aulas eram “palestradas” e os conteúdos expostos precisavam ser decorados. 

Daí em diante, não houveram mudanças exponenciais no formato de obtenção do grau 

necessário para se tornar docente superior, mas a trajetória de expansão das Universidades, já 

exposta no item 2.3.1, denota que a partir de 1930 os cursos jurídicos obtiveram grande 

prestígio.  

Em 1972, através da Resolução nº 003 do Conselho Federal da Educação, introduziu-se 

no país um novo currículo mínimo, que foi substituído pela Portaria do MEC nº 1.886/94, que 

visava a adequação ao mercado de trabalho às regionalidades do país. Contudo, em 1996 entrou 

em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), introduzindo a noção de diretrizes 

curriculares em substituição a de currículo mínimo (RODRIGUES; JUNQUEIRA, 2002, p. 22).  

Neste ponto, cabem alguns apontamentos. Rodrigues e Junqueira (2002, p. 52) analisam 

os limites e as possibilidades da alteração das matrizes curriculares ao longo da história, como 

instrumento de enfrentamento das crises. Acreditava-se que a maioria das propostas reformadas 

através de um novo currículo jurídico poderia resolver os problemas estruturais do ensino do 

Direito. Mas, aduzem que isso não acontece, pois o vício “positivista se instala historicamente, 

também nas proposições de reformas. Prova disso é que mais de cem anos de continuadas 

mudanças curriculares não têm resolvido nenhum dos problemas básicos do Ensino do Direito”.   

Os autores reiteram a importância da valorização de um ensino orgânico, que perpassa 

mudanças constantes, cuja adequação do Direito à sociedade em transformação, e cada vez 
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mais, é indispensável: “O conjunto de disciplinas e atividades deve estar distribuído de forma 

a propiciar uma visão integrada do fenômeno jurídico e ao mesmo tempo uma formação 

profissional voltada ao mercado de trabalho e às necessidades locais e regionais” 

(RODRIGUES; JUNQUEIRA, 2002, p. 53).  

Outro aspecto que merece atenção é o fato de que não adiantam leis, diretrizes e bases 

educacionais com reformas curriculares sem a estruturação docente apta a executar tais medidas 

(a partir deste olhar integral e transdisciplinar). Há lacunas enormes nesse sentido:  

 

(a) não basta inserir um conjunto de novos conteúdos e atividades e criar 

uma série de novas disciplinas. É necessário possuir um corpo docente 

qualificado e preparado para implementar as mudanças. Uma grande 

parte dos cursos brasileiros não o possui sequer para lecionar as matérias 

tradicionais; (b) é insuficiente criar cadeiras teóricas consideradas críticas, 

como a Ciência Política, a Sociologia, a Filosofia, a Ética e a Psicologia, por 

exemplo, se o direito positivo continuar sendo ensinado de forma 

dogmática. A interdisciplinaridade deve se realizar, principalmente, no 

ensino das matérias tradicionais; (c) é absolutamente necessária a integração 

entre ensino, pesquisa e extensão; e (d) é fundamental não esquecer da questão 

do estágio, em regra geral não tratada (ou maltratada) nas reformas 

curriculares e didático-pedagógicas (RODRIGUES; JUNQUEIRA, 2002, p. 

53).  

 

As diretrizes curriculares do curso de Graduação em Direito pela LDB (Lei nº 9.394/96), 

a partir das indicações fornecidas pelo Parecer nº 776/97 da Câmara de Educação Superior 

(CES), do Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo Edital nº 4/97 da SESu/MEC, 

sistematizam, com base na Portaria nº 1.886/94, que o ensino em Direito deve ser “vivo”, 

demonstrando o interesse em flexibilizar os currículos para melhorar a qualidade da formação 

de bacharéis: 

 

[...] a educação jurídica tem sido excessivamente centrada no fornecimento do 

maior contingente possível de informações. Todavia, esse modelo informativo 

de ensino não capacita o operador técnico do Direito a manusear um material 

jurídico cambiante, em permanente transformação, nem a desenvolver um 

adequado raciocínio jurídico. Os cursos deverão, portanto, privilegiar o que é 

essencial e estrutural na formação dos alunos, tomando-se os currículos 

como totalidades vivas de uma ampla e sólida formação que expressem o 

núcleo epistemológico de cada um. E, nesse sentido, as diretrizes 

curriculares sinalizam para a necessária flexibilização que permita o 

favorecimento à elevação da qualidade (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2002, p. 02, grifo nosso). 

 

Porém, para que os futuros bacharéis recebam esta educação integral e viva, são 

necessários professores que lhes ensinem a partir deste pensamento, e acima de tudo, pelo 

próprio exemplo de vida. Torna-se frustrante a legislação ao abordar a profissionalização do 
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magistério para tal fim, sendo que a única vez em que a formação docente foi mencionada na 

citada diretriz, apenas explicou que a formação de bacharel habilitaria o exercício imediato de 

qualquer das profissões jurídicas, inclusive o magistério. Será a graduação, nos moldes como 

está constituída, suficiente para tornar do bacharel um docente da “noite para o dia”? Leia-se o 

que diz: 

Os cursos jurídicos formam bacharéis em Direito com habilitação 

suficiente para, uma vez atendidas as exigências de ingresso, o exercício de 

uma das muitas profissões jurídicas, tais como a advocacia, a magistratura, o 

ministério público e o magistério. A habilitação em Direito é, portanto, 

genérica, não permitindo o exercício imediato de qualquer das profissões 

jurídicas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002, p. 04, grifo nosso). 

 

Pois bem. Após os Lentes e os Doutores, como ficou a profissionalização da carreira do 

professor da década de 60 em diante? Afinal, “até a década de 60 a legislação educacional 

brasileira de nível superior era ambígua em relação ao ensino de pós-graduação. Os cursos eram 

relacionados de várias formas, sem limitações de natureza, características ou metodologias” 

(BATISTA, 2014, p. 225-226). A autora relata também que “Durante os primeiros cinquenta 

anos do século XX, o último nível de ensino praticamente era demarcado pelos cursos de 

graduação. O número de especializações era reduzido e muitas vezes sua oferta era precária”. 

Inicialmente, cumpre elencar quais os formatos de cursos superiores existentes, 

mencionados pela LDB: “Art. 15. As IES, de acordo com sua organização e suas prerrogativas 

acadêmicas, serão credenciadas para oferta de cursos superiores de graduação como: I - 

faculdades; II - centros universitários; e III – universidades”. 

Os cursos disponíveis pelo Ensino Superior estão dispostos em três níveis: Graduação, 

Pós-Graduação e Extensão. E a função de docente (magistério superior) de qualquer destes 

níveis, necessita, desde então, de curso de Pós-Graduação na área (no caso, em Direito), 

cumprindo os requisitos elencados por lei, sendo o título de Mestre ou Doutor primordiais à 

função: 

 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: I - 

cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, 

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 

instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente; II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o 

ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 

doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 

candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências 

das instituições de ensino; IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam 

aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino 

(BRASIL, 1996, grifo nosso). 
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Ainda: 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 

nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado. Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade 

com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título 

acadêmico (BRASIL, 1996, grifo nosso). 

 

No entanto, a lei revela-se contraditória ao exigir que o formado possua experiência 

docente, não especificando se tal experiência seria suprida pelo estágio de docência dos cursos, 

ou se é válida apenas a comprovação de trabalho já realizado em alguma instituição: “Art. 67 

[...] § 1º A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 

outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino” (BRASIL, 

1996, grifo nosso). Tal requisito, apesar de lógico e aparentemente imprescindível, é também 

um óbice aos recém-formados, como aduz o artigo 65 da mesma lei: “A formação docente, 

exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas” 

(grifo nosso).  

Se o ensino teórico dos cursos não é suficiente para tornar o professor um profissional 

que atenda às necessidades do mundo atual, rompendo padrões positivistas; e, a exigência para 

que atuem é possuir experiência na função; de que maneira eles irão aprender a ensinar, se o 

requisito para iniciar a atividade é a experiência docente, e tal oportunidade só é dada se o 

Mestre/Doutor comprovar a tal experiência anterior?   

Se até metade do século XX ainda não haviam cursos de Pós-Graduação em contingente 

expressivo se comparados com a quantidade de Universidades abertas, o que regulamentou sua 

“inclusão” no Ensino Superior? O Ministro na época de 1965, Flávio Suplicy de Lacerda, 

solicitou ao Conselho Federal de Educação a resolução deste impasse. Surgiu daí o parecer CFE 

977/65 de 03 de dezembro de 1965 elaborado pela Comissão de Ensino Superior e relatado por 

Newton Sucupira, trazendo a definição e regulamentação de cursos de Pós-Graduação 

brasileiros. A partir da aprovação deste parecer:  

 

[...] se iniciou a implementação da pós-graduação no território brasileiro. Os 

programas foram organizados, visando à capacitação de pesquisadores e de 

um corpo docente qualificado e titulado. Muitos programas concretizaram-se 

através de intercâmbio com universidades americanas, e vários professores 

norte-americanos vieram desenvolver programas de pós-graduação no Brasil 

(BATISTA, 2014, p. 227). 

 

Percebe-se que a época da aprovação do parecer coincide com o início do regime militar, 

situação política que fomentou a expansão da Pós-Graduação pela necessidade de construção 

de um país mais forte, com apoio para pesquisas que contribuíssem no progresso e 
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desenvolvimento tecnológico e fronteiriço. Cury (2005) considera que foi durante este período 

(apesar de todos os seus danos aos cidadãos), que a Pós-Graduação desenvolveu-se como 

patrimônio de qualificação do docente, fundamental para a criação de um sistema nacional de 

ciência e tecnologia. 

Em 1968 houve a Reforma Universitária, que mobilizou intensamente o movimento 

estudantil, sendo realizados diversos debates e manifestações de rua. “O anteprojeto da Reforma 

foi estudado por um Grupo de Trabalho do qual pode ser citado como membros Newton 

Sucupira e Roque Maciel de Barros, além de professores universitários e membros do Conselho 

Federal de Educação” (ANTUNES; SILVA; BANDEIRA, 2018, p. 3).  

A partir daí, e pelo recorte da pesquisa, não houveram outras alterações legislativas que 

merecessem atenção neste estudo além das citadas.  

Dentre as leis atuais sobre o tema, há a Resolução nº 7, de 11 de dezembro de 2017, que 

estabelece normas para o funcionamento de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, e a 

Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2018, que institui as diretrizes curriculares nacionais do 

curso de Graduação em Direito. 

A primeira, trata especificamente dos cursos de Mestrado e Doutorado. Entretanto, não 

há menção a respeito das metodologias de formação docente que tais cursos oferecem, apenas 

determinações de cunho administrativo e avaliativo (com explicações a respeito do 

reconhecimento das IES, diploma, entre outros). Já a segunda, diz respeito ao curso de 

Graduação, e nada revela acerca da docência, traz somente elementos do Projeto Pedagógico 

que não mencionam as habilidades do professor, mas dos graduandos.  

A seguir, estão elencadas as modalidades específicas de Pós-Graduação existentes, a 

fim de esclarecer qual é a problematizada neste estudo. No Brasil, dividem-se em duas 

vertentes: Lato Sensu e Stricto Sensu (BRASIL, 1996): 

a) lato sensu: são cursos direcionados à atuação profissional e atualização dos graduados 

no nível superior: tecnólogos, licenciados ou bacharéis.  

b) stricto sensu: são cursos voltados à formação científica e acadêmica e ligados à 

pesquisa. Existem nos níveis do Mestrado (2 anos) e Doutorado (4 anos), sendo acadêmicos ou 

profissionais. Não é necessário realizar um Mestrado para entrar no Doutorado.  

A Pós-Graduação Stricto Sensu é objeto deste estudo, e está regulada e avaliada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundada pelo MEC, 

e todas as informações podem ser encontradas na Plataforma Sucupira (nome em homenagem 

a Newton Sucupira, já referido). 

Sobre a diferenciação conceitual dos programas, diz Saviani: 
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Os cursos de pós-graduação lato sensu, embora oferecidos em alguns casos 

sob a forma de extensão, assumem dominantemente as formas de 

aperfeiçoamento e especialização e constituem uma espécie de prolongamento 

da graduação. De fato, esses cursos visam a um aprimoramento 

(aperfeiçoamento) ou aprofundamento (especialização) da formação 

profissional básica obtida no curso de graduação correspondente. Em 

contrapartida, a pós-graduação stricto sensu, organizada sob as formas de 

mestrado e doutorado, possui um objetivo próprio, distinto daquele dos cursos 

de graduação, sendo, por isso mesmo, considerada como a pós-graduação 

propriamente dita. Nessa condição, diferentemente dos cursos de graduação 

que estão voltados para a formação profissional, a pós-graduação stricto 

sensu se volta para a formação acadêmica traduzida especificamente no 

objetivo de formação de pesquisadores (SAVIANI, 2007, p. 182, grifo 

nosso). 

 

O objetivo da Pós-Graduação Stricto Sensu volta-se à formação acadêmica de 

pesquisadores, a fim de integrá-los, sobretudo, como professores de Ensino Superior. Desta 

afirmativa, indaga-se: há diferença entre formação e profissionalização docente? 

A formação é um termo amplo pois vincula a profissão de professor à construção de 

uma identidade. Para ensinar, “o professor precisa estar imbuído do conhecimento que lhe 

advém por meio da formação que se vai profissionalizando pela prática cotidiana. A capacitação 

do indivíduo para o trabalho docente se constitui em um ato educativo de criatividade e 

inovação” (DASSOLER; LIMA, 2013, p. 164). Esta construção é contínua e se faz além da 

Universidade, abrangendo momentos do cotidiano familiar, social, cultural e da comunidade 

escolar.  

Já a profissionalização traduz-se, primordialmente, pelo conteúdo teórico-prático que o 

profissional professor “adquiriu por meio de muito estudo e pelo desenvolvimento de suas 

vivências em sala de aula, o status e a capacidade para realizar com autonomia, responsabilidade 

e ousadia sua função” (DASSOLER; LIMA, 2013, p. 166).  

Tais conceitos fazem parte do mesmo processo de construção do professor, pois os 

saberes da docência estão vinculandos tanto com o aprendizado técnico-teórico do profissional 

professor, que busca as competências intelectuais que lhe confiram maior autonomia e 

conhecimento para seguir na carreira, quanto à formação de uma identidade pessoal em respeito 

às experiências vividas pelos ambientes de contato que lhe confere sensibilidade, ousadia, 

aprendizados e desenvolvimento da própria consciência crítica. Finalizam as autoras que “os 

vocábulos ‘formação e profissionalização’ estão intimamente imbricados e se complementam 

na relação que perfaz todo o trabalho do professor. O professor é um profissional do sentido” 

(DASSOLER; LIMA, 2013, p. 166). 
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Atualmente a distribuição geográfica dos cursos de pós-graduação brasileiros estão 

dispostos na figura 8, com últimos dados atualizados em 2019. Veja-se: 

 

Figura 8 - Distribuição de programas de pós-graduação no Brasil. 

 
Fonte: Geocapes (2019). 

 

Disto, houve a necessidade de conhecer como estão dispostos os currículos dos cursos 

de Pós-Graduação pelo Brasil, já que as Resoluções acima não expõem o funcionamento da 

profissionalização docente, haja vista que o Mestrado e o Doutorado, por si só, consideram-se 

instrumentos capacitadores para o exercício da profissão.  

Optou-se por escolhas aleatórias10 de IES privadas e públicas dos Estados com maior 

distribuição de cursos (os destacados em vermelho da figura 8), a fim de traçar um comparativo 

sobre quais componentes curriculares estão sendo ofertados nas Pós-Graduações Stricto Sensu 

pelo Brasil e verificar se tais estruturas correspondem a adequada profissionalização da 

formação docente. Acompanhe os resultados abaixo, em ordem alfabética: 

 
10 Os quadros estão dispostos a título exemplificativo/demonstrativo, pois não representam a formação docente no 

Ensino Superior de forma a levar à generalização, trata apenas de um apontamento investigativo com o recorte da 

descrição de componentes curriculares que explicitam (ou não) uma visão mais restritiva do Direito, denunciada 

na pesquisa. Não foram levadas em conta as linhas de pesquisa separadamente. Os quadros foram compostos por 

todos os componentes das áreas que o curso disponibiliza. Todas possuem um componente relacionado a tese ou 

dissertação, além de atividades complementares, que não foram inseridas por ser óbvia a existência comum em 

todas grades. 
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1. Bahia (BA): Universidade Federal da Bahia (UFBA): 

 

Quadro 3 - Estrutura curricular da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – UFBA/BA. 

Componentes curriculares 

Mestrado • Seminários de pesquisa e integração; Métodos do trabalho 

científico;  

• Redação do trabalho científico;  

• Direitos humanos e direitos fundamentais;  

• Paradigmas atuais do conhecimento jurídico;  

• Tirocío docente orientado;  

• Pesquisa orientada. 

Doutorado  • Seminários de pesquisa e integração;  

• Redação do trabalho científico;  

• Teorias do direito e justiça;  

• Jurisdição constitucional comparada e novos direitos;  

• Pesquisa orientada; 

• Tirocío docente orientado. 

Disciplinas comuns e/ou 

optativas para ambos  
• Fundamentos das garantias penais;  

• Estado regulador e serviços público;  

• Relações jurídicas privadas e direitos fundamentais;  

• Estatuto epistemológico da bioética;  

• O fato punível e as novas exigências de imputação;   

• Tutela constitucional do processo;  

• Arbitragem empresarial e justiça;  

• Direito cibernético e pós-humanismo;  

• Novas manifestações punitivas e a tutela da ordem econômica;  

• Teoria dos precedentes e o direito processual; 

• Estado, sociedade e relações de trabalho;  

• Direito e ecologia;  

• Modelos alternativos de intervenção penal;  

• Direito processual em transformação;  

• Direito, racismo e políticas afirmativas;  

• Direito animal comparado;  

• Tópicos especiais de direito penal;  

• Direitos e garantias fundamentais do contribuinte;  

• Direito, arte e literatura;  

• Tópicos especiais em direito e pós-modernidade;  

• Tópicos especiais de direito do estado;  

• Tópicos especiais em direito, cultura e relações sociais. 

Fonte: Universidade Federal da Bahia (2019).  

 

2. Minas Gerais (MG): Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas): 

 

Quadro 4 - Estrutura curricular da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – PUC Minas/MG. 

Componentes curriculares 

Mestrado • Teoria da Situação Jurídica: aspectos existenciais;  

• Autonomia Privada e Regulação;  

• Metodologia da Pesquisa Jurídica;  

• Democracia, Liberdade e Cidadania;  
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• Fundamentos Teóricos do Direito Internacional;  

• Teoria do Estado Constitucional Democrático;  

• Teoria da Situação Jurídica: aspectos patrimoniais;  

• Teoria da Constituição;  

• Direito e Políticas Públicas; Teoria do Direito;  

• Teoria do Garantismo Penal;  

• Direito Material e Processual do Trabalho;  

• Direito e Políticas Públicas; 

• Processo Constitucional. 

Doutorado  • Tópicos Avançados em Direito Público;  

• Tópicos Avançados em Teoria do Direito Processual Coletivo e o 

Uso de Novas Tecnologias;  

• Tópicos Avançados em Novos Paradigmas, Sujeitos e Direitos;  

• Tópicos Avançados em Direitos Humanos na Perspectiva 

Internacionalista;  

• Tópicos Avançados em Emprego: expansão e superação. 

Disciplinas comuns e/ou 

optativas para ambos  
• Gênero, Raça e Políticas Públicas;  

• Direito Penal Econômico;  

• Controle da Administração Pública;  

• Filosofia do Direito;  

• Devido processo e teoria da falibilidade discursiva em Karl 

Popper;  

• Bioética e Biodireito;  

• Relações Internacionais;  

• Direito do trabalho e suas Interações com o Cinema, a Música e 

outras Artes;  

• Política Criminal e Sistema Penal;  

• Regime Jurídico das Obrigações e Contratos Empresariais. 

Fonte: PUC Minas (2020). 

 

3. Paraná (PR): Universidade Federal do Paraná (UFPR): 

 

Quadro 5 - Estrutura curricular da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – UFPR/PR. 

Componentes curriculares 

Mestrado (fundamentais 

e obrigatórias) 
• Teoria Geral do Direito;  

• Filosofia do Direito;  

• Teoria do Estado;  

• Metodologia da Pesquisa Jurídica; 

• Sociologia do Direito;  

• História do Direito;  

• Teoria Geral do Direito Constitucional;  

• Direito Civil Contemporâneo;  

• Fundamentos do Direito Societário;  

• Fundamentos do Direito do Trabalho;  

• Fundamentos do Direito Administrativo;  

• Fundamentos do Direito Processual Civil;  

• Princípios Constitucionais do Direito Processual Penal;  

• Princípios Constitucionais do Direito Criminal;  

• Princípios Constitucionais do Direito Tributário;  

• Direito Cooperativo e Desenvolvimento;  
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• Teoria Crítica dos Direitos Humanos;  

• Teorias Econômicas;  

• Teoria Política e Democracia;  

• Estudos Complementares. 

Mestrado (optativas) • Sistema Constitucional Positivo;  

• Direito Administrativo e Estado Contemporâneo;  

• Direito Tributário e Política Econômica;  

• Direito Econômico;  

• Direito Internacional Contemporâneo;  

• Direito Criminal Contemporâneo;  

• Direito Processual Penal Contemporâneo; Direito Civil e 

Sociedade;  

• Novas Tendências do Direito Civil;  

• Novas Tendências do Direito Comercial;  

• Novas Tendências do Direito do Trabalho;  

• Teoria do Direito Processual Civil Contemporâneo;  

• Direito Processual Civil e Cidadania;  

• Metodologia de Intervenção e Emancipação Social;  

• Prática de Docência em Direito I;  

• Estudos Complementares – Eletiva. 

Doutorado 

(fundamentais e 

obrigatórias) 

• Teoria Geral do Direito;  

• Filosofia do Direito;  

• Teoria do Estado;  

• Metodologia da Pesquisa Jurídica;  

• Direito e Sociedade;  

• História do Pensamento Jurídico;  

• Crítica do Direito Constitucional Moderno; 

• Crítica às Instituições Fundamentais do Direito Civil;  

• Crítica do Direito Comercial;  

• Crítica do Direito do Trabalho;  

• Crítica do Direito Administrativo;  

• Crítica do Direito Processual Civil;  

• Crítica do Direito Criminal;  

• Crítica do Direito Processual Penal;  

• Crítica do Direito Tributário;  

• Crítica às Instituições do Direito Internacional;  

• Autogestão e Sociedades Cooperativas;  

• Estudos Complementares. 

Doutorado (optativas) • Novas Tendências do Direito Constitucional;  

• Novas Tendências do Direito Administrativo;  

• Novas Tendências do Direito Tributário;  

• Direito Criminal Internacional;  

• Novas Tendências do Direito Processual Penal;  

• Direito de Família;  

• Novos Paradigmas do Direito Civil;  

• Direito Societário;  

• Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais;  

• História do Trabalho e Mercado;  

• Processo Civil e Direitos Fundamentais;  

• Direito e meio ambiente;  

• Regulação pública da economia;  
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• Prática de Docência em Direito I;   

• Prática de Docência em Direito II;  

• Estudos Complementares – Eletiva. 

Fonte: Universidade Federal do Paraná (2020).  

 

4. Rio de Janeiro (RJ): Universidade Federal Fluminense (UFF): 

 

Quadro 6 - Estrutura curricular da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – UFF/RJ. 

Componentes curriculares 

Mestrado (oferecido 

apenas em Direito 

Constitucional- PPGDC) 

• Empresa, Sustentabilidade e Inovações Tecnológicas I; 

• Constituição, Direitos Fundamentais, Política Criminal e 

Sistemas Penais;  

• Teoria Constitucional Crítica;  

• Teoria da Constituição II;  

• Direito Constitucional Comparado;  

• Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Ambientais;  

• Teoria Geral do Direito;  

• Teoria do Estado do Direito Contemporâneo. 

 

Doutorado (obrigatórias) • Fundamentos histórico-jurídicos da Justiça Administrativa; 

•  Atividade de Pesquisa I, II, III e IV; 

• Seminário de Tese Epistemologia e Justiça Administrativa; 

Doutorado (optativas 

conforme a linha) 
• História e Justiça Administrativa;  

• Justiça Administrativa e Hermenêutica Jurídica;  

• Justiça Administrativa, cidadania e saúde I;  

• Justiça Administrativa, cidadania e saúde II;  

• Justiça Administrativa, gestão documental e arquivística;  

• Metodologia e organização do trabalho científico;  

• Judiciário, Justiça e Cidadania I;  

• Judiciário, Justiça e Cidadania II;  

• Judiciário, Justiça e Cidadania III;  

• Judiciário, Justiça e Cidadania IV;  

• Judiciário, Justiça e Jurisdição Administrativa;  

• Judiciário, Justiça e Jurisdição;  

• Interesse público e resolução de conflitos I;  

• Interesse público e resolução de conflitos II;  

• Interesse público e resolução de conflitos III;  

• Interesse público e resolução de conflitos IV;  

• Empresa, sustentabilidade e inovações tecnológicas I;  

• Empresa, sustentabilidade e inovações tecnológicas II;  

• Interesse público, Empresa e Trabalho I;  

• Interesse público, Empresa e Trabalho II;  

• Direito, empresa e sociedade I;  

• Direito, empresa e sociedade II;  

• Direito, empresa e sociedade III;  

• Direito, empresa e sociedade IV. 

Fonte: Universidade Federal Fluminense (2019; 2020). 
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5. Rio Grande do Sul (RS): Universidade de Caxias do Sul (UCS): 

 

Quadro 7 - Estrutura curricular da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – UCS/RS. 

Componentes curriculares 

Mestrado (obrigatórias) • Metodologia da Pesquisa; 

• Teoria Geral do Direito Ambiental; 

• Direito Fundamental ao Meio Ambiente: Teoria e Dogmática; 

• Processo Ambiental. 

Mestrado (optativas) • Metodologia do Ensino Superior; 

• Direito Socioambiental; 

• Direito Ambiental Internacional; 

• Teoria da Decisão, Jurisdição e Direito Ambiental; 

• Direito dos Desastres; 

• Direito e Recursos Hídricos; 

• Direito Penal Ambiental; 

• Direito Administrativo Ambiental; 

• Economia e Ambiente; 

• Direito Urbanístico Ambiental; 

• Ética Ambiental; 

• Ecologia; 

• Meio Ambiente e Relações de Consumo; 

• Responsabilidade Civil Ambiental; 

• Ecologia Política; 

• Tópicos Especiais em Direito Ambiental I; 

• Tópicos Especiais em Direito Ambiental II; 

• Tópicos Especiais: Política, Direito e Meio Ambiente; 

• Tópicos Especiais: Direito e Biodiversidade; 

• Tópicos Especiais: Biopolítica e Meio Ambiente Urbano. 

Doutorado (obrigatórias) • Jurisdição Ambiental e Novos Direitos; 

• Instrumentos Jurídicos de Políticas Ambientais Sustentáveis; 

• Seminário Específico de Pesquisa Dirigida. 

Doutorado (optativas) • Epistemologia Jurídico-Ambiental; 

• Sociedade de Consumo e Degradação Ambiental; 

• Direito ao Ambiente, Bens Comuns e Risco; 

• Constitucionalismo e Meio Ambiente; 

• Direito Ambiental e Geopolítica; 

• Análise Econômica do Direito Ambiental; 

• Mudança Climática, Desastres e Litígio no Direito Comparado; 

Fonte: Universidade de Caxias do Sul (2020). 

 

 

6. Santa Catarina (SC): Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) 

(Santa Catarina não está em vermelho no mapa e foi inclusa pois a presente pesquisa é fruto do 

Mestrado realizado na respectiva IES - Município de Chapecó): 
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Quadro 8 - Estrutura curricular da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – UNOCHAPECÓ/SC. 

Componentes curriculares 

Mestrado (obrigatória) • Teoria e Metodologia da Pesquisa em Direito; 

• Estágio de Docência (obrigatório apenas para bolsistas). 

 
Mestrado (optativas) • Direito, Cidadania e Movimentos da Sociedade Civil; 

• Direitos da Cidadania, Atores e Governança Global; 

• Direito Constitucional Ambiental;  

• Organizações Internacionais; 

• Direito Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade; 

• Direitos Humanos e Tutela do Meio Ambiente; 

• Teoria do Direito Internacional; 

• Democracia, Socioambientalismo e Participação Cidadã; 

• Direito e Imigração: Teoria e História; 

• Sistemas Sociais de Tratamento de Conflitos: Acesso à Justiça e 

Dinâmicas Internacionais; 

• Tecnociência, Meio Ambiente e Regulação; 

• Atores Privados e Regulação Econômica Internacional;  

• Antropologia, Direito e Conflitos Socioambientais;  

• Cosmopolitismo e Cidadania na Contemporaneidade; 

• Teorias Das Relações Internacionais; 

• Acesso à Justiça, Solidariedade e Sistemas Sociais de Tratamento 

de Conflitos na Policontexturalidade; 

• Tópicos Especiais: Fundamentos Históricos e Filosóficos do 

Direito Internacional; 

• Tópicos Especiais: Sociologia Jurídica; 

• Tópicos Especiais: Direito e Governança Climática; 

• Tópicos Especiais: Cidadania, Direitos Humanos e os Direitos da 

Natureza; 

• Tópicos Especiais: Atores, Poder e Governança Global/Special 

Issue: Actors, Power, And Global Governance; 

• Direito Internacional Privado; 

• Contratos Internacionais e Arbitragem. 

Doutorado Não implementado. 
Fonte: Universidade Comunitária da Região de Chapecó (2020). 

 

7. São Paulo (SP): Universidade Presbiteriana Mackenzie (ofertados cursos de Mestrado e 

Doutorado apenas em Direito Político e Econômico): 

 

Quadro 9 - Estrutura curricular da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – Mackenzie/SP. 

Componentes curriculares 

Mestrado (obrigatórias) • Ensino e Pesquisa no Direito;  

• Fundamentos Jurídicos da Cidadania e do Estado;  

• Teoria Geral do Direito;  

• Teoria Jurídica do Mercado;  

• Cidadania e Políticas Públicas;  

• Estado e Desenvolvimento 

Mestrado (optativas) • A Democracia Política e outras Democracias;  

• Compliance Criminal e Direito Penal Econômico;  
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• Direito Constitucional Econômico;  

• Direito Eleitoral e Parlamentar;  

• Direito, Desenvolvimento e Sustentável; 

• Federalismo Fiscal e Financiamento dos Diretos Sociais; 

• Globalização, Economia e Direitos Socioambientais; 

• Inovações Metodológicas na Pesquisa em Direito; 

• Introdução a Teoria do Desenvolvimento Sustentável; 

• Introdução à Teoria Feminista do Estado e Direito; 

• O Constitucionalismo Ibero-Americano – Século XXI/ 

• Pensamento Industrial Brasileiro; Política de Concorrência e 

Desenvolvimento;  

• Políticas Públicas, ciência e limites ao poder econômico: 

estratégias de gestão dos recursos marinhos;  

• Políticas Públicas de Compliance Anticorrupção;  

• Políticas Públicas de Compliance Anticorrupção e Criminal 

Compliance;  

• Reforma Administrativa e Governança Pública; Trabalho: 

Produção e Cuidado;  

• Tributação e finanças públicas – sob o contexto dos direitos 

fundamentais. 

Doutorado (obrigatórias) • Ensino e Pesquisa no Direito;  

• Cidadania e Políticas Públicas; Estado e Desenvolvimento 

Doutorado (optativas) • A Democracia e seus Desafios no Século XXI;  

• A Democracia Política e outras Democracias; 

• A Efetividade dos Direitos Sociais; Direito, Ciência e Política: A 

Gestão Sustentável dos Recursos Marinhos;  

• Espaço Urbano, Direito e Desenvolvimento Sustentável; 

• Feminismos, Estado e Direito;  

• Fundamentos Jurídicos da Cidadania e do Estado; 

• Globalização, Socio Ambientalismo e Governança;  

• Inovações Metodológicas na Pesquisa em Direito; 

• O Constitucionalismo Ibero-Americano – Século XXI; 

• O Impacto do Contra-poder Jurisdicional nas Democracias do 

Século XXI; 

• Pensamento Industrial Brasileiro; 

• Política de Concorrência e Desenvolvimento; 

• Políticas Públicas, ciência e limites ao poder econômico: 

estratégias de gestão dos recursos marinhos; 

• Políticas Públicas de Compliance anticorrupção; 

• Políticas Públicas de Compliance Anticorrupção e Criminal 

Compliance; 

• Reforma Administrativa e Governança Pública; 

• Teoria Geral do Direito; 

• Teoria Jurídica do Mercado; 

Fonte: Universidade Presbiteriana Mackenzie (2020). 

 

Diante dos quadros relacionados, qual análise parece clara?  

O sistema de formação docente em Direito no Brasil (que reflete nos cursos de outras 

áreas), está longe de atingir as expectativas socioecológicas imaginadas pelos pensadores 
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sistêmicos, que ruma além da inserção de um componente curricular “novo”, que vire moda. 

Pelo contrário, trata-se de uma visão dinâmica, autônoma, de um estilo de vida que perpassa da 

experiência do professor para o aluno, e vice-versa, num processo de ensino-aprendizagem 

contínuo. Mas, para que este fluxo se mantenha (ou apenas comece), ele deve iniciar em alguém 

para ser difundido e retroalimentado. Se o estudante ainda não alcançou o nível de consciência 

sistêmica, cabe ao professor, amparado por uma profissionalização adequada com exemplos de 

motivação, a ser o ponto de partida deste movimento. A chave para que ele seja o incentivador 

dos demais. Cria-se, pois, uma rede. 

Cursos de Mestrado ou Doutorado teóricos, com influência de métodos cartesianos, 

formalistas e engessados, não são suficientemente capazes de formar professores aptos a 

atender as necessidades atuais. As implicações ambientais apresentam enormes relações de 

dependência com o modelo econômico, político, ecológico e espiritual que a sociedade 

estimula. Alterando os antigos padrões, há possibilidade de que novos se instalem.  

O sistema de produção linear com que o mundo vem sendo governado não é a forma 

com que a Terra (e todos os seres) funcionam – mesmo que nem todos os humanos saibam! A 

vida se estabelece a partir de padrões e contextos complexos de interdependência, e “a crença 

de que nossos conceitos abstratos e de ‘coisas’ e ‘eventos’ isolados são realidades da natureza 

é uma ilusão” (CAPRA, 1983, p. 103). A partir dos referentes trazidos pelo autor no capítulo 

segundo, será possível compreender a noção de complementariedade que os ciclos da vida 

propõem. Portanto, o ensino pragmático não dá conta de trabalhar criticamente os dilemas cada 

dia mais complexos e transdisciplinares. Uma política insultada pela corrupção não é capaz de 

representar os anseios e solucionar os problemas da coletividade, sequer pensar na comunidade. 

O egoísmo, a individualidade e a ausência de instrumentos que abram os olhos das pessoas para 

o viés coletivo, é a expectativa de qualquer profissional, principalmente do docente, e assim 

“Como todo organismo vivo sofre mudanças, também a universidade será chamada 

constantemente a novos desafios e adaptações” (ROSSATO, 2005, p. 12).  

A estrutura dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu demostrada acima revelam o 

quanto as disciplinas relacionadas ao Direito Econômico, Empresarial, Administrativo e 

Material (Penal e Civil, por exemplo) estão presentes majoritariamente em todas as grades 

vislumbradas. A prática docente através de estágios ou componentes teóricos (marcadas em 

negrito) são insuficientes, quase insignificantes, comparados ao arcabouço de outros temas. 

Ferramentas que profissionalizem o mestrando ou doutorando a ser professor, a partir da visão 

sistêmica, com uma metodologia de ensino aliada ao longo período de experiência em sala, são 

fundamentais. Há uma enorme lacuna a ser preenchida! 
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Em alguns momentos do texto, houveram menções sobre as exigências destinadas ao 

profissional do Direito, como professor, frente aos desafios do mundo atual. Quais seriam elas? 

Em que o docente, especificamente, precisa se aprimorar? Há algo fundamental? 

O princípio básico de todo professor (de Ensino Superior ou não) é saber ensinar o 

estudante a aprender. Grande parte da população brasileira já passou pelas “mãos” de um 

professor, eis que ele é o guia, o mestre, aquele que facilita a compreensão de um assunto e 

ajuda o aluno a desvendar um problema, estimulando a criatividade para que ele encontre as 

soluções por conta própria. Haverá momentos em que o docente não estará presente, e caberá 

ao estudante/profissional resolver sozinho, ou seja, estudando sobre a situação e buscando pelas 

respostas, pois aprendeu a aprender. Agora, se o professor não estimular o estudante nesse 

sentido criativo, chances são de que esta habilidade não seja desenvolvida, tornando-se um 

limitador da evolução humana. 

Diante das consequências que a população - a nível global - vêm enfrentando com ampla 

complexidade em razão da degradação ambiental, mudanças climáticas, desigualdade, escassez 

de recursos naturais, fome, desmatamento, poluição, e inúmeros outros, o planeta está 

sucumbindo. O desafio maior é encontrar as respostas sistêmicas para as situações que afetam 

todas as formas de vida e organização política e social em escala glocal11. Por isso, ao docente, 

cabe o papel de instruir novas formas de pensar, a partir de uma visão holística da vida, ou 

melhor, a partir do pensamento ou consciência sistêmica (como se entenderá adiante) para que 

o estudante e futuro profissional que aprendeu com aquele professor, consiga encontrar 

mecanismos criativos de resolução dos problemas, que por terem causas interligadas, 

demandam a análise sistêmica, ao invés da fragmentada (que prioriza apenas eventos isolados, 

como se a totalidade da vida fosse dividida em caixas, sem qualquer influência externa ou 

interna de seus sujeitos). 

Por isso, no intuito de encontrar os caminhos para exercer tais mudanças na 

profissionalização docente, é que esta pesquisa se propõe. O objetivo geral busca analisar quais 

os principais referentes do pensamento de Fritjof Capra podem contribuir para ampliar os 

processos de formação docente nos cursos de Direito, rumo a uma consciência sistêmica.  

Já o objetivo desde capítulo consistia em caracterizar os processos de profissionalização 

formação docente nos Cursos de Direito no Brasil. A resposta encontrada está longe de ser 

 
11 “O termo ‘glocal’ constitui-se da aglutinação das palavras ‘global’ e ‘local’. Mostra a nova tendência na 

discussão do espaço geográfico, em que, a todo o momento, o ambiente macro (global) influencia o ambiente 

micro (local), e vice-versa, entrelaçando as informações e alterando os formatos de interação social introduzidas 

pelo processo de globalização” (CAOVILLA; FABRIS; PARIZE, 2020, p. 70). 
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absoluta: apesar das legislações regulamentarem o Mestrado e o Doutorado como instrumentos 

de capacitação significativas, simplesmente, a formação e profissionalização docente em 

Direito pecam quanto ao desenvolvimento de habilidades que estimulem no professor um senso 

crítico capaz de fazê-lo pensar sobre o que faz. “Muitas vezes, em algumas políticas, alguns 

governos acabam fazendo do professor um técnico-executor de coisas, e não como alguém que 

pensa sobre o que faz, [ou] pensa para fazer”. E, junto do saber profissional (domínio do 

conteúdo a ser ministrado), é preciso que o professor o complete com o saber ensinar aquela 

área. Ou seja, o “pulo do conhecimento e do ensino desse conhecimento, de jeito que o outro 

aprenda, é o saber pedagógico que falta, de modo geral, aos professores” (UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SANTOS, 2015, n.p.). 

Concluída a etapa de resgate histórico e jurídico acerca do tema, o próximo pretende 

identificar quais os principais referentes do pensamento de Fritjof Capra, relativos à consciência 

sistêmica, descritos a seguir. 

 

3 O PENSAMENTO SISTÊMICO EM FRITJOF CAPRA 

 

A escolha de Fritjof Capra como marco teórico para esta dissertação está relacionada a 

afinidade e identificação pessoal com suas obras, que despertou entusiasmo incomum. Não é 

todos os dias que ao ler um livro, e depois outro, e ainda outro, o mesmo sentimento de 

contemplação - assimilado às experiências místicas dos Orientais - acometesse tanto vislumbre, 

situação que fez nascer crescente admiração por um autor que inspira a mudança interior, 

fundamentada na profunda percepção de pertencimento do ser humano à Natureza. 

A dedicatória que a obra “A Revolução Ecojurídica” traz, motivou a escrita deste 

trabalho, in verbis: “Para todos os jovens brilhantes do mundo inteiro, que ainda buscam 

uma formação jurídica acadêmica com a esperança de mudar o mundo” (CAPRA; 

MATTEI, 2018, p. 08, grifo nosso). A compra do livro foi inevitável, e a partir dele, iniciaram-

se as pesquisas acerca do pensamento sistêmico também, no Grupo de Pesquisa Direitos 

Humanos e Cidadania, nos artigos científicos escritos, e nas reuniões online que sobrevieram 

durante o período de pandemia, permitindo a análise sistêmica do mundo. Nestes termos, Capra 

significou o reencontro de uma mestranda em Direito com sua essência. 

Acrescenta-se, como característica do autor, a coragem, pois na época que passou a 

escrever sobre o tema em sua carreira acadêmica, havia pouca aceitação do pensamento 

sistêmico de maneira integrativa às outras áreas do conhecimento (a exemplo da vinculação de 
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física, espiritualidade e ecologia). Capra não hesitou, apostou suas fichas e não desistiu das 

próprias convicções. Acima de tudo, este é o fator que também resgata a essência de muitas 

outras pessoas que o acompanham, eis que o exemplo de vida, trabalho e ações são todas 

coerente e estimulam a ousadia em ser, fazer e crer naquilo que se acredita, beneficiando toda 

a rede da vida. Por isso, a afirmativa de que, para conhecer alguém, basta vislumbrar suas obras, 

é verdadeira. Um legado foi construído e será levado do agora para o futuro que acabou de 

chegar.  

Fritjof nasceu em Viena (Áustria), conta com 81 anos, é casado com Elizabeth, cuja 

união gerou a filha Juliette, atualmente residentes na cidade de Berkeley (Califórnia, EUA). De 

acordo com o site oficial é “cientista, educador, ativista e autor de muitos best-sellers 

internacionais que conectam alterações conceituais na ciência com mudanças mais amplas na 

visão de mundo e nos valores da sociedade12” (FRITJOF CAPRA, 2014, tradução nossa).  

 

Figura 9 - Retrato retirado do site oficial e biográfico de Fritjof Capra. 

 
Fonte: Fritjof Capra (2014). 

 

Iniciou a carreira como físico, recebendo Ph.D. em física teórica pela Universidade de 

Viena em 1966, do qual passou mais de 20 anos fazendo pesquisas na área. Ainda, “[...] é diretor 

fundador do Center for Ecoliteracy, com sede em Berkeley, dedicado ao avanço da ecologia e 

do pensamento sistêmico na educação primária e secundária; faz parte do corpo docente do 

programa de educação executiva Amana-Key em São Paulo, Brasil13” (FRITJOF CAPRA, 

 
12 “Fritjof Capra, Ph.D., is a scientist, educator, activist, and author of many international bestsellers that connect 

conceptual changes in science with broader changes in worldview and values in society” (FRITJOF CAPRA, 

2014). 
13 “Capra is a founding director of the Berkeley-based Center for Ecoliteracy, which is dedicated to advancing 

ecology and systems thinking in primary and secondary education, and serves on the faculty of the Amana-Key 

executive education program in São Paulo, Brazil” (FRITJOF CAPRA, 2014). 
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2014, tradução nossa); além de atuar no Schumacher College, um centro internacional de 

estudos ecológicos no Reino Unido; e, no Conselho da Iniciativa da Carta da Terra. 

Tornou-se popularmente conhecido com a publicação do livro “O Tao da Física”, e nos 

últimos 30 anos tem se empenhado em uma exploração sobre como as ciências e a sociedade 

estão iniciando mudanças na visão de mundo mecanicista para a sistêmica. Seu foco está na 

educação ambiental e no ativismo, eis que ajuda a construir e nutrir comunidades sustentáveis, 

“ele acredita que, ao fazer isso, podemos aprender lições valiosas com o estudo dos 

ecossistemas, que são comunidades sustentáveis de plantas, animais e micro-organismos14” 

(FRITJOF CAPRA, 2014, tradução nossa). 

Ele é autor e coautor de muitos livros, dentre os quais destacam-se: O Tao da Física 

(1975), O Ponto de Mutação (1982), Sabedoria Incomum (1988), A Teia da Vida (1996), As 

Conexões Ocultas (2002), Alfabetização Ecológica (2006), A Ciência de Leonardo da Vinci 

(2007), A Visão Sistêmica da Vida (2014) e, A Revolução Ecojurídica (2018). Em 1990, 

contribuiu no roteiro de Mindwalk (ou O Ponto de Mutação), um filme criado e dirigido por 

Bernt Capra, seu irmão. 

 

Figura 10 - Fritjof Capra com estudantes no Brasil, em Curitiba, no ano de 2009. 

 
Fonte: Fritjof Capra (2014). 

 

Capra é conhecido em muitas regiões do planeta, frequentou programas de entrevistas 

 
14 “He believes that to do so, we can learn valuable lessons from the study of ecosystems, which are sustainable 

communities of plants, animals, and microorganisms” (FRITJOF CAPRA, 2014). 
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televisivos, gravou documentários e participou de eventos na Europa, Estados Unidos, Brasil, 

Argentina e Japão, com destaque nos principais jornais e revistas internacionais. No Brasil, 

esteve presente no III Fórum Social Mundial em Porto Alegre (2003); em 2006, participou do 

programa “Roda Viva” pela TV Cultura; e, em 2012, na semana da Rio+20, concedeu 

entrevistas para a Globo Universidade a respeito da construção de práticas educacionais 

sustentáveis (AMBIENTE BRASIL, 2003; RODA VIVA, 2006; REDE GLOBO, 2012).  

Recentemente, em 17/11/2020, participou ao vivo de uma conferência virtual sobre 

ecologia, sustentabilidade e pensamento sistêmico nos ensinos primário e secundário, 

promovido pelo “Fronteiras do Pensamento” em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e Grupo RBS (GZH, 2020). 

Apesar de ser um escritor e pesquisador reconhecido nacionalmente, muitas 

Universidades brasileiras não o consideram “científico” o suficiente para que os estudantes 

referenciem e aprofundem o seu trabalho, sendo rotulado como “místico” ou professor de 

“autoajuda” pelas características de suas obras envolverem a transdisciplinaridade entre as 

ciências humanas, biológicas e exatas com a espiritualidade, nas quais questiona e analisa 

circunstâncias da psique associada aos eventos socioambientais, além da percepção interna e 

externa do ser humano. Este preconceito foi levantado na entrevista já citada, concedida ao 

Roda Vida, no qual o participante Edgard A. Carvalho (professor da PUC-SP) indagou Capra 

acerca da postura da Universidade quanto às pesquisas que realiza15: 

Edgard: Seus livros fazem muito sucesso no Brasil [...]. No entanto, eles não penetram 

muito no ambiente universitário, eu estou falando da ótica não só da antropologia, mas das 

ciências humanas. Seus textos as vezes são considerados, na Universidade, como alguma coisa 

próxima de autoajuda ou misticismo, etc. No entanto, todos os seus livros versam a necessidade 

de superação do paradigma cartesiano, o paradigma que divide as coisas, que separa. Como 

que o senhor trabalha esta questão nos textos, há uma reforma no pensamento, nos valores, 

nas instituições? E quando nós transportamos essas ideias pra Universidade, [ela] se mostra, 

de certa forma, refratária a esse tipo de ideias, uma vez que a Universidade ainda é dominada 

pela fragmentação, etc.? 

Fritjof (tradução): Estou contente com essa pergunta porque isso é uma fonte de muita 

frustração pra mim. Fiquei bem conhecido no Brasil nos últimos 10, 15 anos por vários 

motivos. Um deles foi por eu ter trabalhado, por 10 anos, para uma grande empresa de São 

Paulo, Amana-Key. Eles oferecem seminários para executivos. Milhares de pessoas já fizeram 

 
15 Justifica-se a transcrição do trecho completo em itálico no corpo do texto, ao invés de citação recuada à esquerda, 

em razão da relevância da resposta dada por Capra, e a quantidade de linhas ultrapassar o “limite” usual. 
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esses seminários. Contribuí para os seminários pessoalmente ou por vídeo durante dez anos, e 

eles venderam os meus livros para os clientes. Os meus livros espalharam rápido no mundo 

empresarial. Também tenho uma editora excelente no Brasil, a Cultrix [...]. Portanto, tive duas 

fontes que me tornaram bem conhecido. Depois conheci empresas, através da Amana-Key, 

conheci ONGs, conheci participantes do governo Lula, como a Ministra Marina Silva, e desse 

modo fui ficando cada vez mais conhecido e isso leva as pessoas a quererem me transformar 

em celebridade. E parte de ser celebridade é ter de ser sempre igual. Não se pode mudar porque 

a fama chegou por um certo motivo. Esperam que tenha fama por um certo motivo. A minha 

fama original originava-se da física e misticismo no [livro] Tao e assim por diante. Assim, se 

você for a uma livraria, eles não estão na área de ciências sociais, que seria o lugar deles. No 

meu último livro, “As conexões ocultas”, apresento uma estrutura coerente que integra três 

dimensões da vida: a biológica, a cognitiva e a social. Isso é uma verdadeira novidade baseada 

em um trabalho notável de cientistas do mundo inteiro, vários laureados com o Nobel. É ciência 

séria. Mas muitas vezes não é apresentado assim. A outra pergunta era sobre Universidades. 

Fico feliz em dizer que há poucos dias estive em Porto Alegre e dei uma palestra na PUC. 

Estavam presentes o reitor, os professores dos principais departamentos, e debatemos a 

integração do ensino, a introdução do pensamento sistêmico e a iniciação de causas que 

apresentem essa abordagem unificada e integrada. Eles disseram que lá fazem muito a esse 

respeito. Mas é muito séria a fragmentação na maioria das Universidades. Porque não é só 

uma fragmentação intelectual, também é econômica e política. Não se pode publicar textos em 

revistas multidisciplinares se quiser construir uma carreira, porque não são bem conceituadas. 

As revistas são fragmentadas. A subvenção é fragmentada. Se for pedir uma subvenção, não 

pode pedir para ecologia, para algo socioambiental. Se mencionar essa palavra, não obterá 

dinheiro. Deve ser precisamente fragmentado. É difícil superar isso, mas é o que precisamos 

fazer (RODA VIVA, 2006). 

Mesmo após 15 anos desde a realização da entrevista, a afirmação de Edgard e Fritjof 

sobre a resistência das Universidades em inserir temas que envolvam o pensamento sistêmico 

no âmago do processo de ensino-aprendizagem permanece. Para isso acontecer, as IES 

deveriam estar mais abertas a implementar alternativas que ultrapassem o sistema formalista de 

ensino e profissionalização em Direito, rumo a consciência que valoriza a complementaridade 

e não a fragmentação das áreas. Ainda, não há dúvidas de que poder político-econômico sobre 

a educação é avassalador, e molda a IES como um todo (pessoas e processos administrativos). 

Mas, isto é assunto para adiante (item 3.3).  

Devido a interrelação que Capra aufere aos campos espiritual, científico, ecológico, 
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social, político, econômico e educacional, o conceito de pensamento sistêmico só poderá ser 

assimilado ao final deste capítulo, quando forem compreendidas as principais raízes teóricas 

que o autor utiliza para explicar o significado destas áreas do conhecimento, e como estão 

associadas à formação docente em Direito. Os tópicos a seguir darão conta de responder ao 

segundo objetivo específico da pesquisa, e transpor os principais referentes do pensamento de 

Fritjof Capra, relativos ao pensamento sistêmico. 

 

3.1 A espiritualidade compreendida no Misticismo Oriental a partir do 

equilíbrio entre a experiência intuitiva e a racional  

 

Na obra “O Tao da Física” encontram-se algumas reflexões entre a Física Moderna e o 

Misticismo Oriental. Numa primeira leitura, soa estranho que tais assuntos possam convergir, 

por isso, serão elucidados alguns conceitos. Por misticismo, entende-se qualquer forma de 

iniciação em alguma religião que envolva o mistério, ou seja, o contato com alguma divindade 

onde há uma experiência espiritual, intuitiva ou mística. Já a Física Moderna trata do conjunto 

de pesquisas e experimentos científicos a partir do século XIX que trouxeram descobertas 

inovadoras a níveis quânticos, acerca da natureza da matéria, que estão expostas no item 3.2. 

Quando Capra escreveu a obra, em sua primeira versão em 1975, inspirou-se após um 

vislumbre, sentado na praia, ao ver com outros olhos a natureza, sentir os sons, os perfumes, o 

seu corpo como parte desse ambiente, parte do Todo. Então, após aquele momento, resolveu 

participar de um ritual indígena com a ingestão de chá (provavelmente a Ayahuasca), como 

relata no prefácio do livro que o fez pesquisar sobre as conexões existentes entre espiritualidade 

e ciência:  

 

De início, fui ajudado pelas “plantas de poder” que me indicaram a forma pela 

qual a mente pode fluir livremente, a forma pela qual as percepções espirituais 

surgem à tona, sem qualquer esforço, emergindo das profundezas da 

consciência. Recordo-me da minha primeira experiência nesse sentido. 

Passando, como passei, vários anos marcado pelo detalhado processo 

analítico, tal experiência foi tão irresistível que desatei a chorar, e a 

semelhança de Castañeda, lancei minhas impressões numa folha de papel 

(CAPRA, 1983, p. 14, grifo nosso). 

 

O “Tao da Física” trata dos paralelos entre o Hinduísmo, Budismo, Taoísmo, 

Pensamento Chinês e Zen com a Física Moderna, ou Quântica. Toma-se como base desta seção 

as noções que o autor revela sobre misticismo, para melhor compreensão das semelhanças que 

traça com o pensamento sistêmico. 
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Antes, menciona-se Leonardo Boff, escritor, filósofo e teólogo brasileiro, conhecido por 

envolver temas transdisciplinares em suas obras, desde cosmologia, espiritualidade e ecologia, 

até democracia e desenvolvimento, entre outros. Ao tratar de religião e ciência, foi sábio em 

afirmar que os modos com que deus se revela dá-se pelo sistema de relações, pela sabedoria 

dos povos e pelas pessoas carismáticas. Contudo, a humanidade vem perdendo-se em meio ao 

ritmo acelerado de vida, que prioriza o consumo de bens materiais passageiros, esquecendo-se 

de entrar em comunhão com o sagrado que habita em cada um – e em tudo o que existe: 

 

Há séculos o ser humano vive exilado. Todos perdemos a conexão com o 

cosmos e com a própria Terra, nossa casa comum. Tratamo-la como algo 

inerte, um repositório de recursos a serem explorados até a exaustão pelos 

seres humanos. Negamos-lhes subjetividade e direitos. Os antigos e os 

modernos compreenderam bem que a Terra é um superorganismo vivo. 

(BOFF, 2004, p. 130).  

 

Complementa o raciocínio mencionando os processos da evolução da espécie humana, 

desde os primórdios da linguagem até o alcance racionalidade. Aponta ser a consciência parte 

da existência, não exclusiva aos humanos, mas a todos os seres em diferentes graus, numa 

interdependência infinita de relações e contextos, de forma que o próprio Universo seria 

autoconsciente, isto é, sábio por si mesmo:  

 

Todos os seres emergem a partir de um longo processo de evolução histórica. 

Ao evoluir, vão se enovelando sobre si mesmos, a ponto de possuírem níveis 

de interioridade. Essa interioridade faz com que eles apresentem graus de 

consciência cada vez mais altos, até alcançar a forma reflexa no ser humano. 

[...] Quanto mais avança a evolução, mais diferenciações permite e mais níveis 

de complexidade e de ordens e de consciência revela. Alguns físicos quânticos 

como Amit Goswami, Richard e Reed e Danah Zohar, admitem que o universo 

seja autoconsciente (BOFF, 2004, p. 125-126). 

 

E em que isso implica na obra de Capra? Bem, ao que Boff chama de Deus, no 

Misticismo Oriental é chamado de Tao, e significa “O caminho” do Universo. Daí o nome da 

obra de Fritjof.  

Boff explica sua posição a respeito: 

 

Esse Deus é compreendido como a força misteriosa que cria e organiza todo 

o universo. Está em cada movimento, em cada conexão, em cada ascensão. A 

moderna cosmologia refere-se a um abismo omninutridor que atua desde o 

começo do universo, há 15 bilhões de anos. [...] Não se trata de um lugar físico, 

mas de algo inominável, uma espécie de energia suprema que gera todos os 

seres e os absorve quando desaparecem. É um oceano incomensurável de 

virtualidades, possibilidades e probabilidades (BOFF, 2004, p. 127). 
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Capra, em paralelo, aduz: “O Tao é o processo cósmico no qual se acham envolvidas 

todas as coisas; o mundo é visto como um fluxo contínuo, uma mudança contínua” (CAPRA, 

1983, p. 85). Os chineses acreditavam que, assim como os movimentos do Sol e da Lua, e das 

mudanças das estações eram regras da vida, as situações também se desenvolviam de um 

extremo a outro até se tornar seu oposto, e retornar ao estado anterior: “Assim, o homem que 

que ir mais e mais longe em direção ao leste, acabará por chegar ao oeste” (CAPRA, 1983, p. 

86), ilustrado na figura 11: 

 

Figura 11 - Unidade dinâmica dos opostos polares. 

 
Fonte: Capra (1983, p. 114). 

 

A ideia de fluxo contínuo e mudança está intrinsecamente relacionada ao diagrama 

T’aichi T’u, ou Diagrama do Supremo Fundamental, em que estão presentes as forças yin e 

yang, opostas e complementares ao mesmo tempo, sem a caracterização costumeira entre um 

“lado” ser “bom” ou “mau”, eis que a escuridão e a luz são apenas facetas do mesmo Todo, do 

Tao, já que ambas só existem em virtude da outra.  

Percebe-se da imagem 11 que quando o círculo (Tao) se movimenta, altera a escala 

yin/yang, demonstrando que em alguns momentos da vida, a Natureza promoverá oscilações e 

preponderâncias de uma força em razão da outra. São movimentos importantes e cíclicos. 

Indaga-se: seria possível distinguir o sal do açúcar se não existisse o sabor oposto? Para o 

Misticismo Oriental, portanto, tudo o que existe é necessário, e foi criado pela mesma força 

onisciente, sem julgamento de valores. As coisas são como são. Os excessos destes polos 

opostos (yin/yang) é que prejudicam o desenrolar das circunstâncias diárias, não sua mera 

existência. Em resumo, se o “bem” é fruto de uma criação divina, o “mal” também o é, pois 

atraem-se mutuamente. Um prescinde o outro, como pode ser observada pela figura 12. 

No Taoísmo, os “Os opostos são polares e, dessa forma, unidos” (CAPRA, 1983, p. 92), 
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por isso o caráter dinâmico entre yin/yang representa uma simetria rotacional que sugere um 

movimento cíclico em que um “lado” manifesta a “semente” do seu oposto, vindo a tornar-se 

ele. Dessa forma, Yin representa o repouso, a tranquilidade contemplativa de um sábio, a mente 

intuitiva, feminina, complexa. Yang simboliza o movimento, a vigorosa ação criativa do rei, o 

intelecto masculino, racional, claro. Ou ainda: Yin como terra, lua, noite, inverno, umidade, 

frescor, interior, receptivo, cooperativo; Yang como céu, sol, dia, verão, secura, calidez, 

superfície, agressivo, competitivo. Portanto, “o que é bom não é yin ou yang, mas o equilíbrio 

dinâmico entre ambos, o que é mau ou nocivo é o desequilíbrio entre os dois” (CAPRA, 2006b, 

p. 35). 

 

Figura 12 - T’aichi T’u, ou Diagrama do Supremo Fundamental: Yin, representado em preto, Yang em 

branco. 

 
Fonte: Capra (1983, p. 87). 

 

Afirmam os Místicos Orientais que apesar destas diferenciações, o Tao sequer pode ser 

explicado pela visão humana, já que é limitado pelos cinco sentidos, e não há meios fisicamente 

possíveis de compreender a magnitude ou infinitude desta força que tudo emerge, senão pela 

experiência intuitiva. Comparam a natureza humana a de um cartógrafo, que ao desenhar um 

mapa do mundo tenta cobrir a face recurvada da Terra com uma sequência de mapas planos, 

porém: “Só poderemos esperar a representação aproximada da realidade a partir de um 

procedimento dessa espécie, o que torna todo conhecimento racional necessariamente limitado” 

(CAPRA, 1983, p. 30). 

Para sentir esta experiência, Capra cita a meditação como um caminho de 

autoconhecimento possível, além, é claro, do estudo, da pesquisa, da leitura e da busca 

incansável pelo funcionamento do ecossistema. Mas de nada adiantam todas estas ferramentas 

se cada pessoa, em seu íntimo, não equilibrar o próprio yin/yang, afinal, a essência de tudo o 

que existe é dotada de polos complementares onde a energia de um polo cede espaço a energia 
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do outro e vice-versa. É preciso dosar a razão e a intuição, o competitivo e o cooperativo, e 

assim por diante: 

 

A realidade última não pode ser objeto de raciocínio ou de conhecimento 

demonstrável. [...] O conhecimento absoluto é, pois, uma experiência da 

realidade inteiramente não intelectual, uma experiência nascida de um estado 

de consciência não usual que pode ser denominado “de meditação” ou estado 

místico (CAPRA, 1983, p. 31). 

 

Capra explica, na mesma linha de Boff, que a cultura ocidental atual se orgulha em ser 

científica, de forma a menosprezar tudo o que se manifesta para além das vistas da razão, isto 

é, o não-material, o transcendental: eis o paradigma mecanicista atuando! No item 2.2 houve a 

menção da divisão cartesiana entre espírito e matéria, fato que ocasionou, inclusive, a conhecida 

fragmentação “em nossas disciplinas acadêmicas e entidades governamentais e serviu como 

fundamento lógico para o tratamento do meio ambiente natural, como se ele fosse formado por 

peças separadas a serem exploradas por diferentes grupos de interesses” (CAPRA, 2006b, p. 

39). Esta situação ocasiona uma crise sem precedentes, pois o natural é que a dimensão intuitiva, 

feminina e ecológica também esteja presente na tomada de decisões em qualquer caso, junto do 

aspecto racional e objetivo, a fim de constituir um movimento harmonioso. A falta de um em 

razão do excesso do outro é nociva para toda a sociedade e meio ambiente, fomentando uma 

distorção de percepção que se realiza quando a espiritualidade, intrínseca ao ser humano, é 

negada e suprimida por ele mesmo: 

 

Nossa cultura tem favorecido, com firmeza, valores e atitudes yang, ou 

masculinos, e tem negligenciado seus valores e atitudes yin, ou femininos. 

Temos favorecido a auto-afirmação em vez da integração, a análise em vez da 

síntese, o conhecimento racional em vez da sabedoria intuitiva, a ciência em 

vez da religião, a competição em vez da cooperação, a expansão em vez da 

conservação e assim por diante. Esse desenvolvimento unilateral atinge agora, 

alto grau, um nível alarmante, uma crise de dimensões sociais, ecológicas, 

morais e espirituais (CAPRA, 1983, p. 17, grifo nosso). 

 

Ao relacionar aspectos do Misticismo Oriental com a Física Quântica, Capra entendeu 

que o grande desafio da ciência contemporânea (ainda sob olhar mecanicista) é a aceitação da 

sua não-linearidade, da mesma forma como se move a própria teia da vida, em diferentes 

direções. A espiritualidade apresenta-se como um caminho onde a ciência da Física encontra 

abrigo, como será visto especificamente no item 3.2.  

Adianta-se que tanto a divisão cartesiana e a visão de mundo mecanicista têm, pois, 

apresentado pontos positivos e negativos. “Por um lado, mostraram-se exatamente bem 
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sucedidas em termos de desenvolvimento da física clássica e da tecnologia; por outro, têm 

apresentado consequências adversas para nossa civilização” (CAPRA, 1983, p. 26).  É incrível 

perceber o modo pelo qual a ciência do século XX (inspirada pela visão mecanicista do mundo) 

é capaz de superar a fragmentação e retomar a ideia da unidade - expressa na Grécia antiga e 

nas filosofias orientais. 

Portanto, Capra (1983, p. 27-34) conclui que “[...] a Física moderna ultrapassa a 

tecnologia, e que o caminho – ou Tao – da Física pode ser um caminho com um coração, um 

caminho que nos conduza ao conhecimento espiritual e à auto-realização”, e “Se existe um 

elemento intuitivo na ciência, existe um elemento racional no misticismo oriental”. 

Traça o autor, um paralelo, aduzindo que o paradigma ecológico está alicerçado com a 

ciência moderna, mas vai além deste “arcabouço científico”, já que a consciência ecológica 

nada mais é que a consciência espiritual da unidade de toda a vida e da interdependência das 

manifestações através de ciclos e transformações:  

 

Quando o conceito de espírito humano é entendido como o modo de 

consciência em que o indivíduo se sente ligado ao cosmo como um todo, fica 

claro que a percepção ecológica é espiritual em sua essência mais profunda, e 

então não é surpreendente o fato de que a nova visão da realidade esteja em 

harmonia com as concepções das tradições espirituais (CAPRA, 1983, p. 242).  

 

Quando os místicos orientais explicam que é preciso “ver” e “sentir” o Todo dentro de 

si, referem-se à percepção que não inclui apenas a “visão” ou o “tato”, transcende-as para uma 

experiência não-sensorial da realidade. Se a mente racional for silenciada, é possível “ouvir” o 

modo intuitivo onde mora a experiência da unidade do indivíduo com o meio que o cerca, 

constituindo a característica fundamental do estado de meditação, momento em que todas as 

formas de fragmentação cessam gradativamente até a unidade indiferenciada.  

Eis a experiência do Tao.  

 

3.2 As contribuições da Física Quântica à visão sistêmica 

 

Capra iniciou sua carreira como físico e todas as suas obras relatam, de maneira 

detalhada, a evolução da Física Clássica para a Quântica e os rumos que a ciência tomou ao 

longo das transformações ocasionadas a partir das mentes “fora da caixa”. 

A Física Quântica abriu espaço para discussões que envolvem a crença de que os eventos 

“isolados” são uma ilusão, e tudo o que existe é interdependente e inseparável: polos se atraem, 

opostos convergem, como alegado pelo Misticismo Oriental, só que confirmado por 
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experimentos científicos aonde as medições que utilizam o modelo fragmentário – num campo 

limitado de influências externas - não representa a realidade última: 

 

A maioria das pessoas acredita na existência de uma realidade objetiva, isto é, 

algo independente de qualquer observação ou da subjetividade de certo 

indivíduo. Através de observações ou medidas nós obtemos informações 

acerca do sistema no qual estamos interessados. Em um laboratório, essas 

medidas são feitas através de um aparato experimental que interage com o 

sistema físico e nos registra o valor da quantidade que estamos estudando. 

Seguindo a perspectiva realista, tal grandeza existia antes mesmo da interação 

do aparato com o sistema, ou seja, a aferição desta grandeza somente nos 

revela seu valor, algo pré-existente à medida, embora desconhecido. A teoria 

quântica, no entanto, nos conduz a um caminho oposto ao da “posição 

realista”. A teoria quântica faz previsões estatísticas sobre o resultado de uma 

medida e não sobre algo pré-existente. Nas palavras de Pascual Jordan, um 

dos criadores da mecânica quântica: “Observações não somente perturbam o 

que está sendo medido, elas o produzem...” (MACHADO, 2013, p. 13). 

 

Antes de adentrar no conceito de “quântico”, Boff lembra que a Física, em seu termo 

original, significa o estudo da natureza das coisas ou a busca pela essência da vida, encontrada 

na filosofia grega (que por sinal, adentrou o ordenamento jurídico brasileiro por meio da 

ancestralidade greco-romana na matriz cultural). Diz ele: 

 

As raízes da Física, como toda ciência ocidental, podem ser encontradas no 

período inicial da filosofia grega do século VI a.C., numa cultura onde a 

ciência, a filosofia e a religião não se encontravam separadas. Os sábios, da 

escola de Mileto, em Iônia, não se preocupavam com essas distinções. Seu 

objetivo girava em orno da descoberta da natureza essencial ou da constituição 

real das coisas, a que denominavam physis. O termo Física deriva desta 

palavra grega e significava, originalmente, a tentativa de ver a natureza 

essencial de todas as coisas (BOFF, 2004, p. 23). 

 

O significado da Física, aliada a palavra “Quântica” indica o quão profunda é a intensão 

deste ramo da ciência em procurar as respostas que há séculos vem sendo filosofadas: quem 

somos nós? De que somos feitos? Como surgiu o Universo? E por aí vai.  

No período da revolução científica (a partir do século XVI), havia a necessidade de um 

conhecimento universal, absoluto, uma teoria de tudo para o alcance da “verdade última”. Daí, 

surgiu a concepção de que a matéria e o movimento eram os fundamentos do Universo (forma 

dedutiva da geometria) de onde derivaram as primeiras descobertas de Galileu e seus 

seguidores, além dos princípios que regem os corpos materiais (SOUZA, 2004). 

No item 2.2, relata-se da influência do processo de evolução das ciências na 

“popularização” do método científico analítico da Física Clássica a partir de Newton (que 

compilou as obras de Copérnico, Kepler, Galileu, Bacon e Descartes), para outras áreas do 
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conhecimento, inclusive, na ciência jurídica e política. Tal concepção, em todos os tempos, 

ficou conhecida pelo termo: mecanicista. Portanto, a influência da ciência mecanicista se 

estendeu à filosofia de vários pensadores modernos a partir da ideia de uma legítima 

“matemática universal da natureza e um cosmos harmônico e geométrico” (SOUZA, 2004, p. 

255): 

A rainha das Ciências e da Filosofia do século XVII foi a matemática. No 

século XVIII, foi a vez da física, especialmente a Mecânica de Isaac Newton: 

o Universo era visto como uma espécie de gigantesco relógio, no qual tudo, a 

natureza, o indivíduo, a sociedade, as mudanças históricas, eram explicadas 

em termos de causa e efeito, tal como uma engrenagem movimenta a outar. 

No século XIX e XX, a Biologia serviu de modelo para a Filosofia e para 

outras ciências, inclusive as recém nascidas ciências sociais. Então a 

sociedade passou a ser vista como um imenso conglomerado de células 

(SCHMIDT, 2005, p. 516).  

 

Claro, a Física Clássica, newtoniana, mecanicista ou cartesiana, detém tais nomes por 

ver o mundo como uma máquina onde basta a análise de cada uma de suas partes  para chegar 

ao entendimento do todo, por exemplo: ao estudar o comportamento de um animal, bastava 

dividí-lo em “peças” separadas, entender a função de cada sistema, órgão, célula, molécula, até 

alcançar o último ponto, o átomo (e seu elementos: prótons, nêutrons e elétrons) e assim, o 

conhecimento acerca do animal estaria completo. Contudo, tal caracterização da vida, a partir 

da dissecação das partes, não contempla elementos externos, psicológicos e/ou espirituais, e 

jamais conseguirá concluir - com absoluta certeza - a essência daquele comportamento animal 

somente pelas circunstâncias materiais. Lembre-se do que diziam os místicos orientais: nenhum 

conhecimento é absoluto! Veja a figura 13 que representa a concepção mecanicista: 

 
Figura 13 - Teoria do animal máquina. 

 
Fonte: Koisas de Bichos (2013). 
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Porém, a maneira fragmentada dos cientistas pensarem o mundo estimulou grande parte 

das “invenções” que se o mundo desfruta até hoje com tecnologia e precisão. Observe alguns 

exemplos:  

 

Figura 14 - Exemplos de leis e conceitos da Física Mecânica Clásssica. 

 
Fonte: USP (2020). 

 

Imagine-se como seria a vida dos humanos sem a compreensão da força de atrito, 

magnética, ou elástica, das leis da inércia, da ação e reação dos corpos e tantas outras que 

afloraram a Revolução Científica a partir do século XVI! Provavelmente, teria permanecido 

nos moldes da Idade Média. Vê-se pela figura 14 que várias funcionalidades nasceram a partir 

da Física Clássica e permitiram inúmeros avanços considerados comuns: a construção de uma 

ponte, o entendimento das marés, o funcionamento de um carro ou avião, o uso da máquina de 

lavar roupas, a conservação de alimentos na geladeira, dentre inúmeros outros exemplos em 

escala macroscópica (visível aos olhos nus). 

Os fenômenos quânticos, ao contrário, são aqueles cujas dimensões não são perceptíveis 

a olho nu (são microscópicos), e apresentam-se abaixo da escala atômica16, tais como: 

moléculas, átomos, elétrons, prótons, quarks, e assim por diante. As fórmulas de Newton (como 

o princípio fundamental da dinâmica17) aplicam-se ao ambiente macroscópico para determinar 

 
16 Perceba que uma molécula de água (H20) é formada por três átomos, dois de hidrogênio e um de oxigênio. Cada 

átomo é constituído, fundamentalmente, de um núcleo, onde permanecem os prótons de carga positiva (+), os 

nêutrons, de carga neutra, os quarks e os glúons, além uma órbita com elétrons dispersos, de carga negativa (-), 

similar a uma nuvem energética. Segundo Telles Júnior (2003, p. 71) “O diâmetro médio do átomo é de um 

centésimo de milionésimo de centímetro (10-8 cm)”. 
17 Força = Massa x Aceleração: em que a força resultante da soma vetorial de todas as forças aplicadas é 

diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa (TELLES JÚNIOR, 2003). 
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a força inercial de um trem, mas não para calcular a energia subatômica de um elétron. Esta 

forma de analisar a vida, a partir do ambiente microscópico, revolucionou a ciência, eis que 

passou a introduzir conceitos subjetivos para a análise do mundo, iniciando uma grande 

transformação do paradigma cartesiano existente (EINSTEIN; INFELD, 2008).  

Portanto, a teoria quântica, é um ramo da Física que descreve o comportamento e a 

interação (movimento) entre a matéria e a energia na escala das partículas subatômicas (quarks, 

fótons, elétrons, nêutrons, prótons, etc.):  

 

A teoria quântica, ou mecânica quântica, como também é chamada, foi 

formulada durante as primeiras três décadas do século XX por um grupo 

internacional de físicos, entre eles, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, 

Louis De Broglie, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg e 

Paul Dirac [entre outros] (CAPRA, 2006b, p. 74). 

 

Os avanços tecnológicos a partir do século XIX contribuíram para a ampliação do ponto 

de vista dos cientistas, que da perspectiva macroscópica (do estudo dos planetas, objetos e 

estruturas), se depararam com uma grande confusão: os princípios matemáticos absolutos, que 

explicariam todos os fenômenos da matéria, não eram capazes de explicar os fenômenos 

quânticos! Isto não quer dizer que as teorias elaboradas pelos cientistas cartesianos percam seu 

valor ou tornem-se inválidas, pelo contrário, elas contribuem de maneira primorosa para a 

mantença de inúmeras facilidades, vistas na figura 14. No entanto, mostram-se insuficientes 

para explicar os fenômenos quânticos. 

“A revelação científica de como se comportam as partículas no âmago da matéria 

invalida conceitos clássicos, que pareciam definitivos, sobre a divisão do Universo em Mundo 

Físico e Mundo Ético” (TELLES JUNIOR, 2003, p. 174).  

Note-se que: juntando os átomos, formam-se as moléculas (como a água); várias 

moléculas constituem uma célula; várias células criam tecidos; vários tecidos, como a pele, 

revestem os órgãos; e, o conjunto de órgãos origina um ser humano. Interessante pensar que os 

humanos são feitos de átomos, ou melhor, de elétrons e energia!  

Thomas Young, em 1802, realizou um importante experimento que foi reproduzido por 

outros cientistas18, cujo resultado comprovou o paradoxo onda-partícula, conhecido por 

experimento da dupla fenda (GOSWAMI, 2010, p. 62-63), demonstrando que as “unidades 

subatômicas da matéria são [...] dotadas de um aspecto dual. Dependendo da forma pela qual 

 
18 Max Planck, Niels Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg e Paul 

Dirac, depararam-se com uma questão controversa, pois “toda vez que os físicos faziam uma pergunta à natureza, 

num experimento atômico, ela respondia com um paradoxo; quanto mais os físicos tentavam esclarecer a situação, 

tanto mais agudos tais paradoxos se tornavam” (CAPRA, 1983, p. 57). 



93 

 

as abordam, aparecem às vezes como partículas, às vezes como ondas” (CAPRA, 1983, p. 57).  

 Foram usados dois anteparos e um orifício de disparo de elétrons que possibilitou a 

difração da luz proveniente da fonte monocromática. Ao lançar os elétrons contra o primeiro 

anteparo com duas fendas, esperava-se que o resultado da difração da luz no segundo anteparo 

correspondesse a dois traços verticais, espaço pelo qual os elétrons (partículas) conseguiriam 

passar. Como na representação abaixo:  

 

Figura 15 - Representação de como os cientistas imaginaram o resultado do experimento. 

 
Júnior (2019). 

 

A ideia que a maior parte das pessoas faz de um elétron é que ele é como uma bolinha. 

Se você jogar vários elétrons em uma parede de dois furos, sabe-se, pelo conceito Clássico, que 

cada um deles vai passar ou no furo de cima ou no furo de baixo, ou não vai passar, porque vai 

bater na parede. No entanto, e para surpresa dos cientistas, o resultado obtido não foi o esperado, 

(figura 15), mas um padrão de interferências sobre a tela, como uma franja ou código de barras 

(disposto na figura 16). 

Como isso é possível? De que maneira as “partículas sólidas” de elétrons (erroneamente 

visualizadas como se fossem minúsculas bolas de bilhar, pela concepção newtoniana) 

passariam através de dois buracos e formariam uma série de traços sobre a tela? 

O experimento mostra que: as “partículas sólidas” que passaram por dois buracos e se 

“dividiram” em vários traços na tela, não são apenas partícula. Naquele momento, os elétrons 

comportaram-se como ondas, pelo fato de existir uma interferência construtiva das ondas ao 

passar pelas duas fendas, resultando em “franjas” na placa - interconexão das ondas dos elétrons 

entre si. Assim: o elétron é uma partícula e uma onda ao mesmo tempo. Esse experimento 

mudou tudo, pois o paradigma de que “tudo matéria física”, passou a ser, “tudo é onda”.  
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Figura 16 - O experimento da dupla fenda. 

 
Júnior (2019). 

 

Já dizia Telles Júnior: 

 

[...] os elétrons não se comportam, em absoluto, como as velhas Leis da Física 

haviam preconizado. O que as fotografias resultantes de tais experiências nos 

revelam é que os elétrons, uma vez difratados, após chocarem com os átomos 

superficiais do cristal, vão atingir a chapa fotográfica em pontos mais díspares, 

uns aqui, outros ali, sem ordem aparente, sendo que alguns chegam a tocá-la 

fora do alvo, ou seja, fora do círculo, que representa, na chapa, a projeção do 

pequeno orifício pelo qual os elétrons passaram (TELLES JÚNIOR, 2003, p. 

65). 

 

Nesse sentido, Boff, complementa: 

 

A mecânica quântica (a expressão ‘quântico’, quantum, vem de Max Planck, 

para designar a quantidade de energia que os átomos irradiam 

intermitentemente em forma de pacotes) sustenta que todo ser pode ser 

descrito sob a forma de onda de energia eletromagnética ou de partícula 

material, subatômica. Ambas, ondas e partículas, são expressões da 

mesma realidade. Eles sempre ocorrem simultaneamente. A partícula 

possui seu momento-onda, e a onda seu momento-partícula (BOFF, 2004, p. 

64, grifo nosso). 

 

Se até aquele momento a Física mecanicista tinha a razão absoluta, negligenciando o 

valor científico de aspectos subjetivos da consciência, dos sentimentos e dos elementos sutis, 

com o advento da Física Quântica, isso mudou. 

 

No século XX [...] a física passou por várias revoluções conceituais que 

revelam claramente as limitações da visão de mundo mecanicista e levam a 

uma visão orgânica, ecológica, que mostra grandes semelhanças com as visões 

dos místicos de todas as épocas e tradições. [...] A física moderna pode mostrar 

às outras ciências que o pensamento científico não tem que ser 

necessariamente reducionista e mecanicista, que as concepções holísticas e 
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ecológicas também são cientificamente válidas (CAPRA, 2006b, p. 46, 

grifo nosso). 

 

A “mudança de paradigma” como concepção crescente nas ciências não é novidade 

(Kuhn, 1998). Hoje, a noção de torná-las integrativas com o escopo espiritual não é mero 

idealismo ou parte de imaginação fantasiosa. O conhecimento científico precisa operar a partir 

da metafísica que favoreça o holismo, circunstância que pode ser realizada pelos princípios da 

Física Quântica. Por isso, o pensamento sistêmico afirmado por Capra (em concordância com 

inúmeros outros pensadores integrativos, dentre eles: Gregory Bateson, Alan Watts, Eric 

Wantsch, Francisco Varela, Humberto Maturana, John Lilly, Ilya Prigogine, Karl Pribram, 

David Bohm e Roger Sperry), compreenderam que a vida, a mente, a consciência e a 

espiritualidade podem ser explicadas cientificamente a partir das partículas subatômicas, cujas 

“regras” de funcionamento são diversas da Física Clássica - baseada no racionalismo puro, onde 

tudo é feito de matéria. Para a visão quântica, há a dualidade onda-partícula como possibilidade 

de converter eventos em realidade (GOSWAMI, 2010, p. 51). 

O mesmo elemento se comportar de maneira dual (ora é matéria, ora não é) pareceu uma 

ideia absurda para os cientistas na época. O próprio Einstein chegou a duvidar disso! Ele se 

recusava a acreditar nesta realidade da natureza, travando um longo debate com Niels Bohr 

acerca da inexistência de conexões não locais, momento que proferiu a famosa frase “Deus não 

joga dados” (CAPRA, 1983, p. 231; GOSWAMI, 2010, p. 23).  O lado positivo deste entrave é 

que Einstein imaginou uma experiência, conhecida como EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) a fim 

de refutar a ideia de conexões não locais - o que não aconteceu (EINSTEIN; PODOLSKY; 

ROSEN, 1935, p. 777).  

Se tudo é onda, tudo está conectado, independente se uma pessoa ou objeto estiver ou 

não fisicamente próximas. O campo eletromagnético se propaga em outros campos, 

interferindo-se mutuamente. Isso se dá pelo emaranhamento quântico (comprovado por John 

Bell, em continuidade ao experimento EPR de Einstein) que explica o significado da não 

localidade. Ou seja, quando dois objetos interagem, eles se tornam correlacionados – havendo 

a partir daí uma comunicação instantânea e sem troca de sinais. Esse ideal de comunicação sem 

sinais (visíveis ou materiais) é chamado de não localização19 e são mais rápidos que a 

velocidade da luz (BELL, 1964, p. 199). Então, cerca de três décadas mais tarde, como dito, a 

 
19 Por meio da análise dos spins do elétron (movimento de rotação de seu eixo), foi possível mesurar que quando 

o spin do elétron A mudava seu eixo de rotação, o spin do elétron B também se alterava, instantaneamente. 

Entende-se que A com carga negativa [-] e B com carga positiva [+] estão distantes fisicamente, ambos são polares 

com spin total a zero (BELL, 1964, p. 200). 
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não-localidade foi demonstrada através do teorema de Bell, que “deferiu um duro golpe contra 

o ponto de vista de Einstein ao mostrar que a concepção de realidade como algo que consiste 

em partes separadas, ligadas por conexões locais, é incompatível com a teoria quântica” 

(CAPRA, 1983, p. 232). Capra ainda explica que:  

 

O aspecto paradoxal do experimento EPR decorre do fato de o observador ter 

liberdade de escolha do eixo de medição [...] Mesmo que estejam muito 

separados no espaço, eles estão não obstante, ligados por conexões 

instantâneas, não locais (CAPRA, 2006b, p. 83, grifo nosso).  

 

Este formato de pensar a ciência a partir da dimensão quântica trata de explicar que os 

fenômenos subatômicos só podem ser compreendidos a partir de sua “interação com o ambiente 

circundante – e que a partícula não pode, portanto, ser encarada como uma entidade isolada, 

devendo ser compreendida como parte integrante do todo” (CAPRA, 1983, p. 67). Isso é pensar 

sistemicamente, sob a ótica de que tudo faz parte do Todo, e as dimensões materiais, racionais, 

intuitivas e sutis estão interligadas, interferindo, não podem ser separadas ou ignoradas. Mesmo 

que não querendo, a interação irá acontecer. Por isso, é imprescindível que o equilíbrio yin/yang 

prevaleça no modo de agir da humanidade, para que a vida siga o seu fluxo natural em favor da 

relação em redes e ciclos. Em resumo, a Física Clássica cita o determinismo, a localidade, a 

objetividade e o materialismo; e, a Física Quântica, o indeterminismo, a não localidade, a 

subjetividade e a metafísica. Ambos são fundamentais e precisam trabalhar em conjunto, 

equilibrados.  

Assim como as ciências (humanas, biológicas, políticas, etc.) acompanharam as 

descobertas da Física Clássica no século XVI (visto no item 2.2) era de se esperar que também 

acompanhassem os avanços da Física Quântica, mas não foi o que aconteceu. O que se percebe 

até hoje é a perpetuação de “preconceitos científicos” – de que somente os aspectos 

materiais/visíveis podem ser pesquisados, menosprezando-se o âmbito subjetivo/quântico. 

Contudo, ela há de mostrar o quão importante é o pensamento integrativo e aberto ao olhar 

sistêmico: 

A partir daí as ciências, e por isso também o Direito, voltam a ter história, a 

ser um conhecimento em evolução, melhorando à medida em que se abre para 

aprender com as atuais descobertas da Física, ao invés de, precipitadamente, 

inferir leis definitivas de padrões observados em escala limitada e ultrapassada 

(SAYEG, 2017, n.p., grifo nosso). 

 

A Física é uma ciência importantíssima, não apenas no aspecto matemático, mas porque 

ela desvenda os processos da vida, ajudando a responder questões filosóficas sobre “quem 

somos nós”, “por que estamos neste planeta”, “qual o papel do ser humano na Terra”, “por quê 
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agir ecologicamente”, “por que respiramos oxigênio?”, “como lidar com o aquecimento 

global”, entre outras. O objetivo da Física é explicar a realidade e os vários fenômenos que nele 

acontecem: de foguetes e ondas eletromagnéticas, até as construções de edifícios, e da natureza 

do ser humano, ou seja, todos as circunstâncias materiais e imateriais do Universo.  

A ciência jurídica também é fundamental para a vida em sociedade, pois detém o poder 

de regular as atitudes humanas, de modo a buscar o apaziguamento social. Sua razão de existir 

justifica-se por zelar, em especial, pela justiça, segurança e bem-comum. Por isso, a relação 

entre estas áreas de estudo é maior do que se imagina! 

Com a teoria econômica do Direito presente como disciplina preponderante no ensino 

superior, já analisada nos quadros presentes no item 2.3.2, percebe-se que praticamente todo o 

ordenamento jurídico, no fim das contas, busca “indenizar alguém sobre alguma coisa”. São 

raras as exceções consensuais não indenizatórias. Assim, o Direito, de maneira geral, relativizou 

a própria aprendizagem, e atualmente, confere aos graduandos, mestrandos e doutorandos um 

pensamento individualista, agravado pelas mídias sociais e todo o sistema político e 

governamental, que ratifica esta prática. Enquanto isso, o planeta está chegando no limite, 

sucumbindo.  

É preciso transcender a ideia do estudo fechado em si mesmo, o qual distancia os campos 

de atuação das ciências em caixinhas isoladas, para deixar-se atingir pelas demais áreas do 

conhecimento e formular uma nova concepção jurídica, capaz de solucionar os anseios de todos 

os seres da natureza - não só dos humanos -, e dar conta das necessidades que o planeta vem 

enfrentando em ampla complexidade20. 

 

Nossa cultura orgulha-se de ser científica; nossa época é apontada como a Era 

científica. Ela é dominada pelo pensamento racional, e o conhecimento 

científico é frequentemente considerado a única espécie aceitável de 

conhecimento. Não se reconhece geralmente que possa existir um 

conhecimento (ou consciência) intuitivo, que é tão válido e seguro quanto 

o outro. Essa cultura conhecida como cientificismo, é muito difundida, e 

impregna nosso sistema educacional e todas as outras instituições sociais e 

políticas (CAPRA, 2006b, p. 38, grifo nosso).  

 

Vê-se que é necessária humildade e consciência por parte dos juristas (em todas as suas 

áreas de atuação) em admitir que as ciências devem ser híbridas e se complementarem; de que 

a transdisciplinaridade é imprescindível deste momento em diante, e cada vez mais; e que as 

 
20 Muitos são os conceitos dados para a Idade histórica deste século. A Idade Contemporânea já foi ultrapassada 

pela chamada “4ª Revolução Industrial” de Klaus Schwab, ou pela Era Científica de Fritjof Capra. Contudo, 

trataremos neste estudo a Idade histórica com o termo “Era Complexa” (GUN, 2020). 
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pesquisas em Direito precisam sair de “seus casulos” e reinventar sua estrutura formadora, a 

fim de acompanhar as mudanças planetárias emergentes.  

A profissionalização docente precisa valorizar o pensamento sistêmico na raiz da 

capacitação, pois o Direito não serve apenas pra advogar litígios, mas para trazer justiça e bem-

estar social a toda a comunidade da vida. Necessita, pois, do shift de consciência, do despertar, 

como aconteceu na Física, para comportar temas mais profundos e complexos. Nas palavras de 

Boff (2014, p. 63, grifo nosso): 

 

A verdade da consciência se encontra com a verdade das coisas. A lógica da 

razão coincide com a lógica das energias e das partículas subatômicas. Por 

isso, estimamos que a dignidade humana, numa perspectiva quântica, ganha 

uma fundamentação derradeira e convincente. 

 

Cabe salientar que, mesmo os físicos renderam-se ao conhecimento holístico, 

incorporando estudos e variações que englobaram a consciência, a psicologia e a 

espiritualidade. Niels Bohr, por exemplo, admitiu a noção de complementariedade essencial da 

natureza, inserindo o símbolo chinês T’ai-chi T’u no seu escudo de armas, a fim de reconhecer 

a “profunda harmonia existente entre a antiga sabedoria oriental e a ciência ocidental” (CAPRA, 

1983, p. 125), ilustrada abaixo:  

 

Figura 17 - O escudo de armas de Niels Bohr. 

 
Fonte: Capra (1983, p. 124). 
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Diante da relação da visão sistêmica e da Física, é preciso compreender que “Somos 

também a expressão da estrutura última de todo o ser, a dualidade partícula/onda. O lado onda 

em nós se densifica, e surge o que chamamos corpo. O lado onda em nós origina a mente. Nós 

somos simultaneamente partícula e onda (corpo e mente)” (BOFF, 2004, p. 68). O autor, 

lindamente, finaliza a ideia expressando essência do ser humano: a união do corpo e do espírito. 

Dentre os principais temas levantados por Capra nesta pesquisa (misticismo, ciência, 

economia, política, ecologia e educação), a seguir a sociedade será analisada a partir do viés 

político-econômico, da evolução dos modelos clássicos para os neoclássicos e como se 

relacionam com a globalização e as redes do capitalismo.  

 

3.3 Os impactos socioambientais dos modelos econômicos neoclássicos 

 

A globalização e as constantes alterações do panorama mundial financeiro e político 

influenciam a economia, e são por ela influenciados, e dependendo da área de atuação dos 

cientistas jurídicos, falar sobre estes temas pode ser uma tarefa simples ou confusa. Como 

entender a economia? Quais são os modelos econômicos? Eles funcionam? Se não, por quê?  

Essas perguntas devem ser respondidas antes da posição de Capra, que trará elementos 

a serem dialogados. Por isso, os fluxogramas dos quadros 10 e 11 ajudam neste entendimento 

inicial, e baseiam-se na explicação do professor, economista e pesquisador Dr. Ladislau 

Dowbor em entrevista ao Jornal da PUC-SP, ao descrever didaticamente a forma como deveria 

funcionar a economia de um país e os reais problemas enfrentados que moldam o sistema na 

maioria das economias globais: 

Segundo Dowbor (2019), toda e qualquer economia se destina (ou deveria destinar-se) 

a atender o bem-estar das famílias. As famílias (pais, mães e filhos) possuem empregos ou 

realizam serviços para o Estado ou para as empresas (das quais podem ser funcionários ou 

proprietários). Pelo fluxograma do quadro 10, percebe-se uma corrente de ações 

interdependentes do sistema econômico ideal: as famílias, quando estão financeiramente “bem 

de vida”, geram demanda para as empresas promovendo o aumento do emprego e da produção. 

Consequentemente, haverá mais oportunidades de trabalho, as empresas produzirão mais, e 

gerarão maior variedade de produtos de consumo. Para que haja consumo, precisa haver renda, 

e isso significa que as empresas terão público a quem vender. Pressupõe-se que empresa não 

precisa de discursos ideológicos para tais vendas, apenas de pessoas com dinheiro disponível 

para comprar e/ou juros baratos para investir. Porém, o Dowbor afirma que “nosso país [Brasil] 
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não tem nem um, nem outro”.  

 

Quadro 10 - Fluxograma de como deveria funcionar a economia (exemplo da década dourada do Brasil 

de 2003-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração da autora a partir de Dowbor (2019). 

 

Além disso, um Estado com sistemas redistributivos fortes gera fluxo de impostos sobre 

o consumo, como forma de reposição do valor estatal despendido. E, se as empresas produzem 

mais, pois há demanda consumidora, outro imposto surge para o Estado sobre esta produção. 

Dessa forma, a conta fecha, pois o Estado distribuiu bens/serviços para as famílias e dinamizou 

as empresas, que fornecem impostos que o permitirão manter não só a receita, mas o superávit.  

O superávit passa a funcionar de forma essencial para qualquer economia no mundo, 

em benefício das famílias e das empresas. Na primeira hipótese, o Estado pode utilizar esse 

excedente no que se chama de “salário indireto” ou “consumo coletivo”, para que os indivíduos 

não precisem pagar o hospital, a escola, e a limpeza dos rios, por exemplo, pois deve-se ter o 

livre acesso. Afinal, é necessária a existência de bens públicos de uso comum financiados pelo 

Estado (representação do próprio povo) a fim de aumentar o bem-estar da população. O 

economista afirma que “não é só dinheiro no bolso, mas o acesso aos recursos públicos” é ainda 

mais importante para a qualidade de vida das famílias (DOWBOR, 2019). E esta prosperidade 

aumenta o ciclo econômico de forma correta e justa para todos. Já com relação às empresas, o 

superávit passa a financiar, principalmente, infraestruturas, transporte, ferrovias e eletricidade, 
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por aumentar a produtividade destas. Até aqui, o sistema econômico funciona de forma a 

atender as expectativas do envolvidos. Tudo anda bem. E porquê esse sistema deixou de 

funcionar? (Se é que já funcionou). 

Agora, veja-se o fluxograma do quadro 11, que diferente do anterior, ilustra a 

paralisação da economia: 

 

Quadro 11 - Fluxograma da paralisação da economia no Brasil (exemplo de 2013- 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 320 bilhões em 2018. 

Fonte: elaboração da autora a partir do Dowbor (2019). 

 

Do quadro 11, percebe-se que a renda das famílias começou a “vazar” a partir: 1) do uso 

do limite do cartão de crédito; 2) de parcelamento nas compras de produtos com crediário (onde 

se paga o dobro do valor do produto a prazo); e 3) de empréstimos em bancos, chegando à 
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dívida no percentual de 118% além do valor financiado, em juros. Essa “massa de dinheiro” em 

dívidas trava a capacidade de consumo. Se as famílias não conseguem comprar, as empresas 

param de funcionar, ocasionando desemprego. Além do mais, as empresas, nesta perspectiva, 

também utilizam de juros a partir de um sistema de agiotagem. Todos estes fatores são 

responsáveis por sugar, em média R$ 1 trilhão reais/ano (DOWBOR, 2019). E o que acontece 

com o dinheiro? Cai nas mãos de intermediários financeiros (que não produzem, são “terceiros” 

nesse processo), aumentando ainda mais o déficit da população. Por outro lado, os 

intermediários ainda recebem dinheiro do próprio Estado. Veja como: o superávit poderia ser 

transformado em uso público a partir de bens e serviços para as famílias e/ou infraestrutura às 

empresas. Mas se não há impostos o suficiente, o Estado também precisará de empréstimos, e 

este fluxo negativo se torna um dreno para os grandes bancos ou multinacionais, os maiores 

intermediários. No ano de 2018 o déficit ultrapassou R$ 320 bilhões (JORNAL DA PUCSP, 

2019). Assim, as 3 esferas (famílias, empresas e Estado) paralisaram-se, travando o fluxo da 

economia, conforme o fluxograma abaixo: 

 

Melo Filho (2020, p. 82) esclarece que 

 

Na livre economia de mercado, sem qualquer interferência do Estado apenas 

os mais ricos são favorecidos. O mercado não tem condão de se autorregular 

e a combinação de salários baixos e endividamento familiar não pode gerar 

crescimento, que só é possível com distribuição de renda. 

 

O que fazer diante desta situação? Dowbor relata que o valor destinado aos 

intermediários (cerca de R$ 320 bilhões em 2018) não está incluso no rol de impostos. O 

resultado é a acumulação de capital sem precedentes que permitiu um “aumento brutal de 

bilionários no Brasil, ao mesmo tempo que diminuiu de outros”. E a desigualdade tende a 

continuar se agravando. Se estes intermediários tivessem de pagar impostos, perceberiam que 

a fortuna “parada” em paraísos fiscais diminuiria, e pensariam em fazer alguma coisa de útil 

com o dinheiro acumulado, como abrir ou subsidiar empresas. Por isso, o pesquisador aponta 

três impostos que serviriam de resgate econômico, neste caso: 1) a criação de impostos sobre 

lucros e dividendos; 2) impostos sobre a fortuna, e 3) e impostos sobre herança. Pontua ao final, 

que tais mecanismos podem assegurar que o dinheiro volte ao circuito produtivo (DOWBOR, 

2019).  

O cenário exposto acima não é recente. Para Antônio Delfim Netto, iniciou desde a crise 

de 1929. Em entrevista (RODA VIVA, 2019), disse que os economistas cometeram muitos 

erros, e enfatiza a importância de olhar para outras áreas do conhecimento além da economia:  
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Para tentar entender a situação social e econômica que estamos vivendo, o 

papel civilizatório do jogo entre duas instituições fundamentais, a “urna” e o 

“mercado”, precisamos, sim, das teorias política e econômica, mas, muito 

mais, da história. [...] A história mostra como é ridícula a cíclica discussão 

‘mercado x Estado’. O primeiro não pode existir sem um Estado 

constitucionalmente forte para regulá-lo e deixar que ele vá se ajustando para 

se acomodar às novas exigências sociais (NETTO, 2014, n.p.). 

 

Disto, depreende-se que o Estado de Direito, a Economia e a Política se relacionam de 

forma que ambos se influenciam mutuamente, tornando ainda mais complexa a solução dos 

problemas emergentes: 

 

É importante frisar que a relação entre Estado, política e economia não se deve 

apenas aos interesses específicos de uma classe, ou de uma fração dela no 

interior da sociedade. Se, por um lado, a política tem de contemplar diversos 

interesses econômicos, por outro lado, a economia também depende da esfera 

política. No modo de produção capitalista, esta dependência se estabelece no 

momento em que as relações econômicas se realizam (MENDONÇA, 2000, 

p. 92).  

 

O autor complementa, demonstrando quão dependentes são estas esferas de atuação:  

 

Se a ordem econômica tem necessidade de uma base institucional para 

assegurar a produção e a reprodução de valor, a ordem política tem 

necessidade dos recursos fornecidos pela economia, a fim de manter sua 

legitimidade e acumular poder. O crédito destinado às atividades políticas será 

tão maior quanto mais importante for o apoio governamental às atividades 

econômicas. Em contrapartida, o apoio econômico depende da estabilidade 

política que tais atividades proporcionam à sociedade (MENDONÇA, 2000, 

p. 97).  

 

Diante do quadro 11, nota-se que o “Estado Nacional já não está em capacidade de 

impor soluções, seja de um modo autoritário ou seja em negociação com os principais atores 

sócio-políticos nacionais, aos problemas sociais e econômicos atuais” (ROTH, 2010, p. 81), por 

isso, Roth aponta a globalização como uma das principais causas da crise de legitimidade do 

Estado, que perde soberania e autonomia diante da incapacidade de impor uma regulação social 

com políticas públicas eficazes. Vê-se que a globalização tem dimensões socioculturais, 

políticas e econômicas, favorece a modernização, aproxima culturas, mas também promove a 

concentração de poder e de riqueza, aumentando a pobreza, fortalecendo grupos radicais, 

atividades ilegais, e consequentemente, conflitos mundiais. Tais circunstâncias sugerem um 

distanciamento do poder do Estado (e do Direito) como autorregulador social, abrindo espaço 

para oligopólios e intermediários financeiros que acumulam exorbitâncias em dinheiro em 

detrimento das políticas de redistribuição de renda para as famílias e as empresas. Faria (2010) 
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explica, no mesmo sentido de Roth (2010), que estas relações de dependência se formam a 

partir de dois movimentos opostos, o da globalização e o da fragmentação sociocultural: 

 

O da globalização ou integração econômica, alimentado pelos interesses 

políticos, comerciais e econômico-financeiros dos oligopólios, dos grandes 

bancos e de alguns poucos governos nacionais; e o da balcanização ou 

fragmentação sociocultural, uma vez que a globalização é um processo de 

decisões privadas e públicas tomadas na forma de sucessivos e inacabados 

desafios e ajustes, gerando intensas transformações cujas origens e 

consequências são extremamente complexas, por causa de suas múltiplas 

dimensões não econômicas (FARIA, 2010, p.133-134, grifos do autor). 

 

Do exposto até aqui, entende-se que o modelo ideal de economia do quadro 10 não 

condiz com a realidade, e os motivos pelos quais isso acontece, ilustrados no quadro 11, são: o 

endividamento das famílias e empresas; a ausência de redistribuição de renda do Estado (em 

educação, segurança, saúde e transportes, por exemplo); o enriquecimento dos intermediários 

financeiros (monopólios e oligopólios de bancos e corporações), aumentando o déficit do 

Estado e a pobreza; a falta de engajamento dos economistas com outras áreas do conhecimento, 

tornando a visão estreita; a complexidade instaurada pela globalização; e, a fragilidade social e 

cultural.  

Apesar deste contingente de problemas promover a ineficiência do modelo econômico 

contemporâneo, há outras circunstâncias não consideradas, que afetam diretamente a política, 

a economia e a legitimidade do Estado enquanto zelador dos cidadãos. Estes problemas são de 

ordem sistêmica e dizem respeito ao meio ambiente, educação, valores e percepção humana, 

esta última, enraizada pelos modelos econômicos clássicos onde prepondera o pensamento 

cartesiano e fragmentário.  

De início, Capra e Luisi (2014, p. 76) aduzem que a ascensão do capitalismo tem estreita 

relação com a Reforma Protestante, eis que a “ética do trabalho” abnegado era uma virtude, na 

teoria de Max Weber, e estes valores forneceram o impulso para o “rápido desenvolvimento do 

capitalismo”.  

A partir das ideias newtonianas de equilíbrio e movimento, algumas teorias clássicas 

surgiram com Adam Smith e John Maynard Keynes e serviram de modelo econômico. De outro 

lado, estavam os reformadores, a exemplo de John Stuart Mill e Karl Marx. Destes modelos 

interessa saber a existência de duas teorias econômicas distintas que orientam a economia 

mundial: o Keynesianismo e o Neoliberalismo (MELO FILHO, 2020). 

O liberalismo, anterior ao neoliberalismo, baseava-se na ideia defendida por Adam 

Smith de que o capitalismo continha mecanismos racionais e eficientes de autorregulação das 
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condições socioeconômicas de uma sociedade. Dessa forma, o papel do Estado deveria se 

limitar a duas coisas: cumprir os contratos e garantir a propriedade privada. Com o conceito de 

laissez faire (mão invisível), Smith acreditava que o sistema poderia crescer de forma contínua 

e ilimitada, e a mão invisível do mercado guiaria o interesse dos empresários, produtores e 

consumidores para a realização pessoal através do “melhoramento harmonioso de todos” com 

a produção de mais riquezas individuais. Mas, o próprio Adam predisse o fim deste modelo, 

alegando que “o progresso econômico finalmente chegaria a um fim quando a riqueza das 

nações fosse estendida até os limites naturais do solo e do clima, mas acreditava que este ponto 

estivesse tão distante no futuro que era irrelevante para as teorias que propôs” (CAPRA; LUISI, 

2014, p. 78-79).  

Já John Maynard Keynes (origem do termo keynesianismo) postulou, em 1926, uma 

teoria que rompia a ideia do “deixai fazer” liberalista, afirmando que o Estado deveria interferir 

na sociedade, na economia e em quais áreas julgasse necessário. O modelo do Estado 

intervencionista (Welfare State) foi adotado por muitos países após o fim da Segunda Guerra 

Mundial para a recuperação do mundo no pós-guerra, já que a interferência estatal se mostrava 

essencial (MELO FILHO, 2020).  

Com a “grande depressão” em 1929, ficou claro que o liberalismo clássico não era capaz 

de garantir o pleno emprego, momento em que o presidente Franklin Delano Roosevelt, baseado 

nos princípios defendidos por Keynes, implementou o famoso plano “New Deal”, visando tirar 

o EUA da retração econômica (SCHMIDT, 2005, p.?). 

A partir dos anos 60, com a crise dos países centrais, ocasionada pela acumulação 

intensiva, regulação monopolista, guerra fria, tensões nucleares, corrida espacial, entre outros 

(no Brasil, a ditadura militar), o keynesianismo também foi questionado, pois os problemas da 

inflação e instabilidade econômica tornaram-se reais. Foi assim que nasceu um novo modelo 

de liberalismo: o neoliberalismo, o qual estabelecia certo limite ao Estado, que permitia 

investimentos da iniciativa privada. Não era um Estado ausente, como no liberalismo, mas um 

Estado “menor”, onde a classe empresarial cresceu muito (HARVEY, 2011).  

No Brasil, o neoliberalismo chegou com o governo de Fernando Collor de Mello, mas 

consolidou-se apenas na autoridade de Fernando Henrique Cardoso após a venda de empresas 

estatais (a exemplo da Vale do Rio Doce) para a iniciativa privada a “preço de banana” 

(ALONSO, 2019).  

Para o neoliberalismo, Estado e Mercado são formas de organizações antagônicas e 

irreconciliáveis, de modo que as garantias da liberdade econômica e política estariam 

ameaçadas pelo intervencionismo.  
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Contudo, Melo Filho (2020) assegura que a experiência econômica neoliberal, presente 

no sistema econômico atual, está ultrapassada e tende ao fracasso de maneira vasta, alcançando, 

além da economia, a política, a saúde, a educação, a assistência estatal, o meio ambiente, entre 

outros. A charge da figura 18 ilustra os argumentos: 

 

O neoliberalismo é uma experiência fracassada. No final de 2019, antes da 

Covid-19, os principais executivos das duzentas maiores corporações 

americanas [...] concordaram em que as premissas neoliberais estão erradas, 

causaram absurda concentração de renda que põe em risco o próprio 

capitalismo, e assim, devem ser revistas. Nos últimos quarenta anos, a 

concentração de renda triplicou, sem que isso trouxesse qualquer benefício 

para o conjunto da sociedade (MELO FILHO, 2020, p. 81). 

 

O neoliberalismo também acabou por internalizar na cultura mundial que tudo pode ser 

tratado como mercadoria, e a esse fenômeno Harvey (2011, p. 178) intitula por mercadificação, 

pois,  

 

presume a existência de direitos de propriedade sobre processos, coisas e 

relações sociais, supõe que se pode atribuir um preço a eles e negociá-los nos 

termos de um contrato legal. Há aí o pressuposto de que o mercado funciona 

como um guia apropriado - uma ética - para todas as ações humanas. 

 

Figura 18 - Neoliberalismo leva economia mundial pro buraco. 

 
Fonte: Esquivel (2012). 

 

Alega o autor que o “saldo geral das consequências ambientais da neoliberalização é 

quase, certamente negativo”, e que os esforços dos líderes em alavancar os índices do bem-

estar humano são controversos (apesar de sérios), pois “progridem” às custas das degradações 

ambientais, demonstrando a ganância em expandir o mercado de maneira ilimitada (HARVEY, 
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2011, 186). Nisto incluem os processos de privatização que agravam a exploração da 

biodiversidade e, consequentemente, a escassez de recursos financeiros da população: 

 

A insistência neoliberal na privatização dificulta estabelecer acordos globais 

sobre princípios de gerenciamento de florestas para proteger hábitats valiosos 

e a biodiversidade, particularmente nas florestas tropicais. Em países mais 

pobres com substanciais recursos florestais, a pressão para aumentar as 

exportações e permitir a posse e as concessões a estrangeiros significa que até 

as proteções mínimas das florestas são retiradas. [...] Como o método 

favorecido são as queimadas, as populações camponesas sem-terra e as 

madeireiras podem juntas destruir imensos recursos florestais num curtíssimo 

espaço de tempo, como vem ocorrendo no Brasil (HARVEY, 2011, p. 188). 

 

Apesar do keynesianismo ter sido questionado nos anos 60, sobreviveu até hoje e 

tornou-se a principal corrente econômica associada ao neoliberalismo. Capra e Luisi (2014) 

explicam que tal permanência decorre da continuidade do pensamento cartesiano na cultura, 

valores e pensamentos humanos, que leciona mecanismos ultrapassados de resolução dos 

problemas do mundo – os quais, são, inevitavelmente, sistêmicos, como demostra a figura 19, 

adiante:  

 

Ele [modelo keynesiano] concentra na economia doméstica, dissociando-a das 

redes econômicas globais da atualidade; ele também negligencia o esmagador 

poder político das corporações globais da atualidade, não presta atenção nas 

condições políticas e ignora os custos sociais e ambientais das atividades 

econômicas (CAPRA; LUISI, 2014, p. 84).  

 

Havery (2011) complementa a opinião dos autores ao dizer que se recusa a aceitar um 

modelo econômico como o neoliberalismo, que mantém a valorização do capital sob a ilusão 

de um crescimento econômico ilimitado, em detrimento da qualidade dos recursos naturais e 

do bem-estar da vida em toda as suas formas:  

 

Não posso convencer ninguém por meio de argumentos filosóficos de que o 

regime neoliberal de direitos seja injusto. Mas é muito fácil fazer objeção a 

ele: aceitá-lo equivale a aceitar que a única alternativa é viver sob um 

regime de interminável acumulação do capital e de crescimento 

econômico quaisquer que sejam as conseqüências sociais, ecológicas ou 

políticas. Reciprocamente, a interminável acumulação do capital implica o 

que o regime neoliberal de direitos tem de ser geograficamente estendido a 

todo o globo, se necessário por meio da violência (como no Chile e no Iraque), 

de práticas imperialistas (como as da Organização Mundial de Comércio, do 

FMI e do Banco Mundial) ou da acumulação primitiva (como na China e na 

Rússia) (HARVEY, 2011, p. 195, grifo nosso). 
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Figura 19 - Interconexão dos problemas do mundo. 

 
Fonte: Capra e Luisi (2014, p. 450). 

 



109 

 

A ilusão do crescimento ilimitado é a suposição mais comum, de acordo com Capra e 

Luisi (2014, p. 85), entre os economistas, os governos, o mundo corporativo e o acadêmico, 

pois mantêm o desejo de consumir mais e mais bens supérfluos, confundidos com 

“necessidade”, sob influência de argumentos disseminados pelas redes sociais e midiáticas: 

“Uma vez que as necessidades humanas são finitas, mas a ganância humana não o é, o 

crescimento econômico pode ser geralmente mantido por meio da criação artificial de 

necessidades, para isso lançando-se mão da propaganda”. 

A economia contemporânea é uma mistura das teorias neoclássicas (neoliberalismo e 

keynesianismo) cuja postura é continuamente cartesiana e reducionista, negligenciando a 

interdependência que há com outras esferas da vida, já que a economia é apenas um dos sistemas 

da sociedade. 

A riqueza de um país é atualmente calculada pelo seu PIB (Produto Interno Bruto), um 

indicador que soma todas as atividades econômicas associadas a valores monetários, enquanto 

ignora aspectos não monetários que o influenciam. Certamente, este cálculo fragmentário é 

falho. Quais outros fatores influenciam, então, na riqueza de um país, que não as atividades 

econômicas dela provenientes?  

Um deles é esgotamento dos recursos naturais, especificamente de combustíveis fósseis 

como o petróleo, que causaria um colapso na segurança alimentar (e na economia!), já que o 

mercado de produção de grãos prioriza o mercado de combustíveis em detrimento da 

alimentação. É como dizer: “devemos usar os grãos para abastecer os carros ou para alimentar 

as pessoas?”, e ele responde: “vamos abastecer os carros”. Por sua vez, a escassez destes grãos 

para o mercado alimentício ocasiona o aumento dos preços nos supermercados, e 

consequentemente, a fome, ocasionando, por consequência, pobreza, violência nas cidades, 

desordem, terrorismos, a crescente de refugiados climáticos, e por aí em diante, situações 

incontroláveis pelo Estado de Direito - que já não consegue garantir a segurança de seus 

cidadãos.  

Veja a análise sistêmica da economia associada aos problemas do mundo feita por Capra 

e Luisi, que citam as situações que tendem ao esgotamento dos recursos naturais da Terra, a 

extinção em massa de espécies, e dos ciclos ecológicos a que pertencem, formando lacunas com 

perdas inestimáveis para a biosfera, a exemplo da polinização, purificação das águas, controle 

de enchentes e erosão dos solos, entre outros (BOFF, 2016, p. 30), fatores que agravam as crises 

do sistema de capital neoclássico:  
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Todos os nossos problemas ambientais são ameaças à nossa segurança 

alimentar – escassez de água, erosão do solo, colapsos na pesca industrial, 

eventos climáticos extremos, e, mais recentemente, o aumento dos preços 

dos alimentos por causa do aumento dos custos da energia e também por 

causa da intensificação do desvio de grãos para serem utilizados como 

biocombustível. Além disso, o aumento do consumo de combustível acelera 

o aquecimento global, que resulta em perdas de colheitas em ondas de calor, 

e em perdas de geleiras que alimentam rios essenciais para a irrigação. Quando 

pensamos sistematicamente e compreendemos como todos esses processos 

são inter-relacionados, percebemos que o veículo que dirigimos, e outras 

opções de consumo que fazemos, exercem grande impacto sobre o 

suprimento de alimentos para grandes populações em outras partes do mundo. 

[...] Essa ameaça de inanição ocorre em âmbito mundial e [...] se manifestam, 

em particular, pela desintegração da lei e da ordem pública e pelo aumento 

do número de conflitos civis (CAPRA; LUISI, 2014, p. 452, grifo nosso). 

 

Parece que a solução destes complexos problemas do mundo consiste no desafio de 

mudar o sistema econômico fundamentado no crescimento ilimitado, para outro 

ecologicamente sustentável, por isso, “um dos fatos que mais opõem a economia à ecologia é 

que os ecossistemas da natureza são cíclicos, ao passo que nossos sistemas industriais são 

lineares” (CAPRA, 2005, p. 242). 

É necessário compreender que a prática econômica linear ocasiona um fluxo constante 

de rejeitos e resíduos sólidos que não são incorporados novamente à cadeia alimentar pelos 

ciclos de feedback dos ecossistemas (item 3.4), pelo contrário, os seres humanos transformam 

a matéria prima natural em bens de consumo que serão jogados no lixo.  

“O sistema institucional mecanicista incorpora um conflito entre o pensamento linear e 

os processos de produção capitalista, por um lado, e os padrões não lineares da biosfera, por 

outro – as redes e os ciclos ecológicos que constituem a rede da vida” (CAPRA; MATTEI, 

2018, p. 245). 

Por isso, Capra expõe a ideia de que “os resíduos são alimentos”, e que empresas 

sustentáveis deveriam incorporar o conceito de que “os subprodutos gerados no processo de 

manufatura, devem, em algum momento, servir para nutrir outra coisa” (CAPRA, 2005, p. 242). 

O autor demonstra como se daria este formato de ecologia das empresas, a partir de uma fazenda 

de café colombiana, que tornou possível o agrupamento ecológico de forma circular, gerando 

baixo custo e várias fontes de renda às famílias:  
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Figura 20 - Fazenda de café na Colômbia com agrupamento ecológico. 

 
Fonte: Capra (2005, p. 244). 

 

Quanto aos resíduos sólidos, o autor expõe a ideia formulada pelos projetistas Michael 

Braungart e William McDonough sobre ciclos técnicos, em que a maior parte das embalagens, 

que produzem o expresso volume de lixo não reaproveitado, deverão ser compostos de 

nutrientes biológicos para que sejam biodegradáveis, afinal de contas, não faz sentido que um 

frasco de xampo permaneça na Terra por mais tempo que o própria vida do ser humano que o 

utilizou. A estimativa de Capra sobre esta economia de serviço e fluxo, é que os futuros 

produtos de maior sucesso serão os que forem capazes de serem facilmente desmontados, para 

que haja a redistribuição e reaproveitamento da matéria prima:  

 

Quando isso acontecer, a oferta de trabalho (para a desmontagem, a separação 

e a reciclagem) vai aumentar e a quantidade de resíduos vai diminuir. Assim, 

a economia de serviço e fluxos se apoia menos sobre o uso de recursos 

naturais, que são escassos, e mais sobre o uso de recursos humanos, que são 

abundantes (CAPRA, 2005, p. 250). 

 

A mudança de crescimento quantitativo (ilimitado) para o qualitativo (sistêmico) exigirá 

mudanças para além dos níveis sociais e econômicos. E é este o ponto chave da teoria de Capra, 

em todas as suas obras: trazer a responsabilidade para cada ser humano desenvolver a própria 

intelectualidade acerca do funcionamento da vida de maneira sistêmica. Significa desapegar do 

materialismo condicionado culturalmente, e encontrar satisfação nas relações humanas e na 
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comunidade, a partir de um sentido de pertencimento à Terra.  

 

Já ficou perfeitamente claro que entender os princípios ecológicos 

fundamentais e viver de acordo com eles é crucial para nossa sobrevivência 

no planeta. Também, não cabe dúvida nenhuma de que o capitalismo não 

admite uma transformação que requer, necessariamente, mais 

compartilhamento e menos consumo uma situação só pode ocorrer em 

comunidades em que todos os membros compartilhem dos mesmos ideais. A 

concepção de um mundo tão novo assim requer nada menos que uma 

revolução cultural capaz de transformar a cultura, tirando o indivíduo 

extrativista do lugar central e introduzindo aí a comunidade generativa 

(CAPRA; MATTEI, 2018, p. 247). 

 

É evidente que o primeiro passo às soluções dos problemas que são sistêmicos seja o 

entendimento de como a natureza sustenta a vida, que durante bilhões de anos desenvolveu 

princípios de auto-organização para manter a rede da vida. Estes e outros fundamentos do 

pensamento sistêmico à alfabetização ecológica serão estudados a seguir. 

 

3.4 A sustentação da teia da vida a partir da ecologia essencial às soluções 

dos problemas complexos 

 

Capra acredita que os problemas da humanidade e suas consequências têm a mesma 

origem e são facetas diferentes de uma só crise: a crise de percepção, inflacionada pelo 

pensamento racional/científico: 

 

Quer falemos de câncer, criminalidade, poluição, energia nuclear, inflação ou 

escassez de energia, a dinâmica subjacente a esses problemas é a mesma. Um 

sinal impressionante do nosso tempo é o fato de as pessoas que se presume 

serem especialistas em vários campos já não estarem capacitadas a lidar com 

os problemas que surgem em suas respectivas áreas de especialização 

(CAPRA, 2006b, p. 24).  

 

A crise de percepção está justamente no fato de que as pessoas, no geral, desvalorizaram 

o pensamento intuitivo. Pararam de questionar ou se importar com questões filosóficas da 

própria existência, aceitando todas os formatos pelos quais o sistema social se desenrola, 

mesmo sendo eles insatisfatórios ou contrários ao que lhe seria desejado. A percepção faz parte 

dos processos cognitivos, os quais são diretamente influenciados pelo meio ambiente que cerca 

cada indivíduo. Este fator, somado ao patrimônio genético, estilo de vida e escolha de 

pensamentos e ações, constrói a personalidade única de cada ser (TELLES JÚNIOR, 2003).  

Contudo, as únicas soluções viáveis para o enlace do pensamento sistêmico e das 
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atitudes em favor do equilíbrio “razão/intuição” são as práticas sustentáveis. Na obra já citada 

“A visão sistêmica da vida” de 2014, Capra, em coautoria com Pier Luigi Luisi, tratou de 

compilar as ideias centrais dos livros anteriores. Resgatou, principalmente, aspectos da 

dimensão ecológica da vida para as soluções dos problemas complexos deste século e dos 

futuros, como será compreendido a partir de agora. 

Capra e Luisi (2014, p. 423) afirmam que a vida acontece por meio de relações, padrões 

e contexto, conceitos que resultaram de contínuos avanços do ramo da ecologia a partir dos 

anos de 1920, com a “contribuição dos biólogos organísmicos, psicólogos da Gestalt e outros 

dos primeiros pensadores sistêmicos”. 

Ecologia, do grego oikos (lar), sugere o estudo do “Lar Terrestre”, ou seja, “das relações 

entre os membros [deste lar] – plantas, animais, microrganismos – e seu ambiente natural, vivo 

e não vivo”. Os autores explicam que o que mantém estes membros unidos é o ecossistema, que 

interage com sistemas não vivos ou abióticos (ar, minerais, água, luz solar, entre outros), e vivos 

ou bióticos (os próprios membros). Dessa forma, a ecologia é uma ciência multidisciplinar, uma 

vez que aborda fundamentos não apenas da biologia, mas da geologia, química, física, e tantos 

outros. Além disso, com a atividade humana afetando a biosfera terrestre, novos temas foram 

acrescentados ao campo da ecologia, incluindo a “agricultura, a economia, o planejamento 

industrial e a política”. Torna-se importante construir comunidades sustentáveis, aprender as 

lições que os ecossistemas (comunidade de plantas, animais e microrganismos) têm a ensinar, 

já que são eles que vem “sustentando a vida durante bilhões de anos” (CAPRA; LUISI, 2014, 

p. 422).  

Inicialmente, as comunidades ecológicas eram concebidas como redes de organismos 

que faziam parte de uma cadeia alimentar, momento que surgiram conceitos de ciclos 

alimentares e teias alimentares, respectivamente. Mas, a partir deles, entendeu-se que havia um 

“padrão básico de organização de todos os sistemas vivos” com o reconhecimento de que os 

ecossistemas “formam estruturas multiniveladas de sistemas dentro de outros sistemas” para 

além de redes, unicamente, alimentares (CAPRA; LUISI, 2014, p. 423-425). Isto é, os 

ecossistemas podem ser pequenos como os existentes em uma árvore em decomposição, ou 

grandes como um oceano. A não linearidade, ilustrada na figura abaixo, representa a essência 

do pensamento sistêmico, aparecendo como símbolo, também, nas mídias sociais de Capra: a 

espiral com multiníveis, uns dentro dos outros.  

 

 

 

 



114 

 

Figura 21 - Espiral de padrão geométrico fractal. 

 
Fonte: Elísios (2019). 

 

 A fim de fundamentar a interrelação dos ecossistemas como um conjunto planetário 

autorregulador, os autores citam a teoria de Gaia com ênfase, cuja construção científica deu-se 

pelo químico atmosférico James Lovelock (em parceria de pesquisas com o microbiologista 

Lynn Margulis), originando a “hipótese de Gaia” – nome que prestigia a mitologia em honra a 

deusa grega da Terra.  

Diz a hipótese, que os ciclos de feedback que ligam os sistemas vivos e não vivos são 

capazes de regular o clima da Terra, a salinidade dos oceanos e outras condições planetárias, 

uma vez que a Terra não é um planeta morto, mas um sistema complexo “abrangendo toda a 

vida e todo o seu ambiente estreitamente acoplado de modo a formar uma entidade 

autorreguladora” (LOVELOCK, 2006, p. 12). Para o sistema Gaia, o planeta é realmente vivo, 

e apresenta três níveis de organização: 1) auto-organização, 2) autopoiese, e 3) cognição 

(CAPRA; LUISI, 2014, p. 210, grifo nosso). 

A auto-organização significa a capacidade do sistema implicar na organização 

estruturada, graças às regras internas do sistema, elencada pela teoria das estruturas dissipativas 

de Ilya Prigogine (COSTA; CUNHA; GHEDIN, 2009).  

Desta teoria, basta a noção de que o Universo está em constante evolução, e nele existem 

sistemas complexos que impõem uma ruptura às descrições estatísticas e deterministas da 

realidade. Assim, as leis naturais não tratam de certezas, mas sim de possibilidades. É isso que 

propõe o indeterminismo das estruturas dissipativas, a partir do não-equilíbrio, mas do não-

equilíbrio natural que organiza a si mesmo. Diz Massoni (2008, n.p.) que:  
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Estruturas dissipativas são próprias de processos irreversíveis e revelam que 

ocorre a criação de ordem longe do equilíbrio termodinâmico. Fenômenos 

caóticos ou irreversíveis não se reduzem a um aumento de “desordem”, como 

se pensa comumente, mas, ao contrário, têm um importante papel construtivo. 

 

Para Prigogine, as escolhas, as possibilidades e a incerteza, são ao mesmo tempo uma 

“propriedade do universo e próprias da existência humana. Elas abrem novas perspectivas para 

a ciência e uma nova racionalidade, aonde verdade científica não mais é sinônimo de certo ou 

determinado e aonde o incerto e o indeterminado” assinalam a marca deste tempo, abrindo 

passagem para a evolução e a mudança, de forma auto-organizada (MASSSONI, 2008, n.p.). 

No segundo nível de organização está a autopoiese, quando a “auto-organização é tal 

que pode regenerar a partir de dentro todos os próprios componentes”. Os biólogos chilenos da 

Escola de Santiago, Humberto Maturana e Francisco Varela (o primeiro, cientista sênior; o 

segundo, aluno, que se tornou parceiro de pesquisa), na década de 1970, buscavam responder à 

pergunta ambiciosa “o que é vida?” e dela derivaram as caraterísticas de autopoiese. 

Autopoiese (do grego auto = eu; poiesis = poesia) significa “fazer a si mesmo”. Os 

biólogos escreveram-na a partir da análise da biologia celular, afinal, a vida sempre se 

desenvolveu junto da evolução de células, por isso interessa compreender seu funcionamento. 

De acordo com os autores: 

 

Quando falamos de seres vivos, já estamos pressupondo algo em comum entre 

eles - de outro modo, não os incluiríamos na mesma classe que designamos 

com o nome “vivos”. O que não foi respondido, todavia é: “Qual é a 

organização que os define como classe?” Nossa proposta é que os seres vivos 

se caracterizam por, literalmente, produzirem-se continuamente a si 

mesmos - o que indicamos ao chamarmos a organização que os define de 

organização autopoiética (MATURANA; VARELA 1995, p. 84-85, grifo 

nosso). 

 

Coats (1992, p. 355) explica que os conceitos de estruturas dissipativas e autopoiese 

unem as ciências:  

Uma característica significativa dos sistemas de autopoeisis e das estruturas 

dissipativas é o fato de que eles são encontrados nos mundos físico e biológico 

tanto quanto na esfera social, transcendendo assim a infindável discussão 

acerca das semelhanças e diferenças entre as chamadas ciências “naturais” (ou 

físicas) e sociais (ou “humanas”). 

 

A primeira característica de um sistema autopoiético é a automanutenção, momento em 

que as células se auto regeneram sem perder a identidade, ou seja, apesar de realizar inúmeras 

reações químicas em seu interior, responsáveis pelos processos de síntese e degradação dos 

nutrientes, permitindo o crescimento e reprodução, “uma célula de fermento continua sendo 
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uma célula de fermento”, sua essência permanece (CAPRA; LUISI, 2014, p. 171).   

Maturana e Varela (1995, p. 85) explicam, que “os componentes moleculares de uma 

unidade autopoiética celular devem estar dinamicamente relacionados numa continua rede de 

interações. Hoje conhecemos muitas das transformações químicas concretas dessa rede [pelo] 

termo coletivo de metabolismo celular”. Querem dizer: tal individualização dá-se pela presença 

da membrana plasmática, que “separa” o espaço interno da célula de seu exterior – mesmo que 

o ambiente exterior faça parte da sua sobrevivência através das trocas de energia (respiração, 

excreção, etc.). Contudo, as membranas plasmáticas celulares desempenham um papel muito 

mais rico e diversificado do que uma simples linha de demarcação:  

 

[...] o interior da célula contém uma intrincada arquitetura, composta de 

grandes blocos moleculares, através dos quais transitam múltiplas espécies 

orgânicas em continua mutação [...]. Essa arquitetura interior e a dinâmica 

celular são, como já frisamos, faces de um mesmo fenômeno de autoprodução. 

Por exemplo, dentro das células há organelas especializadas como as 

mitocôndrias, em cujas paredes se situam, em seqüênclas espaciais precisas, 

enzimas que se comportam como verdadeiras cadeias transportadoras de 

elétrons sobre sua membrana, processo que constitui a base da respiração 

celular (MATURANA; VARELA 1995, p. 89, grifo nosso) 

 

Veja a ilustração a seguir: 

 

Figura 22 - Esquematização do metabolismo da célula. 

 
Fonte: Capra e Luisi (2014, p. 172). 

 

A imagem demonstra o funcionamento de uma célula. Nota-se que há uma fronteira 

entorno do círculo interno (membrana plasmática, representada pela circunferência de traços 

verticais) que é criada pela própria rede interna de reações, a fim de evitar que seu “conteúdo” 
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se dissipe. Há interações com o ambiente externo, pela troca de nutrientes, com a alimentação 

ou a respiração, embora todo o material “perdido” seja gerado novamente pelo maquinário 

interno. A célula não precisa de informações vindas “de fora” para ser quem é, mas depende de 

substâncias externas para sobreviver: “Desse modo, a célula (e, por inferência, a vida) pode ser 

considerada como uma fábrica que se ocupa com a automanutenção”. Assim, a autopoiese 

explica que a “vida é como uma fábrica que constrói a si mesma a partir de dentro” (CAPRA; 

LUISI, 2014, p. 172-173).  

De fato, isso demonstra que a vida é uma propriedade emergente, que se desenvolve e 

está continuamente em automanutenção, e isto só se torna possível quando todas as peças 

(reações químicas, proteínas, membranas, organelas, entre outros) estão funcionando juntas. 

Não há como compreendê-las de maneira isolada, pois assim todo o sistema perderia em si 

mesmo a razão de ser. Todos os componentes existem em razão uns dos outros.  

Um exemplo de sistema autopoiético é o coração humano. Ele é capaz de se 

autossustentar, bater por meio de vários processos que se regeneram dentro das próprias 

fronteiras. Por outro lado, dentro do coração, há outros sistemas de unidades autopoiéticas 

menores, até se chegar as menores células (como na espiral da figura 21, onde um sistema 

implica dentro de outro). O próprio ser humano também pode ser considerado autopoiético por 

manter sua individualidade e automanutenção internas apesar do ambiente externo.  

Assim, a resposta à pergunta inicial dos biólogos sobre “o que é vida”, é respondida ao 

compreenderem a organização autopoiética comum a todos os ecossistemas da biosfera 

terrestre. A vida, a partir da visão sistêmica pode ser considerada como “um sistema de sistemas 

autopoiéticos interligados” (CAPRA; LUISI, 2014, p. 175). Completam os autores chilenos 

sobre esta teoria, que: 

 

[...] los sistemas distinguimos como seres vivos en el ámbito de lo biológico, 

son sistemas autopoiéticos moleculares, y que lo hacemos mostrando que 

todos los fenómenos biológicos resultan em el operar de los sistemas 

autopoiéticos moleculares, o de las contingencias históricas de su operar como 

tales y que, por lo tanto, ser vivo y sistema autopoiético molecular son lo 

mismo21 (MATURANA; VARELA, 1998, p. 18).  

 

E com relação a dimensão social da vida, a concepção de autopoiese se aplica? Capra e 

Luisi (2014, p. 378) aduzem que a “extensão da visão sistêmica da vida para a realidade social 

 
21 “os sistemas que distinguimos como seres vivos na esfera biológica são sistemas autopoiéticos moleculares, e o 

fazemos mostrando que todos os fenômenos biológicos resultam da operação de sistemas autopoiéticos 

moleculares, ou das contingências históricas de sua operação como tais, e que, portanto, ser vivo e sistema 

autopoiético molecular são o mesmo” (MATURANA; VARELA, 1998, p. 18, tradução nossa). 
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baseia-se na suposição de que há uma unidade fundamental para a vida, que diferentes sistemas 

vivos exibem padrões de organizações semelhantes”. Isso quer dizer que as redes sociais são 

redes de comunicação de linguagem simbólica com restrições culturais, relações de poder, e 

assim por diante. O padrão em rede é um dos padrões básicos de organização em todos os 

sistemas vivos. “Em todos os níveis da vida – desde as redes metabólicas de células até os ciclos 

alimentares dos ecossistemas – os componentes e processos de sistemas vivos estão interligados 

como redes” (CAPRA; LUISI, 2014, p. 378). Portanto, estender a compreensão sistêmica da 

vida ao domínio social significa aplicar o conhecimento dos padrões e princípios de organização 

básicos das redes vivas à realidade social, apesar de diferir do funcionamento de uma célula:  

 

Embora o comportamento no domínio físico seja governado pelas leis de 

causa e efeito, as chamadas “leis da natureza”, o comportamento do domínio 

social é governado por regras geradas pelo sistema social, que são muitas 

vezes codificadas em lei. A diferença crucial é que as regras sociais podem 

ser quebradas, mas as leis naturais não podem. Os seres humanos podem 

escolher se eles aceitam ou não obedecer a uma regra social, e em que 

condições, mas as moléculas não podem escolher se elas devem ou não 

interagir (CAPRA; LUISI, 2014, p. 380). 

 

Foi nesse sentido que Nicklas Luhmann desenvolveu o conceito de autopoiese social, a 

partir do entendimento de que a sociedade é sustentada pelas redes de comunicação, de 

importância vital para a evolução da sociedade. O desenvolvimento da civilização humana 

dependeu de sua capacidade de adaptação às adversidades que o clima e o meio natural 

apresentavam, por isso a diferenciação da espécie humana das demais espécies vai além das 

funções genéticas, dá-se pela capacidade de criar instrumentos de superação das “dificuldades 

adaptativas e de estabelecer as relações entre os seus pares por meio da comunicação”, que foi 

sendo aperfeiçoada tão logo novas necessidades surgiram do longo desse processo: “A 

consciência é a base dessa diferença, sendo que toda comunicação está acoplada 

estruturalmente à consciência” (ROCHA; WEYERMÜLLER, 2012, p. 235). 

De acordo com Luhmann, à comunicação é atribuído o papel de reprodução do sistema 

social: 

 

[...] a comunicação tem todas as propriedades necessárias para se constituir 

no princípio da autopoiesis dos sistemas sociais: ela é uma operação 

genuinamente social (e a única, enquanto tal), porque pressupõe o concurso 

de um grande número de sistemas da consciência, embora, precisamente por 

isso, enquanto unidade, ela não possa ser imputada a nenhuma consciência 

isolada (LUHMANN, 2010, p. 293, grifo nosso). 

 

Diante da relevância da comunicação como fenômeno social, é possível perceber a 
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importância do Direito pela perspectiva sistêmica e autopoiética escrita por Luhmann (1992, p. 

40), em que “el análisis social se ocupa únicamente de la comunicación. Comunicación y no 

otra cosa es la operación con la que la sociedad como sistema social se produce y reproduce 

autopoiéticamente22”. 

O autor desenvolve a teoria procurando uma comunicação que permita ao Direito 

acessar novos problemas, dentre eles a “complexidade que envolve a temática ambiental” 

quando a dogmática tradicional não possui os meios adequados/adaptados, para enfrentá-la 

(ROCHA E WEYERMÜLLER, 2012, p. 237-238). Destaca-se que a realidade atual, dotada de 

mecanismos sofisticados em tecnologia de comunicação virtual e à distância, provavelmente 

não existiriam sem que a comunicação não fosse reforçada pela sociedade globalizada, em que 

o desenvolvimento destes equipamentos de diálogos de massa permite velocidades 

extraordinárias de informações. Em contrapartida, a própria globalização fica à mercê desta 

eficiência e disponibilidade (GIDDENS, 2000, p. 23). 

A fim de compreender a relação da globalização com a teoria da comunicação 

autopoiética de Luhmann - que origina-se da noção autopoiética da biologia celular de 

Maturana e Varela, e por sua vez, estende-se ao pensamento sistêmico de Capra - é preciso 

compreender brevemente a improbabilidade da comunicação intersistêmica no intuito de traçar 

da aplicabilidade desta perspectiva às questões ambientais. 

Para Luhmann, a teoria da comunicação se baseia na improbabilidade, pois não há como 

saber o que a consciência de outra pessoa interpretou daquela interação (em virtude do 

isolamento da consciência de cada indivíduo). Tal isolamento restringe o entendimento 

contextual. Além disso, “as pessoas têm interesses diferentes em relação ao que pode ser 

comunicado em situações distintas”, e podem não aceitar o que foi comunicado, não atingindo-

se o resultado almejado, de forma que o “resultado desejado pelo emissor da comunicação 

depende da forma como o receptor irá orientar seu próprio comportamento”. Assim, a aceitação 

fica dependente de “juízos pessoais baseados em complexos e múltiplos contextos que sofrem 

diversas influências”, situação que ao invés de promover a pluralidade de ideias, poderá criar 

insegurança e limitações ao que se quer comunicar (ROCHA, WEYERMÜLLER, 2012, p. 239; 

MELO JÚNIOR, 2013). 

A improbabilidade da comunicação intersistêmica atua no Direito quando a 

comunicação não é interpretada nem aceita na troca de informações entre os sistemas 

 
22 “[...] a análise social se ocupa unicamente da comunicação. Comunicação e não outra coisa é a operação com a 

qual a sociedade como sistema social se produz e reproduz autopoiéticamente” (LUHMANN,1992, p. 40, tradução 

nossa). 
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(LUHMANN, 2010). Por exemplo, as leis seguem a noção do que é legal/ilegal, e a economia 

baseia-se no lucro/não lucro. Esta “racionalidade específica é comunicada de um sistema para 

outro sistema que, por sua vez, não o reconhece, demonstrando ser impraticável uma 

comunicação direta entre os sistemas que são operativamente fechados”. Significa que “a 

observação da realidade e a comunicação entre os sistemas do Direito e da Economia que 

precisariam produzir efeitos capazes de promover a proteção dos recursos naturais sem 

necessariamente impedir o desenvolvimento”, não ocorre na prática, por conta da falha na 

comunicação entre os sistemas e pelo fato de um não compreender/aceitar o que foi informado 

ao outro, ou seja, os sistemas “Direito” e “Economia” possuem critérios de reconhecimento de 

comunicação diferentes (ROCHA; WEYERMÜLLER, 2012, p. 293). Os autores consideram, 

por fim, que as dificuldades em comunicar uma informação ambientalmente relevante acaba 

tornando-se nada mais que ruídos incompreensíveis, demonstrando evidente prejuízo ao 

Direito, o qual “operando com instrumentos e racionalidade [...] [pretende] apenas a aplicação 

de comandos sem considerar a complexidade e a policontextualidade características da 

sociedade globalizada produtora de riscos ambientais, não é outra coisa a não ser ruído”. 

A autopoiese social, no entendimento de Luhmann, significa que há uma “membrana 

plasmática” no seio social que não é física ou palpável como na biologia. A fronteira entre o 

ambiente interior da comunicação, que reproduz a si mesmo, e o exterior, acontece pelo 

significado que os indivíduos traçam quando adquirem “identidades como membros da rede 

social, e dessa maneira a rede gera a sua própria fronteira” a partir de valores, crenças e culturas 

mantidas e negociadas por expectativas de confiança e lealdade comunicada entre os sistemas 

(CAPRA, 2005, p. 95). Melhor dizendo: “Como as comunicações recorrem a múltiplos ciclos 

de feedback, elas produzem um sistema compartilhado de crenças, explicações e valores – um 

contexto comum de significado – que é continuamente sustentado por mais comunicações” 

(CAPRA; LUISI, 2014, p. 381). 

Por fim, o terceiro nível de organização da hipótese de Gaia ocorre com cognição e 

apresenta-se associada à autopoiese. Este nível baseia-se na teoria da cognição de Santiago, em 

que a cognição está associada à consciência e ao cérebro, mas transcende-os por ser um 

fenômeno mais amplo: “a consciência é um tipo especial de processo cognitivo que surge 

quando a cognição alcança certo nível de complexidade” (CAPRA, 2005, p. 54). 

Ela manifesta-se em três graus. O primeiro surge com as experiências básicas que os 

seres humanos têm, como sensações e emoções; o segundo envolve a autoconsciência, a noção 

de si mesmo junto da linguagem e do ser que pensa/reflete; o terceiro e último grau, Capra 

(2005, p. 54-55) intitula como “consciência reflexiva”, pois implica na elaboração de imagens 
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mentais, crenças, estratégias e objetivos desenvolvidos pelos indivíduos, em um nível de 

abstração capaz de constituir ideias que se estendem ao “mundo social da cultura e dos 

relacionamentos organizados”. Por isso: 

 

A comunicação [...] não é fundamentalmente uma transmissão de 

informações, mas sim, é uma coordenação de comportamentos entre 

organismos vivos. [...] A linguagem surge quando e alcançado um nível de 

abstração em que há comunicação simbólica. Isso significa que nós usamos 

símbolos – palavras, gestos e outros sinais – como ferramentas efetivas para a 

coordenação mútua de nossas ações. [...] A capacidade para formar imagens 

mentais revela-se como uma característica fundamental da consciência 

reflexiva (CAPRA; LUISI, 2014, p. 336). 

 

Para que Gaia seja considerada um planeta vivo, é necessário desenvolver processos que 

conectam os três elementos estudados: auto-organização, autopoiese e cognição. Isto mostra 

que mente e matéria fazem parte dos complexos fenômenos da vida e não devem pertencer a 

categorias separadas (como a divisão cartesiana afirmou), por representarem aspectos 

complementares da existência em todos os níveis de ecossistema, desde uma simples célula até 

a biosfera planetária. Eis a Terra demonstrada como um sistema vivo! 

 

3.4.1 Alfabetização ecológica  

 

Capra trata da alfabetização ecológica a partir de um conceito mais profundo de 

sustentabilidade. De início, cabe salientar que ele não concorda com as atribuições dadas ao 

termo “desenvolvimento sustentável”, pois “satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras” não é suficiente, são meras exortações morais 

que, normalmente, ocasionam confusão acerca de seu significado, não informando como os 

humanos deveriam agir para construir tal sociedade sustentável (WORLD COMMISSION ON 

ENVIROMENTAL AND DEVELOPMENT, 1987; CAPRA, LUISI, 2014, p. 435).  

Os autores refletem sobre a sobrevivência e futuro da humanidade diante da situação 

calamitosa da sustentação da teia da vida, dizendo:  

 

A preocupação com o meio ambiente não é mais uma das muitas “questões 

isoladas”. É o contexto de todas as outras coisas – nossas vidas, nossos 

negócios, nossa política. O grande desafio do nosso tempo é o de construir e 

nutrir comunidades e sociedades sustentáveis. Por isso, transmitir uma 

compreensão clara sobre sustentabilidade transformou-se em um papel crítico 

da ecologia (CAPRA; LUISI, 2014 p. 434).  

 

A transdisciplinaridade, como evolução do pensamento cartesiano/mecanicista para o 
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pensamento sistêmico, é um dos caminhos encontrados na alfabetização ecológica (ou educação 

ecoalfabetizadora). Para ser ecologicamente alfabetizada, “uma pessoa precisa ter no mínimo 

conhecimentos básicos de ecologia, de ecologia humana e dos conceitos de 

sustentabilidade, bem como os meios necessários para a solução de problemas” (CAPRA, 

2006a, p. 11, grifo nosso). Gadotti é sábio ao complementar que o cerne dos problemas 

ambientais se origina na forma como a educação é transmitida: 

 

[a] transdisciplinaridade representa uma ruptura com o modo linear de ler o 

mundo, uma forma de articulação dos saberes [...]. Os problemas atuais, 

inclusive os problemas ecológicos, são provocados pela nossa maneira de 

viver, e a nossa maneira de viver é inculcada pela escola, pelo que ela 

seleciona ou não, pelos valores que transmite, pelos currículos, pelos livros 

didáticos (GADOTTI, 2000, p. 42, grifo nosso). 

 

Este modelo educacional é fator determinante da inconsciência ecológica, pois: “O 

desequilíbrio dos ecossistemas reflete um desequilíbrio anterior da mente, tornando-o uma 

questão fundamental nas instituições voltadas para o aperfeiçoamento da mente. Em outras 

palavras, a crise ecológica é, em todos os sentidos, uma crise da educação” (CAPRA; 

MATTEI, 2018, p. 11, grifo nosso).  

A alfabetização ecológica pretende a realização plena do potencial de cada ser humano 

por meio do sentimento de pertencimento à Terra e respeito aos demais, resultando em bem 

estar físico, mental, emocional, espiritual, que refletirá em toda a comunidade23. Demanda, pois, 

a compreensão de três princípios básicos da ecologia: 1) interdependência, em que o “sucesso 

de toda a comunidade depende do sucesso de seus membros individuais” e vice-versa; 2) vida 

em rede, cuja natureza cíclica dos processos ecológicos são continuamente reciclados pois a 

“relação entre os membros de uma comunidade ecológica são não-lineares” e envolvem ciclos 

de feedback interdependentes; e 3) parceria, através da cooperação generalizada, ou seja, a 

tendência para se associar, estabelecer vínculos com o outro e cooperar (CAPRA; LUISI, 2014 

p. 436-437).  Assim, uma comunidade precisa ser nutrida e interagir com as demais (humanas 

e não humanas) de modo a tratar a sustentabilidade como uma propriedade de toda a teia de 

relações, e não propriedade individual.  

Os ecossistemas são naturalmente dotados de flexibilidade, já que as coisas do ambiente 

mudam constantemente, e flutuações24 são normais. Essa é a forma pela qual os ecossistemas 

se mantêm, adaptando-se até certos níveis de tolerância. Quando estes níveis são ultrapassados, 

 
23 Por comunidade, entenda-se professores, estudantes, administradores e pais.  
24 Assim como a densidade populacional, os padrões meteorológicos, a diferença de disponibilidade de alimentos 

em determinadas épocas de ano, etc.  
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ou seja, pela maximização uma variável isolada em detrimento de outras, ocorre uma 

danificação do sistema como um todo. Por exemplo: se uma espécie é destruída e a perturbação 

é tão grande a ponto de o ecossistema não conseguir se reorganizar pela flexibilidade e 

resiliência, todo a rede é atingida (como no caso da Perca do Nilo, descrita no capítulo seguinte). 

Lembre-se que a figura 19 ilustra como os problemas deste mundo estão interconectados, 

também, na esfera socioambiental. 

A ecologia da natureza proporciona o senso de pertencimento, um sentido de lugar, por 

isso, The Center for Ecoliteracy (CEL) foi fundado por Fritjof Capra e Peter Buckley na 

Califórnia (EUA), e dedica-se ao cultivo da educação para uma vida sustentável, aonde os 

estudantes precisam experimentar e entender como a natureza sustenta a vida e como viver de 

acordo com os fundamentos da ecoalfabetização, além de incentivar outras escolas ao ensino 

das práticas sustentáveis sistêmicas (CENTER FOR ECOLITERACY, 2014-2020). Entende-

se que, para solucionar os problemas atuais a longo prazo, é necessário compreender que há um 

padrão fundamental de organização em que a “natureza sustenta a vida ao criar e nutrir 

comunidades” (CAPRA, 2006a, p. 51) e, dentre os conceitos a serem observados e apreendidos, 

estão os de: redes, sistemas aninhados, interdependência, diversidade, ciclos, fluxos, 

desenvolvimento e equilíbrio dinâmico. 

Este citado modelo de alfabetização (CAPRA, 2005) pauta-se no entendimento de que o 

ato de educar consiste na capacidade de perceber as conexões ocultas entre os fenômenos, e 

conscientizar os educandos para a vida em formato de rede. Para Capra e Mattei (2018, p. 29) 

“As redes são, sem dúvida, padrões de relações; por conseguinte, compreender a vida em termos 

de redes requer a capacidade de pensar em termos de relações e padrões. Na ciência, essa nova 

maneira de pensar é conhecida como ‘pensamento sistêmico’”, e envolve seis principais 

aspectos (CAPRA, 2006a, p. 48): 

1) Das partes para o todo: em que os sistemas vivos não se reduzem às suas partes, mas 

devem ser avaliados como uma totalidade integrada; 

2) Dos objetos para as relações: em que um ecossistema é representado por uma 

comunidade, e não apenas pela reunião de espécies, havendo cooperação e decisões 

consensuais; 

3) Do conhecimento objetivo para o conhecimento contextual: significa a mudança de 

pensamento analítico para o sensível, entorno do contexto e da realidade, em formato complexo 

e subjetivo; 

4)  Da quantidade para a qualidade: nem todos os processos podem ser medidos ou 

quantificados, por isso a importância das variáveis imensuráveis neste processo sistêmico; 
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5) Da estrutura para o processo: alterar o modo de ver rígido para o flexível, eis que os 

sistemas se desenvolvem e evoluem constantemente, renovando-se; 

6) Dos conteúdos para os padrões: ao invés de focar nos conteúdos, ou fragmentos de um 

ecossistema, se analisam os padrões de comportamento, as configurações naturais da vida e dos 

seres. 

Explicar a vida em rede requer o entendimento de várias áreas do conhecimento, mesmo 

que de maneira básica (biologia, química, física, educação, psicologia, ecologia, filosofia, 

direito, economia, entre outros). Significa compreender que enquanto a água, o oxigênio, o 

carbono e diversos outros elementos fornecem energia e movem os ciclos ecológicos, também 

o sangue, o ar, os fluídos linfáticos e o alimento tornam a vida num corpo humano possível. 

Essa é a compreensão sistêmica da vida: “onde quer que vemos vida, vemos redes, e onde quer 

que vemos redes, vemos fluxos percorrendo ciclos. [...] por isso o ensino da ecoalfabetização 

enfatiza a teia da vida, os fluxos de energia e os ciclos da natureza” (CAPRA; LUISI, 2014, p. 

443). 

Por mais que o CEL priorize a educação básica, a alfabetização ecológica não se restringe 

a ela, podendo - e devendo – atuar no Ensino Superior, a exemplo de outra organização citada 

por Capra e Luisi, a Second Nature. Dizem os autores que “ela trabalha empenhando-se em 

superar a fragmentação que impera no mundo acadêmico, demonstrando as interdependências 

e interconexões entre temas sociais desafiadores aparentemente separados” (CAPRA; LUISI, 

2014, p. 445). Assim, criar experiências aos educandos é fundamental para o envolvimento 

emocional de qualquer aprendiz com o mundo natural, pois: 

 

A educação por uma vida sustentável estimula tanto o entendimento da 

ecologia como cria vínculos emocionais com a natureza. Por isso, ela tem 

muito mais probabilidade de fazer com que as nossas crianças se tornem 

cidadãos responsáveis e realmente preocupados com a sustentabilidade 

da vida; que sejam capazes de desenvolver uma paixão pela aplicação de seus 

conhecimentos ecológicos à reformulação das nossas tecnologias e 

instituições sociais, de maneira a preencher a lacuna existente entre a prática 

humana e os sistemas da natureza ecologicamente sustentáveis” (CAPRA, 

2006a, p. 15, grifo nosso).   

 

A vida das futuras gerações depende da geração que nasce hoje. A geração de hoje 

demanda uma educação ecoalfabetizadora - que compreende os conceitos de ecologia, ecologia 

humana, sustentabilidade, e fomento de criatividade - para a solução dos problemas 

supervenientes, pois “uma comunidade humana sustentável deve ser pensada de maneira tal 

que seus estilos de vida, tecnologias e instituições sociais respeitem, apoiem e cooperem 

(CAPRA, 2006a, p. 13). Quando o meio ambiente é saudável, todas as demais formas vida 
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também são, havendo equilíbrio dinâmico, como no Diagrama do Supremo Fundamental 

chinês. Por isso “o homem — de todas as idades e culturas — vê-se diante da solução de uma 

só e mesma questão: a de como superar a separação, a de como realizar a união, a de como 

transcender a própria vida individual e encontrar sintonia” (FROMM, 2013, p. 16).  

A Mãe Terra, mencionada por Boff (2016, p. 50), deve ser pensada como um organismo 

vivo, sujeito de direitos, e não mero objeto de exploração, e isto só será possível se a 

transformação ecológica promover um despertar para a consciência planetária, que tem a 

educação como ponto de partida.  

 

Todos os seres emergem a partir de um longo processo de evolução histórica. 

Ao evoluir, vão se envolvendo sobre si mesmo, a ponto de possuírem níveis 

de interioridade. Essa interioridade faz com que eles apresentem graus de 

consciência cada vez mais altos, até alcançar a forma reflexa no ser humano. 

Por isso, dizemos que o universo é a coexistência, a relação e a comunhão de 

todos os sujeitos reais e potenciais, originando uma rede intrincadíssima de 

inter-retroconexões de energia, de matéria e de informações, compondo uma 

imensa sintonia cósmica (BOFF, 2004, p. 125). 

 

Um pré-requisito para a solução dos problemas globais (figura 19) é a alfabetização 

ecológica para que os líderes se familiarizem com essa linguagem. Líderes que perpassam o 

sistema educacional, seja como corpo docente, administrativo ou político (CAPRA, MATTEI, 

2018). Assim, tal é a importância da ecoalfabetização ser priorizada na profissionalização 

docente, a fim de que os professores se tornem capazes de ensinar futuros docentes, e estes, a 

outros mestrandos/doutorandos sucessivamente, criando uma corrente de ensino-aprendizagem 

a partir da sabedoria da natureza. 

Conclui-se como principais referentes do pensamento de Fritjof Capra, relativos ao 

pensamento sistêmico: a espiritualidade baseada na Mística Oriental; a Física Quântica como 

caminho para uma ciência de abordagem subjetiva; a Economia-política enquanto poder de 

influência aos caminhos da vida humana; a Ecologia, como ciência que estuda o lar terrestre e 

a vida a partir da automanutenção, autopoiese e cognição; e, a Educação, através da 

alfabetização ecológica que promove a importância de nutrir comunidades sustentáveis. 

Cabe ao terceiro e último capítulo analisar a possível a ampliação dos processos de 

profissionalização da formação docente nos cursos de Direito no Brasil do século XXI por meio 

do pensamento de Fritjof Capra, relativos à consciência sistêmica. 
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4 ANÁLISES E CONTRIBUIÇÕES À AMPLIAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

FORMAÇÃO DOCENTE NOS CURSOS DE DIREITO NO BRASIL DO 

SÉCULO XXI 

 

“O humano é o único que possui a capacidade de entrar em conflito com a realidade, 

porque pode modifica-la” (Leonardo Boff). 

 

De início, introduziu-se a ideia de que o tempo não é absoluto, mas relativo, assim como 

o ser humano em sua intelectualidade, já que nunca chegará ao esgotamento de qualquer 

entendimento ou à razão absoluta. Mencionou-se passado, presente e futuro como criações 

limitadas para facilitar a convivência dos indivíduos no mundo contemporâneo, pois o que 

existe, verdadeiramente, não pode ser controlado por um relógio que dita o “tempo”, afinal, 

nem este é palpável ou manipulável, somente está à disposição da vida, de forma constante, em 

um eterno agora. E, sendo o passado o agora que acabou, resta saber como agir no futuro, o 

agora que acabou de chegar. Pretende-se esperançar um futuro que só pode ser construído no 

presente. 

No primeiro capítulo houve o resgate histórico da caracterização dos processos de 

formação docente nos cursos de Direito no Brasil, dotado de marcos importantes, como o 

surgimento das Universidades, e em seguida, da criação dos cursos de Mestrado e Doutorado, 

o qual revelou a lacuna na profissionalização docente em razão dos desafios enraizados 

culturalmente, em seus aspectos espirituais, políticos, econômicos, científicos, educacionais e 

ecológicos, expostos no capítulo segundo. 

Tendo em vista o questionamento principal da pesquisa, que busca responder quais os 

principais referentes do pensamento de Fritjof Capra podem contribuir para ampliar os 

processos de formação docente nos cursos de Direito, rumo a consciência sistêmica, mostra-

se imperioso traçar alternativas que contribuam para o preenchimento da lacuna identificada na 

profissionalização do docente em Direito. 

Para isso, é interessante contar uma história que exemplifica a complexidade dos 

problemas do mundo, mencionada no item 3.4.1, no intuito de trazer à tona a necessidade de 

maior visibilidade sobre as situações reais e sistêmicas da natureza que acabam sendo 

feridas/vulnerabilizadas pela interferência humana, por conta de fazê-la ultrapassar seu limite 

de flexibilidade, ou seja, extrapola a tolerância de adaptação que um ecossistema consegue 

suportar antes da sua danificação como um todo.   
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A década é 1950, no espaço localizado entre os territórios da Tanzânia, do Quênia e de 

Uganda, na África. O Lago Vitória, o maior da região e mais importante reservatório de água 

doce do mundo, logo estaria à mercê de um grande problema ecológico. Na tentativa de 

aumentar os lucros sobre a exploração natural em favor do capital houve a introdução de uma 

espécie exótica25 de peixe no Lago pelas autoridades coloniais britânicas: a perca do Nilo (Lates 

niloticus) (CAPRA, MATTEI, 2018, p. 25-35; JACOBSON, 2019). Este animal pode alcançar 

até 2m de comprimento e pesar mais de 180 kg, sua carne é rica em gordura e muito procurada 

pelo mercado de pesca, contudo, é uma das espécies mais nocivas já encontradas:  

 

La Perca del Nilo fue introducida en África en el Lago Victoria en 1954 para 

contrarrestar el drástico descenso de la reserva íctica autóctona provocada por 

la sobrepesca. Ha contribuido a la extinción de más de 200 especies endémicas 

de peces debido a la depredación y a la competencia por los alimentos. La 

carne de la Perca del Nilo es más rica en grasa que la de los peces autóctonos. 

Las capturas se secaban en hogueras, así que se talaron más árboles para 

alimentar los fuegos con los que se secaban las percas (LOWE et al, 2004, p. 

10) 

 

Sem as barreiras naturais de predadores e com abundância de alimento, a perca adaptou-

se rapidamente, dizimando quase todos os demais seres ali existentes. As consequências desse 

desequilíbrio na cadeia alimentar acabaram por reduzir a própria espécie, já que não havia mais 

alimento suficiente, diminuindo assim, a renda proveniente de sua captura, acarretando no 

abandono da pesca tradicional, “além de produzir um efeito devastador sobre o meio ambiente 

e o modo de vida das comunidades que dependem do lago” (JACOBSON, 2019). Outra 

consequência danosa causou impactos no ambiente terrestre. Como dito, a perca do Nilo possui 

alto teor de gordura em sua carne e a forma mais adequada de conservá-la é defumando, o que 

demanda a extração em larga escala de madeira como lenha, fato que contribuiu para o 

desmatamento e destruição do ecossistema terrestre no entorno do lago.  

Atualmente, a perca do Nilo vem sendo retirada do Lago Vitória e as espécies nativas 

aumentaram novamente. Mas, os questionamentos acerca desta história não pararam de surgir. 

Com tantos recursos tecnológicos em pesquisa e desenvolvimento, é inaceitável que o ser 

humano (na pessoa de seus representantes governamentais) não tenha o mínimo de cuidado e 

estudo na avaliação das condições necessárias para manutenção saudável de um ecossistema, e 

os possíveis danos que uma escolha como esta – de introduzir uma espécie invasora em um 

 
25 Espécie exótica é aquela encontrada em ambiente diferente de seu local de origem, por ação do homem 

(intencional ou acidental). E de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a perca do 

Nilo está entre as 100 espécies mais invasoras do mundo (LOWE et al, 2004). 
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lago que não era do seu habitat – poderia causar. Claro, a preocupação maior de quem realizou 

essa ação foi a obtenção de mais renda e mercado consumidor, por isso, entende-se que o 

Estado, em seu papel de guardião do meio ambiente, falhou na sua missão, mais uma vez. 

Melhor dizendo, os direitos de propriedade adquiridos sobre os commons26 determina não só o 

comportamento de seus participantes, como todo o sistema jurídico vigente, pois torna-se 

independente da vontade do poder dos governantes, agindo conforme bem entender.  

E o que poderia ter sido feito para evitar uma catástrofe ambiental deste porte, que após 

80 anos, ainda apresenta efeitos negativos à população e ao ecossistema africano? Capra e 

Mattei propõem outra forma de olhar para problemas como esse, aduzindo que o “poder” sobre 

os commons globais deveria ser compartilhado e fiscalizado por um órgão mundial de análise, 

uma comissão ecojurídica: 

 

A introdução de uma nova espécie predatória num novo ecossistema, por 

exemplo, exigiria que uma comissão ecojurídica examinasse os impactos mais 

amplos de tal ação para além do desejo de obter lucros imediatos. Se uma 

ordem ecojurídica dessa natureza estivesse presente, é muito provável que a 

perca do Nilo não existisse atualmente no Lago Vitória; ou, mais importante 

ainda, as empresas globais não poderiam reivindicar e obter direitos como se 

fossem seres vivos (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 63).     

 

Essas e outras questões precisam ser pensadas por todos os indivíduos do planeta, ainda 

mais pelos pesquisadores e profissionais do Direito, eis que é o ordenamento jurídico que 

legitima (ou não) tais práticas.  

Os professores e os estudantes do curso de Direito, estão sendo preparados para 

enfrentarem temas deste nível de complexidade? Será que o formato de ensino atual não é 

limitador frente a tantas situações que pulsam por respostas sustentáveis e criativas? O ser 

humano está disposto a mudar, a refletir, a agir? “Quão fundo você quer adentrar na toca do 

coelho?”.   

A toca do coelho é uma metáfora sobre todas as circunstâncias escondidas aos “olhos 

nus”. Para descobrir o que há em seu interior, é preciso caminhar até o fundo e dar luz à 

“escuridão” e às possibilidades de solucionar problemas antigos. Esta frase remete o leitor à 

obra: “As Aventuras de Alice no País das Maravilhas”, publicada em 1865 e escrita por Lewis 

Carroll (pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson). 

A personagem Alice embarca rumo a uma nova perspectiva sobre a vida na qual é 

 
26 Na visão de Capra e Mattei (2018, p. 32), common (ou commons) significa “bens, recursos ou espaços comuns 

a todos”, a exemplo de espaços com vegetação, florestas, animais, águas, atmosfera, parques ecológicos ou trilhas. 

São bens comuns a todo o planeta, como os recursos naturais. 
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desafiada a questionar tudo o que aprendeu até aquele momento, parecendo existir uma crítica 

indireta, ou pelo menos uma indagação acerca do sistema de educação e da forma como o 

pensamento dos educandos está condicionado. O Gato, outro personagem, dá a entender que 

Alice deve tomar outros rumos, contrários às direções pré-determinadas, a fim de traçar 

trajetórias que proporcionem a liberdade e a aventura, ensinando-a os múltiplos caminhos 

possíveis, pelos quais ela deverá estar aberta à possibilidade de explorar e conhecer, mesmo 

sem saber qual será o caminho escolhido, estimulando, assim, a coragem em aprender algo 

novo, diferente, desconhecido. 

 

“O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para 

sair daqui?”. “Isso Depende muito de para onde você quer ir”, respondeu o 

Gato. “Não me importo muito para onde...” retrucou Alice. “Então não 

importa o caminho que você escolha”, disse o Gato. “...contanto que dê em 

algum lugar”, Alice completou. “Oh, você pode ter certeza que vai chegar” 

[finalizou o Gato] (CARROLL, 2002, p. 59). 

 

Disto, depreende-se que muitas pessoas têm o perfil de “Alice”, pois preferem manter 

acesa a curiosidade e a investigação crítica, questionando a própria realidade, os conhecimentos 

considerados “certos” até dado momento, e os que podem se tornar obsoletos, caso encontrem 

um “mundo novo”. Outros, porém, acabam se perdendo no caminho, estagnando, seguindo um 

ritmo acelerado e automático em suas vidas, cegos para a possibilidade de incorporação de uma 

“nova” realidade, postura observada na liquidez da modernidade e alienação, que cultua o ritmo 

acelerado de rotina e o desinteresse de reflexão acerca da complexidade da vida, ilustrada pela 

tira abaixo:  

 

Figura 23 - Tirinha da Mafalda, criada pelo argentino Quino. 

 
Fonte: LAVADO, Joaquim Salvador (Quino), 1991 apud ARANHA e MARTINS, 2009, p. 16. 

 

A tirinha revela uma crise, a crise intelectual, ou de percepção (CAPRA, 2006b). 

Mafalda, em sua roupagem “Alice” (da história anterior), dialoga com o amigo para tentarem, 

juntos, encontrar uma resposta à problematização do propósito de vida dos seres humanos. Ele, 
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no entanto, parece não se importar, e “foge” da situação com o argumento de estar atrasado, e 

que, por ter outros afazeres naquele momento, pensaria sobre aquilo outro dia. Já dizia Bauman 

(2001, p. 260), que: 

 

A velocidade, no entanto, não é propícia ao pensamento, pelo menos ao 

pensamento de longo prazo. O pensamento demanda pausa e descanso, “tomar 

seu tempo”, recapitular os passos já dados, examinar de perto o ponto 

alcançado e a sabedoria (ou a imprudência, se for o caso), de o ter alcançado. 

Pensar tira nossa mente da tarefa em curso, que requer sempre a corrida e a 

manutenção da velocidade. 

 

O autor relata, em outros termos, que a pressa é inimiga da atenção27, pois a atenção 

consiste em observar os acontecimentos e refletir sobre eles, atentar-se ao ato de pensar o 

pensamento, ou seja, de filosofar. A pressa retira esse precioso tempo de maturação de uma 

ideia ou opinião que viria a ser formada, e, no caso da tira, limitou o poder de análise do amigo 

de Mafalda sobre “quem somos nós?” e “qual o propósito da vida?”, por demandar um olhar 

profundo e interno do próprio ser em si mesmo, e que, em razão do ritmo acelerado em sua 

vida, da rotina, das atividades em urgência, não pôde fazê-lo. 

É notável que as aplicações instantâneas do conhecimento são mais valorizadas que as 

de resolução mediata - como os cursos de formações técnicas de rápida execução, que visam a 

solução de problemas urgentes do dia a dia - e até certo ponto, é compreensível que seja assim. 

Porém, se fosse sempre dessa maneira, a filosofia seria considerada “inútil”, já que não serve 

para uma aplicação prática imediata. No entanto, a filosofia é imensamente necessária, por 

“olhar diferente” o que já existe e buscar outra dimensão possível para o indivíduo mergulhar 

sua inteligência crítica. Assim, entende-se que deve haver uma melhor organização do tempo 

de vida disponível em cada um para resolver os “problemas” ou reflexões imediatas (curto 

prazo), e principalmente, as mediatas (longo prazo). Aranha e Martins (2009, p. 19, grifos do 

autor) afirmam que: 

 

Platão e Aristóteles disseram que a primeira virtude do filósofo é admirar-se, 

ser capaz de se surpreender com o óbvio e questionar as verdades dadas. Essa 

é condição para problematizar, o que caracteriza filosofia não como posse da 

verdade e sim como sua busca. 

 

O papel do ser humano como observador da realidade, vem acompanhado do trabalho 

do docente em ensiná-lo a aprender (e aprender a ensinar! Como foi exposto no item 2.3.2), já 

que, biologicamente, todos possuem inteligência capaz de trabalhar a consciência crítica de 

 
27 Analogia da frase popular de que a “pressa é inimiga da perfeição”.  
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forma autônoma e responsável.  

E o Direito, como fica aos olhos curiosos e inconformados do “ser humano filosófico”, 

ao questionar as próprias instituições de ensino e a profissionalização docente? É nesse ponto 

que há de se avançar: quais os referentes do pensamento de Fritjof Capra podem contribuir para 

ampliar os processos de formação docente nos cursos de Direito, rumo a consciência sistêmica, 

capaz de atender as demandas do século XXI, a partir da abordagem holística na aprendizagem 

deste professor-pesquisador para tornar-se ecoalfabetizado. 

 

4.1 Resultados da pesquisa realizada com os professores do curso de 

Graduação e Pós-Graduação em Direito da UNOCHAPECÓ/SC 

 

Conforme mencionado na introdução, a pesquisa contou com a aplicação de 

questionário online, através da Plataforma Google Forms, destinada aos docentes da Graduação 

e Pós-Graduação em Direito da UNOCHAPECÓ, que de forma anônima, responderam 37 

perguntas, divididas em duas partes: a primeira (I) a respeito da atuação docente, e a segunda 

(II) dos referenciais ao pensamento sistêmico.  

Para obter sucesso quanto à participação dos docentes em responder o questionário, 

optou-se por um convite individual (WhatsApp e E-mail), junto de explicação detalhada do teor 

da pesquisa nos termos exigidos pelo CEP e TCLE, estimando-se 47 voluntários. No entanto, 

foram obtidas 37 respostas.  

A seguir, estão descritas as perguntas e as respostas coletadas por meio dos gráficos 

gerados pelo sistema Google Forms, a fim de traçar possibilidades de ampliação da formação 

docente, por meio da transdisciplinaridade e do pensamento sistêmico, tendo como contraponto 

à realidade apresentada: 

 

Parte I - Sobre a atuação docente em Direito: 

 

Pergunta 1: sobre os motivos que despertaram os professores a seguir carreira docente, 

constavam as seguintes alternativas de seleção: “Tenho vocação e amo o que faço. É a profissão 

que me realiza integralmente; Para manter qualificada a minha carreira profissional, visando 

novas oportunidades; Necessidade de inserção no mercado de trabalho (após concluir os 

estudos); Para complementar a renda; e, Outros”.  
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Gráfico 1 - Pergunta 1. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 2: quanto à dedicação à docência, se combinada ou não com outras atividades, 

como a de servidor(a) público(a), advogado(a), ou outro, somente 35,1% dedicam-se 

exclusivamente à docência; a maioria, 51,4 %, é professor e advogado, e a minoria, 13,5%, é 

professor e funcionário(a) público(a).  

 

Gráfico 2 - Pergunta 2. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 3: sobre o tempo despendido pelo professor em horas de trabalho, 21 pessoas 

informaram cumprir 40h; 12 pessoas cumpriram 20h; 2 pessoas, 32h; 1 pessoa, 8h e; 1 pessoa 

de 40 a 60h.  
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Gráfico 3 - Pergunta 3. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 4: das 37 respostas acerca do conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso 

de Direito por parte do corpo docente, 31 professores alegaram conhecer, e 6 informaram 

conhecer parcialmente. Nenhum informou que desconhece. 

 

Gráfico 4 - Pergunta 4. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 5: A fim de compreender a forma como os professores planejam suas aulas, 

foi questionado elencar 3 opções prioritárias, dentre as seguintes opções: “Temas que 

interessam aos alunos; OAB; Concurso Público; Assuntos da atualidade; Letra de lei; Jogos e 

dinâmicas; Temas que tenho maior afinidade; Temas vinculados ao Projeto Pedagógico do 

curso de Direito; Metodologias ativas; e, Outros”.  

As respostas foram variadas, com expressiva preferência em: atender o PPC (83,8%), 

inserir assuntos da atualidade (54,1%) e, temas que interessam aos alunos (35,1%). Das 
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outras respostas elencadas, além das alternativas da questão, 4 professores incluíram, individual 

e respectivamente: “Formação integral, com base no desenvolvimento de habilidades e 

competências para atuarem no mercado de trabalho!”, “Atender ao plano de ensino e 

compatibilizá-lo com as temáticas contemporâneas”, “Conteúdo da disciplina”, e, “Raciocínio 

jurídico”.  

 

Gráfico 5 - Pergunta 5. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 6: acerca da autonomia do professor em adaptar as aulas conforme sua vontade, 

numa escala de 0 a 10, 32% dos respondentes consideram “9” tal liberdade. 

 

Gráfico 6 - Pergunta 6. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 
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Pergunta 7: sobre a rotina do professor e a maneira que se sente ao terminar um dia de 

aula, 62,2% declararam “cansado, mas alegre”; e, 18,9%, “sem cansaço, me energizo”.  

 

Gráfico 7 - Pergunta 7. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 8: a respeito da dificuldade em motivar os alunos às aulas, 86,5% (32 

professores) informaram que sim, possuem dificuldades.  

 

Gráfico 8 - Pergunta 8. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 9: No início da docência, há desafios naturais da carreira, dentre as quais foram 

sugeridas para marcação: “Falta de uma profissionalização ou formação docente específica, que 

prepare melhor o professor; Desinteresse dos alunos; O uso do celular em sala (professor e/ou 

alunos); Falta de tempo para preparar as aulas; Excesso de horas trabalho; Pressão institucional 

para cumprir metas de produção (CAPES, CNPq, MEC, entre outros); e, Outros”.  
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As 3 respostas principais foram: Falta de uma profissionalização docente (59,5%), 

desinteresse dos alunos (29,7%), e uso do celular em sala (16,2%). Além das opções 

dispostas, houve a citação de outros desafios: “Especialmente no período da Pandemia, em que 

todos estão buscando formas de atrair os estudantes para o estudo do plano de ensino”, “A falta 

de experiência e traquejo. Embora tivesse domínio do assunto a ser ministrado, faltava o ‘jogo 

de cintura’ para repassar o conteúdo” e “iniciei trabalhando sociologia e ninguém entendia 

porque havia essa disciplina na grade”.  

 

Gráfico 9 - Pergunta 9. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 10: da titulação máxima dos membros do corpo docente em Direito da 

UNOCHAPECÓ, nenhum é Pós-Doutor, 13 são Doutores, outros 23 são Mestres, e 1 é 

Especialista. 

 

Gráfico 10 - Pergunta 10. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 
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Pergunta 11: sobre professor se considerar pesquisador, 51,4% alegou que sim, se 

considera professor-pesquisador, e 46,6% alegou que não se considera.  

 

Gráfico 11 - Pergunta 11. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 12: “Se a resposta anterior for afirmativa, quais são suas linhas de 

pesquisa?”.  

Dos 37 respondentes, 18 responderam as seguintes linhas de pesquisa: 

“Constitucionalismo Latino-Americano, Sociambientalismo, Desenvolvimento, Educação, 

Pluralismo Jurídico, Direitos Humanos, Justiça Ambiental, Bem-Viver, entre outros”; 

“Socioambientalismo”; “Direitos fundamentais”; “Direito ambiental e Governança”; “Direito 

Internacional e Imigração”; “Direito do Trabalho, Previdenciário e Administração Pública”; 

“Relações internacionais e desenvolvimento sustentável”;  “Conflitos socioambientais; Direitos 

humanos; Direito socioambiental”; “Violências, Segurança Pública e Trabalho Policial. 2. 

Direitos Humanos e Cidadania 3. Liberdade e Teoria dos deveres: Conflitos Sociais e 

Responsabilidade”; “Socioambientalismo”; “Direito, Cidadania e atores do Direito 

Internacional”; “Processo Civil”; “Direito Internacional Privado”; “Área internacional e 

desenvolvimento”; “Direitos Humanos e Cidadania”; “Direito da inovação, Transferência de 

tecnologia, propriedade intelectual”; “Cidadania, Relações Internacionais, Direitos Humanos”; 

e, “Cidadania, Meio ambiente e Saúde Pública”. 

 

Pergunta 13: sobre a dedicação que o docente atribui a si mesmo em manter-se 

aprendendo, numa escala de 0 a 10, 45% alegou ser “9”.  
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Gráfico 12 - Pergunta 13. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 14: sobre o tempo disponível para estudar fora da carga horária assuntos e 

livros de gosto pessoal, 16 pessoas informaram que têm mais de 4h por semana; 15 pessoas, 

de 2h a 3h por semana; 2 pessoas têm 1h semanal; e, 4 pessoas não tem tempo, infelizmente. 

 

Gráfico 13 - Pergunta 14. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 15: sobre o que o docente gostaria de melhorar em sua atuação, haviam 

algumas opções de marcação: “Amizade com os alunos; Materiais de apoio, indicação de 

bibliografias complementares; Ter mais rigor, disciplina nas aulas; Dar maior atenção aos 

alunos, individualmente; Mais tempo para preparar aulas; Novas didáticas; Oratória; 

Aprofundamento do conteúdo com os estudantes; Propor momentos de descontração educativos 

em sala; Outros”. Dentre as 3 principais respostas assinaladas, estão: 48,6% em dar maior 
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atenção aos alunos; 45,8% em aprofundamento do conteúdo; e, 37,8% em novas didáticas.  

Entre as respostas inseridas por alguns respondentes, estão: “Gostaria que ‘meus’ 

alunos/as tivessem tempo para ler não só os textos das disciplinas, mas livros de conhecimento 

geral, os grandes romances. O pessoal não tem tempo. Ler Guerra e Paz exige algum tempo!!!”; 

e, “Atrair mais os estudantes para a pesquisa e a intervenção comunitária, tornando-os mais 

comprometidos com a cidadania e seu papel na sociedade”. 

 

Gráfico 14 - Pergunta 15. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 16: acerca do docente considerar-se apto a ser professor apenas com a titulação 

de Mestre e/ou Doutor, 45,9% considera que sim; 43,2% considera parcialmente suficiente; 

e, 10,8 considera que não.  

 

Gráfico 15 - Pergunta 16. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 
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Pergunta 17: ao serem questionados sobre como construíram a experiência docente, 

haviam algumas opções para marcação: “Ao longo do tempo, nas próprias aulas; No 

Mestrado/Doutorado; Fiz curso de especialização na área (formação continuada); Lendo livros 

e vendo vídeos; Estágio de Docência; Trabalhando em outros lugares, que me possibilitaram 

experiência em ensinar; Recebi ajuda de outros professores; Outros”.  Dentre as alternativas, 4 

respostas tiveram maior relevância: 91,9% dos participantes alegaram que a experiência 

docente foi adquirida ao longo do tempo em sala; 40,5% no Mestrado/Doutorado; 35,1% 

trabalhando em outros lugares/experiências; e, 35,1% recebendo ajuda de outros professores.  

 

Gráfico 16 - Pergunta 17. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 18: no intuito de saber se o Estágio de Docência preparou o professor para 

atuar logo em seguida, 75,7% responderam que não realizaram o estágio de docência; 

18,9% fizeram, mas não consideraram suficiente; 2,7% alegou ter sido ótimo; e, 2,7% alegou 

ter sido insuficiente/insatisfatório.  

 

Gráfico 17 - Pergunta 18. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 
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Pergunta 19: acerca do sentimento da realização do professor na profissão, numa escala 

de 0 a 10, 40,5 % mostram-se realizados com “9”; e, 37,8%, com “10”.  

 

Gráfico 18 - Pergunta 19. 

 

Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Parte II - Referenciais ao pensamento sistêmico: 

 

Pergunta 20: ao serem perguntados se conhecem Fritjof Capra, 15 professores 

responderam que sim, durante o Mestrado; 11 responderam que não conhecem; 5 que sim, 

durante a Especialização; 4 durante a Graduação; 2 pelas mídias sociais; e, nenhum no 

Doutorado. 

 

Gráfico 19 - Pergunta 20. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 
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Pergunta 21: a respeito do pensamento sistêmico, 73% professores responderam 

saber o que significa, e 27% não sabem.  

 

Gráfico 20 - Pergunta 21. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 22: “Se a resposta anterior foi sim, descreva abaixo sua concepção sobre 

pensamento sistêmico”: 

Dos 37 respondentes, 26 pessoas escreveram o qual sua concepção sobre pensamento 

sistêmico:  

“Falta ao pensamento sistêmico centralidade. Romântico e idealista, não inova e serve 

mais para distração acadêmica. É vinho velho em pipa nova”;  

“A sociedade é um grande sistema onde todos os fenômenos se inter-relacionam”;  

“O pensamento sistêmico busca a superação do pensamento racionalista ao introduzir 

elementos subjetivos na compreensão do mundo e ao negar a pretensa objetividade do 

conhecimento. É essencialmente interdisciplinar e, neste sentido, afasta-se do cientificismo”; 

“Não nega a racionalidade científica mas acredita que ela não oferece parâmetros 

suficientes para o desenvolvimento humano e para a descrição do universo material, incluindo 

a subjetividade das artes e das diversas tradições espirituais. Logo, a interdisciplinaridade 

norteia o pensamento sistêmico”; 

“Cada parte do sistema é importante e influência o todo, numa integração e troca de e 

periféricas entre professores e alunos (de forma bem resumida)”; 

“Tautologicamente o sistêmico é sistêmico!!!!!!”; 

“Na verdade conheço, pelo viés da administração, a teoria geral dos sistemas, que se 

pauta na visão holística, em inputs e outputs, feedback e retroalimentação permanente, dentre 
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outros elementos. Contudo, não sei se a teoria geral dos sistemas tem relação direta com o 

pensamento sistêmico”; 

“Compreende uma ferramenta que amplia as reflexões da complexidade e pode ser 

adotada no estudo não linear das relações sociais, econômicas, políticas, familiares, 

interculturais, entre outras, como do desenvolvimento. Não aceita visão fragmentada da ciência 

ou parte dela, e valoriza as causas e efeitos da co-participação, alteridade, solidariedade e 

responsabilidade social”; 

“As coisas só podem ser compreendidas a partir da organização de um todo, ou seja, da 

amplitude”;  

“A concepção sistêmica baseia-se no olhar plural, que compreenda o mundo e os seres 

que nele habitam como partes fundamentais de um todo que se completa e retroalimenta! Parte-

se do pressuposto de que é possível e necessário desenvolver habilidades, competências e 

atitudes, sendo que apenas a formação técnica, pautada em decorar, em receber conhecimento 

pronto e indiscutível estão defasados ao atendimento de demandas cada vez mais complexas, 

interdisciplinares, plurais e inovadoras! Pensar a solução de problemas globais e locais 

sistematicamente é um desafio para o professor deste século!”; 

“É uma forma de pensar mais abrangente, cujo objeto de estudo não é analisado 

isoladamente, mas dentro de um contexto mais amplo”; 

“É todo aquele pensamento que busca integrar de forma dinâmica e inacabada a relação 

existente entre as diferentes partes de um fenômeno, tema ou estudo, com as diferentes e 

múltiplas dimensionalidades da universalidade do conhecimento. É a relação dialética capaz de 

estabelecer a vinculação das partes com o todo, de forma a potencializar a amplitude da 

compreensão, estruturação, experimentação, estudo ou pesquisa dos processos de investigação. 

A ideia de conexão e correlação entre todas as coisas” 

“A partir de Luhmann, meu entendimento sobre o pensamento sistêmico pressupõe uma 

diferenciação de um determinado meio do seu entorno, e esse meio deve conter distinções e 

peculiaridades que o distinguem deste entorno, o qualificando como um ‘meio’ específico e 

dotado de especificidades próprias, que lhe atribuem dinâmicas próprias, diferentes do resto do 

entorno”; 

“Existência de relação de interdependência entre diversos fenômenos”; 

“Apenas superficialmente, não o suficiente para discorrer sobre”; 

“Entendo que o pensamento sistêmico chama nossa atenção para a condição de todos 

sermos parte importante de um contexto maior. Do ponto de vista jurídico, analisando o tecido 

social, cada microsistema tem sua própria linguagem, o que normalmente desafia o direito que 
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é tão apegado ainda ao lícito/ilícito, com dificuldade de observação das entrelinhas e sistemas 

que são também afetos em muitas decisões”; 

“O pensamento sistêmico compreende uma forma de abordagem que vai além da 

racionalidade científica, ele não a nega, mas busca de ‘outras fontes’ os parâmetros para o 

desenvolvimento humano, como as subjetividades (influências das artes, emoções, etc.) para 

que o ‘todo’ fornecesse elementos suficientes para a compreensão. Utilizando a metáfora da 

‘teia de aranha’ para descrever o pensamento sistêmico: uma construção única, porém com 

interligações, conexões que apontam para um eixo central, ou seja, mesmo buscando saberes 

de diversas áreas - interdisciplinaridade - eles se encontram para um determinado fim”; 

“O pensamento sistêmico compreende o sistema dentro da organização do todo, ou seja, 

um contexto mais amplo”; 

“É um novo paradigma que propõe a compreensão holística do mundo e da vida, 

caracterizado pela percepção da integração dinâmica e constante de todas as partes do mundo 

entre si e com o conjunto, como informador das atitudes e da perspectiva do pesquisador-

docente, envolvendo especialmente as relações intersubjetivas e as alterações constantes da 

instabilidade do mundo da vida”; 

“Estudei a teoria sistêmica autopoiética de Niklas Luhmann, sendo o sistema um 

complexo de elementos que interagem ou se relacionam entre os componentes, tornando os 

elementos mutuamente interdependentes, diferenciando-o do aglomerado de partes 

independentes”; 

“A inter-relação na sociedade, na vida e no planeta, o que o autor chama de A teia da 

Vida, seu livro que li”; 

“Leva em consideração a interação e interdependência entre diversos elementos que 

compõem o que chamamos de vida”; 

“O pensamento sistêmico propõe o desenvolvimento humano pautado na 

interdisciplinaridade, criticando os modelos tradicionais do pensamento ‘reducionista-

mecanicista-tecnicista’”; 

“Capaz de avançar mais na compreensão da realidade, mais ampla e abrangente”. 

 

Pergunta 23: “As primeiras Escolas de Direito no Brasil (Lei de 11 de agosto de 1827) 

baseavam-se em conceitos cartesianos, com ênfase nos estudos mercantis, advindos da cultura 

greco-romana de exploração/progresso, sob influência das teorias mecanicistas 

‘newtonianas’. Você acredita que este pensamento pragmático ainda está presente na 

educação jurídica, e por consequência, nos processos de formação do docente de Ensino 
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Superior?” 

As respostas apontam que 45,9% acredita que o mecanicismo ainda está presente no 

Ensino Superior de forma menos visível, em razão do avanço do pensamento sistêmico; 

43,2%, acredita que o “paradigma” cartesiano ainda prevalece; e, 10,8% aduz que o 

pragmatismo da formação docente já foi superado.  

 

Gráfico 21 - Pergunta 23. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 24: Ao serem questionado se os cursos de Mestrado e/ou Doutorado 

acadêmicos, com forte influência de métodos cartesianos, são suficientes para preparar 

professores aptos a atender as necessidades de formação que o Direito urgentemente precisa, 

29 (80,6%) respondentes afirmou que não. Do restante, 2 (5,6%) afirmaram que não veem 

influência do método cartesiano, pois “até mesmo os métodos clássicos se distanciam do 

mecanicismo”; 1 (2,8%) afirma que em parte; 1 (2,8%) escreveu: “Entendo que os cursos de 

mestrado e doutorado em Direito poderiam ser divididos e propostos com objetivos mais claros. 

A correta contemplação dos desejos dos estudiosos do Direito seria no sentido de possibilitar 

cursos de mestrado e doutorado tanto para quem pretendesse obter o título com ênfase na 

operação do Direito (dogmática e hermenêutica), quanto para a pesquisa filosófica, propositiva 

e vanguardista. Hoje, os cursos de mestrado e doutorado contemplam apenas a segunda classe 

de estudiosos”; 2,8% argumentou que “o método cartesiano se manifesta no Positivismo 

Jurídico. Mas não tenho como analisar nos cursos de Pós em Direito”; e, por fim, 1 (2,8%) 

acredita que “esta pergunta induza a uma resposta”. 
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Gráfico 22 - Pergunta 24. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 25: “As implicações ambientais apresentam enormes relações de dependência 

com o modelo econômico, político, ecológico e espiritual que a sociedade estimula. Na sua 

opinião, quais os PRINCIPAIS DESAFIOS do(a) docente em Direito, diante da complexidade 

do mundo contemporâneo, que influenciam na atuação do professor de Ensino Superior? 

(Assinale as alternativas 'a, b, c, d' numa escala de 0 a 10, quanto atribui a cada fator)”: 

Assim: 

25. a) 29,7% alegam que os fatores econômicos influenciam em escala 8;  

 

 

 

Gráfico 23 - Pergunta 25. a) 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 
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25. b) 32,4% que os fatores políticos influenciam em escala 10. 

 

Gráfico 24 - Pergunta 25. b) 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

25. c) 32,4% que os fatores ambientais influenciam em escala 8. 

 

Gráfico 25 - Pergunta 25. c) 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

 

25. d) 24,3% que os fatores espirituais influenciam em escala 7. 
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Gráfico 26 - Pergunta 25. d) 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 26: “O pensar sistêmico ruma além da inserção de um componente curricular 

“novo”, que vire moda. Pelo contrário, trata-se de uma visão dinâmica, autônoma, de um estilo 

de vida que perpassa da experiência do professor para o aluno, e vice-versa, num processo de 

ensino-aprendizagem contínuo. Mas, para que este fluxo se mantenha (ou apenas comece), ele 

deve iniciar em alguém para ser difundido e retroalimentado. Na sua opinião”: 

Os docentes responderam, com maioria de 67,6% (ou seja, 64,9% mais 2,7% pela 

repetição de respostas) que não há preferência, cabendo tanto ao professor quanto aos 

estudantes, em conjunto com o apoio do Poder Público. Já 16,2% responderam que cabe, 

principalmente, ao professor buscar este conhecimento; 10,8% disseram que cabe 

principalmente ao Poder Público; e, 5,4%, entenderam que cabe aos estudantes estarem 

dispostos a aprender sobre o tema. 

 

Gráfico 27- Pergunta 26. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 
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Pergunta 27: “‘A educação ganha cada vez mais centralidade na sociedade 

contemporânea, visto que os avanços da microeletrônica, da biotecnologia e a globalização da 

economia e do mercado delineiam um novo padrão de produção e organização do mundo do 

trabalho’ (CASTELLS, 1999 apud SOBRAL, 2019). As circunstâncias citadas demandam uma 

formação mais elevada quanto ao nível de qualificação para um novo perfil de professor. 

MARQUE as 2 (duas) alternativas que você considera mais relevantes”: 

As opções de resposta eram: “A possibilidade de uma formação docente que possibilite 

vivenciar situações mais humanas, dialógicas, de criação e de acolhimento; Uma formação que 

desenvolva competências para orientarem o ser humano a lidar com os desafios atuais; Aulas 

teóricas que permitam refletir sobre o conhecimento oriundo dessas relações e suas alternativas 

de gestão e disseminação; e, A formação a partir do Mestrado e do Doutorado é a forma mais 

adequada, atualmente, para orientar a profissionalização da docência e a melhor formação 

acadêmica”.  

Entre as alternativas marcadas, as duas de maior relevância foram: a possibilidade de 

formação docente humanizada (81,1%), e a formação que capacite o ser humano a lidar 

com os desafios atuais (70,3%). 

 

Gráfico 28 - Pergunta 27. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 28: “‘O paradigma da ciência contemporânea emergente se constitui de três 

novos pressupostos epistemológicos, decorrentes de recentes desenvolvimentos da própria 

ciência: a crença na COMPLEXIDADE, em todos os níveis da natureza; a crença na 

INSTABILIDADE do mundo, em processo de tornar-se; a crença na INTERSUBJETIVIDADE 

como condição de construção do conhecimento do mundo. Considera-se que a integração 
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desses três novos pressupostos constitui a epistemologia ou pensamento sistêmico’ 

(VASCONCELLOS, 2005). Você acha possível inserir/ensinar estes elementos em sua aula?” 

Das respostas dos participantes, 54,1% disse que sim, é possível e necessário; 35,1% 

que é necessário, mas torna-se improvável diante da realidade; 3.4% que está fora de alçada; e, 

5,4% que é uma opção ideológica. 

Gráfico 29 - Pergunta 28. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 29: “Warat (2004) explica a ‘Pedagogia da Sedução’, como o momento em 

que o professor cativa os educandos no processo de aprendizagem; desperta neles o desejo de 

aprender/pesquisar/posicionar-se, através de uma linguagem que desperte a curiosidade, a 

imaginação, a empolgação, a ousadia. Você, quando estava em processo de formação, foi 

"seduzido" a encantar-se pela prática docente e/ou a ser o "sedutor" dos seus alunos?”.  

Assim, 73% dos docentes assinalaram que sim, e consideram importante; 24,3% 

alegam que não, mas consideram necessário, e 2,7% aduz que não, e acha desnecessário.  

 

Gráfico 30 - Pergunta 29. 

Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 
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Pergunta 30: “Para a teoria da hipótese da Gaia de James Lovelock e Lynn Margulis, 

o planeta é realmente vivo, e apresenta três níveis de organização: 1) auto-organização, 2) 

autopoiese, e 3) cognição (CAPRA; LUISI, 2014, p. 210). Você sabe o que eles significam?”.  

Entre os 37 participantes, 19 afirmaram saber o que significam; 10 responderam saber 

o que significam e serem capazes de explicar tais conceitos; e, 8 pessoas alegam não saber.  

 

Gráfico 31 - Pergunta 30. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 31: “Considere o enunciado: ‘Todos os nossos problemas ambientais são 

ameaças à nossa segurança alimentar – escassez de água, erosão do solo, colapsos na pesca 

industrial, eventos climáticos extremos, e, mais recentemente, o aumento dos preços dos 

alimentos por causa do aumento dos custos da energia e também por causa da intensificação 

do desvio de grãos para serem utilizados como biocombustível. Além disso, o aumento do 

consumo de combustível acelera o aquecimento global, que resulta em perdas de colheitas em 

ondas de calor, e em perdas de geleiras que alimentam rios essenciais para a irrigação. 

Quando pensamos sistematicamente e compreendemos como todos esses processos são inter-

relacionados, percebemos que o veículo que dirigimos, e outras opções de consumo que 

fazemos, exercem grande impacto sobre o suprimento de alimentos para grandes populações 

em outras partes do mundo. [...] Essa ameaça de inanição ocorre em âmbito mundial e [...] se 

manifestam, em particular, pela desintegração da lei e da ordem pública e pelo aumento do 

número de conflitos civis’ (CAPRA; LUISI, 2014, p. 452). [POR EXEMPLO] - Se você 

precisasse ministrar uma aula sobre o aumento dos conflitos civis no mundo, saberia explicá-

lo de forma sistêmica, de modo a contemplar todos os temas do enunciado?”  

As alternativas para esta pergunta eram: “Com certeza, o entendimento sobre o tema 
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não poderia ser explicado senão sistemicamente (abrangendo os fatores sociais, políticos, 

econômicos, ecológicos, educacionais e filosóficos); Sim, mas com ênfase nos aspectos 

materiais acerca dos conflitos civis, e talvez nem todos os temas fossem abordados; 

Parcialmente, com ênfase apenas nas questões político-econômicas, que buscariam aprofundar; 

Não, não tenho conhecimento do assunto”.  

Das respostas, 54,1% informou que com certeza, e que a pergunta não poderia ser 

explicada senão sistemicamente; 21,6% (18,9% mais 2,7%, pela repetição das respostas) aduziu 

que parcialmente, com ênfase apenas nas questões político-econômicas; e, 16,2% alegou que 

sim, com ênfase nos aspectos materiais acerca dos conflitos civis. 

 

Gráfico 32 - Pergunta 31. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 32: “A transdisciplinaridade, como evolução do pensamento cartesiano/mecanicista 

para o pensamento sistêmico, é um dos caminhos encontrados na alfabetização ecológica (ou 

educação ecoalfabetizadora). Para ser ecologicamente alfabetizada, ‘uma pessoa precisa ter 

no mínimo conhecimentos básicos de ecologia, de ecologia humana e dos conceitos de 

sustentabilidade, bem como os meios necessários para a solução de problemas’ (CAPRA, 2006, 

p. 11). A partir de sua formação docente, você se considera um professor ecologicamente 

alfabetizado?” 

Dos participantes, 13 afirmaram que sim, pois buscaram conhecimento em cursos 

externos, livros, eventos, vivências; 11 aprenderam durante o Mestrado/Doutorado; 7 

consideraram-se parcialmente ecoalfabetizados; e 6, acreditam não haver lacunas na formação 

docente. 
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Gráfico 33 - Pergunta 32. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 33: “Você entende as questões psicológicas e físicas que existem em seu 

próprio corpo? Por exemplo: ‘dentro das células há organelas especializadas como as 

mitocôndrias, em cujas paredes se situam, em sequências espaciais precisas, enzimas que se 

comportam como verdadeiras cadeias transportadoras de elétrons sobre sua membrana, 

processo que constitui a base da respiração celular (MATURANA; VARELA 1995, p. 89)’. 

Através deste elemento físico celular, a psicologia, por meio da cognição, está associada à 

consciência e ao cérebro”. 

Nesta, 43,2% dos respondentes afirma que conhecem superficialmente; 35,1% que 

tem plena noção destes processos sistêmicos; e 21,6% não fazem a menor ideia. 

 

Gráfico 34 - Pergunta 33. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 
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Pergunta 34: acerca da Portaria nº 5, de 17 de dezembro de 2018, 48,6% dos docentes 

afirmam que é insuficiente para preparar os estudantes de Direito para as necessidades 

emergentes e futuras do planeta; 40,5% alegam que contribui parcialmente; e, 10,8% não 

conhece o teor da Diretriz Curricular.  

 

Gráfico 35 - Pergunta 34. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 35: sobre o professor se considerar apto(a) a atender às necessidades 

emergentes e futuras do planeta, 59,5% informaram que sim; 27% que não. 

Das respostas inseridas pelos participantes, 2,7% afirma que “Do ponto de vista 

biológico e ecológico não, mas do ponto de vista político e jurídico sim”; outros 2,7% que “Sim, 

mas o papel de um professor de forma isolada dentro do grupo docente e sem sintonia com o 

grupo discente, produz resultados muito limitados”; e, por fim, 2,7% apenas “No que diz 

respeito aos assuntos que trabalho com os alunos”. 

 

Gráfico 36 - Pergunta 35. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 
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Pergunta 36: Sobre a(as) área(as) de conhecimento do CNPq que os participantes se 

inserem: 75,7% informou estudar ciências humanas; 56,8% ciências sociais aplicadas; 

108% ciências biológicas; 2,7% ciências exatas e da terra; 2,7% ciências da saúde; e, 2.7% 

linguística, letras e artes.  

 

Gráfico 37 - Pergunta 36. 

 
Fonte: elaborado pela autora e gerado automaticamente pelo Google Forms (2021). 

 

Pergunta 37: “Como professor(a), você acha que haveriam alternativas para 

qualificar o processo de formação docente capazes de promover o pensamento sistêmico?”  

Os respondentes informaram: 

“Sim!”; 

“Não reconheço o “pensamento sistêmico” como fundamental”; 

“Cursos de formação continuada”; 

“Sim, desde que se atentasse para a subjetividade e individualidade de cada professor, 

respeitando a sua humanidade compreendendo seu papel fundamental para o andar de uma 

sociedade”; 

“Sim, cursos e oficinas sobre temas relativos ao pensamento sistêmico”; 

“Não me sinto apto a responder”; 

“Observação: NÃO trabalho na graduação do curso de Direito. Portanto, há respostas 

que respondi por obrigação do formulário”; 

“Teria que conhecer melhor este pensamento para responder adequadamente”; 

“Capacitação específica”; 

‘Sugiro como alternativas rodas de conversas, debates e até capacitações para discutir 
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sobre o assunto”; 

“Sim, entretanto é preciso iniciativa institucional dirigida a formação/qualificação”; 

“Quando a pergunta prescreve a ideia de uma ‘alternativa’, está impondo que a situação 

atual do processo de formação docente não promove a implantação/melhoramento do 

pensamento sistêmico. Sob este sentido, não tenho conhecimento suficiente para, 

simplesmente, adotar um SIM ou NÃO como uma resposta”; 

“Com certeza! A qualificação perpassa pelas mudanças e atualizações necessárias à 

formação para a docência no século XXI. Promover a visão sistêmica só será possível por meio 

da compreensão da importância dessa nova postura!”; 

“Sim, instrução por meio de cursos”; 

“Para o desenvolvimento e a promoção do pensamento sistêmico não basta apenas uma 

qualificação profissional/intelectual (Mestrado/Doutorado), faz-se necessário um 

conhecimento muito mais amplo e abrangente do ponto a ser abordado, analisado”; 

“Sim. Promoção ampliada da Educação Ecológica política e vida modesta”; 

“Sim, mas isto deveria ir além de uma opção pessoal ou institucional, para ser eficaz 

precisa realmente ser uma política estatal. Uma meta e uma agenda clara”; 

“Um dos fatores que considero importantes é mitigar a deficiência dos professores no 

conhecimento das áreas e disciplinas ministradas pelos demais colegas. Os professores acabam 

por se especializar em um ramo ou disciplina, ignorando ou esquecendo os demais ramos do 

Direito, que, justamente por ser um SISTEMA, demanda conhecimento sistêmico”; 

“Sim, por meio de qualificação continuada”; 

“A reforma deve ser estrutural. A visibilidade sistêmica deve ser incentivada de forma 

mais orgânica desde os anos iniciais”; 

“A capacitação, a constante ‘reciclagem’ olhando para o mundo, para si e para o outro, 

de forma a pensar que somos parte de um todo maior e somos corresponsáveis pelo ambiente 

em que vivemos e nos desenvolvemos”; 

“Acredito que uma pandemia serviu para demonstrar o quanto o pensamento sistêmico 

é necessário, na sala de aula, na família, na sociedade, nas relações. Os desdobramentos que 

surgem pós-pandemia, inclusive na formação docente, deverão intensificar a busca de 

‘alternativas’ epistemológicas”; 

“Investir na formação docente como uma parte do tripé essencial ENSINO-PESQUISA-

EXTENSÃO. Isto é: ninguém pode ser considerado um docente qualificado no ensino jurídico 

se não atuar também em alguma forma de extensão e de pesquisa. São atividades 

interdependentes e de coexistência necessária para a qualificação continuada do docente, seja 
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na sua formação inicial, seja na sua formação permanente ao longo da profissão”; 

“Sim. Possibilitar horários na carga horária para formação de professores no 

pensamento sistêmico, entendendo que essa formação e conhecimento é tão fundamental 

quanto o tempo em sala de aula”; 

“Acredito que sim, a mudança pode ser realizada através de capacitação, porém deve 

envolver docentes e discentes, bem como tempo em sala para que isso ocorra”; 

“Atualmente lutamos para vencer ‘matrizes’ de conteúdo positivista o que afasta essas 

possibilidades”; 

“Não saberia responder”; 

“Sim, a experimentação atrelada a uma profunda carga de leitura”; 

“Penso que é fundamental, diante da complexidade do mundo contemporâneo, 

desenvolvermos pesquisas e estudos a partir do pensamento sistêmico. Para que isso ocorra é 

pertinente que haja uma formação docente que contribua positivamente na vida dos docentes e 

dos estudantes, no caso específico, dos cursos de Direito, a fim de garantir um outro olhar e 

uma formação que garanta uma formação integral para esse novo mundo que está emergindo”; 

“Curso de capacitação”; 

“Enquanto a desigualdade social brasileira persistir, não”; 

 

4.1.1 Interpretações do questionário  

 

Dos resultados obtidos na parte I do questionário, fica evidente que a maioria dos 

docentes trabalham por vocação, por gostarem e amarem o que fazem, ou ainda, dedicam-se ao 

Ensino Superior pelo desejo em manter qualificadas suas carreiras. Esta última pode ser 

interpretada como a vontade de continuar estudando, aprendendo, trocando informações e 

conhecimento com os estudantes e colegas, eis que a rotina de sala de aula pode contribuir para 

este fim.  

Porém, a informação de que 64,9% dos professores não se dedicam exclusivamente à 

docência, por serem advogados ou servidores públicos, dá a entender que a carreira de professor 

universitário não foi cogitada em primeira opção, mas um “plano B”, complemento de renda, 

ou até mesmo, necessidade de inserção e credibilidade no mercado de trabalho, já que os cursos 

de Mestrado ou Doutorado, por si só, denotam um status de prestígio social. 

Um dado curioso foi que grande parte dos voluntários da pesquisa responderam ter carga 

horária correspondente a 40h semanais, por isso, questiona-se: se a maioria deles possui outra 
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atividade além da docência, como conciliar dois empregos sem que uma ou outro reste 

prejudicado? Isto porque, ser o melhor naquilo que se faz (especialmente na profissão de 

professor) exige dedicação, tempo para estudo, reflexão, busca por alternativas de progresso 

nas aulas e na relação com os alunos, além do avanço intelectual das próprias convicções. Não 

estar inteiramente engajado, por sobrecarga de trabalho, é um indicativo, acima de tudo, da 

potencialidade da pós-modernidade na vida dos humanos pertencentes ao mundo globalizado, 

caracterizado por fomentar o consumo, a posse de bens, o sucesso e a notoriedade. Todas estas 

circunstâncias somadas à rapidez com que a sociedade está mudando, a complexidade dos 

problemas e o acelerado aperfeiçoamento da tecnologia, podem afastar do âmago dos 

indivíduos o seu propósito de vida.  

Sem contar que as 40h/semanais no ambiente de trabalho (dentro da Universidade e em 

sala de aula) não correspondem ao legítimo tempo que o docente precisa despender para dar 

conta de todas as atividades extras, como: atender aos alunos fora do horário por E-

mail/WhatsApp, elaborar e corrigir trabalhos/provas, se preocupar com o cumprimento do 

plano de ensino e do PPC, atender as exigências da Universidade, e buscar aperfeiçoamento  

pessoal - a fim de ler, ouvir, estudar coisas de seu interesse para prosperar na profissão. Acerca 

deste tempo livre, a maioria dos voluntários informou ter aproximadamente 3h a 4h horas 

semanais, o que, considerando a intensa gama de tarefas, parece pouco. Além disso, é 

importante que o professor tenha tempo de descanso para manter a saúde física e mental em 

equilíbrio – do contrário, todos os esforços anteriores seriam em vão. 

Sobre o PPC, significativa maioria alegou conhecer e preocupar-se em atendê-lo, sendo 

tomado como prioridade no momento de preparar as aulas (adiante, Warat discordará de tal 

relevância). Apesar de seguir o projeto pré-estabelecido, afirmam ter ampla autonomia em 

adaptar as aulas conforme suas vontades, evidenciando a flexibilidade de ajustes de conteúdo e 

métodos de ensino alternativos, que ficam à mercê das possibilidades que cada professor terá 

em agir diferente do programa fixado. 

Acerca do engajamento com os estudantes para mantê-los motivados às aulas, 

surpreendentes 86,5% dos professores informaram que possuem dificuldades, sinal de que algo 

não está funcionando bem. Ousa-se supor que o indício deste problema se encontra na 

incompatibilização entre o que é levado para sala de aula (em acordo com metas e regras da 

IES e MEC, hierarquicamente) com aquilo que é esperado pelos estudantes, que se veem 

frustrados e confusos em suas expectativas. Melhor dizendo, todos as pessoas desejam sentir-

se pertencentes (a um grupo, a uma ideia, à Natureza), pois este é um movimento instintivo. 

Quando isto não acontece, a sensação é de deslocamento, separação e fragmentação, 
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condicionando ainda mais as crenças mecanicistas na própria convivência humana, pela 

repetição de hábitos e padrões antigos que não mais compatibilizam com a realidade. O nível 

de insatisfação acadêmica tem relação com a falha de comunicação entre os sistemas28 discente 

– docente – IES (proposta por Luhmann na improbabilidade da comunicação intersistêmica). 

Veja o que dizem os autores: 

 

[...] é papel da Instituição de ensino a manutenção e a observação de fatores 

que condicionam positivamente, ou não, o desenvolvimento psicossocial do 

graduando na universidade. Isto, só pode ser mantido, portanto, quando há 

alinhamento entre o corpo discente, docente e o administrativo das 

instituições, garantindo então, melhor entendimento e esforço na tentativa de 

cooperar na busca de medidas que sejam paliativas no combate e mitigação 

dos fatores geradores da (in) satisfação acadêmica (OSTI et al, 2020, p. 10). 

 

A falha de comunicação que causa insatisfação aos estudantes também se estende aos 

professores e à Instituição, ocasionando frustração de todos os três sujeitos por não atingirem 

seus objetivos individuais, situação que dificulta o engajamento, retroalimentando um 

afastamento recíproco e repetitivo.  

Admiravelmente, a ausência de profissionalização docente foi elencada como principal 

desafio do professor no início da carreira, haja vista a inexperiência e falta de “jogo de cintura” 

em repassar os conteúdos e ensinar de forma entendível, quem dirá fazer questionamentos que 

provoquem os estudantes a pensar além das fronteiras delineadas pela ementa do componente 

curricular. 91,9% dos respondentes alegaram que a experiência docente que obtiveram foi 

adquirida ao longo do tempo em sala, ou seja, após muita prática – que, como toda e qualquer 

profissão, só alcançará o êxito satisfatório após treino e repetição.  

O problema é que não há como desviar do fato de que, realmente, levarão alguns anos 

de experiência para um professor desenvolver-se e sentir-se seguro de si. Se esta trajetória for 

longa demais, poderá custar caro aos envolvidos, pois muitas “mentes” e “almas” estarão sob 

sua responsabilidade até que o momento chegue e, a tarefa de ensinar a aprender deveria ser 

reformulada de maneira a diminuir o tempo de adaptação deste professor e torná-lo, o quanto 

antes, sua melhor versão possível.  

Por isso, uma formação docente que amplie a experiência do professor e o prepare para 

esta profissão de magnífica responsabilidade deveria ser a primeira coisa a ser resolvida no 

ambiente acadêmico: encontrar as alternativas capazes de torná-lo apto a atender aos problemas 

complexos deste e dos futuros momento da história. 

 
28 Leia-se “corpo discente”, “corpo docente” e “IES” como sistemas autopoiéticos distintos que se relacionam. 
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No atual modelo de formação, o que existe29 são os Estágios de prática docente, 

ensinando a metodologia de Ensino Superior com o objetivo de que o mestrando/doutorando 

acompanhe aulas de seu orientador e ministre outras. No intuito de saber se o Estágio de 

Docência preparou os professores da UNOCHAPECÓ para atuar logo em seguida, 75,7% 

responderam que não realizaram o Estágio, um percentual elevado, já que está é uma das únicas 

maneiras de adquirir parcela de experiência para tornar-se professor. E, dentre os que afirmaram 

ter realizado Estágio de Docência, 18, 9% afirmou ter sido insuficiente. 

Mesmo que o Mestrado ou o Doutorado não tenham a função exclusiva de formar 

professores, servindo também como base para perpetuação de pesquisas e desenvolvimento 

intelectual e científico de pessoas que não almejam seguir tal carreira, a interpretação mais 

plausível, até o momento, é a de que, quanto ao objetivo de formar professores, este modelo 

está deixando a desejar, e precisa encontrar alternativas capazes de sanar esta lacuna.  

Paradoxalmente, na opinião dos participantes, somente 10,8% considera que o Mestrado 

ou Doutorado não são suficientes. Outros 45,9% consideram que sim, são suficientes para torná-

los aptos a serem professores, e ainda, 43,2% consideram parcialmente suficientes, 

demonstrando que o sistema da maneira que está, vem agradando, e poucos se sentem 

incomodados ou insatisfeitos. Acredita-se haver duas possibilidades terem tido esta opinião: ou 

a maioria não se deu conta da lacuna existente na própria profissionalização; ou, a maioria se 

deu conta, mas como o sistema existente está sendo desenvolvido e avançando, há esperanças 

de que possa ser reinventado e aprimorado conforme necessário. Esta última parece ser a 

alternativa mais coerente a se pensar. 

Os dados também demonstram que a questão do professor ser ou não pesquisador, revela 

que o corpo docente está dividido, pois aproximadamente metade considera-se pesquisador, 

enquanto a outra metade não - talvez pela falta de tempo e excesso de trabalho, que obsta o 

progresso de pesquisas científicas além das atividades essenciais a que está obrigado. 

Por fim, a maioria dos respondentes asseverou que gostaria de conseguir dispor maior 

atenção aos alunos, aprofundar os conteúdos em sala de aula e implementar novas didáticas, o 

que é muito positivo! Esclarece haver percepção por parte dos professores em tornarem-se ainda 

melhorem, bem como o senso de responsabilidade que alegam sentir, a fim de construir, junto 

dos estudantes, maneiras de transcender as próprias didáticas. 

Na parte II do questionário, sobre os referentes do pensamento sistêmico em Fritjof 

Capra, as respostas foram surpreendentes. Inicialmente, apenas 29,7% afirmaram não conhecer 

 
29 Exemplos das estruturas curriculares de alguns cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do Brasil nos quadros 

demonstrativos do item 2.3.2. 
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o autor, e o restante alegou ter tido contato em algum momento na Graduação ou Pós-Graduação 

e mídias sociais. Porém, ao responderem “o que é pensamento sistêmico” a esmagadora maioria 

escreveu, sucintamente, a essência desta concepção. Poucos professores tiveram dúvida ou 

incerteza, e ainda estes, responderam de forma adequada. De todas as 26 respostas, pode-se 

afirmar que 21 pessoas descreveram perfeitamente o centro da teoria sistêmica, abordando os 

conceitos de autopoiese, interconexão, rede da vida, interdependência do Todo e das partes, e 

necessidade da quebra do paradigma científico tecnicista, simbolizando que os professores 

compreendem o significado de pensamento sistêmico. Faltam, pois, apenas as ferramentas e a 

estrutura adequada para que possa ser difundida no processo de formação, e posteriormente, em 

sala de aula. 

A respeito da permanência da concepção mecanicista no Ensino Superior, 45,9% 

acredita que ainda está presente, mas de forma menos visível, em razão do avanço do 

pensamento sistêmico; e outros 43,2% acreditam que o “paradigma” cartesiano ainda prevalece 

sobre o sistêmico de forma notável. Este dado vai de acordo com outra reposta obtida, onde 

80,6% dos voluntários afirmam que métodos cartesianos não são suficientes para preparar 

professores aptos a atender as necessidades de formação que o Direito urgentemente precisa. 

Mais uma vez, demonstra-se clareza do corpo docente quanto à carência de profissionalização 

alternativa. 

Dos fatores políticos, econômicos, ambientais e espirituais, as informações coletadas 

pela pergunta 25 nas alternativas “a”, “b”, “c” e “d” foram semelhantes, e revelam que os 

professores compreendem a complexidade que há entorno destes referentes nas dinâmicas de 

ensino. 

Com relação a responsabilidade para agir em prol da mudança de pensamento nas 

ciências jurídicas e na formação destes docentes, a maioria afirma que a busca pelo ensino-

aprendizagem sistêmico cabe tanto ao professor quanto aos estudantes, em conjunto com o 

apoio do Poder Público. Pequena parcela (16,2%) respondeu que cabe, principalmente, ao 

professor buscar este conhecimento; outros 10,8% disseram que cabe, principalmente, ao Poder 

Público; e, ínfimos 5,4%, entenderam que cabe apenas aos estudantes estarem dispostos a 

aprender sobre o tema.  

Pressupõe-se que a responsabilidade não deve ser pesada apenas para um sistema, pois, 

estando o docente inserido na IES, e o estudante dotado de suas crenças e convicções, o 

desenvolvimento de alternativas que preencham a lacuna da formação docente sujeita-se a 

aceitação e incorporação, também, pelas outras esferas, pois estão interligadas e codependentes, 

ou seja, a eficácia de qualquer medida decorre da comunicação “sem ruídos” entres os membros 
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destes ambientes/sistemas. 

Levando em conta que os participantes da pesquisa entendem o significado de 

pensamento sistêmico, já abordado anteriormente, as respostas das perguntas 26 a 33 apenas 

corroboram esta afirmativa, já que as perguntas se destinavam a conhecer o quanto os 

professores estariam abertos e sabedores dos conceitos ligados à teoria. 

Sobre as Diretrizes Curriculares da questão 36, fica demonstrada que a legislação 

destinada a orientar o funcionamento dos cursos de Direito, sob a perspectiva dos estudantes, 

não é suficiente para atender as necessidades emergente e futuras do planeta, ou seja, não há 

enquadramento com a realidade.  

Por fim, dentre as alternativas sugeridas para qualificar o processo de formação docente 

capazes de promover o pensamento sistêmico, pode-se afirmar que, em geral, os participantes 

entendem necessárias: “capacitação específica”, “cursos”, “oficinas”, “debates”, “rodas de 

conversa”, “iniciativas institucionais”, “experimentação”, “leitura”, e, “grupos de estudos”. No 

entanto, outras respostas foram além do previsível, aduzindo:  

a) não ser o bastante uma qualificação profissional/intelectual (Mestrado/Doutorado), 

devendo existir meios para instigar “conhecimento muito mais abrangente do ponto a ser 

abordado”;  

b) “mitigar a deficiência dos professores no conhecimento das áreas e disciplinas 

ministradas pelos demais colegas”, pois os docentes se especializam em um ramo ou disciplina, 

ignorando as demais áreas do Direito, que, “justamente por ser um sistema, demanda 

conhecimento sistêmico”;  

c) reforma deve ser estrutural sistêmica, incentivada de forma orgânica desde os anos 

iniciais;  

d) a existência de uma pandemia que “serviu para demonstrar o quanto o pensamento 

sistêmico é necessário, na sala de aula, na família, na sociedade, nas relações”, cujos 

desdobramentos deverão intensificar a “busca de ‘alternativas’ epistemológicas”;  

e, e) “Investir na formação docente como uma parte do tripé essencial ensino-pesquisa-

extensão”, no intuito de resgatar as vivências extraclasse para compreender a realidade e os 

laços de uma comunidade. 

A título informativo, cumpre verificar como a UNOCHAPECÓ dispõe seu Plano 

Pedagógico do Curso de Direito (PPC/2016). Por ser um documento dedicado a orientar a 

prática educativa a nível de graduação, não consta seção específica quanto à Pós-Graduação 

Stricto Sensu, apenas menções a seu respeito. Destacam-se as “políticas e diretrizes de pesquisa 

e extensão” ao citar que as “atividades de pesquisa produção de conhecimento através da 



163 

 

iniciação científica e da inovação à pesquisa avançada” almejam “a formação de recursos 

humanos com excelência acadêmica e profissional e a expansão do desenvolvimento de 

programas de Pós-Graduação Stricto Sensu”, sob a fundamentação dos seguinte princípios: 

Articulação com a realidade social; Articulação com o ensino e a extensão; Autonomia teórico-

científica; Consolidação da iniciação científica; Definição estratégica de prioridades; Inovação 

tecnológica; Permanência e regularidade dos programas de apoio à pesquisa; Postura ética; 

Produção de conhecimentos através dos mecanismos institucionais; Qualificação institucional; 

Sustentabilidade; e Pluralidade (UNOCHAPECÓ, 2016, p. 152-153). 

Quanto ao perfil “docente, competências e habilidades do processo de qualificação” em 

Direito, o PPC cita que o professor deve trabalhar de forma coletiva e interdisciplinar, bases 

que coadunam com o pensamento sistêmico, além de: 

 

Apropriar-se de conhecimentos didático-pedagógicos que possibilitam refletir 

e compreender o processo de aprendizagem; Compreender o espaço em que 

atua e a natureza do seu trabalho, ou seja, perceber que a sala de aula não 

está isolada de um contexto socioeconômico e cultural e que o estudante 

faz parte de um contexto maior; [...] Compreender que a docência implica em 

estar comprometido com a aprendizagem dos estudantes, com sua construção 

como pessoa, não buscando apenas habilidades técnicas; [...] Incorporar a 

postura investigativa; Participar efetivamente da capacitação pedagógica 

organizada pela universidade (UNOCHAPECÓ, 2016, p. 144, grifo nosso). 

 

No que se refere à Extensão universitária, parte indispensável do pensar e fazer 

universitário, a UNOCHAPECÓ (2016, p. 157) trata especificamente da formação pessoal e 

profissional nos cursos de graduação e Pós-Graduação Lato Sensu, ou seja, está voltada à 

especialização das áreas do conhecimento dispondo ser importante o “Compromisso com o 

desenvolvimento regional sustentável; [...] Formação Continuada e permanente; [...] [e] 

Extensão universitária como estratégia de formação pessoal e profissional nos cursos de 

graduação e Pós-Graduação Lato Sensu”. 

Dentre as ações práticas que envolvem a dimensão ambiental, o documento cita que a 

Universidade “deve colaborar na busca de soluções e na definição de responsabilidades para o 

desenvolvimento do pensamento crítico que possibilite o enfrentamento das causas da 

degradação ambiental” e sugere a “inserção da dimensão ambiental nos cursos de Ensino 

Superior, como atividade curricular, disciplina ou projeto interdisciplinar”, de maneira a:  

valorizar as diversas formas de conhecimento e formar “cidadãos com consciência local e 

planetária, adquirindo conhecimentos, valores, habilidades que os tornem aptos a agir, 

individual e coletivamente, em busca das soluções para os problemas ambientais, presentes e 

futuros” (UNCHAPECÓ, 2016, p. 145-146, grifo nosso). 
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A partir das respostas coletadas no questionário e das informações documentadas pelo 

PPC será possível, a seguir, organizar o desfecho desta pesquisa sob a análise da prática 

sistêmica no Ensino Superior, promovida pelos docentes ecoalfabetizados, como alternativa às 

práticas ecojurídicas.  

 

4.2 O pensamento sistêmico no Ensino Superior: o despertar pela 

significação carnavalizada e sensibilidade ecológico-social na docência 

 

Capra e Mattei (2018) enfatizam que um dos principais pontos de partida para tornar 

profissionais de Direito ecoalfabetizados inicia-se desde a educação escolar – argumento, 

inclusive, sugerido por um dos respondentes do questionário (4.1.1). Tal alegação é totalmente 

válida e imprescindível, pois a personalidade, os valores, e as atitudes dos futuros profissionais, 

em qualquer área, terão estreita relação com o aprendizado e as vivências do estudante em seu 

ensino fundamental e médio: 

 

É preciso um longo processo e a passagem de uma geração a outra para que 

ocorram mudanças nas crenças já sedimentadas; e é nesse ponto que a 

educação se torna fundamental. O ensino da ecoalfabetização nas escolas 

atuais significa que nas faculdades de direito de amanhã haverá alunos 

ecoalfabetizados, até chegarmos a ter profissionais de direito 

ecoalfabetizados que ocuparão posições de grande influência em toda a 

sociedade (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 251, grifo nosso).  

 

Como a dissertação vincula-se a área das ciências humanas e jurídicas, propõe a pensar 

além da abordagem do público infanto-juvenil, no intuito de estender a sabedoria da natureza 

para outra “frente”: a dos professores de Ensino Superior, de Graduação e Pós-Graduação, 

pilares para que a ecoalfabetização se perpetue. 

O quadro 2 do item 2.2 traz um fluxograma do indivíduo/docente que vive num sistema 

que sofre exigências profissionais para estimular a valorização do capital como prioridade na 

vida humana, carregando ensinamentos de uma formação reducionista que podem vir a ser 

repassados aos próximos profissionais, cedendo às pressões neoliberais, à política, e ao 

racionalismo jurídico universitário, fatores que interferem nas práticas pedagógicas ecológicas: 

 

Alguns professores de maneira voluntária buscam investigar novas 

metodologias para ensinar e aprender, mas, na realidade, muitos docentes 

sofrem a pressão das instituições e dos alunos para a mudança, resistem 

bravamente e mantêm uma prática pedagógica conservadora e tradicional 

(BEHRENS, 2007, p. 445, grifo nosso). 
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Como seria se este mesmo docente (antes, mestrando/doutorando) se profissionalizasse 

num ambiente em que seus professores, ecologicamente alfabetizados, o ensinassem os 

princípios sistêmicos? Com certeza, a possibilidade é que os resultados deste aprendizado 

seriam muito mais próximos de respostas criativas em favor da sustentabilidade dos 

ecossistemas. O pensamento sistêmico no Direito, baseado na ecoalfabetização, é uma 

habilidade a ser desenvolvida no ordenamento jurídico, a iniciar pelo corpo docente: 

 

[...] a ecoalfabetização deve tornar-se uma habilidade crucial para políticos, 

líderes empresariais e profissionais de todas as esferas, sobretudo na teoria 

do direito, e deveria ser a parte mais importante da educação em todos os 

níveis, inclusive na continuidade da educação e na formação de profissionais 

(CAPRA; MATTEI, 2018, p. 249, grifo nosso). 

 

No entanto, há um fator primordial que pode se tornar um empecilho na efetivação 

destas práticas ecológicas, e advém do seguinte questionamento: “O que os 

graduandos/mestrandos/doutorandos querem aprender?”. É difícil mensurar tais desejos de 

maneira generalizada, porém, é possível imaginar um cenário de probabilidades, tendo como 

referência os efeitos da liquidez moderna exposta por Bauman (2001).  

As relações humanas apresentam distanciamento e efemeridade, os indivíduos 

normalmente presenciam um vazio existencial, e a sobrecarga de informações - postas pelas 

mídias e redes sociais - tomam conta das crianças, jovens e adultos de forma avassaladora. A 

busca por “conhecimentos” mediatos, de fontes com textos resumidos, fake news e sites de 

fofocas/entretenimento, sem a ousadia de ir a fundo em leituras de opinião, reflexivas ou livros 

extensos, é a realidade vivenciada pela população da Era da Informação. Preocupam-se em 

atingir o sucesso “vendido” como um lindo castelo (de areia!) através do tóxico marketing das 

influencers com “vida perfeita”, obstando o olhar crítico e atento às nuances da desigualdade, 

da intolerância e da exploração dos recursos naturais, tornando-se pessoas alienadas pela 

ganância em possuir bens e prestígio que alimentem o próprio ego, além de criar uma identidade 

sedimentada por máscaras, “essas pessoas são, como a maioria antes delas, dominadas e 

‘remotamente controladas’ [...]. A liderança foi substituída pelo espetáculo” (BAUMAN, 2001, 

p. 194).  

Ditas posturas refletem no processo de ensino-aprendizagem do 

graduando/mestrando/doutorando, pelo fato dele estar inserido neste meio, aliás, toda a 

sociedade está! Nota-se que em duas perguntas respondidas no questionário os professores 

alegaram como dificuldades ao exercício da docência o desinteresse dos estudantes e o uso do 

celular em sala. Por isso, muitos destes alunos não estão preocupados em serem 
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ecoalfabetizados nem cientes dos problemas complexos deste planeta, quem dirá reivindicar 

novas posturas! 

Outros por possuírem um diploma que os legitima bacharel/Mestre/Doutor, sentem-se 

no poder, e nesta posição, “acima” de outros que não detém – típica situação do fenômeno da 

“bacharelice”, citado no item 2.3.1, quando os “conhecedores do Direito” usam a titulação 

como estratégia para monopolizar o conhecimento, bens, serviços, commons e pessoas:  

 

[...] essa ideia se baseia no mesmo padrão de exclusão e concentração de poder 

contra qual o pensamento ecológico trava luta. Segundo a visão dominante, as 

pessoas são excluídas do direito por advogados profissionais. O poder está 

concentrado nas mãos de grupos [...].  Assim como os escribas do Antigo 

Egito eram os únicos capazes de fazer a contagem da quantidade de cereais 

armazenados pelas instituições centralizadas do governo, os profissionais do 

direito e os cientistas compartilham uma estratégia de poder baseada no 

conhecimento. Os profissionais do direito normalmente usam essa estratégia 

para reivindicar o monopólio do conhecimento de um sistema jurídico que 

está “lá fora”, na jurisprudência e nos códigos legais (CAPRA; MATTEI, 

2018, p. 255, grifo nosso). 

 

A diferença destas pessoas para aquelas que não manipulam a realidade mostra-se nos 

indivíduos dispostos a irem além das informações postas, pois tratam de investigar as situações 

com profunda significância (como a personagem “Alice”, que buscou por outras perspectivas).  

Como cativar estes estudantes (e professores) que privilegiam o estudo de matérias 

relacionadas ao Direito Econômico, material e pragmático, subestimam os aspectos ecológicos 

e intuitivos da Natureza, e ainda, que desejam, apenas, ter o conhecimento mínimo e estratégico 

para aprovações em concursos públicos a fim de adquirir a falsa sensação de estabilidade não 

precisar filosofar no contexto do cotidiano automático?  

Warat (2004b) trará algumas respostas, a iniciar pela pedagogia da sedução, sob a 

“narrativa que torne o comportamento ecológico atraente, e de um novo sistema jurídico 

criado por uma ampla disseminação da resistência e de redes de relacionamentos comunitários” 

(CAPRA; MATTEI, 2018, p. 253, grifo nosso). 

Há uma história verídica contada Warat (2004b, 2004, p. 98) sobre sua resistência em 

seguir o plano pedagógico da Universidade que lecionava. O reitor havia convocado os 

professores para saber se estavam em dia com os programas, Como ele não dava prioridade a 

isso ao planejar as aulas (contrário ao que muitos professores, participantes da pesquisa, 

alegaram fazer), foi ousado e respondeu “eu não [sigo] o programa [...]. Acho que [o reitor] 

nunca me perdoou semelhante ousadia”.  

Na concepção do autor, os programas, planos de ensino e o próprio PPC servem para 
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ordenar situações, funcionando minimamente como horizonte, como guia, ou recurso para não 

vaguear em excesso. A função é somente esta, e o restante deve ficar a cargo dos alunos, para 

que eles construam a própria “narrativa do aprendizado”:    

 

O professor, assim como o escritor, deve levar em conta o material que 

circunstancialmente os estudantes (ou ele mesmo) propõem. Não adianta que 

um professor organize suas aulas a partir de um tema, estabelecendo 

argumentos. Desse jeito os professores conseguirão a produção de saberes 

bastante artificiais, bastante forçados. Hoje começa a ser rejeitada a idéia 

de que a função do professor é a de ensinar. Atualmente considera-se que os 

professores são meros ajudadores (facilitadores), que assistem as pessoas a 

aprender. Nenhum professor ensina, unicamente ajuda as pessoas a 

aprenderem. Isto começa a ser uma afirmação com tendência a ser 

pacificamente aceita pela comunidade dos acadêmicos. É o professor que 

ajuda a aprender, a partir do material que o próprio aluno fornece; o professor 

só ajuda a organizar a matéria, desde a própria experiência dos alunos e não a 

partir de um material pré-configurado como tema (WARAT, 2004b, p. 98). 

 

Behrens (2007, p. 446), em acordo com Bauman e Warat, propõe que: “O movimento 

paradigmático para preparar os profissionais que convivem com o incerto na Sociedade da 

Informação exige um processo que envolva propostas de formação de professores que superem 

o modelar e conformar”. Isto é, o papel do professor não consiste apenas em “ter domínio do 

conhecimento para ministrar uma ou mais disciplinas”, mas ser o facilitador da aprendizagem 

que o aluno desejo em pesquisar. Um exemplo prático desta realidade acontece na Escola da 

Ponte, em Portugal, onde: 

 

Efetivamente, sãos os alunos que decidem [o que estudar]. E os professores 

estão lá, atentos e disponíveis [...], concluímos que não seria inevitável pautar 

o ritmo dos alunos pelo ritmo de um manual ou pela homogeneização operada 

pelos planos de aula destinados a um hipotético aluno médio (ALVES, 2014, 

p. 104). 

 

Seria utopia imaginar um sistema de profissionalização docente nestes moldes? Sem 

manuais iguais para todos, e com autonomia para que os estudantes 

(graduandos/mestrandos/doutorandos) escolham o que estudar e com quem, com locais de 

encontro para troca de informações em bibliotecas, jardins, hortas comunitárias, ambientes 

familiares, vizinhos, comunidade? Pois, mais importante que os lugares e as fontes, é o 

“desenvolvimento do sentido crítico” a partir do recorte e seleção de informações que 

desenvolvam a cultura de cooperação que a consciência sistêmica pretende ensinar (ALVES, 

2014, p. 108). 

Behrens (2007, p. 442-446) alerta que o termo “formação” docente apresenta duas 

interpretações: a primeira denota um sentido reducionista, com a ideia de treinamentos ou 
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capacitações sob a postura passiva de professor-ouvinte. Por outro, pode significar “um 

processo construtivo no qual os professores encontram espaços para a preparação como 

profissionais que precisam atuar na docência com um paradigma inovador”. Então, de que 

maneira ampliar os processos de formação docente para além de cursos que reiteram a postura 

do professor-ouvinte, para outra de “facilitador-participante”?  

Sabe-se que o “paradigma” da complexidade interfere na formação docente pela 

necessidade que o professor tem de buscar cada vez mais qualificações ao longo da vida 

profissional. Por isso, denominam-se quatro fases no “aprender a ser professor”: 1) a primeira 

é designada como pré-treino e acontece no período da escolarização, com o exemplo recebido 

em sala de aula; 2) A segunda acontece nas “situações formais de capacitação docente, como 

as graduações que envolvem as licenciaturas”; 3) A terceira fase de iniciação equivale aos 

primeiros anos de exercício profissional em que “os professores aprendem com a própria 

prática”; 4) A quarta e última é a fase de formação permanente, e corresponde à formação no 

decorrer de toda a vida dos professores (BEHRENS, 2007, p. 448). 

O sucesso do processo de formação docente implica em provocar no 

graduando/mestrando/doutorando a curiosidade em aprender, e para isso, é necessário “analisar 

a realidade e oferecer processos metodológicos que envolvam o aprender a aprender e a 

produção do conhecimento com criticidade e autonomia”, incluindo os recursos tecnológicos à 

serviço do conhecimento. “O professor é um profissional que domina a arte de reencantar, de 

despertar nas pessoas a capacidade de engajar-se e mudar” (DASSOLER; LIMA, 2020, p. 158).  

Por isso, a Universidade, junto do professor, também tem se desafiado a ultrapassar a 

ideia de “treinamento e capacitação como um bloco, num curto tempo, ofertado de maneira 

reduzida em pequenos cursos ou palestras” (BEHRENS, 2007, p. 450-445).  

Tais eventos, geralmente, focam na aquisição de informações, mas poderiam provocar 

a experimentação de vivências que abram o olhar para os saberes que a Natureza tem a oferecer, 

por exemplo: acompanhar o ciclo ecológico de um jardim/floresta/horta, resgatando os motivos 

do porquê tal animal/planta é importante, e como a sua ausência poderia afetar no restante do 

ecossistema, chegando ao ponto de abordar as consequências em outros sistemas (sociais, 

políticos e econômicos), como no exemplo da Perca do Nilo, e daí, ser o gatilho para resgatar 

o assunto da matéria em pauta e do conteúdo que está proposto pelo programa, sugerindo que 

os próprios mestrandos/doutorandos construam autonomia para fazer perguntas acerca da 

problemática que lhe interessar e dela procurar por conta própria as respostas, com ajuda do 

professor-facilitador, da biblioteca, da internet e de diálogos construtivos com os colegas.  

É preciso tornar o momento de aula um ambiente mágico, dinâmico, de desejo por 
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aprender, de prazer e afeição pelo jogo da sabedoria: 

 

A sala de aula como espaço lúdico permite a experimentação do desejo, assim 

como as manifestações de afeição. É um aprender com paixão, pronto para 

repelir como uma imoralidade a autoridade do professor togado, no fundo 

insignificante, procurando reduzir à obediência o jogo do aprender. (WARAT, 

2004a, p. 154). 

 

Carnavalizar a didática significa suprir o tédio da metodologia repetitiva e maçante, por 

outra do desejo, substituindo pelo jogo “a compulsão neurótica pelas verdades, a versão fóbica 

à mobilidade; o apego à certeza do já enxergado, as atitudes altaneiras e etiquetadas, as lições 

repetindo-se. Tudo como efeito de um ensino socialmente bem estabelecido” (WARAT, 2004a, 

p. 154).  

A pedagogia da sedução consiste em saber retirar os rótulos e desfazer-se dos 

julgamentos perante aqueles que preferem seguir o caminho diferente do sistema tradicional, 

pois “o aluno padrão [...] não escuta as moções do desejo e se deixa consumir pela ordem e por 

seus efeitos de poder” (WARAT, 2004a, p. 154). Por isso, o aprendizado carnavalizado é um 

espaço de magia, brincadeira, novidade, curiosidade e paixão:  

 

O desejo é a erotização da razão. Jogos simbólicos que roubaram para o prazer 

o tempo que a escola monopoliza para transformar o saber dos que recém 

iniciam a vida em convencionais e letárgicos registros profissionais. Um dia 

de aula, um seminário, devem ser como um dia de infância: uma alegria 

vivida (WARAT, 2004a, p. 154, grifo nosso). 

 

Portanto, a maneira plausível, proposta por esta pesquisa, é a de ampliar os processos 

de formação docente rumo à consciência sistêmica do professor-facilitador-participante através 

da mudança interior, do despertar de si mesmo. O “ponto de mutação” para qualquer alteração 

de qualquer sistema, principalmente a formação docente, surgirá da busca pessoal, do desejo 

íntimo do mestrando/doutorando pelo autoconhecimento, e dele surgirá o sentimento de 

pertencimento à Mãe Terra. A partir deste processo de interiorização - em filosofar, questionar 

e investigar - pode-se partir para a próxima “etapa”: que é promover movimentos de incentivo 

às outras pessoas para que tracem caminhos da busca pelo encantamento, a partir do exemplo 

pessoal (pois o discurso deve ser congruente com as ações).  

Significa plantar as “sementes sistêmicas” aqui e acolá, compartilhando informações de 

relevância, propondo práticas metodológicas transdisciplinares, agindo com resistência às 

críticas, propondo vivências fora da sala de aula e formas de construir um ambiente 

carnavalizado, favorável ao desejo pela autonomia do aprendizado. 
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 Morin (2000) é sábio ao pontuar os sete saberes necessários à educação do futuro, que 

muito contribuem para a visão complexa da educação em todos os níveis. São eles: 1) As 

cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; 2) Os princípios do conhecimento pertinente; 3) 

Ensinar a condição humana; 4) Ensinar a identidade terrena; 5) Enfrentar as incertezas; 6) 

Ensinar a compreensão; e, 7) A ética do gênero humano. 

Em suma, o autor expõe que nenhum conhecimento é absoluto porque “não há 

conhecimento que não esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão”, e isso 

acontece, pois, a percepção humana pode mudar conforme os ruídos de comunicação entre os 

sistemas. Assim, nenhuma ciência está imune ao erro e o indivíduo perceptivo não é infalível 

nem perfeito, cabe a ele a humildade em reconhecer tal limite. Este é o passo inicial para a 

assimilação dos demais saberes, já que muitas circunstâncias globais influenciam ações locais 

em razão das circunstâncias da Era Planetária, onde nenhum lugar é isolado e independente 

(MORIN, 2000, p. 19). 

Como articular e organizar tamanha informação? Como perceber o contexto global, a 

relação das partes com o Todo? Morin (2000, p. 35) propõe que a educação deve promover a 

“inteligência geral” a fim de que os humanos compreendam o contexto complexo e 

multidimensional da vida dentro da concepção global. E, por conta de as pessoas habitarem a 

Terra, adquirem uma “identidade terrena” que os torna responsáveis por assimilar o 

conhecimento que atua em níveis multidimensionais e transversais.  

Dentre as alternativas sugeridas para qualificar o processo de formação docente capazes 

de promover o pensamento sistêmico, entende-se que capacitações específicas, cursos, oficinas, 

debates, rodas de conversa, experimentação, leitura e grupos de estudos são, e continuarão 

sendo, imprescindíveis, pois constituem a base para o alcance do conhecimento mais abrangente 

do ponto a ser abordado. O que pode trazer o diferencial nestas práticas será a percepção do 

facilitador em demonstrar o quanto o pensamento sistêmico é necessário na Universidade e no 

curso de Direito, na família, na sociedade, nas relações, cujos desdobramentos deverão 

intensificar a busca de alternativas epistemológicas.  

 

Para mudar, o professor precisa de acompanhamento e de orientação 

pedagógica, além de muito tempo de leitura e dedicação. A passagem de 

uma abordagem conservadora para uma inovadora exige novos processos que 

abandonem as ações focalizadas no “escute, leia, decore e repita”. [...] Deve 

buscar ações que provoquem o professor e o aluno a produzir, questionar, 

refletir, construir, criar ou projetar para produzir o conhecimento. 

Especialmente, precisam de momentos de troca e de discussão com seus pares 

para manter a proposta e não recuar ao primeiro imprevisto que aparece em 

sua jornada. A mudança paradigmática envolve os professores que atribuem 

significados e aprendem a partir das suas experiências vivenciadas nos 
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processos de formação continuada (BEHRENS, 2007, p. 451, grifo nosso).  

 

Para contribuir na construção desta identidade planetária aos futuros professores, 

Pimenta (1996) cita os “saberes da docência”, necessários para mediar os processos de 

formação30, são eles: a) a experiência; b) o conhecimento; e, os c) saberes pedagógicos. A autora 

reitera que a finalidade de uma habilitação legal ao exercício profissional da docência vai além 

de um título conferido, pois espera-se que o curso forme o professor, e: 

 

[...] mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da didática necessários 

à compreensão do ensino como realidade social, e que desenvolva neles a 

capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela, constituírem e 

transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo de 

suas identidades como professores (PIMENTA, 1996, p. 75). 

 

O saber docente da experiência é visto pela autora sob duas interpretações. A primeira 

é a de que quando os professores-aprendizes chegam no nível de formação, já têm a noção do 

que é ser professor pela experiência que obtiveram enquanto alunos: sabem quais eram os 

professores que tinham ou não didática, que eram bons ou não no domínio do conteúdo, ou que 

forma significativos em suas vidas. Isso permanece na memória como experiência indireta da 

profissão. A outra interpretação sobre o saber da experiência diz respeito a outro nível, quando 

os próprios professores produzem cotidianamente (junto dos colegas de trabalho e dos 

estudantes) habilidades da prática docente. 

O saber do conhecimento implica não só na clareza que os professore terão de serem 

competentes para ensinar conhecimentos específicos (por exemplo, Direito do Trabalho), mas 

de se questionarem “qual o significado desses conhecimentos na sociedade contemporânea; 

qual a diferença entre conhecimento e informação; até que ponto conhecimento é poder; qual o 

papel do conhecimento no mundo do trabalho; [...] [e] entre ciência e informática”. Portanto, 

não é suficiente produzir conhecimento, “é preciso produzir as condições de produção de 

conhecimento” (PIMENTA, 1996, p. 78). Isso permite que os estudantes desenvolvam a 

reflexão e adquiram a sabedoria necessária para sua evolução como ser humano. 

Por último, o saber pedagógico revela que não basta o reconhecimento de ter 

experiência e conhecimentos específicos para ensinar bem, pois criam-se ilusões de que “eu sei 

o assunto, consequentemente, eu sei o fazer da matéria”, ou ainda “na minha classe, eu sei como 

 
30 Os saberes expostos por Pimenta (1996) estão contextualizados na área da educação, especificamente quanto às 

licenciaturas em Pedagogia, Português, Matemática, História, entre outros. Entretanto, foram utilizados na 

pesquisa pois a questão da formação de professores na Pós-Graduação constitui-se dos mesmos desafios quanto 

ao aprender a ensinar das licenciaturas. Assim, a fala da autora é de grande valia e conexão com a formação 

docente em Direito, pois a incorporação dos três saberes é igualmente necessária. 
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se faz, por isso sou qualificado para o fazer-saber”. Isto só constitui parte da prática, pois só se 

aprende a pedagogia do ensinar confrontando a teoria aprendida com a realidade, a partir de 

uma investigação – ou pesquisa científica – que conheça diretamente os sistemas onde o ensino 

ocorre, realizar observações, coletar dados, entrevistas, desenvolver projetos, entre outros, para 

que o professor-aprendiz passe a criar uma identificação como profissional professor e possa 

reestruturar suas práticas conforme a realidade social, obtendo resultados que sejam 

compatíveis com as condições de produção de conhecimento (PIMENTA, 1996, p. 80-83). 

Na mesma linha de pensamento, Freire (1996, p. 47) propõe a pedagogia da autonomia 

alegando que “saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção”. Isto implica que o professor seja alguém que supere 

discursos bonitos para ser tornar-se o exemplo concreto da teoria, sua encarnação, e não correr 

o risco de ser inautêntico ou falso: “o meu discurso sobre a Teoria deve ser o exemplo concreto, 

prático, da teoria”. Explica que o conhecimento é inacabado, sendo necessário ao professor a 

consciência desta jornada para que ele se mantenha como um aprendiz e recrie suas práticas. 

Por isso, investir na formação docente com ênfase no tripé do ensino-pesquisa-extensão, 

é de suma importância a fim de que as vivências presenciadas fora do ambiente acadêmico 

sirvam de parâmetro para expandir os pré-conceitos e colocar-se na posição de humildade 

diante da realidade da vida humana em seus percalços, estreitando os laços com a comunidade, 

sob olhar crítico da pesquisa científica e da curiosidade de um investigador: 

 

A formação do educador é um processo, acontecendo no interior das 

condições históricas em que ele mesmo vive. Faz parte de uma realidade 

concreta determinada, que não é estática e definitiva. É uma realidade que se 

faz no cotidiano. Por isso, é importante que este cotidiano seja 

desvendado. O retorno permanente da reflexão sobre a sua caminhada como 

educando e como educador é que pode fazer avançar o seu fazer pedagógico 

(CUNHA, 2001, p. 169, grifo nosso) 

 

A crise de percepção só poderá ser superada quando a consciência, presente em cada ser 

humano, transmutar o individualismo e a ganância para a concepção holística e coletiva, pois 

todos os sistemas vivos sustentam uns aos outros de maneira integrada, como na figura da 

espiral, ou seja, a parte influencia no Todo, e o Todo influencia suas partes: “Quando essa 

percepção ecológica profunda torna-se parte de nossa percepção diária, emerge um sistema 

radicalmente novo de ética”. (CAPRA, 2006b, p. 36). 

Em suma, o conceito de pensamento sistêmico pode ser explicado da seguinte forma: 

 

Os sistemas vivos são organismos organizados de tal modo que formam 

estruturas de múltiplos níveis, cada nível dividido em subsistemas, sendo 
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cada um deles um “todo” em relação às suas partes, e uma “parte” 

relativamente a “todos” maiores. Assim, as moléculas combinam-se para 

formar organelas, as quais, por seu turno, se combinam para formar as células. 

As células formam tecidos e órgãos, os quais formam sistemas maiores, como 

o aparelho digestivo ou sistema nervoso. Estes, finalmente, combinam-se para 

formar a mulher ou o homem vivo; e a “ordem estratificada” não termina aí. 

As pessoas formas famílias, tribos, sociedades, nações. Todas essas entidades 

– das moléculas aos seres humanos e destes aos sistemas sociais – podem ser 

consideradas “todos” no sentido de serem estruturas integradas, e também 

“partes” de “todos” maiores, em níveis superiores de complexidade (CAPRA, 

2006b, p. 42). 

 

O Direito, como disciplina jurídica da convivência (TELLES JÚNIOR, 2003, p. 330) 

deve ordenar o comportamento humano com base na consciência sistêmica, instaurando os 

princípios que rumem à cidadania planetária capaz de resgatar o sentimento de pertencimento 

dos indivíduos à comunidade ecológica da Terra. Cidadania planetária, na formação docente, 

significa “fortalecer as condições de possibilidade da emergência de uma sociedade-mundo 

composta por cidadãos protagonistas, consciente e criticamente comprometidos com a 

construção de uma civilização planetária” (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p. 98). Para 

os autores, consiste em acreditar que sempre existirá, em algum lugar do planeta, uma minoria 

de educadores animados pela fé na própria missão, com desejo e prazer de transmitir “amor 

pelo conhecimento e amor pelos alunos”. Por isso, a missão do educador-planetário pressupõe 

esperança no espírito humano enquanto exemplo de arte, fé e amor pela docência, permitindo 

o nascimento da sociedade-mundo facilitada por práticas ecojurídicas no Direito. 

 

4.2.2 Práticas ecojurídicas 

 

Com a alta no desenvolvimento das tecnologias, Capra traz o exemplo do design 

ecológico (ecodesign) como proposta prática de valorização dos princípios ecológicos, através 

de uma economia de serviço e fluxo de matérias-primas, que circulam continuamente entre os 

envolvidos de forma não linear, salientados abaixo:  

 

A arquitetura verde é um ramo florescente. Hoje temos edifícios projetados 

para produzir mais energia do que usam, não emitir resíduos e monitorar seu 

próprio desempenho. Nos transportes, temos veículos elétricos e híbridos 

com economia de combustível de duas a três vezes maior que a dos carros 

tradicionais; e o avanço das células de combustíveis a hidrogênio promete 

inaugurar uma nova era na produção de energia (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 

252, grifo nosso). 

 

O design ecológico do Direito não poderá ser “de cima para baixo” como vem 
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acontecendo, tampouco abstrato ou intangível, mas proveniente das necessidades da 

comunidade e produzido por pessoas ecoalfabetizadas que desenvolvam princípios diferentes 

daqueles fundamentados na exclusão, na desigualdade e no egoísmo, a fim de fomentar a 

democracia participativa, a inclusão, a justiça distributiva e o compartilhamento: “Em tal 

sistema, os juristas traduziriam o conhecimento ecológico [...] em diretrizes políticas e 

interpretações normativas do direito” (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 255). 

Na obra “A Revolução Ecojurídica” de 2018, em coautoria com o advogado do Supremo 

Tribunal da Itália, Ugo Mattei, os escritores fazem previsões de mudanças estruturais no 

ordenamento jurídico dos países, tendo em vista as possíveis mudanças paradigmáticas que os 

seres humanos terão de enfrentar em razão da crise civilizacional e passagem da Era do 

Atropoceno para a Era Ecozoica: “para que [o] equilíbrio criativo seja alcançado e, assim, 

possamos garantir um futuro comum. Isso implica outro modo de imaginar, de produzir, de 

consumir e gerar significado à nossa passagem por este mundo” (BOFF, 2016, p. 29). Isto é 

espiritualidade. 

As falas de que a humanidade poderá enfrentar uma sexta extinção em massa não é 

brincadeira e relaciona-se com o modelo de dominação em crise (BOFF, 2016). Disto, propostas 

devem ser executadas no intuito de evitar um desastre desta dimensão à civilização humana, a 

começando pelo Direito. A seguir, observam-se práticas ecojurídicas que estão sendo testadas 

pelos governos e poderão fazer parte do “novo normal” em breve (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 

258-263): 

a) Alteração constitucional: Declarações constitucionais que introduzam a ideia dos 

Direitos da Natureza, como aconteceu no Equador, na Bolívia e na Venezuela, assegurando à 

Mãe Terra (Pachamama) cuidados especiais. Mesmo que tais declarações ainda sejam “mais 

simbólicas do que operantes”, refletem um significativo e necessário avanço constitucional que 

introduziu a experiência dos povos nativos e a participação das comunidades na sua elaboração, 

com a presença em assembleias e fóruns participativos na sua elaboração; 

b) Alteração da propriedade (I): a dominação de recursos naturais se tornará 

gradativamente menor. Poderão existir estatutos jurídicos às árvores, que garantam a segurança 

da fauna e da flora, como vem sendo pensado pelos Estados Unidos (EUA) formas de “custódia 

e administração de bens [...] ou porta-vozes das futuras gerações [...] para proteger os commons 

que estiverem na iminência de ser alijados da lógica de mercado”. Na Alemanha, por exemplo, 

o Código Civil retirou os animais domésticos da lista de objetos de propriedade. 

c) Alteração da propriedade (II): “não será mais possível fazer negócios como de 

costume”. Cerca de 1% da pirâmide social voa em jatos particulares, compra ilhas 
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mediterrâneas (como as de Poveglia e Budelli31), monopoliza setores e obtêm vantagens fiscais 

sob a limitação constitucional da propriedade privada. Não será razoável que os profissionais 

de Direito ecoalfabetizados considerem justas estas situações. A livre propriedade não será a 

regra se “servir a propósitos antissociais”, em razão de outra liberdade de maior importância: 

“a liberdade comunitária de ter uma sobrevivência feliz e reproduzir-se neste planeta”. 

d) Alteração das empresas: atualmente o instituto da pessoa jurídica considera as 

empresas dotadas de personalidade e direitos civis. No entanto, o “direito ecológico não 

considerará as empresas, que são a face do atual capital acumulado, como pessoas, porque, ao 

contrário de todas as criaturas, elas são imortais”. Esta alteração ocasionará impactos gigantes 

na legislação e na rotina empresarial, que terá limitações quanto ao alcance e duração de uma 

empresa, submetendo-se a condições de respeito ao meio ambiente inscritos nos seus estatutos.  

e) Alteração contratual: se os contratos legais não forem “coerentes com o 

ordenamento jurídico ecológico”, com responsabilidades a longo prazo, poderá ser considerado 

ilegal. Hoje, a responsabilidade civil limitada é blindada pela liberdade contratual para 

investimentos empresariais de poderosas instituições com megaestruturas. Mas isso tende a 

mudar quando os próprios princípios “transformarem o excesso de capital” em incentivos gerais 

para devolver aos “commons em situação de risco” condições de existência.  

f) Inclusão de legitimidade: no sistema ecojurídico, alguém haverá de defender os 

interesses do planeta, assim como o “procurador-geral defende os interesses do Estado”. Este 

sujeito será o legitimado ativo difuso e “cumprirá nosso dever de assegurar aos animais, às 

plantas e aos ainda não nascidos o acesso à justiça ecológica”. Houve uma tentativa de 

introduzir esta legitimidade como norma de proteção na Itália, pela Comissão Rodotá, em 2007. 

Da mesma forma que a escravidão era considerada normal e passou a ser ilegal, estas 

“profecias”, que soam estranhas e distantes, possivelmente farão parte da recente consciência 

jurídica. A “nova ordem ecojurídica, que hoje é exceção irá transformar-se em regra” (CAPRA; 

MATTEI, 208, p. 259). A propriedade se tornará comunitária, os princípios serão 

fundamentados pela visão ecológica, e as instituições sociais e empresariais haverão de adaptar-

se a tais pressupostos, com um Direito em diálogo com a Ecologia.  

Para que este processo perpetue suas lutas e produza resultados satisfatórios o mais 

rápido possível, a direção encontra-se na profissionalização docente em Direito, que tratará de 

 
31 A ilha Budelli localizada no arquipélago La Madallena, em Sardenha, Itália, foi vendida por € 2,94 milhões de 

euros em leilão (AGÊNCIA ITALIANA DE NOTÍCIAS, 2013). Já a ilha Poveglia, localizada em Veneza, também 

na Itália, famosa por ser considerada “assombrada”, foi vendida para empresário que pagou o equivalente a R$ 1,5 

milhões de reais (ESTADÃO, 2014). 
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incluir reflexões, exemplos, experiências e análises sistêmicas que provoquem os futuros 

profissionais jurídicos a considerarem tais “profecias” como realidades próximas, e confluírem 

para sua concretização.  

Importa ressaltar que o Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Cidadania” (GPDHC) 

e o “Observatório de Políticas Constitucionais Descolonizadoras para a América Latina 

(OPCDAL) da UNOCHAPECÓ, (em acordo com a alteração constitucional exposta por Capra 

e Mattei na letra “a”) estabelecem pontes de materialização de práticas em favor do Direito 

Ecológico, da Natureza e do Bem-Viver32:  

 

A cultura do bem-viver no Equador e na Bolívia é apenas uma aposta por uma 

transformação radical no projeto civilizatório imposto pela modernidade; uma 

transformação para construir um outro mundo, com outro valores, outras 

práticas, outros saberes, outras utopias. Nessa direção, as novas constituições 

representam um novo pacto social, cujas bases se assentam na democracia 

intercultural, em cujo arquétipo a maioria dos movimentos contemporâneos 

de mudança se baseiam (CAOVILLA, 2016, p. 163, grifo nosso). 

 

O bem-viver tende a romper com a lógica antropocêntrica da sociedade do capital, 

dissolvendo conceitos obsoletos de progresso ilimitado, desenvolvimento a qualquer custo, 

extração de recursos face ao conceito produtivista como “direção única, sobretudo com sua 

visão mecanicista do crescimento econômico. [...] Trata-se de construir uma sociedade solidária 

e sustentável com as instituições que asseguram a vida” (ACOSTA, 2016, p. 98), a partir de 

uma ética capaz de manter e nutrir a comunidade da vida, não apenas os indivíduos, mas o 

direito da Mãe Terra, como um organismo vivo.  

A espiritualidade da Mística Oriental abordada por Capra no item 3.1, revela-se na 

concepção latino-americana através da ancestralidade Inca, com o símbolo Chakana, que se 

assemelha ao T’aichi T’u chinês, por representar o Universo com forças opostas, tais como: 

feminino e masculino, céu e terra, sol e lua, norte e sul, mundo superior e mundo inferior: 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Sumak Kawsay, na língua dos povos andinos kíchwa, se traduz em bem-viver no Brasil, e corresponde ao 

equilíbrio das forças que se complementam e regeneram a vida, resgatando elementos da ancestralidade, do cultivo 

da terra com base no cuidado dos solos, água e ar, em respeito aos demais seres.  
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Figura 24 - Chakana Inca. 

 
Fonte: Tour in Peru ([S.d]). 

 

 

Figura 25 - Significado da Chakana. 

 
Fonte: Foros Ecuador (2018). 

 

Em 2020 o GPDHC, em conjunto com o OPCDAL e PECJur, percebeu a necessidade 

de abordar a temática da complexidade com os pesquisadores, resolvendo implementar o 

Núcleo de Estudos Avançados (NEA) com um dos eixos de estudos destinado ao “Pensamento 

Sistêmico no Direito e a transdisciplinaridade”, com encontros quinzenais baseados nas obras 

de autores sistêmicos, segundo o cronograma de atividades do Anexo II.  
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Figura 26 - Núcleo de Estudos Avançados do GPDHC-OPCDAL-PECJur em 2020. 

 
Fonte: OPCDAL (2020). 

 

Com o agravante da pandemia, os encontros iniciaram no formato online, mas entende-

se necessário fomentar experiência e estudos presenciais para atender aos objetivos da 

alfabetização ecológica de maneira assertiva, a ser efetivado tão logo as atividades presenciais 

forem retomadas em 2021 ou 2022.  

Das representações de forças opostas no Yin e Yang chinês e na Chakana latino-

americana, entende-se ser necessário que o pêndulo oscile! A própria evolução humana passou 

por várias etapas de mutação. A primeira foi quando os hominídeos se separaram dos primatas, 

e este despertar da passagem da animalidade para a humanidade levou 1 milhão e meio de anos. 

Depois, outro ponto de mutação ocorreu com o desenvolvimento do córtex cerebral humano, 

seguido da invenção do machado de pedra lascada nas sociedades de caça. Dez mil anos atrás, 

estes mesmos indivíduos aprenderam a fundir metais e utilizar a agricultura, o que possibilitou 

a vida do nômade a encontrar estabilidade nas aldeias, e posteriormente, nas cidades. O salto 

seguinte, há menos de 300 anos, sugere a aceleração da civilização com o avanço tecnológico 

e científico.  Estas transições revelam que além de evoluções genéticas e antropológicas, “em 

todas as etapas emerge simultaneamente a espiritualidade, a capacidade de o ser humano 

entender-se no conjunto dos seres e decifrar o elo que liga e religa o universo e à Fonte 

originária de todo ser” (BOFF; MURARO, 2002, p. 10). 
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A próxima transição da humanidade tende a ser na escala da consciência, que encontrará 

expressiva adesão nas Universidades, pois “os cientistas não terão que relutar em adotar uma 

estrutura holística, como frequentemente o fazem hoje em dia, por temor de serem 

anticientíficos” (CAPRA, 2006b, p. 47) já que a ruptura no processo de organização 

educacional é inevitável, e será o resultado da materialização do paradigma sistêmico, a “iniciar 

pelos cursos jurídicos, a partir de uma nova proposta de formação profissional, inclusiva, 

participativa, democrática e cidadã, que compreenda e atenda às exigências da sociedade atual” 

(CAOVILLA, 2016, p. 327).  

Como diz o querido Raul Seixas, é preferível ser esta metamorfose ambulante, do que 

ter aquela velha opinião formada sobre tudo! 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A crise de percepção só poderá ser superada quando a consciência, presente em cada ser 

humano, transmutar o individualismo e a ganância para a concepção holística e coletiva, pois 

todos os sistemas vivos sustentam uns aos outros de maneira integrada, como na figura da 

espiral: a parte influencia o Todo, e o Todo influencia as suas partes. Qualificar o processo de 

formação e profissionalização docente para ensinar o pensamento sistêmico constitui a base 

para o alcance de um conhecimento mais abrangente do ponto a ser abordado em sala de aula. 

Lembre-se que o problema de pesquisa desta dissertação busca analisar quais os 

principais referentes do pensamento de Fritjof Capra podem contribuir para ampliar os 

processos de formação docente nos cursos de Direito, rumo a consciência sistêmica. Entende-

se que os objetivos foram atingidos. O primeiro consiste em caracterizar os processos de 

profissionalização e formação docente nos Cursos de Direito; o segundo em identificar os 

principais referentes do pensamento sistêmico de Fritjof Capra; e, o terceiro, em analisar a 

possível ampliação dos processos de formação docente rumo à alfabetização ecológica do 

professor.  

A resposta revela a existência de uma principal lacuna a ser preenchida: a ausência de 

profissionalização e formação docente que, além de ensinar o estudante a aprender, ensine o 

professor a ensinar, esta é a grande falha do sistema de Ensino Superior em Direito em geral. 

O Mestrado e o Doutorado são instrumentos significativos e essenciais de inserção do 

professor-aprendiz na pesquisa científica, mas pecam em instrui-lo a ensinar de modo a abordar 

os problemas complexos que priorizem, em especial, os valores ecológicos. Ferramentas que 
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profissionalizem o mestrando ou doutorando a ser professor, a partir da visão sistêmica, com 

uma metodologia de ensino que contemple longos períodos de experiência em sala, são 

fundamentais.  

Admiravelmente, 91,9% dos participantes do questionário (item 4.1) alegaram que a 

experiência de prática docente foi adquirida ao longo do tempo, no cotidiano das aulas, após 

muita dedicação - que, como toda e qualquer profissão, só alcançará o êxito satisfatório após 

treino e repetição. Por isso, a ausência de uma formação e profissionalização que ensine o 

mestrando/doutorando a ensinar, foi elencada como principal lacuna ao professor no início da 

carreira, haja vista a inexperiência do recém formado em repassar os conteúdos de forma 

entendível, quem dirá fazer questionamentos que provoquem os estudantes a pensar além das 

fronteiras delineadas pela ementa do componente curricular, pois, junto do domínio do 

conteúdo, é imprescindível que o professor incorpore o saber pedagógico. 

A mudança do pensamento mecanicista para o sistêmico, nas ciências jurídicas, não é 

responsabilidade única do docente, cabe tanto ao professor quanto aos estudantes, em conjunto 

com o Poder Público. Para tanto, é possível acelerar este processo se o professor-facilitador, 

individualmente, encontrar os caminhos pedagógicos que o levem ao entendimento complexo 

da teia da vida proporcionada pela alfabetização ecológica. 

A Pós-Graduação Stricto Sensu tem por finalidade formar pesquisadores e aprofundar 

seguimentos do conhecimento que estejam diretamente vinculados aos problemas da 

humanidade. Se ela esquecer disso, formará pessoas desconectadas da realidade e do mundo. É 

claro que as pesquisas não são respostas imediatas aos problemas, exigem diferentes olhares 

para uma compreensão ampliada. Pode-se dizer, por exemplo, que o desastre do rompimento 

da barragem em Brumadinho/MG não ocorreu por falha de uma única área do conhecimento, 

todas estavam envolvidas nisso. Assim também acontece no Direito: há áreas que não estão 

diretamente ligadas a formação do professor – como a ecologia, a espiritualidade, a física 

quântica - mas fazem enorme diferença para a análise de um fenômeno complexo.  

A discussão sobre a separação das áreas do conhecimento nas Universidades brasileiras 

é herança de uma forte tradição das Universidades europeias. O poderio das áreas duras 

(ciências exatas e naturais) sobre as áreas “moles” (ciências humanas ou sociais) não aconteceu 

por acaso, já que se desenvolveram junto do progresso do capitalismo e da indústria. As áreas 

duras, de raízes mecanicistas, operam na Universidade por disciplinas fragmentadas e 

influenciaram a mesma lógica fragmentária às áreas moles – que, no caso da formação dos 

professores, acaba sendo um enorme prejuízo intelectual. Em tese, ao formar um professor de 

Direito, ele deveria saber o conteúdo legislativo de área específica, e também saber ensinar 
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este conteúdo de forma transdisciplinar.  Porém, os cursos de Direito foram reproduzindo a 

separação dos saberes em componentes curriculares rígidos e distantes da realidade complexa, 

valorizando o “saber do conhecimento” em detrimento do “saber da experiência” e do “saber 

pedagógico”. 

Nesse entremeio, percebe-se considerável desafio quanto à manutenção do profissional 

professor e suas conquistas em relação à valorização do trabalho docente de formação 

intelectual. O Brasil adentra cada vez mais numa perspectiva neoliberalista de dominação dos 

setores privatistas, basta ver o imenso espaço para obtenção de recursos públicos para suas 

atividades financistas. Eles transformam o ensino em mercadoria, contrariando o próprio 

Direito Constitucional à educação. Por esta lógica, os professores acabam culpabilizados pelos 

resultados “precários” que os estudantes alegam ter, porque a Universidade adota, 

prioritariamente, a mera transmissão dos conteúdos quando da formação de professores - como 

se aprender a ser professor, com as experiências e práticas, fosse algo dispensável, sendo visto 

como simples empregado por hora/aula. 

Outros agravantes encontram-se nas questões econômicas e políticas enfrentadas pelos 

professores para construírem carreira profissional. Capra, pelo seu exemplo pessoal, afirmou 

que ao ampliar suas pesquisas para áreas que envolveriam ecologia, sustentabilidade e 

misticismo, teve seus financiamentos diminuídos, e sua bibliografia um tanto desmerecida para 

ser utilizada no referencial teórico científico dos acadêmicos. E não termina aí: para um 

professor persistir na docência com prestígio e reconhecimento, é constantemente incitado a 

fazer publicações em grande escala; atualizar seu Currículo Lattes frequentemente; atender às 

exigências da CAPES/CNPq/Programas de Mestrado e Doutorado; frequentar e pagar por 

cursos/eventos externos; ler e/ou escrever livros; seguir planos de ensino reducionistas; e, 

manter-se em contínuo processo de aprendizagem para melhorar seu estilo de ensinar. Tudo 

isto requer admirável perseverança e paixão pela docência! 

Por isso, a importância do pensamento sistêmico no Ensino Superior em Direito se dá 

pela necessidade em reconsiderar a permanência do duopólio Estado soberano e a propriedade 

privada em favor da ideia de o próprio Direito ser um common, um bem comum, que demanda 

advogados, cientistas e professores em simbiose com a prática ecojurídica. Tal “advocacia” 

deve incorporar ações de educação coletiva, de maneira que os próprios aprendizes auxiliem 

uns aos outros para o alcance da consciência sistêmica. 

As possíveis alternativas para suprir a lacuna de ensinar o professor a ensinar e, 

consequentemente, ensinar o professor a aprender, são as seguintes: 

a) Mobilizar vários conhecimentos na formação e profissionalização dos 



182 

 

mestrandos/doutorandos para as áreas da História, Geografia, Sociologia, Ecologia, 

Espiritualidade, Física e Química, por exemplo. Isso traz subsídios para a alfabetização 

ecológica de maneira palpável; 

b) A Universidade dispor de espaço extraclasse de ensino-pesquisa-extensão (jardim, 

hortas, bairros) para que os mestrandos/doutorandos realizem estudos sobre fenômenos naturais 

e sociais de maneira sistêmica;  

c) A Universidade constituir um ambiente de formação própria de docência onde 

matriculam-se os mestrandos/doutorandos que desejam se formar e profissionalizar 

professores. Este espaço, como projeto-político-pedagógico próprio, pode ser intitulado 

“Formação de Professores para o Ensino Superior”, atuando em conjunto aos componentes 

teóricos usuais (a exemplo das matérias presentes nos quadros do item 2.3.2). Ou seja, o 

interessado na docência cursa tanto os componentes teóricos de sua preferência como suporte 

ao projeto principal de formação docente de Ensino Superior; 

d) Tornar possível que o projeto de formação tenha a sala de aula como referência desde 

o princípio, com o estágio de docência durante todo o período do curso, desenvolvendo, 

conjuntamente, a pesquisa científica em ambientes de extensão (letra b). Isto porque os 

professores-aprendizes precisam compreender o que acontece na Universidade, identificar e 

conhecer os problemas que os estudantes têm, analisar as hipóteses de suas causas, e proceder 

na formulação das propostas de superação, pois, acima de tudo, o professor precisa ter uma 

formação humana, com sensibilidade para oferecer possibilidades de melhoria;  

e)  Acionar movimentos desde a base (escolar, familiar e cultural) com “trabalho 

formiguinha” de conscientização por meio de capacitações específicas, cursos, oficinas, 

debates, rodas de conversa, experimentação, leitura e grupos de estudos, pois a alteração 

institucional para mudança paradigmática “de cima para baixo” soa distante de alcance, a não 

ser por meio de políticas públicas inspiradas em pesquisas científicas provenientes da 

ecoalfabetização; 

f) O professor, acima de tudo, permitir gozar da autonomia em adaptar as aulas conforme 

suas vontades, já que fora evidenciada a flexibilidade de ajustes de conteúdo e métodos de 

ensino alternativos, que ficam à mercê das possibilidades que cada professor terá em agir 

diferente do programa fixado; 

g) O professor permitir-se, por fim, ampliar e despertar a consciência com o auxílio de 

vivências místicas, conhecendo os meios holísticos e fitoterápicos para tal experiência, levando 

em consideração os benefícios físicos, mentais e emocionais que as práticas alternativas 

proporcionam, incentivadas pela Organização Mundial da Saúde e Sistema Único de Saúde que 
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fortalecem a inserção de procedimentos integrativos por meio da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) no Brasil - Portaria nº MS/GM nº 971/2006. 

Cabe aos atores jurídicos o desafio de construir pontes que favoreçam a conexão do 

Direito à Natureza e suas relações entre os seres. E esta ponte pode ser traçada pelo Ensino 

Superior em Direito, por meio da formação e profissionalização docente para práticas que 

favoreçam a perpetuação do pensamento sistêmico quanto à transdisciplinaridade de áreas, sob 

os principais referentes do pensamento de Fritjof Capra, relativos à alfabetização ecológica: a 

espiritualidade baseada na Mística Oriental; a Física Quântica como caminho para uma ciência 

de abordagem subjetiva; a Economia-política enquanto poder de influência aos caminhos da 

vida humana; a Ecologia, como ciência que estuda o lar terrestre e a vida a partir da 

automanutenção, autopoiese e cognição; e, a Educação, através da ecoalfabetização que 

promove a importância de nutrir comunidades sustentáveis. Tais referentes, são subsídios para 

seduzir o aprendiz (seja ele graduando, mestrando ou doutorando) a encantar-se pela vida, a 

interessar-se pela observação sistêmica do mundo e ter autonomia suficiente para buscar 

soluções criativas impulsionadas pela paixão em aprender a ensinar, e aprender a aprender. As 

aulas devem ser dinâmicas e interpretadas sem linearidades ou obviedades, estimulando o senso 

crítico e a fantasia. 

A ciência jurídica não se funda apenas em bases lógicas de proposições normativas, é, 

principalmente, edificada pela experiência dos povos em um dado ambiente e cultura. O Direito 

existe para que as ações humanas encontrem um parâmetro de comportamento a (não) seguir 

em respeito ao interesse coletivo por paz social. O indivíduo que pertence a este sistema jurídico 

está embutido em outros sistemas: econômico, social, educacional, familiar, religioso, 

ambiental, entre outros, de modo a influenciarem-se mutuamente. Por essa razão, o Direito, que 

regula o comportamento deste ser vivo, é também levado a pertencer e a comunicar-se com os 

demais sistemas.  

A legitimidade do Direito também não está atrelada, exclusivamente, aos processos 

legislativos e políticos. A legitimidade real, ou regulamentação “da vida real” provém da 

experiência das comunidades, dos valores e usos compartilhados que, com o passar do tempo 

(e da aceitação pela jurisprudência), alcançam o patamar dos costumes e dos princípios 

reconhecidos pelas normas sociais – fontes mais antigas que a existência do próprio Estado, por 

constituírem a raiz dos fenômenos sociais.  

A mediação coletiva desta ordem ecojurídica deve permitir que o Direito-common seja 

instrumento de participação cidadã nas tomadas de decisões e acesso público ao conhecimento 

das leis e dos recursos, para sua melhor administração. A partir de ações humanas que originem 
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costumes ecojurídicos espontaneamente, o Direito há de ser respeitado por tornar legítimas 

situações que acontecerão em acordo com a nova realidade, para além das regras escritas e 

obsoletas, tornando-se parte da solução dos problemas do mundo, pois sua abordagem estará 

afinada às práticas citadas no item 4.2.2 de design ecológico.  

A prática “comunitarista” - comportamento ético que respeite os princípios básicos da 

ecologia - é uma maneira poderosa de levar as pessoas, individualmente, a se preocuparem com 

a Natureza e mobilizarem estruturas sociais, políticas e econômicas em prol da causa. Mesmo 

que ainda não haja leis que legitimem as práticas ecojurídicas - de alterações constitucionais, 

empresariais, contratuais, de propriedade – é possível que as ações dos seres humanos 

ecoalfabetizados abram mão de liberdades consumistas e/ou extrativistas de recursos, para 

benefício de outro estilo de vida compatível com os sistemas vivos de outras espécies e das que 

ainda estão por nascer. 

Notam-se avanços quanto à abertura dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Direito à transdisciplinaridade na formação/profissionalização docente, podendo atingir real 

vinculação do PPC às alternativas pontuadas. Isso vem promovendo o enriquecimento 

intelectual dos docentes, e estes, transmitem aos demais graduandos/mestrandos/doutorandos, 

alcançando a comunidade e tornando possível o alcance cada vez maior de “despertos” à 

consciência sistêmica, com insights de soluções ecojurídicas - a iniciar por esta dissertação, que 

poderá servir de exemplo e inspiração para a perpetuação de estudos neste tema na 

UNOCHAPECÓ (até aonde a tecnologia permitir levar). 

Modestamente, compete frisar que tudo é mutação permanente, e a única permanência 

é a mutação. É paradoxalmente natural que o sistema de formação docente seja incompleto, 

pois jamais estará acabado, finalizado em si mesmo, ou com os desafios superados por 

completo. O que existe é apenas a possibilidade de que sejam realizadas atualizações para 

melhor atender aos anseios deste tempo presente, acompanhar as mudanças, e não pretender 

cessá-las, afinal, o mundo mudou e continua mudando. A mudança é o tempo todo! 
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ANEXO I - TCLE/CEP 

 

UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ – UNOCHAPECÓ 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E JURÍDICAS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO EM DIREITO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário em uma pesquisa. Após a leitura 

e esclarecimento sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique todas 

as páginas e assine no final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e outra é do 

pesquisador. 

 

Título da pesquisa A ORDEM ECOJURÍDICA EM FRITJOF CAPRA: NOVOS REFERENTES PARA 

OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DOCENTE EM DIREITO NO BRASIL.  

Pesquisador responsável: Bruna Fabris. 

Endereço: Rua Presidente Kennedy, nº 597, Centro, Nonoai/RS.   

Telefone para contato: (54) 9 9927-6798. 

 

 O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, é um colegiado interdisciplinar e 

independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender 

os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. O CEP/Unochapecó está localizado dentro da 

própria Instituição Bloco P. Horário de funcionamento definido de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 

12h e das 13h30min às 17h30min para contato dos pesquisadores e participantes das pesquisas. Telefone 

e e-mail para contato, (49) 3321-8142, cep@unochapeco.edu.br. 

 O Objetivo desta pesquisa é analisar quais os principais referentes do pensamento de Fritjof 

Capra podem contribuir para ampliar os processos de formação docente nos cursos de Direito, rumo a 

uma consciência ecojurídica. Serão coletadas informações acerca da realidade da profissionalização do 

professor em Direito, como ele vê as metodologias de ensino, quais os desafios e as esperanças da 

carreira.  

A sua participação na pesquisa consiste em responder a um questionário anônimo.  
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 A sua participação poderá envolver os seguintes riscos ou desconfortos:  possibilidade de 

danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano. Toda 

pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados, Resolução CNS nº 466 de 

2012, item V. Entretanto, lhe será garantida assistência imediata, sem ônus de qualquer espécie a sua 

pessoa com todos os cuidados necessários a sua participação de acordo com seus direitos individuais 

e respeito ao seu bem-estar físico e psicológico. 

 Além disso, serão observadas todas as normas e recomendações sanitárias quanto aos riscos 

de infecção por SarsCov-2, a fim de proteger contra a COVID-19 os participantes e pesquisadores 

envolvidos neste estudo, afinal, o questionário é online.  

 Os benefícios esperados pela sua participação na pesquisa são: compreender os processos de 

formação docente aos professores de Direito da Unochapecó e Universidades parceiras. 

 As informações obtidas através da coleta de dados serão utilizadas para alcançar o objetivo 

acima proposto, e para a composição do relatório de pesquisa, resguardando sempre sua identidade 

durante todas as fases da pesquisa. Ao término da pesquisa, os resultados obtidos serão retornados a sua 

pessoa por e-mail, quando houver a finalização da dissertação. Você poderá recusar-se a participar 

ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. Caso não queira 

mais fazer parte da pesquisa, favor entrar em contato com o pesquisador responsável.  

  É garantido indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa a sua pessoa. 

 Após a leitura e esclarecimento de todas as dúvidas pelo pesquisador, concordo em participar 

como voluntário da pesquisa, nos seguintes termos: 

 

CONSENTIMENTO DA PESSOA COMO PARTICIPANTE DE PESQUISA  

 

Eu concordo em participar do estudo. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador sobre 

a pesquisa e, os procedimentos nela envolvidos, bem como os riscos e benefícios decorrentes da minha 

participação. Foi me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento e ter acesso 

ao registro do consentimento sempre que solicitado. 

 

 

Assinatura do pesquisador Responsável 
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ANEXO II – CRONOGRAMA - NEA 

 

CRONOGRAMA DO GRUPO DE PESQUISA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

(Segundas-feiras às 18h) 

 

 

Professora: Dra. Maria Aparecida Lucca Caovilla. 

Moderadora: Bruna Fabris (http://lattes.cnpq.br/2228984622294222) 

 

Eixo 4: Educação, Interculturalidade e Ecopedagogia. 

 

Núcleo: O pensamento sistêmico no Direito e a transdisciplinaridade. 

 

 

LIVROS*  

 

Base:  

CAPRA, Fritjof; LUISI, Pier Luigi. A visão sistêmica da vida: uma concepção unificada e 

suas implicações filosóficas, políticas sociais e econômicas. São Paulo: Cultrix/Amana-Key, 

2014. 

 

Complementar:  

MATURANA, Humberto. VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento: as bases 

biológicas do entendimento humano. São Paulo: Psy II, 1995. 
 

DATA: TEMA: 

21/09 

Apresentação do eixo e do cronograma 

“O que é o pensamento sistêmico? O que abordará no Direito?Quais áreas 

do conhecimento serão estudadas?Porquê é importante?” 

05/10 O pensamento social mecanicista. p. 72-89  

19/10 A ascensão do pensamento sistêmico – teorias clássicas. p. 113- 133 

26/10 Teoria da complexidade e autopoiese (vídeos)** 

09/11 Ciência e espiriualidade  p. 343-367 

23/11 A sustentação da teia da vida p. 421-446 

07/12 Interconexão dos problemas do mundo – tabela p. 450 

 Férias. 
 

* Os materiais estão scanneados no drive. As páginas de leitura do cronograma referem-se ao livro 

base. 

 

**LINKS VÍDEOS - DIA 26/10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K67ll2aavrw PARTE 1 

https://www.youtube.com/watch?v=N1uYV7hGM_g PARTE 2 
 

As aulas contarão com outras dinâmicas de diálogo, além da leitura. Comunicação será feita pelo grupo 

do Whatsapp ou email brunafabris17@unochapeco.edu.br. 

Com carinho, Bruna.       

https://www.youtube.com/watch?v=K67ll2aavrw
https://www.youtube.com/watch?v=N1uYV7hGM_g

