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RESUMO

Hodiernamente, os cursos preparatórios no Brasil para concursos jurídicos  vêm ganhando muitos adeptos, devido a uma atrativa propaganda de 
prosperidade e sucesso, a ser alcançada com a posse em cargo público. A utilização de resumos, textos esquematizados, aulão de dicas são, 
dentre outras, opções adotadas nessa metodologia de estudo. A principal finalidade é fazer com que o aluno fixe somente o necessário para ser 
aprovado no certame, que o conduzirá ao cargo almejado e, assim, ao sucesso financeiro e ascensão social tão cobiçados. Diante de tal 
conjectura, questiona-se: é possível contar com uma formação humanística e crítica com essa técnica de aprendizagem? Permite-se ao estudante 
de Direito um debate inerente às ciências sociais aplicadas, capaz de levá-lo à compreensão da realidade e de resolver os conflitos que lhes são 
apresentados? Através de uma pesquisa crítica e exploratória, de cunho dedutivo, propiciada por um levantamento bibliográfico e de publicações 
em sítios eletrônicos, iniciou-se a análise do problema suscitado. Considerando a importância e atualidade da temática, adotou-se uma 
abordagem descritiva, que propiciou também uma pesquisa qualitativa, com o objetivo de traçar o atual perfil do egresso dos estudantes de 
Direito e identificar que metodologia de estudo mostra-se adequada ao processo de aprendizagem nos cursos de graduação da área. É perceptível 
que o curso de Direito difundiu-se largamente nos últimos anos. Segundo dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC), a cada dez 
estudantes universitários, um estuda leis e legislação. Essa expansão, atrelada não somente à democratização do acesso ao ensino superior, 
facilitada pela abertura de vagas em instituições privadas e pelas políticas governamentais de financiamento das mensalidades, encontra, sem 
dúvidas, reforço por parte da propagação do comércio do ensino “fast food” e da chamada “concursocracia”. Cria-se, nos cursinhos preparatórios, 
a imagem de que os profissionais que ocupam cargos públicos são dotados de uma qualidade de vida ímpar, muitas vezes não alcançada em 
outros segmentos, além de reunirem visados bens materiais, nem sempre de acesso fácil na sociedade. A difundida ideia de prosperidade, 
atrelada às carreiras públicas, traz sérios prejuízos na capacitação dos estudantes de direito que, desde cedo, tendem a optar por aulas rápidas, 
objetivas e pouco reflexivas. Há uma evidente (e crescente) preocupação em assimilar apenas os temas que são cobrados em provas e métodos 
de aprovação em seleções (seja em exames da Ordem dos Advogados do Brasil, seja em concursos públicos). A problematização de certas 
questões em sala de aula pode se tornar desnecessária e, não raras vezes, banalizada, a pretexto de não serem objeto de cobrança em provas. A 
construção do conhecimento não deve permear apenas pela simples leitura de textos de lei e de memorização de esquemas e tabelas, pois não há 
a discussão esperada dos institutos jurídicos, tampouco a compreensão de soluções para os graves problemas que surgem na convivência em 
sociedade. Não se formam bons operadores jurídicos apenas com interpretação exegética da legislação. Acredita-se que, embora se torne tarefa 
cada vez mais difícil, seja adotado o ensino crítico, com a pesquisa e o rico debate de temas que circundam a ciência jurídica. Aulas expositivas e 
resolução de questões objetivas têm sua importância dentro do processo de aprendizagem, mas não devem ser ferramentas exclusivas no ensino. 
Os métodos de revisão e de assimilação de conteúdos devem ser adotados, em especial, após a conclusão da graduação, sendo um dos recursos 
utilizados por quem deseja se submeter aos concursos públicos.
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