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RESUMO

O trabalho de pesquisa refere-se ao ensino jurídico num contexto de sociedade pós-moderna. Nesse cenário, caracterizado, entre outros, pela 
globalização, o desenvolvimento tecnológico e a fluidez nas relações, são abordados ao longo da pesquisa aspectos relacionados a esse arranjo 
social e alguns desafios que revestem a atividade docente no ensino jurídico.A pesquisa está em andamento e utiliza perspectiva metodológica 
qualitativa e empírica, aplicada a partir da observação de turma da disciplina de Direito Processual Civil de curso de Direito durante um 
semestre;pretende evidenciar,entre outros,que as novas tecnologias vêm provocando mudanças na forma e no conteúdo jurídico ensinado e 
discutido nas salas de aula, que contam com educandos cada vez mais conectados à rede mundial de computadores,com acesso instantâneo a 
uma variedade de informações que,por vezes,não correspondem aos conteúdos abordados pelos educadores em sala,tampouco,representam 
informações juridicamente válidas sob o prisma do esclarecimento conceitual em torno de determinado assunto.Além disso,destaca-se na 
pesquisa uma mudança no papel exercido pelo docente em sala de aula, em razão da intensidade dos acontecimentos no mundo jurídico, 
combinada com o acesso quase imediato às informações. Tal característica lança luzes sobre a necessidade de repensar a relação professor-aluno 
no ambiente escolar, sobretudo no exercício da atividade docente. Quanto aos conteúdos, ressalta-se que, ao mesmo tempo em que se faz 
necessário preservar os planos de ensino e de aula elaborados pelas instituições de ensino superior, mantendo o alicerce do conhecimento 
trabalhado, é fundamental o reconhecimento de que a prática docente impõe a observação do interesse do educando retratado nos diferentes 
questionamentos que são formulados no decorrer das aulas. Os resultados alcançados até o momento revelam que o consumo imediato de 
conteúdo jurídico(ou que se pretenda jurídico)decorrente do acesso à rede mundial de computadores é capaz de dotar o graduando em Direito 
de insegurança jurídico-epistemológica,dada a liquidez e volatilidade das informações,que,em vários casos,são publicadas como verdades,quando 
efetivamente não o são,mas,conteúdos produzidos na sociedade pós-moderna, em que tudo é certo,sem que haja,por exemplo,a preocupação de 
tratamento científico da informação prestada.Faticamente,tal constatação foi realizada em aula de Direito Processual Civil, notadamente sobre o 
tema divórcio consensual.Na ocasião,alguns alunos acessaram um sítio na rede mundial de computadores em que havia a informação de que a 
Emenda Constitucional (EC)n.66/2010 havia extinto a separação judicial, o que fora argumentado pelos alunos em contraposição ao conteúdo em 
estudo naquele momento.A controvérsia foi adequadamente dirimida, salientando-se que a EC referida não extinguiu a possibilidade de 
separação judicial, mas, trouxe a figura do divórcio direto. Contudo,foi demonstrado que o mero acesso à informação,sem o olhar crítico,é capaz 
de conduzir o estudante ao erro e à insegurança jurídica.Também merece destaque a característica bilateral e sinalagmática que envolve a ética 
no ensino jurídico. Por um lado, é inviável ao docente o conhecimento pleno, absoluto e integral sobre todos os temas jurídicos que são objetos 
de constantes e multifacetadas decisões diariamente.Por outro,deve o educando entender o papel do professor de articulador e facilitador do 
seu ao conteúdo jurídico de maneira segura sob o prisma do processo ensino-aprendizagem;é essencial que o discente compreenda,entre 
outros,que eventual divergência entre a abordagem de conteúdo em sala de aula e uma publicação realizada nas mídias sociais,por si só,não é 
capaz de imputar ao professor a mácula de ensino inadequado,mas,ao contrário,impõe ao educando o dever de pesquisar e depurar a 
informação,o que efetivamente traduz o processo de construção do conhecimento.
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