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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a importância do ensino prático e a indispensabilidade de uma formação humanística para o futuro profissional do direito, bem

como destacar a  imprescindível relação entre teoria e prática. Além da necessidade de mudança no ensino jurídico,  que se encontra muito tecnicista e dogmático,  mostrando

como o estágio e o Núcleo de Prática jurídica podem ajudar nessa transformação, formando estudantes aptos e conscientes politicamente, eticamente e socialmente,  sendo

responsáveis por transformações no meio no qual vivem. O estágio curricular foi estudado sob a perspectiva do método  dialético, que permite a compreensão da realidade em

constante movimento e mudança. Nesse sentido, o MEC deu um relevante passo através da Portaria 1886/94, que instituiu a criação dos  Núcleos  de  Prática  Jurídica.Partindo

da premissa de que é acertada e bem-vinda tal mudança, observa-se um movimento de busca de experiências ou inovações que contribuam para mostrar o caminho, para uma

nova concepção de planejamento e prática curricular.É nesse contexto, de uma sociedade em constante transformação e evolução, que se impõe às Instituições de Ensino um

desafio: a formação de um novo profissional, que seja capaz de se adaptar e responder à dinâmica social. Para compreender o objeto de estudo foram feitas entrevistas com

professores que atuam no núcleo de prática jurídica de um dos cursos de  Direito da UEMG. Através da análise dos dados foi possível concluir que ainda prevalece uma visão

dicotômica entre teria e prática e os professores encontram dificuldades para fazer a interlocução entre as duas. Por outro lado, foi possível perceber que alguns professores já

assimilaram que a sala de aula é um dos espaços de formação, mas que existem outros, como grupos de pesquisa, extensão e estágio.
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