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AULA 5  
Carreira e aconselhamento

A faculdade de Direito permite que o estudante se forme como jurista e tenha diante de si 
um amplo leque de possibilidades profissionais, sendo variadas as opções de carreiras 
disponíveis, cada qual com suas características próprias, seus requisitos, exigências e 
campos específicos de atuação. Na presente aula, destacamos dois aspectos importantes 
a serem considerados em praticamente todas as possíveis escolhas de caminho 
profissional, de modo a auxiliar o estudante de Direito a direcionar seus esforços no 
sentido de otimizar o uso dos variados recursos que lhe são oferecidos ao longo da sua 
trajetória. Os dois aspectos aludidos são:

⁃ a decisão por uma carreira jurídica específica;
⁃ a noção de aconselhamento.

Passamos a conversar sobre esses dois aspectos nos itens seguintes.
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Decidir por uma carreira jurídica

Os estudantes de Direito frequentam a faculdade pelos mais diversos motivos 
imagináveis. Cada um tem a sua personalidade e sua bagagem social que o 
individualizam. Assim, cada um tem seu motivo para estar cursando a faculdade de 
Direito. Uma das finalidades mais frequentes — pelo que se pode perceber ao 
questionarmos, em sala de aula, sobre os motivos pelos quais os estudantes estão ali — 
está relacionada à busca pelo ingresso em alguma carreira jurídica no futuro próximo. O 
contexto atual, no entanto, faz com que uma decisão clara por uma carreira específica 
seja uma tarefa complexa e difícil. Mas, por quê?

Um possível motivo para a dificuldade na decisão é o fato de que o Direito atual é uma 
área do conhecimento muito mais ampla e diversificada do que era há algumas décadas. 
A necessidade por juristas trabalhando aumentou e continua aumentando, podendo isso 
ser percebido pela variedade de novas áreas jurídicas que surgem e a multiplicação das 
oportunidades de carreira, na esfera privada (por meio de trabalho autônomo ou 
contratações empregatícias) ou na esfera pública (por meio dos concursos públicos).

No entanto, há um ponto negativo nessa diversificação de oportunidades. Como o Direito 
uma área muito ampla, repleta de assuntos de diversos tipos, as oportunidades 
profissionais acabam sendo focalizadas em conhecimentos mais delimitados, aplicáveis 
mais diretamente à finalidade daquele tipo de serviço. A partir desse contexto, o ingresso 
em determinado posto profissional acaba se condicionando a um conhecimento prévio 
aprofundado em determinados ramos do Direito, o que demanda ainda mais tempo e 
dedicação, para que o jurista esteja preparado para sua atuação profissional. O lado 
negativo seria, então, a provável impossibilidade de realizarmos uma formação 
generalizada que permitisse ao jurista ingressar em qualquer carreira específica. Procura-
se dar ao estudante a formação mais completa possível, mas é a sua dedicação pessoal 
e a sua determinação que o colocarão na situação de jurista profissional atuante.

A solução para o problema da amplitude de assuntos do Direito e a crescente 
especialização do ambiente profissional é a antecipação da decisão por uma carreira 
jurídica específica. Para que uma decisão dessa magnitude seja tomada, é necessário 
que o estudante busque informações sobre as áreas e profissões jurídicas que mais lhe 
interessem. Embora somente com o decorrer do curso de Direito, com as matérias 
específicas, os estágios e as atividades de extensão e pesquisa, o aluno venha a ter uma 
noção mais clara sobre as diversas áreas jurídicas e sua faceta prática, é recomendável 
que ele procure compreender, o mais cedo possível, qual será o seu papel no “mundo 
jurídico” depois que se formar. Essa atitude o ajudará a escolher uma carreira específica.

A vantagem de escolher desde cedo a carreira jurídica específica a seguir no futuro é a de 
que, com a decisão, o estudante poderá cultivar um hábito de estudo mais centrado e 
focalizado, otimizando seu esforço em direção a objetivos mais bem definidos. É um meio 
pelo qual o estudante pode lidar com a multiplicidade de campos de estudo jurídico sem 
dispersar sua atenção e correndo menos riscos de se frustrar no meio do caminho.

Em sala de aula, conversamos sobre alguns campos de estudo que procuram defender a 
necessidade da concentração, da decisão e do planejamento como fatores essenciais 
para a realização de projetos de vida. Sem entrar em aprofundamentos sobre isso neste 
momento, vale dizer que o próprio senso comum nos pode ensinar a importância de 
trabalharmos embasados em roteiros previamente estabelecidos. Uma casa somente 
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pode se construída adequadamente se houver um projeto, com todas as medidas, passos 
e recursos necessários para a sua concretização. É certo dizer, no entanto, que as 
realizações têm início dentro das nossa mentes, o que nos leva a considerar muito 
importante a decisão, que levará, então, aos atos práticos para a sua concretização.

Compreender a personalidade

Para esta parte, está sendo usado um livro de Rollo May (2013) no original em inglês, 
com traduções livres. Caso o estudante tenha interesse em se aprofundar nessa obra, 
poderá também encontrar a versão em português, com o título “A arte do 
aconselhamento psicológico” (publicado pela editora Vozes). Tal livro não é 
direcionado apenas a psicólogos, como o título em português possa fazer supor. Ele 
possui importantes lições sobre a arte do aconselhamento, sendo uma delas a que se 
relaciona com a compreensão da personalidade humana. É neste aspecto que 
focalizaremos nesta parte.

O jurista, normalmente, lida com pessoas e seus problemas. Faz isso, evidentemente, de 
um ponto de vista jurídico, mas a efetividade da sua atuação pode ser potencializada, se 
compreender o ser humano de forma mais ampla. Dizemos isso, inspirados em Rollo May 
(2013), quando ele transmite a ideia de que o aconselhamento efetivo depende da 
compreensão do que seja o ser humano.

“O homem é mais do que seu corpo, mais do que seu trabalho, mais do que 
sua posição social. Estes são nada mais do que aspectos através dos quais 
ele se expressa. A totalidade da sua expressão é o espelho externo de sua 
estrutura interna, a qual podemos chamar, de certo modo vagamente, 
‘personalidade’.” (MAY, 2013, capítulo II, tradução nossa)

A personalidade é caracterizada por quatro princípios:

⁃ liberdade;
⁃ individualidade;
⁃ integração social;
⁃ tensão religiosa.

Ou, dizendo de outra forma: “personalidade é uma realização do processo vital em um 
indivíduo livre que esteja socialmente integrado e possua tensão religiosa”. (MAY, 2013, 
capítulo II, tradução nossa)

Podemos tecer alguns comentários sobre os princípios mencionados, inspirando-nos na 
obra citada de Rollo May (2013) e procurando fazer um paralelo com a atuação do jurista:

a) Liberdade: a liberdade envolve, intrinsecamente, a ideia de responsabilidade. O Direito 
não nega a liberdade, mas impõe consequências para determinadas situações, de modo 
a regular a conduta humana. Na maioria dos casos, não se trata de impedimentos físicos 
prévios, pois não se pode aplicar o Direito a fatos e atos que não ocorreram. No entanto, 
pensando num ideal de autonomia do ser humano, é preciso considerar que o exercício 
equilibrado da liberdade leva à necessidade de responsabilidade, no sentido de que o a 
atuação livre depende da vontade do agente e causa consequências no mundo.
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b) Individualidade: este princípio envolve a aceitação de si mesmo. “Se ele não pode ser 
ele mesmo, ele certamente não pode assumir nenhum outro si-mesmo, 
independentemente do quanto ele possa desejá-lo. Seu si-mesmo é diferente de todos os 
outros si-mesmos; é único e a saúde da mente depende da sua aceitação dessa 
unicidade.” (MAY, 2013, capítulo II, tradução nossa). De um ponto de vista jurídico, 
podemos lembrar da expressão popular “cada caso é um caso”. No mundo atual, por mais 
avançados que estejamos em conhecimentos e acesso à informação, ainda persiste a 
“tentação” de padronizar soluções, com base em agrupamentos de características que, 
supostamente, identificam uma pessoa na sua totalidade. Persiste, portanto, o desafio da 
autoaceitação e da aceitação uns dos outros reciprocamente, e o jurista tem nas mãos o 
encargo de esclarecer, no caso concreto, a questão da individualidade, a fim de que o 
Direito torne-se mais justo.

c) Integração social: vivemos num mundo povoado por pessoas. Vivemos em 
sociedade. Cada um tem seu papel e precisamos estar conscientes das nossas 
responsabilidades. Ao analisar uma situação, do ponto de vista jurídica, devemos ter em 
mente também o aspecto social, ou seja, as situações raramente são isoladas 
socialmente. Considerar a integração social, portanto, é importante para que a 
interpretação e as soluções possam ser devidamente contextualizadas e melhores 
decisões sejam tomadas.

d) Tensão religiosa: o ser humano vive entre seus aspectos material e espiritual. “O 
homem não é uma criatura inteiramente horizontal, nem uma criatura vertical; ele vive 
tanto horizontalmente quanto verticalmente. E a interseção desses dois planos é o que 
causa a tensão básica no homem. Não admira que a sua vida não possa ser uma unidade 
simples!” (MAY, 2013, capítulo II, tradução nossa) Para o autor, é dessa tensão que surge 
a religião. Ele aborda também o sentimento de culpa, promovendo uma visão positiva 
sobre tal sentimento, no sentido de permitir que se pense sobre o ser e o dever ser. 
Trazendo este aspecto da personalidade para o Direito, poderíamos simplesmente 
perguntar: o que é o certo (o bem, o justo etc) e o que é o errado (o mal, o injusto etc.)?

Operadores do Direito ou “aconselhadores” jurídicos?

A expressão “operadores do Direito”, usada largamente para designar diversas atividades 
jurídicas, especialmente a de advogado, passa a ideia de que o trabalho desses 
operadores seria eminentemente técnico e pouco crítico ou reflexivo. Seria como operar 
uma máquina, a qual teria suas possibilidades predefinidas, programadas para dar 
determinados resultados, sem grandes possibilidades interpretativas ou criativas. Quando 
uma nova máquina surgisse, caberia aos operadores aprender o seu funcionamento e 
voltar ao seu trabalho de fazê-la funcionar.

Quando estamos estudando o mundo sob um ponto de vista psicojurídico, a expressão 
“operadores do Direito” se torna uma fala desconfortável, pois passamos a nos 
conscientizar da necessidade que o jurista tem de olhar para a realidade de forma crítica 
e participar das transformações do Direito no sentido de aprimorar não apenas seus 
conhecimentos, mas as próprias relações humanas baseadas em fundamentos jurídicos.

Voltando ao tema da escolha da carreira a ser seguida pelo hoje estudante de Direito, 
podemos destacar o aspecto de decisão pelo papel que esse estudante pretende 
desempenhar na sociedade. Há, evidentemente, o papel amplo de jurista, mas também 
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há o aspecto mais específico e individualizado, centrado na composição das suas 
caraterísticas, vocações, intenções, contexto social, sonhos, compromissos etc.

Quando passamos a falar sobre aconselhamento, com Rollo May (2013), notamos que a 
personalidade, segundo seu ponto de vista, possui múltiplos aspectos que se juntam para 
compor um todo. O estudante de Direito é instado a reconhecer esses aspectos em si 
mesmo e nos outros, e a relação que essa noção tem com a sua formação jurídica está 
centrada no fato de que, quase sempre, a atividade profissional do jurista contém, de 
forma intrínseca, a necessidade do relacionamento com pessoas. E, mais do que isso, o 
jurista é chamado a resolver situações, transformá-las, pacificá-las, explicá-las, decidir 
sobre elas… E as melhores decisões que impactam as pessoas e suas relações, exigem 
a consciência e o conhecimento sobre a realidade do ser humano e a estrutura da sua 
personalidade.

Por isso, seja qual for a carreira escolhida, o estudante de Direito adquire desde logo uma 
postura muito mais “aconselhadora”, no sentido de utilizar conhecimentos de várias áreas 
e, a partir do ponto de vista das relações jurídicas, não mais simplesmente “opera o 
Direito”, mas sim aconselha as pessoas no sentido de tomarem decisões melhores.

Para reflexão

Como a noção de aconselhamento e o estudo da estrutura da personalidade podem 
ajudar você (estudante de Direito) a escolher uma carreira jurídica específica a seguir no 
futuro?
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