
  

ESTUDANTE DE DIREITO E DISPOSIÇÕES PROFISSIONAIS  

  

Adriana Prass da Silva1, Celia Elizabete Caregnato2  

Eixo temático: Desenvolvimento Profissional e Formação Docente  

  

RESUMO: O trabalho aborda temas como profissão e formação profissional, disposições dos 

estudantes de direito, e, principalmente, a constituição do profissional desta área. Busca 

identificar por meio da análise da trajetória de um grupo de estudantes de direito de Porto Alegre 

disposições profissionais constituídas e atualizadas no decorrer do curso e se estas contribuem, 

reforçam ou tencionam para esta profissão. A carreira do profissional do direito pode ser 

direcionada para diversas áreas de atuação, e esta pode estar relacionada com uma identidade 

individual e social do sujeito. Para identificar esta relação se propõe analisar, com base na 

sociologia das profissões e na sociologia em escala individual, as disposições de um grupo de 

estudantes de direito. Com isso se pretende vincular as disposições e contextos destes estudantes 

e as disposições dos profissionais de direito com mecanismos específicos exigidos para os 

profissionais que pretendem seguir em determinados segmentos de atuação dentro das possíveis 

carreiras que a formação no direito proporciona. A análise tenta verificar se a escolarização e a 

socialização destes acadêmicos direcionam para as exigências da atuação do profissional do 

Direito. A metodologia está baseada nos retratos sociológicos, através da investigação das 

disposições de estudantes, entendida a partir de Bernard Lahire como dobras do social presentes 

no individual com análise da sociologia das profissões de Claude Dubar. Foram analisadas 

entrevistas com estudantes para interpretação das disposições, suas trajetórias e a relação com 

a profissão. A hipótese do trabalho é de que esses estudantes formam um segmento social no 

qual sobressaem disposições vinculadas à busca ou aprofundamento de distinção social, por 

meio da construção da identidade do profissional do direito. Este estudo possibilita 

compreender a relação das associações profissionais e o papel socializador da profissão do 

direito com as disposições acionadas e constituídas no decorrer da formação jurídica no curso 
de direito.   
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INTRODUÇÃO  

  

A relação entre profissão e estudante se dá antes mesmo da qualificação (conclusão do 

curso) deste para o campo do trabalho. É preciso analisar também a ampliação do acesso a 

formação profissional, ou seja, a ampliação do acesso ao ensino superior e dados do curso.   

O Ensino Superior 3  está em expansão no Brasil, embora ainda precise ser 

democratizado. Com a formulação do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001 a 2010, 
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determinou-se diretrizes e metas para as políticas educacionais por dez anos. Este documento, 

que não foi cumprido, previa a escolarização superior para 30% da população brasileira em 

idade líquida (18-24 anos). De qualquer maneira, a expansão do acesso como resultado de 

somatória das diretrizes presentes no PNE que vão desde a democratização do ensino superior; 

a interiorização; a garantia de acesso e permanência; e a diversificação dos cursos. 

Paralelamente a isso, políticas públicas e programas de ações afirmativas, Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 

contribuíram para aproximar os índices de atendimento. O PNE de 2014 mantém o objetivo de 

inserir na educação superior pelo menos 30% dos jovens de 18 a 24 anos (Ministério da 

Educação, 2014). Entretanto, em 2015 apenas 18,1% tinham esse nível de formação 

(Observatório do PNE, acesso em 24/09/2017).  

Mancebo, Vale e Martins (2015) apontaram ainda a expansão do Ensino Superior como 

consequência da criação dos Institutos Federais, do REUNI, do aumento das instituições 

mercantis/privadas, da diversificação da modalidade e da oferta de cursos (Educação a 

Distância- EAD). Tais estratégias permitiram aos trabalhadores e as classes sociais menos 

favorecidas o ingresso na trajetória acadêmica. Assim, a ampliação do número de vagas, tanto 

devido a novas instituições privadas, quanto pelo aumento de vagas nas públicas, fez com que 

aumentassem as possibilidades de acesso ao Ensino Superior. Entre as instituições privadas, 

esse aumento da oferta de vagas incrementou a concorrência, tornando viável o valor das 

mensalidades a determinadas camadas sociais que antes não tinha acesso (MANCEBO, VALE 

e MARTINS, 2015). Convergindo para isso, houve ampliação de financiamentos, programas de 

bolsas de estudo e de políticas afirmativas com reservas de vagas, especialmente no caso das 

instituições públicas pelo sistema de cotas. Observa-se que o conjunto das ações e políticas 

permitiu que houvesse uma multiplicação de perfis dos estudantes de ensino superior, e variação 

em seus objetivos.   

Estudos históricos apontam que os primeiros cursos de ensino superior no Brasil datam 

de 1808 (MARTINS, 2002), sendo que as primeiras Universidades que surgiram da unificação 

de faculdades e cursos isolados, datam de 1909. Especificamente, a primeira faculdade de 

Direito foi a Faculdade de Direito de Olinda, em 1827. É possível ver o Curso de Direito como 

parcela dos cursos historicamente tradicionais, junto com Medicina e Engenharia. O histórico 

dos primeiros cursos (engenharia, medicina, direito), bem como a elitização do ensino superior 

decorrem da pressão da sociedade burguesa da época em proporcionar formação aos seus filhos, 

sem que eles precisassem sair do Brasil. Com isso, desde sua origem a educação superior foi 

pensada para as elites, considerando desde os cursos em turno integral, que impossibilitam que 



o acadêmico trabalhe concomitantemente ao estudo, até o acesso restrito aos cursos. Este 

cenário vem mudando com a ampliação de políticas de acesso e permanência, bem como com 

o aumento do número de vagas, consequência da ampliação do número de instituições públicas 

e privadas e com o ensino à distância (SEVERINO, 2008).  

Desta análise do sistema de ensino superior brasileiro, entende-se que são múltiplas as 

relações estabelecidas entre curso, instituição e carreira. Especificamente, o curso de Direito no 

contexto da educação superior brasileira apresenta especificidades que contribuem para a 

análise do papel deste curso e do profissional desta área, apresenta, também, especificidades as 

quais a própria profissão está condicionada. Para compreender este contexto é necessário 

sintetizar os demais papeis e instituições que estão vinculados a este curso superior. O curso de 

direito, ou ciências jurídicas e sociais4, possibilita ao acadêmico a escolha de diversas carreiras. 

Destaca-se presente as carreiras jurídicas na Constituição Federal, não só determinadas carreiras 

públicas – como o ministério público, o judiciário e a defensoria pública – mas também está 

presente a carreira privada de advogado, destacada como essencial ao processo de justiça. Com 

isso, o que seria considerado o conselho de classe desta profissão – a OAB -  se destaca desde 

sua origem até seu papel na sociedade. A profissão de advogado, uma das possíveis carreiras 

dos egressos deste curso, exige para seu exercício que o egresso se submeta a avaliação posterior 

à conclusão do curso (Prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil), vinculada ao 

conselho de classe. O curso de Direito ainda possibilita o ingresso em carreiras consagradas na 

sociedade brasileira, como a Magistratura e o Ministério Público, carreiras que não necessitam 

diretamente5 a aprovação no Exame de Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas que 

possuem um certame complexo e com alto nível de exigência.  

Ser bacharel em Direito na sociedade brasileira indica distinção social e profissional. As 

possibilidades de atuação dessa formação colocam um rol de caminhos profissionais, que 

podem variar de acordo com o capital cultural e social que os indivíduos dispõem e conseguem 

mobilizar (Bourdieu, 2003). As disposições de quem é operador do direito agregam um capital 

diferenciado aos sujeitos envolvidos, que pode ser visto inclusive na forma de se vestir, na 

linguagem e na postura diante de outras profissões de nível superior na sociedade brasileira.   

Com possibilidades cada vez mais plurais, um estudante cada vez mais autônomo e com 

a diversificação da oferta de cursos, o curso de Direito, contudo, permanece com status e 
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representação instituída pela tradição. Por isso, é interessante analisar como ocorre a transição 

do estudante de Direito para o profissional do Direito.    

  

MARCO TEÓRICO  

  

Quando a análise propõe uma contextualização da relação do indivíduo com a sociedade 

e com uma formação superior, é preciso que conceitos que sustentam o estudo sejam ratificados. 

Ao propor a análise de um campo especifico de conhecimento e de suas prerrogativas 

formativas, o suporte teórico para este exercício deve proporcionar o entendimento da interação 

destas forças e destas estruturas relacionadas com o indivíduo. Para isso, compreender a relação 

de estruturas e sujeitos, de campos e capitais a partir de Bourdieu se apresenta como um 

caminho de análise. A relação do direito ou do jurídico com a sociedade é constante e atual, 

podendo entender o direito, enquanto regras e leis, como estrutura. Para esta compreensão, a 

proposta é identificar as relações sociais e a socialização, o indivíduo e, no caso, a profissão. 

Para isso a retomada da teoria de Boudieu, o recorte individual de Lahire e a sociologia das 

profissões de Dubar será o que permitirá destacar elementos constitutivos tanto das disposições 

profissionais destes estudantes.    

Bourdieu aborda especificamente características do meio jurídico, aprontando o campo 

do jurídico como um universo de estruturas rígidas que através da violência simbólica reforçam 

as próprias estruturas do campo (BOURDIEU, 2012, p. 211). Há pertinência na utilização de 

Bourdieu para analisar o curso de direito e sua relação com a formação profissional, uma vez 

que ele já apresentava este campo como cheio de estruturas e aspectos sociais que interagem 

com força na constituição do sujeito.  

A teoria sociológica de Bourdieu se centra nas relações entre capital, campo e habitus, 

que se articulam entre si (VALLE, 2008). Neste sentido, a contribuição metodológica de 

Bourdieu se dá na construção de categorias teóricas que corroboram a análise dos elementos 

empíricos numa pesquisa sociológica.  

O primeiro conceito que contribui para a pesquisa em tela é o conceito de campo. Valle 

(2008) define, de maneira pontual, que campo, sob a ótica de Bourdieu, consiste no espaço 

social físico de intersecções de capital, habitus e disposições. É um local de poder, seja 

profissional, cultural ou social, como aborda Bourdieu (2008, pg. 160):  

    

Os agentes sociais são constituídos como tais em e pela relação com um espaço 

social (ou melhor, com campos) e também as coisas na medida em que elas são 

apropriadas pelos agentes, portanto constituídas como propriedades estão 

situadas num lugar do espaço social que se pode caracterizar por sua posição 



relativa pela relação com os outros lugares (acima, abaixo, entre etc.) e pela 

distância que o separa deles. (BOURDIEU, 2008, p. 160)  

  

No mesmo sentido, segue:    

  

O espaço social se retraduz no espaço físico, mas sempre de maneira mais ou 

menos confusa: o poder sobre o espaço que a posse do capital proporciona, sob 

suas diferentes espécies, se manifesta no espaço físico apropriado sob forma de 

uma certa relação entre a estrutura espacial da distribuição dos agentes e a 

estrutura espacial da distribuição dos bens ou dos serviços, privados ou públicos 

(BOURDIEU, 2008, p. 160).  

  

Portanto, é preciso compreender campo como um conjunto de agentes, instituições e 

habitus. Necessita-se apreender que neste campo, espaço social, se estrutura e é estruturado, 

conforme os capitais que ali convergem para o caráter definidor daquele espaço social. Dentro 

do campo, as posições podem ser alteradas e contestadas todo o tempo, pode ser reestruturado 

e estruturado, é um sistema vivo.  

Habitus pode ser compreendido como um conjunto de disposições relacionadas ao 

campo e ambiente social que o indivíduo está inserido (NOGUEIRA, 2002). Valle ainda 

conceitua habitus como comportamentos regidos por práticas familiares coordenando os modos 

de ser, pensar, julgar, que asseguram a interiorização da exterioridade ajustado a posição social 

do agente (2008).  

Bourdieu (2013, p. 87), quando abordou o conceito de habitus o define como  

  

Sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a 

funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como princípios geradores e 

organizadores de práticas e de representações que podem ser objetivamente adaptadas 

ao seu objetivo sem supor a intenção consciente de fins e o domínio expresso das 

operações necessárias para alcançá-los, objetivamente 'reguladas'' e 'regulares' sem em 

nada ser o produto da obediência a alguma regra e, sendo tudo isso, coletivamente 

orquestradas sem ser o produto da ação organizadora de um maestro.  

  

Lahire aponta que Bourdieu não abordou com profundidade as disposições que 

constituem o habitus, e tomou para si o estudo detalhado sobre estas disposições (2004). Se 

habitus constitui um importante conceito para a análise do objeto desta pesquisa, o conceito de 

disposições articulará com os achados das entrevistas realizadas com os estudantes.   

A partir desta ideia, Lahire buscou uma forma de se valer destes conceitos para uma 

abordagem individual destas disposições, pensando então do indivíduo para a sociedade e não 

apenas da sociedade/contexto para o indivíduo. Objetiva, assim, por meio de uma sociologia do 

indivíduo:   

  



Estudar o social individualizado, ou seja, o social refractado num corpo individual que 

tem a particularidade de atravessar instituições, grupos, campos de forças e de lutas ou 

cenas diferentes, é estudar a realidade social na sua forma incorporada, interiorizada. 

(LAHIRE, 2005, P.14)  

  

Do entendimento das disposições, não se pode extrair como elas agem ou como elas se 

reorganizam, tampouco como elas são transmitidas (se é que isso é possível) (Lahire, 2005). O 

caminho apresentado por Lahire é “apreender as matrizes e os modos de socialização que 

formaram tal ou tal tipo de disposições sociais deveria ser parte integrante de uma sociologia 

da educação, concebida como uma sociologia dos modos de socialização” (2005, p. 17). A 

análise, por conseguinte, dos modos de socialização se faz presente para iniciar o estudo das 

disposições.   

Ao compreender a relação de Bourdieu e Lahire para a apropriação e analise do contexto 

e dos sujeitos da pesquisa, a relação destes com a profissão ainda demanda uma ligação. Assim, 

considerando o contexto social da pesquisa, a inserção do individuo num campo específico e 

por se tratar da análise de um curso de formação superior, a formação profissional ganhou 

destaque e demandou a busca de uma nova sociologia para a interpretação. Com isso a figura 

de Dubar complementa a tríade dos autores e das teorias que permitirão a análise dos dados 

empíricos. Dubar debruça-se sobre a relação da educação formal e as exigências profissionais, 

contribuindo neste trabalho como a costura da relação do individuo com a sociedade por meio 

de sua profissão.   

Dubar defende que a inserção profissional é um produto socialmente construído, com 

forte presença histórica que envolve indivíduos e instituições em um campo de lógicas e práticas 

profissionais formativas. As relações entre formação e mercado se mostram tanto como um 

momento de ruptura, historicamente demonstrado considerando que a formação formal 

(diploma) não representa mais a garantia de acesso a profissão almejada, quanto num momento 

socializador que contribui para a construção identitária do indivíduo (DUBAR 2005). Esta 

trajetória e socialização profissional é socialmente constituída e envolve as estratégias dos 

indivíduos e das instituições, combinada com a teoria dos campos de Bourdieu, pode auxiliar a 

compreensão do fator socializados da etapa da formação superior como formação profissional.  

A partir disto, compreende-se socialização profissional aquela que vincula educação, 

trabalho, formação profissional e carreira vinculadas a determinada Instituição. O campo do 

direito serve como exemplo completo desta socialização, pois tem em seu formalismo e em sua 

estrutura violência simbólica que constitui este indivíduo em profissional. A formação 

profissional pode ser entendida como um processo específico de socialização, ligando 

educação, trabalho e carreira, em que essas identidades se constroem no interior de instituições 



e de coletivos que organizam as interações e asseguram o reconhecimento de seus membros 

como “profissionais” (DUBAR, 2012). A expansão do ensino superior contribui de maneira 

positiva e negativa para a socialização profissional; por um lado ela permite acesso a 

socialização profissional para um número maior de indivíduos; em contrapartida, a massificação 

da oferta faz perder o caráter identitário da formação, pois ela necessitará de mais generalidade 

para atingir esse número maior de indivíduos.   

A formação identitária defendida por Dubar abrange o processo biográfico e o processo 

histórico, e mostra o indivíduo na relação geracional e histórica, com rupturas e continuidades 

que contribuem para a esta formação. Este processo identitário que permite uma identidade 

profissional básica (2005, p. 149) apresenta não só a formação para o trabalho mas também a  

projeção deste sujeito para o futuro, retroalimentando, assim, toda a relação de força 

contida dentro do campo profissional, pois não se tratará apenas de um emprego, mas sim de 

toda uma lógica de aprendizagem e de ação (Dubar 2005).  

Em relação ao tema deste artigo, a abordagem a partir da sociologia das profissões 

auxilia na compreensão do papel da Ordem dos Advogados do Brasil não só na formação 

profissional, por sua intervenção nas instituições de ensino jurídico, mas também no 

acompanhamento dos profissionais sob sua tutela, com um código de ética complexo e rigoroso 

que busca intervir desde as formas de tratamentos dos colegas de profissão até as possibilidades 

de propaganda do profissional.  

A partir da leitura de Dubar, entende-se o período da graduação como um período de 

socialização profissional:  

  

a socialização profissional é, portanto, esse processo muito geral que conecta 

permanentemente situações e percursos, tarefas a realizar e perspectivas a 

seguir, relações com outros e consigo (self), concebido como um processo em 

construção permanente (2012, p. 358).  

  

A partir da compreensão da profissão do direito como concentradora de um habitus 

tradicional, voltado para disposições ascéticas e disciplinadoras, visto a relação direta com 

normas (sociais e jurídicas), destacar-se-á, dentro do possível do observável no patrimônio 

disposicional dos entrevistados,  disposições que atendam este habitus característico dos 

profissionais do direito.  

  

METODOLOGIA  

  

Como método, esta pesquisa caráter exploratório e analítico, constituída de duas fazes:  



o levantamento de dados do curso de direito a fim de identificar os elementos do campo e 

capitais presentes nesta analise vinculadas com a profissão jurídica e entrevistas com 3 sujeitos 

(estudantes do curso de direito), a fim de identificar disposições profissionais destes 

acadêmicos.   

Destaca-se entre as perguntas do questionário a questão abaixo, pois dela selecionou-se 

os sujeitos que seriam entrevistados.  

  

A partir desta questão de aproximação, percebe-se que em duas alternativas é possível 

identificar o objetivo com o curso de direito, o que direcionará que mobilização disposicional 

este estudante poderá acionar no decorrer do curso de direito: estar numa profissão reconhecida 

e buscar ascensão social.  Abaixo, o quadro resumo das respostas da questão:  

  

  

A partir desta coleta de dados empírica, foram criadas categorias de análise baseada no 

aporte metodológico de Lahire e Bourdieu para que se possa identificar habitus e disposições 

destes estudantes com expectativa de identificar padrões de disposições, além de perfis que 

destoarão de um padrão comum. Para a construção destas categorias de análise, será necessário 



o aporte do referencial teórico construído nesta dissertação, que parte da análise sociológica de 

Bourdieu para o suporte de uma sociologia de caráter individual de Lahire.  

  

RESULTADOS  

  

Nesta etapa, apresentamos destaques das entrevistas em que foi possível extrair 

disposições relacionadas a profissão. Buscou-se identificar, na fala dos entrevistados, se há 

mobilização, mesmo na graduação, de disposições vinculadas a atividade laboral.  

  

SUJEITO I  

O primeiro sujeito é mulher, casada, com um filho, 32 anos de idade no 8º semestre do 

curso de Direito. É a primeira da família que ingressou no ensino superior. O sustento da família 

vem de uma empresa privada que seu marido tem e trabalha. Percebe-se na sua narrativa o um 

gosto para o estudo. Relata sua trajetória escolar (ensino fundamental e médio) de sucesso. 

Parou aos 16 anos pois não tinha condições de pagar uma faculdade privada. Pretende seguir 

carreira pública, e apresenta disposição para a disciplina e busca para a estabilidade. “Quero 

carreira pública. Particular é complicado. Temos uma empresa pequena, mas a ideia de 

insegurança, incerto, quero ter uma renda que nos de estabilidade.”  

Destacou  o motivo de fazer o curso de direito: Escolhi fazer direito porque sempre 

trabalhei em coisas que não gostava por necessidade financeira, entreguei panfleto na rua, 

trabalhei em financeiro. Ninguém na minha família falava em vestibular, venho dum meio muito 

pobre, onde isso não faz parte da realidade das pessoas.  

Percebe-se no sujeito I disposições ascéticas, pois apresenta sacrifício econômico para 

concluir o curso, considerando que assumir a mensalidade de uma instituição pressupõe a 

descartar o gozo de outros prazeres sociais.   

  

SUJEITO II  

O segundo sujeito também é mulher, 21 anos, solteira, está no 8º semestre e cursa, 

concomitantemente ao curso de direito, o curso de ciências sociais na Universidade Federal. 

Depois de sua avó, é a primeira a cursar o ensino superior, seus pais, embora proprietários de 

uma loja no mercado público da cidade, optaram por trabalhar e não cursar o Ensino superior.  

Em seu discurso, apresenta disposições para a luta, pois apontou que escolheu fazer o 

curso de direito para “dar voz aos necessitados”. Apresenta também disposições pré-reflexivas, 

pois embora esteja num meio onde os conhecimentos são despejados ou grifados na letra da lei, 

se mostra em inconformidade com o que está dado: Só que eu hoje em dia problematizo muito 



mais esses conceitos, hoje não acredito muito nisso, mas sigo querendo que o direito não seja 

somente um mecanismo de manutenção do poder dominante. Durante o curso esse foi um 

sentimento bem forte, porém, atualmente já consigo ter uma visão melhor, enxergo melhor.  

Mostra, também, disposição para a disciplina, pois descreve seu comportamento focado 

desde o ensino médio para o concurso vestibular, o que garantiria o ingresso no ensino superior. 

Ainda, destaca que não pretende seguir a carreira pública, mas sim uma carreira docente em que 

possa “humanizar” a formação dos futuros profissionais do direito.  

  

SUJEITO III   

O terceiro sujeito é homem, de 27 anos, solteiro, está no 3º semestre do curso. Já trocou 

de curso mais de uma vez, vindo de cursos mais objetivos. Não descreveu gosto pelo estudo, e 

apresenta uma pretensão específica para a formação em direito, relacionada diretamente com 

distinção social e capital econômico. Destacou o curso com múltiplas possibilidades, desde 

atuar como advogado quanto investir na carreira acadêmica.  

Contrariando a primeira premissa de busca por capital econômico, destacou o direito 

como ferramenta para ajudar as pessoas. Apresenta disposições hedonistas no sentido de não se 

imaginar “a vida inteira de uma coisa especifica e muito regrada como é nosso direito, que 

custa a ter alterações. Eu gosto de coisas mais maleáveis, senão viras apenas um técnico”.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Com a abordagem do profissão e formação profissional, percebeu-se a tendência dos 

sujeitos entrevistados para uma disposição de disciplina e para o ascetismo, considerando 

requisitos superficiais para a trajetória no curso de direito. A carreira do profissional do direito 

pode ser direcionada para diversas áreas de atuação, os sujeitos entrevistados apresentaram, de 

acordo com sua identidade individual, propensão para carreira pública e para a carreira privada.  

A análise verificou de maneira superficial (visto o tempo de entrevista utilizado) que a 

trajetória no curso de direito se equivale a um processo de socialização que direcionam para as 

exigências da atuação do profissional do Direito. Neste sentido, confirmou-se que os estudantes 

do curso de direito formam um segmento social no qual sobressaem disposições vinculadas à 

busca ou aprofundamento de distinção social, por meio da construção da identidade do 

profissional do direito. Confirma-se, portanto, tendências para um habitus mais tradicional, com 

disposições para a disciplina e ascéticas, intrinsecamente relacionada a regras e normas sociais 

e jurídicas.   
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