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A UNIVERSIDADE E 0 JURISTA

Rogerio Ehrhardt Soares
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Resumo: Neste artigo, o Autor perspectiva a evolw;:ao hist6rica do ensino
do Direito e do exerdcio de profiss6es jurfdicas, corn especial acento t6nico na
Europa, descreven do de passagem o p erfil basico que o jurista obh~m e deve
obter atraves de tal forma<;:ao. Aborda-se ainda o actual debate entre especializa<;:ao na forma<;:ao versus forma<;:ao jurfdica geral.
Palavras-chave: Ensino do Direito; Licenciatura em Direito; Profiss6es Jurfdicas.

0 convite para participar neste col6quio vinha acompanhado da sugestao
de que as minhas breves palavras tivessem por tema o ensino do Direito. Contudo limitar-me-ei apenas ao ensino do Direito para juristas. Pois pode ensinarse Direito como disciplina auxiliar: Direito para economistas, ou para medicos,
ou para engenheiros, ou para policias ou para guardas-florestais ... Nao sao estes
ensinos - todos perfeitamente legftimos e dignos - que aqui nos vao interessar.
0 que vai ocupar-nos ha-de ser coisa diversa: ha-de ser apenas a forma<;:ao dos
juristas. Ou seja, emitir urn jufzo so be o sentido daquele sector da Universidade
que se propoe sustentar o ensino cientffico do Direito, corn o objectivo de dar
aos seus alunos aquela particular forma<;:ao que lhes permita compreender a
variedade das situa<;:6es da vida numa perspectiva do Direito.
Estabelece-se assim uma rela<;:ao entre a Universidade e o jurista, que nao
resulta de qualquer assun<;:ao gratuita. Ela significa o reconhecimento dum produto cultural, uma singular cria<;:ao da nossa civiliza<;:ao europeia. Podemos apreciar ou nao esse resultado da Hist6ria. Podemos eventualmente acreditar em que
teria sido mais conveniente entregar a prepara<;:ao dos utilizadores do Direito a
varias escolas profissionais, cada uma dirigida a sua area: uma escola para
magistrados, outra para advogados, outra para notarios, etc .. Nao podemos,
todavia, esquecer que desde a Idade Media se foi cimentando no nosso universo
europeu a representa<;:ao do "jurista", do "homem de leis", como aquele personagem que, tendo recebido na Universidade uma forma<;:ao jurfdica unitaria, esta
apto a p6-la ao servi<;:o dum amplo leque de ocupa<;:6es profissionais.
De alguns anos a esta parte ouvem-se, contudo, perguntas sobre a forma<;:ao unitaria dos juristas corresponde as exigencias das varias carreiras profissionais; se ela nao defrauda espectativas dos aprendizes de jurisprudencia; se,
finalmente, nao vem a importar em custos sociais exorbitantes.
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Responder a estas interroga~6es implica, antes do mais, ter noticia clara da
desse especial produto que e o jurista e confront<i-lo corn a situa~ao
dos nossos dias.
Ora bem, quando as Universidades se criaram e propuseram fornecer urn
estudo cientifico do Direito, foram dar origem a uma classe, a dos juristas, que
rapidamente se insinua entre os estratos tradicionais da sociedade. E que
exprime uma nova forma de presta~ao de trabalho.
Mas hao-de ser as mudan~as da organiza~ao politica e social operadas a
partir do seculo XV que verdadeiramente abrem largas areas a fixa~ao dos juristas. Os monarcas, interessados em abalar as estruturas feudais ou senhoriais dos
seus territ6rios, encontram nos juristas urn aliado cafdo do Ceu. 0 direito novo,
que as Universidades tinham come~ado a ensinar, e a ret6rica posta ao servi~o
da supremacia do prfncipe sao dois preciosos instrumentos para a segura constru~ao duma figura politica original, que viria a dar pelo nome de o Estado.
Ninguem aqui deixara de se lembrar do Mestre Joao das Regras. No momento
precursor em que ele invoca o primado das raz6es nacionais sobre as lealdades
tradicionais, ao fundar a legitimidade da dinastia de Avis, esta a garantir a
sobrevivencia do reino. No mesmo sentido, as novas formas politicas que,
entrando o Renascimento, se estabilizam por toda a Europa fazem dos juristas
altos funcionarios e conselheiros da coroa. Ou chamam-nos a preencher os
novos tribunais do rei, que inexoravelmente substituem os julgados senhoriais
ou das administra~6es locais. Ou sao advogados. Ou, a medida em que a
maquina administrativa do Estado se diversifica, oferecem as suas aptid6es
para o desempenho de novas tarefas. Assim, por toda a Europa Continental,
nao faltam campos em que os juristas desenvolvam a sua actividade.
Mas se o territ6rio de fixa~ao do jurista se vai alargando, ja nao pode dizerse o mesmo da simpatia que a sociedade lhe dispensa. Pois o jurista sera urn
mal-amado pela aristocracia, que justamente lhe imputa uma boa parte da responsabilidade na perda seus privilegios; ou que ressente a concorrencia dos parvenus duma noblesse de robe. E no outro extremo de espectro social, o jurista sera
olhado corn suspeita pela camada popular, para quem o direito que ele agora
utiliza e uma coisa misteriosa; coisa tao diferente dos velhos costumes locais
que s6 pode mesmo compreender-se como urn produto diab6lico inventado
para oprimir ainda mais os pobres. Corn arrepiante realismo, Shakespeare, ao
tomar como tema as perturba~6es sociais do come~o da Guerra das Duas Rosas,
introduz no drama Henrique VI (parte 2.", Acto IV, Cena II), urn momento em
que o revolucionario Cade promete aos amotinados urn reino de felicidade,
onde, entre outras maravilhas, sete paes de meio peny se venderao por urn
peny, e todos comerao e beberao a custa do rei. E logo o magarefe Dick, exaltado, prop6e que "A primeira coisa que fazemos ... vamos matar todos os juristas" ("The first thing we do, let' us kill all the lawyers"). E para que nao restem duvidas, logo ali executam o tabeliao de Chatham, que sabe ler e escrever e fazer
registos e confessa a felonia de ser capaz de assinar o proprio nome.
evolu~ao
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Desta maneira a profissao de jurista converte-se, especialmente nas epocas
de crise, numa profissao de risco, coma tragicamente se ha-de ver durante as
Guerras dos Camponeses, que, no come<;o do seculo XVI, dilaceram a Europa
Central.
Mas, ao longo dos tempos, o jurista consegue resistir e, singularmente, preservar a fisionomia que a Universidade desde o come<;o lhe imprimiu. Pois a
sua cultura profissional caracteriza-se mais pela presen<;a de certas qualidades
de pensamento do que pelo domfnio exaustivo de conhecimentos tecnicos.
0 duradouro contacto corn a experiencia hermeneuticas vai paulatinamente formando no aprendiz de jurisprudencia uma especial capacidade de compreender
e actuar sobre as situa<;6es da vida. Sao estas qualidades que convertem o jurista
numa figura imprescindfvel da sociedade europeia dos tempos modernos. Por
elas o jurista sera admirado e odiado, protegido e atacado.
A que mais depressa salta a vista sera o culto da objectividade. Perante urn
problema, o jurista guardara uma total neutralidade, pondo de lado as suas convic<;6es pessoais. Pois na sua actividade profissional conhece uma s6 lealdade: a
que o vincula ao Direito.
Outra marca de caracter do jurista, ligada a anterior, sera a aptidao para
assumir corn tranquilidade urn problema alheio, reduzi-lo ao essencial e sujeitalo ate o fim a prova de argumentos contradit6rios. Depois deste processo de
recorte esquizoide o jurista esta habilitado a produzir corn modestia uma solu<;ao. Uma solu<;ao em que acredita, pois foi a unica que esfor<;adamente encontrou. E, todavia, sabe que ela nao e necessariamente definitiva. Ora aqui esta
uma coisa que os nao juristas sao incapazes de entender: que dois homens de leis
possam, honestamente, encontrar solu<;6es diversas para o mesmo problema.
0 inc6modo-jurista, apesar de tudo, continuara ate os nossos dias a ter urn
lugar assegurado nas magistraturas, na advocacia, no notariado, nas profiss6es
registrais. E a ir convencendo do prestimo dos seus talentos nas administra<;6es
publicas e, corn o andar dos tempos, nas pr6prias administra<;6es privadas.
Nao se acredite, porem, que depois dos acontecimentos do perfodo inicial,
o processo tenha sido tranquilo - aqui e ali o inc6modo-jurista volta ser o juristaamea~ado. Tal acontecera mesmo corn as ocupa<;6es exclusivamente jurfdicas, a
come<;ar pela magistratura judicial. Situa<;6es dramaticas surgem nas experiencias totalitarias, como se viu no nacional-socialismo, que foi capaz de classificar
o jurista entre os criminosos e demitir em massa os jufzes; ou de igual modo se
passarao as coisas nas democracias populares, quando dispensam os advogados
e transformam os tribunais em instrumento da ditadura do proletariado. 0 que
quer dizer que o jurista e substitufdo por uma contrafac<;ao grosseira. E nao foi
por acaso que, pouco tempo depois da transmissao da soberania a Mo<;ambique, o governo do novo pafs viesse extinguir a unica Faculdade de Direito, acabada de criar no "Perfodo de Transi<;ao".
Mas outros e diferentes motivos de preocupa<;ao hao-de surgir agora corn
a abertura da nossa sociedade a uma dimensao tecnica. A afirma<;ao crescente
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dum novo modelo de profissional, o tecnico, nao anuncia, e certo, pogrons sangrentos contra os homens de leis. Mas indubitavelmente traz ao mercado de trabalho urn concorrente perigoso, que em pouco tempo ocupa muitos lugares ate
af oferecidos ao jurista.
Pior que isso, contudo, e a instala<;ao duma mentalidade tecnocratica,
que pode mesmo contaminar os servidores do Direito . Numa sociedade
dominada pelos valores da eficiencia, da produtividade e da rapidez, a admira<;ao pende para os seus sacerdotes. Entre o jurista lento, incapaz de afirmar
solu<;6es definitivas, e o tecnico desenvolto na sua pretensao de garantir
resultados certos, os ventos do tempo parecem soprar a favor do segundo.
E, apesar de as pontes tambem cafrem, os lugares na administra<;ao publica e
nas administra<;6es privadas come<;am a ser preenchidos por engenheiros.
Quando se percebe que a formula nao e magica, regressam os juristas. E logo
vem o tempo dos economistas; e depois o dos gestores ... E novas candidatos
se perfilam.
Nao admira portanto que, desde a 2.a Guerra Mundial, vamos encontrar na
literatura jurfdica uma recorrencia do tema do jurista-ameat;ado.
E compreende-se ainda que, cada vez mais, se desinquietem os espfritos e
se interroguem os juristas sabre se nao e altura de come<;ar a organizar de forma
diferente a sua prepara<;ao profissional. Numa sociedade acentuadamente tecnicizada, acredita-se facilmente em que deva corresponder a cada uma das ocupa<;6es abertas aos licenciados em Direito uma forma<;ao espedfica. Contudo - nao
nos iludamos- a resposta afirmativa equivale apenas a uma ligeira mudan<;a na
impreca<;ao revolucionaria do carniceiro Dick: em vez de "Vamos matar todos
os juristas!" ela soara "Vamos matar o Jurista!".
Ate onde sao reais os perigos?
Desde logo ha uma situa<;ao preocupante, que nao toca exclusivamente o
ensino do Direito, mas todos os cursos universitarios. Refiro-me ao sistema do
ensino basico e secundario, que, embevecido, atira sabre as universidades
multidoes de jovens que nem sequer sabem ler correctamente. Todos os docentes universitarios tern as suas queixas e vao-nos rosnando. 0 problema e
an gustiante para as Universidades, mas nao e urn problema da Universidade.
Continuamos ao menos a desabafar: que juristas se podem preparar corn alunos incapazes de aprender o sentido dum texto ou de ordenar por escrito tres
argumentos?
Mas num outro plana, os problemas ja exigem uma posi<;ao das universidades. E o que desde logo se passa corn o movimento a favor da especializa<;ao
nos cursos de Direito, ou seja, contra a solu<;ao tradicional, sempre voltada para
a forma<;ao do jurista geral.
Por tras disto apresentam-se, em primeiro lugar, motiva<;6es de economia
social: para que vao manter-se cursos de Direito longos e dispendiosos, que
retardam a chegada dos jovens ao mercado do trabalho, s6 porque se pretende
oferecer uma prepara<;ao global?
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Por outro lado a especializa~ao daria resposta as inclina~6es naturais dos
alunos, dispensando-os de estudar coisas que nao lhes interessam.
E em muitos casos, sem que isso se confesse, o que suscita a ideia das
licenciaturas jurfdicas paralelas e a convic~ao ingenua de quem, por ter chegado
tarde a civiliza~ao tecnica, sup6e que ai a moda e ainda a de ontem, isto e, a da
especializa~ao coma solu~ao universal.
Continuamos entao a perguntar: devem as universidades manter-se fieis a
ideia do jurista-geral?
A resposta correcta parece-nos ter sido dada na Alemanha pelo chamado
"Lademburger Manifest", o qual, depois de collier geral aplauso, determinou a
reforma do ensino do Direito de 2000. 0 tema desse movimento e o de que o
objectivo do ensino do Direito nao e a prepara~ao de tecnicos de Direito, mas a
obten~ao de juristas cientificamente formados. S6 esse "Einheitsjurist" pode dispor de capacidade de, mantendo uma clara faculdade de juizo, se introduzir
facilmente em novas problemas.
Mencionemos ainda que esta decidida tomada de posi~ao nao esquece o
alarme que soa hoje no campo oposto. E que a cultura da sociedade industrial
acreditou durante algum tempo na urgencia duma especializa~ao generalizada.
Agora, porem, esta a confessar nao se ter apercebido de que o desenvolvimento
trepidante das tecnicas acarreta que nao sejam apenas os equipamentos a ficarem obsoletos, mas que tambem os tecnicos sofram rapidamente a usura do
tempo e sejam descartados como maquina ferrugenta.
Deste modo reconhece-se que o ensino formativo do Direito oferece, alem
do mais, a garantia da mobilidade profissional, particularmente vantajosa nos
nossos dias.
Se estamos convencidos de que a manuten~ao da figura do jurista unitario
e a solu~ao recomendada, nao podemos esquecer-nos de que ela pode encontrar
dificuldades no clima criado pelas institui<;6es europeias, particularmente
quanta a dura~ao dos cursos. Acreditamos, contudo, em que os juristas queiram
continuar a ser juristas e a justificar a polivalencia das suas aptid6es.
Mas, para defender urn jurista unitario capaz de responder as solicita~6es
do nosso tempo, nao se torna preciso descaracterizar a licenciatura que temos.
Basta utilizar cuidadosamente os tipos de solu~6es que os pianos de ensino ja
oferecem.
Pense-se, para come~ar, numa revitaliza~ao dos "soft skills", as disciplinas
auxiliares, coma as linguas estrangeiras, a economia, a teoria e a pratica da
negocia~ao, etc. 0 aumento da carga de trabalho corn estas disciplinas poderia
ai ser compensado corn uma avalia~ao de conhecimentos mais liberal.
Todavia deve continuar a p6r-se todo urn cuidado muito especial no
ensino das cadeiras formativas ou cadeiras base.
Finalmente a enfase na dimensao formativa nao impede que na parte terminal do curso se mantenham as tradicionais cadeiras de op~ao, destinadas a
satisfazer curiosidades particulares dos alunos.
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Depois de isto tudo parece-nos que e tempo de concluir: ficamos corn a
convic<;ao de que, muitas vezes, o problema do ensino nas faculdades de Direito
e afinal urn daqueles enigmas que trazem dependurada a propria chave.
Pe<;o, assim, que me permitam s6 mais urn desabafo: tudo isto me recorda
corn frequencia a angustia daquele homem que, inadvertidamente, trancou o
seu autom6vel corn a chave de igni<;ao e depois se esfor<;ava por abrir corn urn
arame - enquanto a mulher, sentada dentro do veiculo, dirigia a manobra:
"Mais para a esquerda! ...
M a is para cima ... mais para cima"
Muito obrigado pela infinita paciencia corn que me escutaram.
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