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RESUMO

A conquista de formação superior tornou-se desejo que povoa os sonhos de grande parte da população jovem e adulta do país. Contudo, a 
História da educação no Brasil apresenta aspectos de elitismo, com o alijamento das camadas populares dos cursos de graduação durante longo 
período de nossa história. Muito embora a política educacional recente tenha propiciado a ampliação do acesso às salas de aula do ensino 
superior, o direito à educação tem sido obstado pelas dificuldades encontradas pelos discentes em obter sucesso no processo de ensino-
aprendizagem. Tais obstáculos são mais acentuados nos cursos de graduação em Direito, uma vez que sua tradição histórica e sua atuação no 
campo jurídico estabelecem padrões de erudição e academicismo difíceis de alcançar. De maneira geral o campo jurídico é reconhecido por 
teóricos do Direito e das Ciências Sociais pela força simbólica que exerce, tanto diante da sociedade, quanto entre os próprios atores deste 
campo, excluindo aqueles alunos que não conseguem se moldar ao formalismo e academicismo exigidos desde os primeiros momentos  do curso. 
Diante desta realidade a análise apresenta resultado de pesquisa realizada com alunos dos segundos e terceiros períodos da graduação em Direito 
da Faculdade Estácio de Vila Velha – ES. Analisa as dificuldades dos estudantes durante o primeiro período de Direito e suas percepções sobre o 
papel dos docentes no processo de inclusão no ensino superior. O tema proposto revela o problema da pesquisa, qual seja, o de discutir os 
obstáculos encontrados pelos estudantes de Direito em seu ingresso na vida acadêmica, adotando como perspectiva de análise as percepções dos 
próprios estudantes. Para isso, apresenta o conceito de hospitalidade e sua utilização em instituições educacionais e as consequências de sua não 
utilização, destacando entre elas a evasão. O desenvolvimento da pesquisa se deu em duas etapas: pesquisa em fontes primárias e secundárias e 
coleta de dados com a utilização de questionários com perguntas fechadas e abertas feitas a estudantes que vivenciaram as dificuldades do 
primeiro semestre da graduação em Direito. A delimitação dos participantes da pesquisa se deu por sua proximidade temporal em relação ao 
problema da pesquisa. A análise dos dados aponta para as seguintes reflexões: na percepção dos discentes o professor de primeiro período da 
graduação em Direito é elemento essencial na adaptação do aluno à nova realidade acadêmica; há forte relação entre atitudes hospitaleiras 
docentes e superação de dificuldades discentes. Conclui que o professor de primeiro período da graduação em Direito é elemento essencial na 
mediação entre o aluno e sua adaptação à nova realidade acadêmica, visto que é  no dia-a-dia da sala de aula que  as  dúvidas, medos, 
inseguranças e sentimentos de pertencimento/acolhimento ou exclusão/distanciamento acontecem. A pesquisa evidencia forte relação entre 
atitudes hospitaleiras e superação das dificuldades discentes, com a necessidade de conscientização dos docentes de IES em Direito sobre a 
importância do conceito de hospitalidade, visto que atitudes hospitaleiras demonstram ser uma ferramenta docente para ampliar o acesso à 
educação superior e ao sucesso acadêmico, profissional e pessoal para  significativa camada da população que durante tanto tempo foi excluída 
do direito à educação.
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