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RESUMO 
 
 
 
O presente estudo, vinculado à linha de pesquisa “Formação de Educadores” do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, 
tem como objetivo promover uma reflexão acerca do ensino jurídico ministrado em 
cursos não jurídicos. Nas matrizes curriculares de uma gama de cursos universitários 
se tem presente, nem que por um semestre, alguma disciplina que transita no universo 
jurídico. Diante deste panorama, surge a necessidade de levar a esses alunos, que 
não fazem parte do curso de Direito, uma linguagem técnica. Para a sua composição, 
o trabalho busca investigar quais percepções emergem a partir de narrativas de alunos 
sob dois aspectos, (i) em conversas informais e (ii) por meio de perguntas baseadas 
em uma atividade desenvolvida de forma interdisciplinar. Os discentes envolvidos 
estudam em uma Universidade no município de São Bernardo do Campo. O escopo 
jurídico se sustenta em Geertz (2006), Martinez (2008), Oliveira (2004), e na linha 
teórica nos fundamentos em Beherehs e Oliari (2007), Demo (2001), Moraes (2012) 
que completa o trajeto da educação no Brasil. Como sustentáculo metodológico, os 
fragmentos de narrativa encontram seu alicerce no estudo do paradigma da 
complexidade com Morin (2014, 2015, 2015a), juntamente com os fragmentos de 
narrativa à luz de Clandinin e Connelly (2015), que perfazem a chave para abertura 
de novas compreensões sobre o tema proposto.   
  
 
 
Palavras-Chave: Ensino jurídico. Narrativas. Pesquisa Narrativa. Complexidade. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 

The present study, nurtured by teacher formation, aims at sparking initial discussion 
on the law teaching in undergraduate courses in which law is not the focus. Most of 
such courses do not offer law teaching in their programs. In the light of such a frame, 
the challenge of teaching law-oriented issues stands out. The research intends to 
consider perceptions which emerge from students’ narratives on a twofold basis: (i) 
through informal conversations and (ii) through questions based on an interdisciplinary 
task. The students involved in the research belong to a confessional university in São 
Bernardo do Campo. The law teaching focus on Geertz (2005), Martinez (2008), 
Oliveira (2004) and, as far as the theoretical foundations is concerned, on Beherens 
and Oliari (2007), Demo (2001) and Moraes (2012). The Paradigm of Complexity 
(MORIN, 2014, 2015, 2015a) and the so-called narrative inquiry (CLANDININ; 
CONNELY, 2015) cast light on the theme under investigation. 
 
Key-words: Law teaching. Narrativas. Narrative inquiry. Complexity. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Como nos filmes e livros, o título dessa dissertação de mestrado nos instiga a 

uma curiosidade quanto ao que é almejado sobre a criação. Se o anúncio do que virá 

quebra com a construção gramatical, um desconforto momentâneo surge e 

questionamentos sobre o intuito proposital emergem. Portanto, é necessário e 

pertinente explicar o título, o que ele é e pretende ser em sua construção, e o que ele 

não é e nem pretende ser. 

A expressão Estranho no ninho, comumente usada para designar que alguém 

ou alguma coisa está fora do contexto habitual, remete ao emblemático filme lançado 

em 28 de maio de 1976, com o título original de One Flew Over the Cuckoo's Nest, 

com direção de Milos Forman, cujo protagonista é o ator Jack Nicholson, na época 

ainda jovem. O filme foi vencedor de 5 estatuetas do Oscar. 

Em uma breve moldura, o filme relata a ida do prisioneiro Randle Patrick 

McMurphy (Jack Nicholson) para uma instituição de tratamento destinada a doentes 

mentais com o intuito de evitar o trabalho na prisão. A película acontece dentro da 

casa para doentes e gira em torno das confusões que o protagonista encena com os 

considerados loucos “de verdade”. 

A analogia com o filme se perfaz somente na condição popular da expressão. 

Não merece prosperar as mensagens e objetivos trazidos pelo filme, seja ela sobre 

os hospitais psiquiátricos, entendido como um depósito de pessoas doentes, ou ainda 

acerca de uma discussão semiótica-subliminar na qual o autoritarismo da enfermeira 

pode ser representado na figura de um Estado opressor que manipula a sociedade, 

tendo o ator Randle Patrick atuando como um libertário do sistema vigente. 

Nos moldes elucidados, merece atenção a adaptação do hífen e da letra s. A 

explicação, referente ao hífen utilizado no título do estudo, é empregada como forma 

de estética e de problematização.  

O ensino de disciplinas jurídicas em cursos não jurídicos parece colocar o 

professor do Direito como um estranho naqueles cursos em que o ensinado 

corresponde a uma parcela da formação do discente. Em contrapartida, o aluno diante 

de uma disciplina jurídica se sente um estranho, no instante em que se depara com 

um tema técnico e que é uma parte do todo de sua formação. Há aqui dois estranhos 

que pertencem a um mesmo ninho. O hífen metaforiza a ligação entre o Estranho 

(professor) e o s (que faz alusão aos alunos). O sinal de parênteses não teria a mesma 
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força de sugestão, tendo em vista que registra o sentido de ser um ou outro; no 

contexto da pesquisa, não há uma exclusão de ninguém do ninho, e sim uma 

aproximação. Aproximação consubstanciada no sentido de um encontro das 

dificuldades, almejando uma finalidade em comum: ao docente transmitir o conteúdo 

jurídico; e ao discente absorver, refletir e discutir sobre o aprendido com sensatez. 

Feitas as considerações acerca da possível estranheza quanto à grafia do 

título da dissertação, faz jus o realce na sequência em que será desenvolvida a 

pesquisa. 

A dissertação é articulada com o título de Vias de Impressões Iniciais, que 

retrata a minha trajetória de vida, de uma forma anacrônica, chegando à fase de um 

eu-pesquisador. Se encerra com os primeiros fragmentos de relatos obtidos dos 

alunos que tive durante meu movimento docente, ensejadores e instigadores da 

presente pesquisa.  

No próximo subtítulo, Outras Vias de Percepção, é abordado um insight 

obtido durante as aulas ministradas no curso de Gestão em Recursos Humanos, 

culminando no objeto de análise da pesquisa. 

Na sequência, Ensino e Direito: Vias entre a História e a crítica, buscou-se 

traçar uma régua histórica justificadora do atual ensino jurídico adotado no país. Como 

será exposto, um ensino preocupado somente com o curso de Direito. 

A dissertação continua com a seção Pesquisa Narrativa e Complexidade: 

Vias metodológicas e epistemológicas. Pretendeu-se nesse ponto demonstrar que 

a narrativa, enquanto metodologia de pesquisa, conversa com uma epistemologia 

complexa e ambas encontram sincronia com o tema da investigação. 

Antes de partir para as Vias Abertas, é articulada uma análise dos relatos 

obtidos junto aos alunos de Recursos Humanos diante de uma prática inovadora. 

 

  



11 
 

1 VIAS DE IMPRESSÕES INICIAIS 
 

Agora sou professor. Professor universitário. Não um professor por formação, 

e sim por conveniência (da coordenação do curso de Direito, que precisava de um 

docente; e minha, que me preparava para tanto). Ingressei nessa fase no início de 

2014. De fato, pois a vida acadêmica faz parte da minha história desde 1995 (como 

discente) e 1998 (como funcionário administrativo). 

 

1.1 Terceira Via 

 

Este relato sobre minha trajetória será feito do fim para o começo, ou como 

se costuma dizer, de trás para a frente. A inversão da ordem vem ao encontro da 

quebra da linearidade, quebra esta sustentada no decorrer da dissertação. O meu 

ingresso como docente acontece na Universidade Metodista de São Paulo, em janeiro 

de 2014, com nada menos do que 18 horas/aula. Entretanto, já havia sido 

comunicado, no final de dezembro de 2013, sobre minha contratação para ingressar 

no corpo docente da instituição, notadamente no curso de Direito, por certo uma 

experiência desafiadora para alguém que não tinha prática na docência, com o 

adendo da variedade de disciplinas ministradas; o que acarretaria uma considerável 

carga para além da sala de aula, com preparação de aulas, provas, atividades, etc. 

No entanto, no afã de entrar para a docência, não pensei sobre a quantidade de horas 

e muito menos sobre o que decorreria dessa quantidade atribuída. Tive noites mal 

dormidas, recebi a ajuda de professores mais experientes, respaldo de 

coordenadores, até que chegou o fim do semestre e, enfim, alívio. Fôlego para os 

demais semestres. O trabalho sério, responsável e dedicado rendeu bons frutos, e a 

solicitação pelos coordenadores dos cursos para que eu permaneça em seu corpo 

docente vem se perpetuando. 

Considero importante registrar que no início da carreira ministrei aulas no 

curso de Direito (Direito Constitucional e PLA1 em Direito Constitucional) e em outros 

cursos (Administração em Comércio Exterior; Ciências Contábeis; Gestão em 

                                                           
1 Período Letivo Alternativo (PLA) – para os alunos que reprovaram em determinado tema é 
oferecido um horário/período antes do início regular das aulas ou aos sábados com o intuito 
de cursar o tema reprovado, sem a necessidade de interromper o curso. 
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Recursos Humanos; Gestão em Marketing e Gestão em Processos Gerenciais). Tais 

cursos tinham (têm) temas2 jurídicos (basicamente noções do Direito) em sua matriz 

curricular. 

Desafios foram (e continuam) aparecendo, como aulas na educação a 

distância (EAD) – de modo particular nos cursos de Gestão em Recursos Humanos, 

Gestão em Logística e Gestão em Segurança Pública -, um novo tema no curso de 

Direito (História do Direito) e outros cursos que solicitam professores jurídicos para 

ministrar aulas (Engenharia Ambiental e Sanitária e Rádio, TV e Internet). No que se 

refere a esse último, RTVi, o convite para ministrar aulas me foi feito diretamente pelo 

coordenador do curso, tendo em vista minha experiência profissional (que logo mais 

descrevo) somada à minha formação jurídica. Segundo o coordenador, era necessário 

mudar a forma como as aulas estavam sendo ministradas; não bastasse socializar 

conteúdo jurídico para um curso de Comunicação, a aula seria a última da sexta-feira 

à noite. O que merece pontuar concerne ao estereótipo que circunda os discentes 

dessa área da Comunicação Social; eles acreditam que sua profissão é baseada 

predominantemente pela prática, assim, uma aula com conteúdo de essência teórica 

foi um desafio. 

 

1.2 Segunda Via 

 

 

Mas, afinal, como cheguei até aqui? Minha segunda graduação, Direito, 

começou no segundo semestre de 2004, e sua conclusão foi na metade de 2009, na 

Universidade Metodista de São Paulo. No último ano do curso, o contato com minha 

orientadora se intensificou (meu projeto de conclusão recebeu o título A Função Social 

do Juiz no exercício da atividade decisória, que focalizava a percepção e o sentimento 

na pessoa do juiz no instante em que julga uma ação) e, ao final do curso, eu percebi 

uma vontade em estar do outro lado. Fiz a proposta, então, para ser assistente da 

professora que me orientava, de forma voluntária, sugestão prontamente aceita e, a 

partir de então, comecei a frequentar as salas como um professor-assistente. Em 

momentos pontuais, encontrava com alunos para aprimorar o conteúdo apresentado. 

                                                           
2 A Universidade Metodista de São Paulo adota o ensino dividido em módulos e cada um 
subdividido em temas/temáticas. 
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Nesse ínterim, por algumas vezes, tentei ingressar no mestrado em Direito na PUC-

SP, e como não conseguia sucesso, resolvi aproveitar o tempo, entre um processo 

seletivo e outro, e me aperfeiçoar no Lato Sensu. Concluí a Especialização em Direito 

Constitucional, na Escola Superior de Direito Constitucional, na cidade de São Paulo, 

em setembro de 2013. Diante da titulação, a coordenadora do curso de Direito me 

convidou para fazer parte do corpo docente do curso. Costuma-se dizer que no 

começo da carreira jurídica acadêmica eu teria que aceitar os temas que 

aparecessem, que o “filet mignon” levaria um tempo para chegar, enquanto o tempo 

não chegasse eu teria que me contentar com a “carne de pescoço”3. A leitura que tirei 

dessas palavras foi no sentido de que ministrar aulas no curso de Direito (para os 

docentes que são formados em Direito) é o ápice; entretanto há uma necessidade de 

conteúdo jurídico a ser ministrado para cursos que não os de Direito, que demandam 

professores com formação jurídica, por isso, seria menos nobre para o educador. É 

entendido como um locus para adquirir experiência docente e depois “enfrentar” os 

alunos do Direito. 

O que me levou a fazer o curso de Direito? Uma frustração com a minha 

primeira graduação (Publicidade e Propaganda), uma necessidade de mudança 

(principalmente financeira) e o relacionamento com uma estudante de Direito que me 

fez perceber esse “novo mundo”. Ressalto que a intenção em entrar na docência só 

surgiu no último semestre do curso de Direito. Em essência, o que instigou essa 

vontade? 

 

1.3 Primeira Via 

 

 

Após um ano da conclusão do segundo grau em 1995 (Técnico em 

Administração de Empresas, na Fundação Bradesco, em Campinas/SP), influenciado 

pelo que o mercado ditava à época e por influência de uma colega (que já cursava 

Relações Públicas), decidi sair de minha cidade natal, Campinas, e vir “tentar a vida 

na Capital”. Especificamente, no Instituto Metodista de Ensino Superior (o título de 

universidade só viria anos depois), cursar Publicidade e Propaganda, já que a 

                                                           
3 As duas expressões tratadas aqui, que mereceriam um refinamento diante do caráter 
científico da pesquisa, foram registradas para estampar a sensação desagradável que senti 
ao saber dessa visão. 
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instituição era, e ainda é, uma, dentre outras, referência nacional na área da 

Comunicação.  

O embrião desse oculto desejo pela docência, que só se revela anos mais 

tarde, começa a surgir no instante em que inicio como estagiário nos estúdios de 

Rádio e TV da Universidade, espaço dedicado quase que exclusivamente aos alunos 

de Comunicação para colocarem em prática o apreendido em sala de aula. Os 

funcionários desse setor têm uma aproximação junto aos alunos que, por vezes, nem 

os professores parecem ter. O estágio se transforma em efetivo e perdura (nessa 

primeira etapa) até o começo do ano de 2000. 

Nesse mesmo ano, há uma promissora mudança em minha vida: recém-

formado, recebo um convite para trabalhar em uma agência de publicidade em 

Campinas. A volta ao convívio diário com a família e empregado dura cerca de seis 

meses. Sou desligado da empresa e fico economicamente inativo por 

aproximadamente um ano. 

Durante o meu período de inatividade, a Universidade na qual me formei 

começa a se expandir fisicamente e carece de mais funcionários. Como nutri bons 

relacionamentos, sou chamado para trabalhar na Universidade (em março de 2002) 

e, novamente, nos estúdios.  

Em meados de junho de 2002, consigo um segundo emprego: trabalhar com 

gravação, edição e mixagem de músicas eruditas. Um ganho profissional que 

alavancou minha experiência e contribuiu sobremaneira para o trabalho junto aos 

alunos. 

Professores e colegas sempre comentavam sobre o meu “dom” em atender 

os alunos e ao mesmo tempo “ensinar” aquilo que estava sendo realizado. Um 

trabalho como esse, no qual o funcionário é um intermediador entre aluno e professor, 

muitas vezes, é considerado simplesmente uma função secundária, de menor 

importância, ou seja, o que aluno e professor solicitam é feito, sem questionar ou 

sugerir. Entretanto, diante de um trabalho no qual percebo que alguns ajustes 

poderiam torná-lo melhor, aliado à inexperiência do discente, não consigo ficar calado. 

Atitudes desse tipo repercutem e ganham respeito junto aos alunos e professores. A 

evidência surge por ter sido escolhido, algumas vezes, como funcionário 

homenageado nas celebrações de formatura. 

Em minhas reflexões sobre que rumo tomar na minha vida, especificamente 

profissional, uma cortina se abre, um mundo novo se desvela e percebo que todos os 



15 
 

anos na Academia, dez longos anos, não poderiam ser deixados de lado. O ambiente 

acadêmico me seduzia e continuar onde eu estava – estúdios – passou a não fazer 

sentido para mim. A alternativa encontrada foi a docência. Para que não paire 

qualquer dúvida, isso acontece durante o curso de Direito. A partir daqui, volta-se à 

terceira fase. 

 

1.4 O Pesquisador e as Vias 

 

O ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Metodista de São Paulo aconteceu no segundo semestre de 2015. A iniciativa em 

ampliar o horizonte, além do Direito, surgiu no ano de 2014. A vontade em continuar 

na área acadêmica me faz perceber que o Mestrado em Educação era uma boa 

escolha, não somente pela exigência que a profissão necessita, mas como 

possibilidade de aperfeiçoamento. Outros bons programas propiciados pela 

Universidade, na minha percepção, focalizam mais em sua área específica, e a 

Educação abrangeria qualquer curso/disciplina. 

O primeiro projeto, com o qual busquei a entrada no programa, no primeiro 

semestre de 2015, debatia a ideia de incluir no currículo do Ensino Fundamental uma 

disciplina que versasse sobre a Constituição Federal (o mesmo tema, com uma visão 

jurídica, foi apresentado junto ao Mestrado no qual tentei ingressar na PUC/SP). 

Acredito, como será relatado em breve, que a sociedade é carente no conhecimento 

de seus direitos mínimos e básicos, e que uma contribuição para solucionar essa 

deficiência seria o ensino da Lei Maior logo nos primeiros anos do ensino fundamental. 

A expectativa traçada ensejaria um futuro promissor. 

Não obtive êxito na primeira tentativa de ingresso, na Universidade Metodista, 

entretanto, decido cursar a disciplina Pesquisa em Educação como aluno especial, 

ministrada pela professora que eu aspirava como orientadora. Durante o semestre, 

discuto possibilidades de novos temas para o projeto, até que uma ideia surge. Uma 

proposta que se torna corriqueira em Faculdades de Direito, um cenário a ser 

investigado: cada vez mais é criticada a postura de docentes do Direito. Esses 

profissionais em sala de aula mantêm a mesma atitude profissional que 

desempenham fora do ambiente acadêmico. Existem alguns professores que, ao 

ministrar sua disciplina, se consideram, ainda, juízes, promotores, delegados, 
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advogados em uma audiência. Com esse tema de investigação, consigo sucesso no 

processo seletivo para o segundo semestre de 2015. 

Como aluno regular, continuo debatendo com minha orientadora sobre temas 

jurídicos relacionados à educação. O fato de ela já ter transitado nesse meio da 

Academia Jurídica e com contatos bem próximos com o universo das leis promove a 

intimidade com o Direito que encontra conexão com a educação, abrindo meus olhos 

para oportunidades de pesquisa até então inimagináveis. 

Ao final do ano de 2015, fui surpreendido com uma possibilidade diferente das 

demais, que me instiga mais do que a anterior – a postura dos docentes de Direito. A 

pesquisa versaria sobre a percepção dos alunos ingressantes e dos alunos 

concluintes (na Universidade Metodista), no que se refere ao “valor de justiça”. Em 

outras palavras, como eles entram na academia com sua compreensão de justiça 

como um valor e como saem com suas (novas) concepções sobre o mesmo tema. 

Entretanto, minha orientadora deixou a instituição, e eu termino o ano de 2015 com 

dúvidas em relação a que rumo minha situação tomaria. 

A volta às aulas no início de 2016 se dá com uma reunião junto à 

coordenadora do Programa. Dentre outros assuntos, fui informado do meu novo 

orientador, Professor Dr. Marcelo Furlin, o responsável por dar um rumo à minha 

pesquisa. Nessa conversa, a professora Dr.ª Roseli Fischmann percebe que uma 

postura adotada por mim em sala de aula e a percepção dos alunos quanto ao 

conteúdo ministrado poderia render bons frutos. O mais instigante para um 

pesquisador é a dificuldade em encontrar algo já investigado sobre o assunto. Uma 

descoberta feliz que surge por acaso quando a intenção era retomar algum projeto 

anterior. 

A sugestão da coordenadora me provoca mais do que os outros projetos, pois 

vai ao encontro da minha prática docente, de modo particular nos cursos não jurídicos. 

O tema da pesquisa é fundamentado na análise do ensino jurídico ministrado por 

professores do Direito em cursos não jurídicos e a forma como esse tema técnico, 

porém elementar, se desenvolve em sala de aula, e que linguagem pode ser usada 

para que a compreensão desses alunos ocorra de forma instigante. Com efeito, trazer 

a presença do terceiro para a pesquisa coloca “intuição e a sensibilidade em diálogo 

com a racionalidade científica, como criadoras de conceitos e geradoras de ideias que 

enriquecem os nossos olhares sobre o objeto [...]” (MORAES; VALENTE, 2008, p.63). 
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Não há dúvida que, enquanto cidadãos, devemos ter consciência das leis que 

regem uma sociedade e que, além da qualificação profissional, as instituições de 

ensino devem se preocupar também com o desenvolvimento pessoal dos alunos e 

prepará-los para a cidadania. Por isso, nas matrizes curriculares de uma gama de 

cursos universitários se têm presente, nem que por um semestre, alguma disciplina 

que transita no universo jurídico. Diante desse panorama, surge uma indagação: como 

trazer aos alunos que não fazem parte do curso de Direito a linguagem jurídica? 

Com o tema definido, as discussões com o orientador se concentraram na 

escolha da metodologia. Dentre possibilidades buscadas para a composição da 

dissertação, a que mais teve sincronia com a problemática e os objetivos traçados foi 

a Pesquisa Narrativa (particularmente fragmentos de narrativas com recortes de 

percepções), que traz por princípio o vivenciando, a experiência: “a pesquisa narrativa 

destina-se ao entendimento e à composição de sentidos da experiência. [...] a 

pesquisa narrativa é um caminho, acreditamos que o melhor, para pensar sobre a 

experiência (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 119). 

O fato desse projeto se materializar em uma vivência docente aliada a relatos 

de alunos - uma “corporificação de histórias vividas” (CLANDININ; CONNELLY, 2015, 

p. 77) -, fez com que a metodologia adotada tivesse como alicerce a Pesquisa 

Narrativa, na qual “o pesquisador tende a escapar ao papel de controlador de 

hipóteses que podem ser testadas ou provadas. Aqui, o pesquisador entra na 

paisagem e participa de uma vida profissional em andamento” (CLANDININ; 

CONNELLY, 2015, p. 114). 

A complexidade, sob a visão de Morin (2014, 2015a, 2015), é outro viés que 

fundamenta o estudo, tendo em vista que, ao longo das leituras para embasar o 

projeto, veio à tona que muitas das práticas adotadas em sala de aula e no 

planejamento encontravam na teoria justificativas para a postura docente. Demonstra-

se, nesse caso, uma inversão ao pensamento linear: a prática encontrou justificativa 

em teorias (também contribuiu, além de Morin, Moraes, 2012) que acaba por refletir, 

substancialmente, em uma nova prática. Corrobora, também, o entendimento do autor 

supracitado a experiência em ministrar um assunto para um público que isola um tema 

por acreditar ser parte de um universo aparentemente paralelo.  

Para o conhecimento, é necessário ordenar os fenômenos, repelindo a 

desordem, “afastar o incerto, isto é, selecionar os elementos da ordem e da certeza, 

precisar, clarificar, distinguir, hierarquizar [...]”, complementa o autor, “mas tais 
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operações, necessárias à inteligibilidade, correm o risco de provocar a cegueira, se 

elas eliminam os outros aspectos do complexus [...]” (MORIN, 2015a, p. 13-14). 

O pensamento complexo não deve ser entendido como a solução para as 

dificuldades docentes; antes, surge no presente estudo como um aliado diante das 

situações fragmentadas e indica possibilidades possíveis para circunstâncias 

desafiadoras. 

 

O que o pensamento complexo pode fazer é dar, a cada um, um 
momento, um lembrete, avisando: ‘Não esqueça que a realidade é 
mutante, não esqueça que o novo pode surgir e, de todo modo, vai 
surgir’. A complexidade situa-se num ponto de partida para uma ação 
mais rica, menos mutiladora. Acredito profundamente que quanto 
menos um pensamento for mutilador, menos ele mutilará os humanos. 
É preciso lembrar-se dos estragos que os pontos de vista 
simplificadores têm feito, não apenas no mundo intelectual, mas na 
vida. Milhões de seres sofrem o resultado dos efeitos do pensamento 
fragmentado e unidimensional (MORIN, 2015a, p. 83). 

 

A realidade mutante e o surgimento do novo refletem, sobremaneira, diante 

das inquietações que deram ensejo a esta pesquisa. Para tanto, as discussões 

contempladas nessa dissertação, que a fundamentam e justificam, foram tomadas de 

duas formas, a saber: (i) fragmentos de narrativas obtidos por alunos e professores 

em conversas informais e espontâneas (ao final de uma aula; no intervalo; no corredor; 

conversas na sala dos professores); (ii) relatos obtidos, por escrito, com alunos 

concluintes do curso de Gestão em Recursos Humanos, antes e após uma prática 

pedagógica desenvolvida junto ao curso de Direito, de forma inédita e experimental 

na Universidade Metodista de São Paulo. Compete registrar que não é intenção do 

autor superar procedimentos metodológicos, mas sim contribuir com pensamentos e 

reflexões acerca da minha experiência como docente e caso necessário, descontruir 

um processo sedimentado e reconstruir com uma nova visão. Tais discussões serão 

apresentadas em momentos diferentes e com a preocupação de ressaltar que os 

relatos não são simplesmente um ‘ouvir histórias’; são momentos experienciados, e 

se perpetuarão além da vida acadêmica, pois de acordo com Clandinin e Connelly 

(2015, p. 16) “é uma tentativa de fazer sentido da vida como vivida”. E no pensamento 

de Morin, “[...] só o pensamento complexo nos permitirá civilizar nosso conhecimento” 

(MORIN, 2015a, p. 16). 
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2 VIAS DE PERCEPÇÃO 

 

A instigação para o desenvolvimento dessa pesquisa surgiu, como registrado 

anteriormente, pela prática conhecida e experimentada em relatos espontâneos de 

alunos sobre a disciplina jurídica ministrada por mim, Noções do Direito, nos cursos 

Tecnólogos. O curso tecnólogo é um curso de graduação, cuja grade curricular é 

focada no mercado de trabalho. O curso é oferecido na modalidade presencial e a 

distância e tem a duração entre dois a três anos (Lei nº 9.394/96; Portaria nº 10/2006; 

Portaria MEC nº 064/01; Parecer CNE/CES nº 436/2001; Parecer CNE/CP nº 

29/2002). Alunos que, ao final do semestre letivo, ansiavam por outro momento em 

que teriam uma temática jurídica novamente em sua grade curricular; o que não 

ocorreria, com exceção do curso de Gestão em Recursos Humanos que encontraria 

no último período o tema trabalhista. Diante da informação de que o momento jurídico, 

enquanto estudo em aula, terminaria ali, uma insatisfação contida era balbuciada por 

aqueles que compreendiam a importância de mais aulas de Direito em seu conteúdo 

formativo. É importante dar voz a esses personagens para compreender a história de 

cada um, ou ao menos uma parcela do todo. Faz-se necessário também desenvolver 

uma escuta sensível4 e, a partir de então, adaptar-se à realidade existente e constituir 

uma relação com ela, interagir, conviver e coexistir. 

É significativo entender que os alunos não são somente figuras que buscam 

sua qualificação. Compreender que, além do corpo, existe uma mente, sentimentos 

que constituem um ser humano. Um ser em crescimento, que faz parte de um contexto 

social, que possui suas expectativas, suas dúvidas, incertezas e seus sonhos. 

 

[...] um ser inconcluso e em crescimento constante, que necessita 
educar-se ao longo da vida, desenvolver-se em direção à maturidade 
não apenas no crescimento físico, mas, sobretudo, num crescimento 
interior qualitativo e multidimensional, uma vez que todos os aspectos 
que o compõem se influenciam mutuamente. Focaliza um indivíduo 
que precisa sobreviver num mundo em conflito, num contexto em 
contínua modificação de parâmetros e referências, um sujeito em 
busca de condições externas de sobrevivência, que se esquece de 
suas condições internas e do fato de que aquilo que o distingue, na 
realidade, é sua capacidade de consciência e de reflexão (MORAES, 
2012, p. 167). 

                                                           
4 O conceito de escuta sensível será desenvolvido posteriormente. 
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A educação, ao longo da vida, retratada pela autora, e a capacidade de 

consciência e de reflexão sustentam o primeiro relato trazido para o estudo, ocorrido 

no primeiro semestre de 2015, em que uma aluna do curso de Marketing não sabia 

que “o poder emana do povo” (como estampado no parágrafo único do artigo 1º da 

Constituição Federal5). Para ela, o poder é dos que governam ou fazem as leis no 

país; não compreendia que os políticos são nossos representantes, que exercem o 

poder de forma indireta e que o fato de irmos às urnas significa justamente a 

representatividade do poder por meio dos escolhidos, sustentando a democracia com 

a qual convivemos. O fator mais angustiante do desconhecimento é que a discente já 

possuía graduação em Jornalismo, um curso que tem a duração de quatro anos e que 

em muitos momentos discute política e cidadania.  

Tal fato corrobora o intuito em se pesquisar, outrora, a inserção no Ensino 

Fundamental de uma disciplina que verse sobre a Constituição, de maneira especial 

os direitos enquanto cidadãos. É inadmissível que um aluno ingresse na universidade 

sem conceitos básicos da legislação do seu país, e mais surpreendente ainda é passar 

por uma primeira graduação e os entendimentos baseados no senso comum 

prevalecerem e se perpetuarem. O que mais chama a atenção é o fato dessa primeira 

graduação conter uma disciplina voltada à legislação e à ética. Penso não ser o 

professor o responsável por não construir o conhecimento e nem ao menos ter a 

sensibilidade em perceber a carência de seus alunos; antes, acredito em um sistema 

que não se preocupa com conceitos de cidadania, pois seres que sabem pensar e 

refletir questionam e não podem ser manipuláveis. O que nos diferencia é nosso ser 

individual, já que o mundo é para todos: 

 

[...] o mundo externo é o mesmo para todos nós, mas o universo 
interno difere de indivíduo para indivíduo. [...] Mas seus resultados 
internos, subjetivos, dependem das peculiaridades de cada um, isto é, 
da estrutura individual, em especial a do sistema nervoso. Essa 
estrutura é complexa: em sua constituição entram, além da anatomia 
e da fisiologia, fatores como a educação, a cultura, o contexto 
histórico-social e nossas emoções num dado instante (MARIOTTI, 
2010, p. 158). 

 

Com tal realidade latente, uma adaptação ao conteúdo e à necessidade de 

inserir noções básicas de cidadania tornou-se prioridade em minhas aulas, fato a ser 

                                                           
5 Art. 1º [...] Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
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confirmado no primeiro semestre de 2016. Após o cuidado necessário, diante de uma 

atividade em sala e com consulta a materiais diversos, com possibilidade de ida à 

biblioteca e aos laboratórios de informática, dúvidas pairavam sobre os Poderes da 

União e soberania popular. O que se espera da educação da atualidade são alunos 

que saibam o mínimo necessário para viver uma vida digna, que construam sua 

realidade, compreendam o mundo, questionem e busquem relações humanas mais 

verdadeiras. Diante da dificuldade que se repetiu um ano após o primeiro relato, essa 

carência fica cada vez mais notória. A partir dos episódios relatados, ansiei que 

fossem apenas pontuais, mas a realidade se mostrou contrária. Hoje, logo nas 

primeiras aulas, insisto no tema, me debruço cautelosamente nas explicações, remo 

contra o sistema, sempre tendo em mente que “os efeitos sempre retroagem sobre as 

causas e as retroalimentam. Com isso são corrigidos desvios, o que faz com que os 

ciclos se mantenham em funcionamento e os sistemas se conservem vivos” 

(MARIOTTI, 2010, p. 140). Perante essa atitude, me preservo de um possível dissabor 

ante o desconhecimento discente.  

Merece destaque que, em alguns cursos, é oferecida matéria jurídica 

específica, voltada para as habilidades que seus alunos devem desenvolver, 

entretanto não há uma preocupação em incluir no conteúdo programático temáticas 

com conceitos básicos necessários para embasar a especificidade do tema. Por 

exemplo, nos cursos em que atuo e venho atuando, a exemplo da Engenharia 

Ambiental e Sanitária, com a temática de Legislação Ambiental, e no curso de Rádio, 

TV e Internet, com o tema Legislação do Audiovisual, o universo jurídico, enquanto 

temática, somente aparece em um semestre e de modo específico. Todavia, quando 

os discentes são questionados acerca das questões simples e básicas a respeito do 

Direto, um silêncio sepulcral paira sobre a sala de aula. Com o intuito de compreender, 

a partir do senso comum, sobre alguns temas, é aplicado um exercício de diagnóstico, 

no primeiro dia de aula, para descobrir o quanto sabem sobre o mundo jurídico. Tal 

exercício é proposto em todos os cursos independentemente se são contemplados 

conteúdos basilares. Um abismo se revela. Os alunos compreendem a importância e 

a necessidade das leis em seu dia a dia, contudo, é a primeira vez que têm um contato 

mais próximo com o Direito.  

Para os cursos que trabalham com temáticas específicas (como as citadas no 

parágrafo anterior), fica inconcebível ministrar o conteúdo programático pretendido 

pelo Projeto Pedagógico sem antes passar por alguns temas básicos: noções gerais 
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do Direito e conceitos gerais do que vem a ser uma lei. Caso haja a previsão em seu 

plano de aula de assuntos preliminares, o que o curso deseja é que em apenas um 

semestre se ministre a parte básica e a específica, algo impossível, tendo em vista o 

horizonte de informações.  

Com o intuito de corroborar a pertinência dessa sensibilidade, uma aluna do 

curso de Engenharia Ambiental, no instante em que pergunto o que eles esperam das 

aulas, sou questionado se explicarei qual “lei é mais importante”. Uma percepção 

docente notaria, com essa indagação, que falta o refinamento crítico, e começar com 

a legislação ambiental, no caso em tela, não seria produtivo. Há uma necessidade de 

conhecer os alunos, observá-los e se adaptar ao currículo vigente.  

 

O observador não está separado daquilo que observa, embora possa 
estar fisicamente distante. A atitude objetiva é possível. O que não é 
possível é eliminar a subjetividade e a participação do observador nos 
fenômenos que ele observa. Portanto, não podemos viver no mundo 
como se não fizéssemos parte dele. Pelo fato de estarmos todos no 
mesmo mundo somos ao mesmo tempo sujeitos e objetos, 
percebedores e percebidos (MARIOTTI, 2010, p. 159). 

 

A procura por uma educação universitária, além da qualificação para o 

trabalho, é algo defendido veementemente em sala, faz parte do meu “contrato” junto 

aos alunos no primeiro dia de atividades. É solicitado aos discentes que tragam a sua 

percepção da realidade, o que ocorre no dia a dia, assuntos que estão no cotidiano 

para discussão e reflexão. Um pedido que tem sido atendido com certa frequência. 

Tal perspectiva é posta em conjunto com o conteúdo pré-estabelecido no plano de 

aula, que almeja atingir as habilidades pretendidas e que foi discutido no Projeto 

Pedagógico.  

 

A percepção é um diálogo. É uma transação entre o observador e o 
observado, entre o percebedor e o percebido. Por meio apenas da 
objetividade não se pode conhecer o mundo real. Por meio somente 
da subjetividade também não se pode conhecê-lo. Para conhecer a 
realidade, é preciso estabelecer uma relação com ela, interagir, 
conviver. 
[...] A percepção da realidade que não incluir a subjetividade será 
inevitavelmente incompleta. Quando determinadas ciências negam a 
subjetividade, com isso negam também a realidade, porque a 
realidade não está somente nas partes nem apenas no todo: está no 
relacionamento entre as partes e o todo (MARIOTTI, 2010, p. 159). 
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A realidade mais emblemática reflete o conturbado momento que o país 

atravessou no começo de 2016. Antes de começar a aula com os alunos do curso de 

Gestão em Processos Gerenciais, sou interpelado por uma aluna ávida para que nós 

pudéssemos discutir sobre o impeachment6. A decisão tomada diante do imprevisto e 

das incertezas quanto ao pedido não poderia ser outra. Nos primeiros quarenta 

minutos houve debate e reflexão sobre o assunto, inclusive com os celulares dos 

alunos buscando atualizações a respeito do movimentado meio político que a todo 

momento era ventilado com liminares7. O empenho da sala nessa discussão foi geral, 

cada um com suas reflexões, incertezas, questionamentos que ajudaram, 

sobremaneira, a enriquecer a aula. Com traços de evidência, cada aluno conquistou 

uma parcela de cidadania e um crescimento pessoal nessa noite instigante.  

No instante em que surgem inquietações discentes é que deve prevalecer a 

perspicácia docente. Ao professor cabe o convite para que seus alunos discutam de 

forma reflexiva, a fim de interiorizar conceitos basilares. Quando se assumem 

temáticas, especificamente como essa, ou seja, noções básicas do Direito, deve haver 

uma constante preocupação docente com o tema tratado, pois o fato de se abordar 

assuntos diversos em cada aula exige do profissional um trabalho hercúleo em se 

inteirar de cada especificidade da cadeira. Não é simples, contudo a humildade em 

aceitar diante dos alunos que aquele determinado assunto foge ao seu domínio; 

muitas vezes, torna-se uma barreira. Tal posição encontra ecos em Moraes: 

 

Num sistema educacional aberto o professor aceita o indeterminado, 
as incertezas, e aprende a conviver com tudo isso. Replaneja com 
base no inesperado, encoraja os diálogos na tentativa de evitar que o 
sistema se feche sobre si mesmo. É um professor aberto à 
comunicação, à dança do pensamento, e que garante o movimento, o 
fluxo de energia e a riqueza do processo pela manutenção do diálogo, 
da reflexão recursiva do pensamento, de suas idas e vindas, propondo 
situações-problema, desafios, conexões entre o conhecido e o 
pretendido (2012, p. 100). 

 

                                                           
6 O país passava por um alvoroçado momento político no qual a então Presidente da 
República, Dilma Rousseff, era acusada de cometer algumas irregularidades em sua gestão, 
e de acordo com a Constituição Federal tais atos ensejariam um processo de impeachment. 
Na ocasião, tanto a base do governo como o Partido dos Trabalhadores afirmavam que se 
tratava de um golpe contra o governo. 
7 No meio jurídico é uma decisão, grosso modo, expedida pelo juiz antes propriamente da 
sentença. 
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A postura docente adotada, juntamente com a reflexão da autora Maria 

Cândida Moraes, conversa com os princípios aventados por Morin (2014; 2015a; 

2015) no tocante à complexidade. As idas e vindas do conteúdo socializado, bem 

como a percepção de que o todo está inserido nas partes e que as partes fazem o 

todo, demonstram que a prática docente está imbuída de uma complexidade latente. 

Essa condição complexa não envolve somente: 

 
[...] quantidades de unidade e interações que desafiam nossas 
possibilidades de cálculo: ela compreende também incertezas, 
indeterminações, fenômenos aleatórios. A complexidade num certo 
sentido sempre tem relação com o acaso (MORIN, 2015a, p. 35-37). 

 

A transposição e a percepção do que foi ministrado em aula para a vida 

cotidiana vem ganhando corpo e abrindo mentes e possibilidades para a conquista de 

direitos violados. A subjetividade inerente – entendida como o conhecimento de que 

um fato externo do indivíduo seja absorvido de acordo com seus parâmetros – quando 

negada por determinadas ciências, nega também a realidade, “porque a realidade não 

está somente nas partes nem apenas no todo: está no relacionamento entre as partes 

e o todo” (MARIOTTI, 2010, p. 159). 

Relatos nos quais o ensinado em sala de aula perpassou a Academia, 

tornando-se frutíferos na vida particular dos alunos, são cada vez mais proeminentes. 

Em meados de março de 2016, uma aluna do 4º período do curso de Recursos 

Humanos me relatou que a aula ministrada no primeiro ano, especificamente sobre 

direito do consumidor, e a utilização para exemplificar o conteúdo - alicerçado em um 

caso concreto -, havia servido de base para uma discussão familiar e uma reflexão 

sobre o mesmo problema pelo qual a mãe da aluna passava; a atitude tomada foi de 

ingressar com uma ação pleiteando o dano sofrido. 

Por coincidência, na mesma semana que a aluna me contou sobre o 

conhecimento apreendido em sala, posteriormente aplicado em sua vida privada, a 

mãe havia usufruído do valor ganho na ação.  

O relato apresentado mostra a força da palavra do docente. Um exemplo dado 

com o intuito de problematizar um conteúdo teórico pode fazer a diferença na vida 

privada dos alunos. É comum para os professores que ministram disciplinas jurídicas, 

independente do curso, ao final de uma aula ou começo, por e-mail e até nos 

corredores da faculdade, ser interpelado com o propósito de realizar uma consulta 
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(voluntária) de um problema pessoal, como se o professor fosse capaz de dominar 

todos os assuntos jurídicos. É dessa forma que é trazido um problema – para o aluno 

é o problema da sua vida –, e ele espera, talvez, não uma resposta e/ou uma solução, 

e sim um ouvido atento. 

 

Hoje, necessita-se mais de um professor que tenha, além de uma 
prática reflexiva e crítica, também uma escuta sensível (BARBlER, 
2004) e uma consciência mais elaborada; um sujeito mais atento aos 
processos auto-organizadores de seus alunos, capaz de olhar para 
eles e identificar suas necessidades básicas, de intuir suas angústias 
e de converter tudo isto em subsídios para as atividades de ensino e 
aprendizagem. Aquele professor controlador, cobrador, insensível, 
enciclopédico, incapaz de uma interação compreensiva e colaborativa 
já não faz muito sentido. Na realidade, nossas escolas necessitam de 
professores capazes de organizarem ambientes agradáveis e efetivos 
de aprendizagem, ambientes prazerosos e implicativos, onde os 
alunos sintam-se acolhidos, compreendidos e nutridos no seu sentido 
mais amplo (MORAES, 2010, p. 179). 

 

O docente consegue perceber que sua prática vai ao encontro do fragmento 

acima, de maneira especial, quando se preocupa com ambientes agradáveis e 

efetivos de aprendizagem, no instante em que o mesmo tema ministrado em outros 

cursos rendeu narrativas parecidas, entretanto os alunos não ingressaram com uma 

ação judicial: simplesmente buscaram soluções de forma administrativa (em conversa 

com o setor responsável pelo atendimento ao cliente).  

Um relato que merece destaque aconteceu no começo de abril de 2016, no 

momento em que iria aplicar uma prova para uma turma, cuja temática não era 

atribuída a mim. Havia um aluno que cursava dependência (DP) e que, outrora, havia 

cursado uma matéria comigo (também na condição de dependente). Ele lembrou-se 

do ensinado em sala e conquistou um direito que lhe foi negado, complementou 

dizendo: “se todo mundo soubesse disto, as coisas seriam de outra forma". Uma frase 

riquíssima que me fez perceber que o caminho tomado quanto à prática docente, à 

metodologia adotada e à linguagem transmitida junto aos alunos fazia sentido. 

O segundo ocorreu em agosto de 2016. Um aluno me encontra no corredor 

afoito, com um sorriso vencedor e ofegante me conta que “havia ganhado um 

processo”, após a adrenalina diminuir, explica que um problema com uma empresa 

foi resolvido após se lembrar de uma de minhas aulas. 

Cada vez mais, a tônica de que a educação deve preparar os alunos para uma 

compreensão de que atos individuais trazem consequências globais, cultural e 
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socialmente, deve ser almejado, e a solidariedade em transmitir esse conhecimento 

aprendido torna-o responsável na concepção de um exercício da cidadania, 

“compreender a si mesmo, ao mundo e à humanidade” (MORAES, 2012, p. 174). Tudo 

está entrelaçado: nossas relações, nossas atitudes estão envolvidas umas com as 

outras. 

 

É uma nova visão científica, que reafirma a interdependência entre os 
seres, que propõe uma aliança de solidariedade com a natureza 
baseada em relações dinâmicas, pluralistas e dialógicas associadas a 
um sistema ecológico, e que leva a uma nova consciência sobre a 
importância da Terra como um bem comum, como a casa de todos, a 
mãe nutridora, a Pachamama dos povos andinos, acolhedora de todos 
os seres. É um conceito que reconhece que todos os sistemas são 
dotados de algum tipo de organização (MORAES, 2012, p.171). 

 

Algo que vem instigando e deixando dúvidas, ao longo de meu curto período 

como docente, se refere a relatos no sentido de “foi a matéria mais da hora da 

faculdade”. Voz de uma aluna do primeiro semestre dos cursos de Tecnólogo, que foi 

confirmada por suas colegas com um gesto positivo com a cabeça ou com um sonoro 

“É verdade!”. O que causa estranheza é o fato de a temática ministrada não ser a 

específica do curso e comum a todos da área de Tecnólogo. Ademais, a expressão 

proferida pela aluna não é pontual de um curso ou de uma turma, é um fato que 

começa a virar rotina diante dos alunos.  

A intenção, em trazer à tona os relatos, não deve ser entendida como uma 

pedra de toque do ensino ministrado e muito menos parecer um ato arrogante. Em 

essência, demonstra que um assunto entendido como complicado pode ser 

desmistificado e despertar interesse. O aluno descobre que vive o Direito sem 

perceber. Também não se busca aqui menosprezar o ensino ministrado por outros 

docentes. O que se busca é compreender e entender os alunos para os quais as aulas 

são ministradas. De certa forma, trata-se da sensibilidade jurídica traçada por Geertz: 
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[...] É a esse complexo de caracterizações e suposições, estórias 
sobre ocorrências reais, apresentadas através de imagens 
relacionadas a princípios abstratos, que venho dando o nome de 
sensibilidade jurídica.  
[...] Uma delas é que o estudo comparativo do direito não pode ser 
uma questão de transformar diferenças concretas em semelhanças 
abstratas. Outra é que também não pode ser uma questão de localizar 
fenômenos idênticos disfarçados sob nomes diferentes. E uma terceira 
é que sejam quais forem as conclusões a que cheguem esses estudos, 
estas devem ter como referência o gerenciamento da diferença e não 
sua eliminação. [...] O universo jurídico não está sendo comprimido em 
uma bola, e sim, expandindo-se e multiplicando-se; e nós mesmos 
estamos sendo conduzidos mais para convulsões de alfa que para as 
resoluções de ômega (GEERTZ, 2006, p. 325). 

 

Depreende-se da leitura que o estudo jurídico ministrado fora do Direito deve 

ser pensado com foco nas especificidades inerentes ao curso; essa preocupação é 

confirmada com outro relato no mesmo sentido. Um professor que também ministra 

aulas para os cursos de Gestão, em conversa informal com alunos do terceiro 

semestre do curso de Marketing (que ingressaram em 2015), escuta que, de forma 

unânime, as aulas de Direito haviam sido as melhores do semestre (primeiro), e que 

a sala, conhecida por ser “faladeira” e inquieta, silenciava e prestava atenção em cada 

palavra. Conclui o professor que os alunos a consideravam a melhor que havia tido 

no início do curso. A leitura que se extrai é que os alunos passam a compreender que 

o Direito normatizado pode ser explorado no solo da vida cotidiana. 

Para ressaltar os traços das Vias de Percepção, apresento dois casos 

ocorridos no primeiro dia de aula de 2017, do curso de Recursos Humanos. Uma 

prática adotada pela Universidade, diante da menor procura por alguns cursos e em 

determinada época do ano, é inserir os alunos calouros no segundo semestre. 

Quando eles concluem o quarto e último semestre, voltam a fazer o primeiro.  

O caso dessas duas alunas se encaixa em tal quadro. O fato de termos nos 

encontrado no quarto semestre e a prática utilizada juntamente com os alunos do 

Direito (este episódio será tratado em Outras Vias de Percepção) fizeram com que 

as discentes já tivessem o contato com o universo jurídico (no caso, a temática do 

Direito do Trabalho). A primeira aluna me confidenciou que, diante das aulas no 

semestre anterior, iria, assim que se formasse em Recursos Humanos, cursar Direito. 

E a segunda, que corrobora o insight tido e posteriormente discutido, narra que havia 

sido convidada para participar de uma audiência trabalhista e se sentia segura, já que 
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o exercício executado no quarto semestre havia inspirado tranquilidade. Na audiência, 

a aluna percebeu semelhança da teoria com a prática. 

Percepções como essas, colhidas informalmente, trazem maior autenticidade. 

Provém de uma experiência real, sem ser influenciado pelo pesquisador. Tal sutileza 

contribui para uma prática docente enriquecedora.  

 

2.1 Outras Vias de Percepção 

 

Antes de avançar, efetivamente, para o capítulo, torna-se necessário fazer 

uma observação que irá permear as demais linhas traçadas no decorrer da 

dissertação. A atividade simulada que será logo mais revelada contempla duas turmas 

de Recursos Humanos e duas de Direito. Contudo, a forma como será dissertado 

utilizará a unidade, ou seja, as particularidades do desenvolvimento da audiência 

simulada não serão relatadas levando em conta as duas turmas (os procedimentos 

foram iguais para ambas as turmas de Recursos Humanos). Este recurso justifica-se 

pela fluidez textual. 

No primeiro semestre de 2015, enquanto ministrava a temática de Direito do 

Trabalho para os alunos de Gestão em Recursos Humanos, do quarto semestre, 

percebi que as aulas expositivas e teóricas necessitavam ir ao encontro da realidade 

entre a sala de aula e o que ocorria no dia a dia. Em um primeiro momento, para tentar 

minimizar minha inquietação, decidi compartilhar meu material expositivo: 

jurisprudências que conversavam com o tema ora tratado, e também vídeos 

relacionados à aula ministrada.  

O diálogo entre teoria e prática, para alguns distinto, é algo defendido por 

Demo (2001, p.132) tendo em vista que uma mudança é necessária para alterar a 

rotina. “Primeiro, há que detectar a rotina, desconstruindo-a. Segundo, há que 

contrapropor, para sair da rotina. [...] O espírito crítico é alimentado tanto pela teoria 

como pela prática”. Logo, chamei a “realidade” para a sala de aula, mas a exposição 

teórica (extremamente necessária) continuava. Aqueles julgados somente 

despertavam a atenção dos alunos se os “problemas” apresentassem situações 

inusitadas ou polêmicas. O que eu percebia é que esse tipo de didática com 

jurisprudências poderia funcionar melhor com os alunos do Direito; ainda era (é) uma 
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realidade distante dos alunos do Tecnólogo. De qualquer forma, tal metodologia foi 

mais aceita e mais dinâmica comparada ao que vinha acontecendo. 

Para a turma que assumiria no começo do primeiro semestre de 2016, a 

constante inquietação quanto ao compartilhamento dos saberes persistia; assim, 

adotei a mesma postura do semestre anterior (apenas modificando algumas 

decisões). O semestre transcorreu conforme o esperado, mas a minha perturbação 

quanto a deixar as aulas menos tediosas ainda me angustiava. De acordo com Moraes 

(2010, p. 179) “um docente sensível é capaz de perceber os momentos das 

bifurcações, das emergências, os momentos em que algo precisa ser mudado, 

refletido ou reconstruído na prática cotidiana”. Convidei, então, um palestrante para 

falar sobre assédio moral e dano moral, um profissional que atua na seara do Direito 

do Trabalho e que muito poderia enriquecer com os problemas trabalhistas 

enfrentados cotidianamente. Palestra frutífera, porém eu desejava algo mais, sempre 

levando em consideração que o processo educacional deveria ser emancipador 

(GAMBOGI, 2006, p. 260), aliado à ideia de socializar informações de forma criativa, 

com o intuito de abandonar a zona de conforto, o tradicional, e partir para aquilo que 

instigasse e que de alguma forma pudesse aliar a prática com a teoria. 

No final do semestre, tive um insight e percebi algo que estava na minha 

frente, o tempo todo, desde quando comecei a ministrar aulas de Direito do Trabalho 

para o curso de Recursos Humanos. De acordo com Moraes (2012, p. 167), quando 

se procura romper com o paradigma sedimentado e enaltecer o emergente: 

 

[...] busca-se a remoção das fronteiras impeditivas ou restritivas ao 
desenvolvimento da intuição e da criatividade ao aparecimento dos 
insights, para que o novo, o criativo e o diferente possam iniciar uma 
nova sinergia no sentido de criar o que nunca existiu. Cultivar esses 
processos pode dar origem a uma geração capaz de sonhar mais, de 
sentir mais, de inovar e imaginar um pouco mais, a uma geração mais 
sensível aos problemas que afligem a humanidade, capaz de 
encontrar soluções competentes e duradouras, que ofereçam níveis 
superiores de crescimento qualitativo e que levem a humanidade a dar 
um grande salto para a frente.  

 

A ideia, em um primeiro momento, era que os alunos pudessem (no semestre 

seguinte) assistir às audiências trabalhistas que eram/são simuladas pelos discentes 

do curso de Direito, como nota avaliativa do segundo bimestre. Tratava-se da 

possibilidade em aprender com os outros, propor uma oportunidade de vivenciar, 
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mesmo que de forma simulada, uma parcela daquilo que o futuro profissional poderá 

se defrontar, se torna animador.  

A interdisciplinaridade no ensino e na aprendizagem tem como foco a partilha 

de saberes provenientes dos mais variados campos. Dentre as disciplinas jurídicas, 

há uma ligação perceptível, entretanto o liame entre o conteúdo jurídico e outros 

cursos parece distante. Por mais que seja sabido da importância das leis no seio 

social, o abismo, que deve deixar de existir, como Geertz (2006) trata em sua 

discussão, entre o mundo jurídico e os demais membros da sociedade, acaba 

cegando e criando barreiras para que temáticas/cursos possam interagir. 

Acredito ser pertinente, neste momento, explicar de forma sucinta como 

acontece a parte prática perante o curso de Direito, condição para a conclusão do 

semestre. No modelo adotado na Universidade Metodista de São Paulo, os alunos 

que estão no sétimo, oitavo, nono e décimo semestres têm uma matéria prática, e 

dentre as atividades que compõem cada semestre existe uma que é a audiência 

simulada. Os discentes, no sétimo e no oitavo semestres, simulam uma audiência na 

esfera cível; os do nono, uma audiência na área criminal (tribunal do júri); os do 

décimo, simulam uma demanda trabalhista. 

Feita a devida contextualização, voltemos ao insight. Os alunos de Recursos 

Humanos deveriam ir no dia determinado para a audiência simulada trabalhista e 

realizar um relatório avaliativo. Em princípio, eles deveriam assistir, em conjunto com 

alunos concluintes do Direito, como se realiza uma audiência, algo que será (ou já é) 

realidade para muitos dos alunos de Recursos Humanos. 

A ideia, num primeiro momento, foi estimulada em conversas com outros 

professores e alunos que estavam concluindo o curso, foi ganhando um corpo maior 

e mais instigante. Uma das habilidades que os profissionais de Recursos Humanos 

devem ter é “identificar situações de processos trabalhistas e auxiliar na tomada de 

decisão, com o apoio de advogados e gestores experientes8”. A atividade, até então, 

era realizada pelos alunos do Direito, função que cabe ao profissional de Recursos 

Humanos. Nesse sentido, os alunos de Direito poderiam cuidar da parte jurídica e os 

alunos de Recursos Humanos da parte documental. 

Antes do recesso acadêmico do meio do ano, lancei a proposta da junção dos 

dois cursos, Direito e Recursos Humanos, nessa audiência trabalhista. Na vida 

                                                           
8 Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da 
Universidade Metodista de São Paulo. 
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profissional dos alunos dos dois cursos existe uma grande probabilidade de eles se 

encontrarem e um necessitar da ajuda do outro. Em conversa com as professoras 

responsáveis pelas temáticas de ambos e com as coordenadoras dos cursos, a ideia 

foi prontamente aceita, com grande entusiasmo. Nessa inspiração, a junção de 

saberes díspares favorece possibilidades: 

 

A interdisciplinaridade posta em grupo destaca, de imediato, do que 
se trata. Não interessa somar saberes similares, mas díspares, 
capazes de ver o que outros não veem. Interessam ao mesmo tempo, 
o olhar profundo, de quem vê bem. Trata-se, pois, de somar 
profundidades, que poderiam iluminar a questão tanto mais. Dentro do 
grupo, espera-se que cada membro cumpra seu papel, ou seja, dê 
conta de sua especialização (DEMO, 2001, p. 135). 

 

De modo particular, o olhar profundo apregoado pelo autor do excerto era o 

buscado. Contudo, o que vinha acontecendo com os alunos do Direito, repetidamente 

durante os anos, por mais dedicado e sabiamente conduzido, tinha a preocupação 

compartilhada por “saberes similares”, alunos do Direito em interação com alunos do 

Direito. Faltava a profundidade no que toca à necessidade de um compartilhamento 

especializado (Direito junto com Recursos Humanos), ou seja, cada qual trabalhando 

com a parte que sua formação busca, com um mesmo objetivo. 

Na volta do recesso, trouxe a sugestão à tona para discussão nas reuniões 

pedagógicas, e então começamos a delinear como a atividade funcionaria. Além da 

produção da documentação, os alunos de Recursos Humanos também seriam os 

“atores” da audiência simulada. Os alunos do Direito realizavam a confecção dos 

autos e, também, até então, faziam a função de reclamante9, preposto10, testemunha, 

perito11, juiz..., e, obviamente, a de advogado. As funções foram divididas entre os 

cursos, ou seja, os alunos de Recursos Humanos produziriam a documentação e 

assumiriam o papel de reclamante, preposto e testemunhas. 

Entre a reunião e o começo das aulas surge um novo insight, dessa vez com 

o olhar de pesquisador em formação. A prática que seria adotada surge como um 

potencial objeto para a discussão do meu projeto de Mestrado. No início, os alunos 

ingressantes dos cursos tecnólogos seriam o foco, tendo em vista a falta de saber de 

ordem jurídica; a inexperiência acadêmica também se tornou um fator preponderante 

                                                           
9 Autor de um processo na justiça do trabalho. 
10 Representante da empresa na audiência. 
11 Auxiliar do juiz e/ou das partes com o fito de esclarecer fatos narrados. 
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na escolha. Os casos relatados em Vias de Percepção foram os que acenderam a 

vontade em se pesquisar esse tema; contudo, considerando o momento político e 

econômico pelo qual o país atravessava, a incerteza quanto à abertura de novas 

turmas no segundo semestre de 2016 se tornou uma preocupação latente em relação 

ao objeto de pesquisa. Entretanto, o coletado, mesmo que informal, guardava uma 

riqueza que não poderia ser desprezada; foi decidido, então, que a espontaneidade 

do narrado em Vias de Percepção seria utilizada na pesquisa, bem como a 

experiência construída ao longo do semestre com os alunos concluintes de Recursos 

Humanos. 

Diante da atividade proposta entre os dois cursos (Direito e Recursos 

Humanos) e a potencial não abertura dos cursos de primeiro semestre, em decisão 

conjunta (pesquisador e orientador), muda-se o foco a ser pesquisado. Um tema de 

dissertação que não se encontra antes investigado com a promissora 

interdisciplinaridade entre os cursos perfaz a simetria para a consecução da pesquisa. 

Nesse sentido, há uma necessidade premente em aliar o saber teórico com o saber 

prático. 

 

Interdisciplinaridade não é uma panaceia que garantirá um ensino 
adequado, ou um saber unificado mas um ponto de vista que permite 
uma reflexão aprofundada, crítica e salutar sobre o funcionamento do 
mesmo. É proposta de apoio aos movimentos da ciência e da 
pesquisa. É possiblidade de eliminação do hiato existente entre a 
atividade profissional e a formação escolar. É condição de volta ao 
mundo vivido e recuperação da unidade pessoal, pois, o grande 
desafio ‘não é a reorganização metódica dos estudos e das pesquisas, 
mas, a tomada de consciência sobre o sentido da presença do homem 
no mundo12’ (FAZENDA, 1992, p. 41-42). 

 

Considerando as habilidades requeridas aos profissionais para o mercado de 

trabalho nos dias de hoje, muitas podem ser encontradas nos alunos de Gestão em 

Recursos Humanos. Uma delas, sobretudo, se refere à força intimamente ligada à 

profissão, um agente capaz de se inter-relacionar com outros de forma harmoniosa. 

O encontro entre alunos díspares permite que o contato e as relações humanas se 

compreendam mutuamente, com base em uma visão sistêmica, conforme o 

pensamento de Morin, que será abordado mais detalhadamente. 

                                                           
12 C. C. Abt, Jantsch etc. – L´Interdisciplinarité. 



33 
 

No primeiro dia de aula do segundo semestre, expliquei a atividade aos alunos 

de Recursos Humanos e a forma como seria desenvolvida ao longo do período. 

Caberia a eles levantar a documentação que seria necessária para instruir o processo, 

tendo como base o material enviado pelos discentes do Direito. Como em um 

processo jurídico há dois lados do litígio13 (autor e réu; no caso de uma reclamação 

trabalhista, há reclamante e reclamado), a sala foi dividida em duas, a saber: 

reclamante (empregado) e reclamado (empresa). Feita a separação, foi perceptível 

que a maioria dos discentes presentes gostaria de ficar do lado da empresa, afinal, 

eles são orientados a trabalhar com foco em organizações. Com a devida divisão, o 

mais equânime possível, informei-os que, além da produção dos documentos, eles 

deveriam escolher alguns de seus colegas para serem “atores” (palavra que utilizei), 

já que no dia da audiência fariam o papel de empregado, representante da empresa 

(preposto) e testemunhas, em consonância com os alunos do Direito que assumiriam 

a função de advogados e de testemunhas. Com a atividade, os alunos poderiam 

perceber pela prática o ensinado em aula, utilizar da teoria aprendida e compreendê-

la, assim como sugere o excerto a seguir: 

 

Forma interessante de pesquisar é partir para a prática, submetendo-
a a nova teorização. Dizemos que toda teoria precisa confrontar-se 
com a prática, porque, isto fazendo, tem que mudar, pois é impossível 
coincidência completa entre ambas. Vale o reverso: toda prática 
precisa voltar para a teoria, para poder ser revista e por vezes 
superada. A prática tem suas virtudes, a começar por ser concreta, 
fazer parte da realidade, acontecer de verdade. Mas tem suas 
limitações: tende a converter-se em rotina, girando em torno de si 
mesma. Para evitar isso, é necessário, propor, permanentemente, um 
banho de teoria crítica (DEMO, 2001, p. 131). 

 

A primeira etapa começou assim que os discentes de Recursos Humanos 

receberam dos alunos do Direito a petição inicial mostrando quais haviam sido os 

direitos trabalhistas violados do empregado e o indicativo dos documentos a serem 

produzidos. Para tanto, foi criado um grupo no aplicativo whatsapp, no qual 

participaram os alunos do Direito, Recursos Humanos e professores envolvidos. Na 

data estipulada, os discentes de Recursos Humanos entregaram o que lhes cabia 

junto aos alunos de Direito. O material foi repassado para a defesa. 

                                                           
13 Disputa jurídica entre autor e réu. 
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A segunda etapa foi desenhada nos mesmos moldes da primeira. Os outros 

componentes da sala (empregador) receberam a defesa (contestação) e, da mesma 

forma, inclusive com grupos no aplicativo, produziram os documentos necessários. Na 

data previamente estipulada, entregaram a documentação para os alunos do Direito 

que faziam o papel de advogados da empresa. 

No dia da audiência simulada, aqueles que não participariam como “atores” 

deveriam entregar um relatório (além de avaliativo, também sustentaria a pesquisa da 

dissertação) por meio de uma pergunta: “A partir das aulas no decorrer desse 

semestre, pense na seguinte situação: você saberia como agir se fosse chamado pelo 

seu chefe para participar de um processo trabalhista, seja como preposto, testemunha 

ou para documentar o processo? Por quê?”. 

A proposta da audiência simulada ganhou maior substância quando um juiz 

“de verdade”14, de uma das varas trabalhistas de São Bernardo do Campo, aceitou o 

convite feito pelo curso de Direito (uma prática adotada reiteradamente pelo curso). 

No dia da audiência, o nervosismo daqueles que seriam reclamante, preposto 

e testemunhas era perceptível e normal. Os que estavam assistindo se comportaram 

de forma exemplar. A audiência transcorreu perfeitamente e o juiz favoreceu a 

participação dos cursos por meio de intervenções para explicar como e o porquê eles 

(juízes) agiam dessa ou daquela forma. Em alguns momentos, o que o magistrado 

explicava corroborava com o dito em sala, e os alunos me procuravam com seus 

olhares sedentos, no sentido de expressar que o que o juiz dizia eles haviam 

aprendido em sala de aula.  

Diante da entrega, os relatórios fundamentados pela pergunta supracitada 

foram analisados tendo como comparativo a primeira etapa realizada no primeiro dia 

de aula; antes de os alunos saberem dessa integração e da atividade proposta. O 

intuito de aplicar logo no primeiro dia de aula partiu do pressuposto em se conseguir 

uma resposta legítima, sem influências do que eles poderiam encontrar durante o 

semestre. 

As perguntas foram aplicadas após uma minuciosa explicação de que elas 

seriam utilizadas para uma pesquisa do Mestrado. A aceitação dos presentes no dia 

foi unânime em responder às seguintes questões:  

                                                           
14 O termo “de verdade” foi utilizado para que os alunos percebessem que quem iria fazer o 
papel de juiz não era nenhum aluno e nenhum professor, trazendo mais veracidade para a 
proposta. 
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1) Quais são as suas expectativas para o tema Legislação 
Trabalhista? 
2) Pense sobre alguns desafios que você poderá encontrar ao 
longo do semestre. 
3) Na sua percepção, teoria e prática são independentes ou se 
complementam? 
4) Você saberia como agir se fosse chamado pelo seu chefe para 
participar de um processo trabalhista, seja como preposto, testemunha 
ou para documentar o processo? 

 

Isto posto, cabe uma análise das respostas obtidas por meio das questões e 

da influência, em que a atividade interdisciplinar e prática tem o intuito de contribuir 

para uma aprendizagem que se constrói no decorrer da vida profissional e individual 

de cada discente. 
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3 ENSINO E DIREITO: Vias entre a História e a crítica 

 

O que se pretende neste capítulo é demonstrar que o ensino de disciplinas 

jurídicas somente começou a ter seus traços delineados quando o país deixa de ser 

colônia de Portugal. Assim, as dificuldades enfrentadas no campo do ensinamento 

jurídico, nos dias de hoje, encontram suas raízes na História.  

Com a Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, o país conquista 

sua (pseudo) liberdade, ocasionando, dentre outros fatores, uma necessidade em ter 

suas próprias leis, seus próprios advogados e sua própria jurisdição. Insta consignar, 

até esse rompimento, como colônia, o país era regido pelas leis portuguesas e seu 

corpo jurídico formado, predominantemente, em Coimbra. 

Em 11 de agosto de 1827, foram criados, no Brasil, dois cursos de Ciência 

Jurídicas e Sociais, um no município de São Paulo e outro no município de Olinda, 

cujo objetivo é anunciado logo no início do projeto que regulamentou os cursos, em 9 

de janeiro de 182515: 

 

Tendo-se decretado que houve, nesta Côrte, um Curso Juridico para 
nelle se ensinarem as doutrinas de jurisprudencia em geral, a fim de 
se cultivar este ramo da instrucção publica, e se formarem homem 
habeis para serem um dia sabios Magistrados, e peritos Advogados, 
de que tanto se carece; e outros que possam vir a ser dignos 
Deputados, e Senadores, e aptos para occuparem os lugares 
diplomatico, e mais emprego do Estado, por se deverem 
comprehender nos estudos do referido Curso Juridicos os principios 
elementares de direito natural, publico, das gentes, commercial, 
politico e diplomatico, é de forçosa, e evidente necessidade, e utilidade 
formar o plano dos mencionados estudos; regular a sua marcha, e 
methodo; declarar os annos do mesmo Curso; especificar as doutrinas 
que se devem ensinar em cada um delles; dar competentes 
instrucções, porque se devam reger os Professores, e finalmente 
formalisar estatutos proprios, e solido a aproveitamento dos que se 
destinarem a esta carreira. 

 

Depreende-se da leitura dos objetivos traçados no excerto que a formação 

daqueles que frequentavam as escolas era focado na área jurídica ou na área política. 

Eram cursos caros e dedicados à elite, sem esquecer que, como eram somente 

alocados em duas cidades, aqueles que pertenciam a outras ainda teriam que custear 

                                                           
15 O texto é fiel ao original.  
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a sua subsistência. É de se destacar, segundo Lopes (2014, p. 329-330), que a cultura 

jurídica do Império, mesmo sendo reservada a uma elite, não é acadêmica. Esclarece 

o autor que “as grandes obras e os grandes nomes do direito não se dedicarão ao 

ensino”.  

Os cursos começam suas atividades no ano de 1828 seguindo o mesmo 

caminho: “centro de debate político, resultando na inaplicação dos métodos de ensino 

prodigalizados pelo Estatuto do Visconde de Cachoeira16, professores relapsos e 

ausência de efetivo ensino e estudo do direito” (REALE JUNIOR, 2013-2014, p. 90). 

O que chama a atenção é que o ensino jurídico, desde a instalação das 

escolas jurídicas no Brasil, passou por várias fases da história política, econômica, 

social e cultural do país. Atravessou transições na forma de governo, passou por 

golpes, ditadura, guerra, democratização, governos militares, até chegar em um 

“novo” estado democrático delineado pela Constituição Cidadã. Ocorre que, passado 

por todas essas oscilações, o ensino jurídico sempre se pautou pelo mesmo 

paradigma; somente começaram a ocorrer mudanças significativas17 em 1994, de 

acordo com a Portaria 1.884 do MEC. 

De acordo com Martinez (2008, p. 43), com o qual coaduno com sua crítica, a 

Portaria 1.886/94, apesar de sua fundamental transformação nos cursos jurídicos, 

deixou à margem a sala de aula, “o recinto fechado da transmissão do conhecimento 

curricular, por meio de única autoridade presente, o professor, que atua 

estruturalmente conforme a pedagogia liberal tradicional”. 

                                                           
16 “Nos Estatutos do Visconde de Cachoeira previam-se estudos de casos e discussões aos 
sábados com formação de dois grupos de alunos para discussão dos temas objeto de ensino 
no decorrer da semana. Um grupo de três estudantes devia se encarregar de preparar 
questões a serem respondidas por um segundo grupo, agora de dois estudantes. Tanto as 
discussões de casos com simulação de um julgamento como os debates aos sábados foram 
quase nunca realizados” (REALE JUNIOR, 2013-2014, p. 90). 
17 “No tocante aos conteúdos, a adoção de um currículo mínimo e a obrigatória composição 
deste com disciplinas de escolha facultativa e voltadas ao atendimento das necessidades 
regionais de especialização, cumprindo um mínimo de 3.300 horas de carga horária de 
atividades [...]. Outras inovações qualitativas da Portaria 1.886/94, superando as reformas 
anteriores, vieram pela criação de novas atividades nunca exigidas perante os cursos de 
direito, entre elas, a monografia final de conclusão de curso, o cumprimento de carga horária 
de atividades complementares extraclasse e a obrigatoriedade de cumprimento do estágio de 
prática jurídica. No aspecto estrutural, a Portaria 1.886/94 criou a exigência de que cada curso 
de Direito mantivesse um acervo jurídico de, no mínimo, “dez mil volumes de obras jurídicas 
e referências às matérias do curso, além de periódicos de jurisprudência, doutrina e 
legislação”. Na parte do estágio, passou a exigir a criação de um “Núcleo de Práticas 
Jurídicas” dotado de “instalações adequadas para treinamento das atividades profissionais” 
(MARTINEZ, 2008, p. 43). 
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Esse mesmo paradigma parece estar presente nos dias de hoje. De fato, 

existem escolas, pontuais, que buscam uma quebra, não no sentido de ruptura do 

antigo, de algo ultrapassado, e sim um rompimento de modelos estanques; com a 

junção do tradicional e do novo: filtrar o que de melhor funcionou e ainda funciona no 

paradigma tradicional e trazer à baila as necessidades da educação do presente. O 

processo desencadeado das escolas como um depositório de conhecimento chega 

ao aluno de forma abstrata, é interiorizado e expressado por meio de palavras sem 

refletir, de uma forma mecânica. Não oferece oportunidade de reflexão sobre a 

construção do conhecimento. Assim, no que se refere à didática enformada: 

 

[...] as aulas são expositivas, os alunos fazem exercícios de fixação 
traduzidos em leituras e cópias. Os horários e os currículos são 
rígidos, predeterminados, baseados na eficiência e na padronização, 
e calibrados pela mensuração que continua separando ganhadores e 
perdedores. Os alunos estão segregados por idades, 
compartimentados em fileiras bem-comportadas, vivenciando um 
progresso controlado com base em um bloco único e indiferenciado. 
As normas disciplinares são rígidas, fazendo com que submissão e 
obediência cega sejam virtudes a serem cultivadas. O conhecimento 
humano é adquirido pelo indivíduo por meio da transmissão 
estruturadora do processo ensino-aprendizagem, e o sujeito tem um 
papel insignificante em sua aquisição e em sua elaboração. A 
educação, na maioria das vezes, é compreendida como instrução e 
esta circunscrita à ação da escola. A ênfase é dada as situações de 
sala de aula, nas quais os alunos são instruídos pelos professores 
(MORAES, 2012, p. 51). 

 

Todavia, o caráter conservador deve ser observado sob dois vieses: um 

negativo e outro positivo. A tendência é que o conservadorismo seja visto de forma 

negativa, mas no instante em que a História é um constante movimento e o ser 

humano a constrói com base naquilo que nos é herdado, o conservador serve para 

nos preparar para um futuro. E quando é compreendido como imutável, sedimentado, 

rígido, torna-se um fator negativo para o desenvolvimento educacional. 

O modelo cristalizado do ensino jurídico trouxe consequências para as salas 

de aula, de modo particular em relação à postura do docente, não apenas no curso 

do Direito, mas também em outros cursos nos quais é necessária a presença de um 

professor jurídico. O modelo até então adotado se reflete em uma transmissão de 

informações catalogadas em livros e compêndios disponíveis. A função do educador, 

limitada ao ato de exposição oral, mesmo que com exemplos problematizadores da 
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vida social, torna evidente uma reprodução do conhecimento existente, conforme a 

visão crítica que emerge da moldura a seguir: 

 

A ausência de exigências qualitativas para a profissão de professor de 
Direito favoreceu a lei do mercado do “ensino livre”, permitindo a 
expansão quantitativa do ensino jurídico no aspecto da oferta de mão-
de-obra docente. Essa escolha de lentes, tendo por critério outra 
profissão jurídica, nunca permitiu que se auferissem qualidades 
pedagógicas. Por outro lado, resultou em um ‘nivelamento 
pedagógico’, levando para as salas de aula os melhores oradores 
(reprodutores) do discurso hegemônico, contribuindo oportunamente 
para o surgimento do termo ‘fábrica de bacharéis’ (MARTINEZ, 2008, 
p. 32). 

 

A crítica feita pelo autor é fato inconteste e refletido também em outras searas 

acadêmicas, pois perpassa a falta de docentes com formação pedagógica. Inúmeras 

vezes, o que se vislumbra nos corredores das instituições são profissionais que 

ingressam na docência, requeridos diante de sua profissão extra universidade e pelo 

cargo que ocupam. A didática e a formação para exercer a docência é mitigada pelo 

status ocupado, algo também aceito pelos discentes. Os alunos dão crédito ao 

professor que “trabalha” ao invés daquele que “só dá aula”. A postura adotada sugere 

que o mercado é quem dita as exigências, inclusive na concepção dos currículos, bem 

como na formação dos docentes. “Nessa medida, o currículo torna-se experiência, e 

os professores, mediadores de problemas práticos, conhecedores da ‘cognição 

humana’, preparadores de mão de obra, somente”. Nessa perspectiva, é pertinente 

abrir horizontes:  

 

Contra essa imagem como memória estereotipada defendo que 
nossas salas de aula, nossas escolas, nossas práticas curriculares, 
nossos cursos de formação saibam-se como lugar de pensamento, 
lugar onde a vida torna-se objeto pensável, lugar de conhecimento, 
lugar de aprendizagem de conceitos e, por isso, lugar de cuidado do 
outro, de cuidado de si (VIEIRA, 2014, p. 234-235). 

 

Como bem ressaltado por Morin (2015, p. 47), Durkhein entendia que o 

objetivo da educação não era a quantidade de “conhecimento” transmitido ao aluno 

que importava, e sim o “de criar nele um estado interior e profundo, uma espécie de 

polaridade de espírito que o oriente em um sentido definido, não apenas durante a 
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infância, mas por toda a vida18”. Destaca Morin que o necessário para ensinar é uma 

conjugação do conhecimento com a transformação do seu "próprio ser mental”, 

trazendo esse conhecimento da sabedoria e da ciência para toda a vida. 

Outro fator questionável gira em torno da problemática da especialização sem, 

contudo, abrir os olhos para o todo. O olhar focado para algo em detrimento do 

contexto global ocasionou deficiência no que toca à crítica e à criatividade. Para 

Ubiratan D´Ambrosio (1993a apud MORAES, 2012, p. 20-30) “é fundamental a adoção 

de outros modelos de construção do conhecimento”. A crítica continua tendo em vista 

que o conhecimento especializado, com matizes positivas, torna o profissional capaz 

de somente compreender e entender o seu universo, não percebendo um universo 

maior que o rodeia (GAMBOGI, 2006, p. 257-258). 

Percorre também na mesma toada que o foco desses desequilíbrios, de 

acordo com Capra (apud MORAES, 2012, p. 30), figura na “percepção estreita da 

realidade” que não se coaduna com a realidade existente na sociedade além da pós-

modernidade. Continua o autor que o pensamento fragmentado, simplificado, não 

expressa o sentido que deveria ser tomado e que a meticulosidade dos nossos 

problemas necessita de metodologias mais abrangentes e adequadas; os “problemas 

da humanidade” não podem ser pesquisados, debatidos e criticados tendo como 

premissa enfoques fragmentados. Nessa percepção, o fragmento teórico amplia a 

discussão. 

 

Criticamos a excessiva ênfase dada ao método cartesiano que 
impregnou fortemente o paradigma dominante da ciência moderna 
que, com o passar dos séculos, provocou a fragmentação de nosso 
pensamento, a unilateralidade de nossa visão. Levou-nos, também, a 
uma concepção de vida em sociedade como uma luta competitiva pela 
existência, a crença no progresso - material ilimitado a ser alcançado 
através do crescimento econômico e tecnológico. Direcionou a nossa 
educação a supervalorização de determinadas disciplinas 
acadêmicas, a superespecialização, uma vez que todos os fenômenos 
complexos, para serem compreendidos, necessitam ser reduzidos as 
suas partes constituintes (MORAES, 2012, p. 43). 

 

O que se faz necessário é buscar provocações para um modelo que entenda 

a comunidade humana não como “máquinas que reagem a estímulos externos”, como 

uma população amorfa, passiva e alienada de seu contexto social, “é preciso ir um 

                                                           
18 (1) L 'Évolution pédagogigue en France, PUF, 1890, p. 38. 
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pouco mais além das propostas parabólicas, pensando que, com isso, estaremos 

dando um salto para o futuro. Caso contrário, corremos o risco de estar dando mais 

um salto no escuro” (MORAES, 2012, p. 54). Ademais, vale destacar a máxima 

formulada por Montaigne (apud MORIN, 2015, p. 21) no que se refere à primeira 

finalidade do ensino: “mais vale uma cabeça bem-feita do que bem cheia”. O que ele 

desejou ressaltar com a observação se refere ao aluno não como um depósito com 

informações que só enchem a cabeça e que “não dispõe de um princípio de seleção 

e organização que lhe dê sentido”. Por outro lado, “a cabeça bem feita” não significa 

um “acumulador” e sim que o ensino proporcione uma “aptidão geral para colocar e 

tratar os problemas”, e adiciona: “princípios organizadores que permitam ligar os 

saberes e lhes dar sentido”. 

Na seara do Direito, Geertz (2006, p. 329) afirma que o Direito é saber local, 

pois constrói a vida social ao invés de meramente refleti-la. Defende o autor que existe 

a necessidade de mudança na maneira de pensar o Direito, na forma de algo 

reservado somente aos operadores do Direito e distante do seio social. Os estudantes 

não têm um desdobramento reflexivo do Direito, vivem sem perceber, cabe um 

desenvolvimento pedagógico para o despertar dos alunos, no sentido de desvelar o 

valor do Direito na vida. O autor entende que é necessário afastar as “visões 

funcionalistas” e perseguir algo diferente do paradigma existente:  

 

[...] para evitar que as pessoas se despedacem, membro por membro, 
ou para promover os interesses das classes dominantes, defender os 
direitos dos fracos das ações predatórias dos fortes, ou tornar a vida 
social um pouco mais previsível nas suas fronteiras mais nebulosas 
(GEERTZ, 2006, p. 351). 

 

A finalidade a ser buscada deveria ser o Direito como uma solução pacífica 

de conflitos que decorrem de uma sociedade, algo natural tratando-se de 

relacionamento entre interesses e intrínseco na subjetividade que nos faz humanos. 

Todavia, a resolução dos conflitos existentes compara-se em ir para a guerra, a 

utilização da justiça se assemelha a uma batalha ao invés de ser entendida como uma 

forma de pacificação e, ao derrotado, compreender e assumir seus erros. 

Característica do Direito Romano, em que a missão do Estado estava umbilicalmente 

ligada à tranquilidade social por meio da “obstaculização da luta privada. O Estado, 

num primeiro momento, interessava-se por frear a barbárie, promovendo condições 
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de coexistência comum entre os indivíduos” (MARIN; SALDANHA; ROSA, 2014, p. 

192). 

Em uma breve moldura, o início do ensino jurídico remonta à Baixa Idade 

Média, mas é certo que durante o Império Romano existiam escolas de Direito, ou 

escolas de pensamento jurídico. Na Grécia Antiga, o domínio das leis era algo inato 

aos cidadãos; era tão natural saber as leis quanto era e é natural respirar. A figura do 

que hoje é chamado de advogado era considerada como um engodo, tendo em vista 

que os cidadãos conheciam suas leis e também sabiam como utilizá-las, dispensando 

a figura do advogado. 

Tomando-se como base a concepção da Grécia Antiga, é compreensível o 

brocardo jurídico ubi societas ibi jus (não existe sociedade sem direito) e ubi jus ibi 

societas (não existe direito sem sociedade), sendo que os membros da sociedade (em 

uma concepção contemporânea) fazem parte de um Estado, não mais como a 

concepção na antiguidade de uma família, casta ou a um indivíduo19. A relação 

cidadão-Estado é vivenciada sob a égide jurídica, seja ela de qual maneira for: uma 

sociedade democrática, ditatorial, medieval, comunista. Enfim, existe a concepção de 

um Estado, cuja autoridade está na lei que regulará a vida em sociedade. 

Emerge, então, um respeito à lei: educar o cidadão considerando as normas 

impostas por meio do Estado; e esse, difundindo o espírito de obediência acatada às 

leis sem perder o sentido de igualdade umbilicalmente interligado (CANIVEZ, 1991, p. 

27). Entretanto, o que vem ocorrendo é um respeito à lei em decorrência do medo e 

não da sensação de ser um instrumento essencial para a ordem social e uma 

necessidade latente em qualquer sociedade. Conjugado a isso, um Estado que se 

utiliza do sentimento expresso pela população, no que tange à coercibilidade presente 

nas normas, que ao invés de reverter o pensamento, o encoraja. A falta de 

credibilidade no poder público contribui significativamente para a descrença na lei e é 

reforçada diante do desrespeito tomado por aqueles que deveriam ser o exemplo de 

cumprimento da lei.  

O ensino jurídico do cidadão torna-se notadamente necessário, pois presente 

estão as leis e princípios no seu dia a dia, nos seus afazeres mais corriqueiros, 

delimitando direitos e deveres, e cabe ao cidadão o discernimento em julgar e 

interpretar seus atos para que com isso a lei seja cumprida, de forma que a “sabedoria 

                                                           
19 Na antiguidade, grosso modo, havia uma mistura entre religião, moral e lei. 
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prática” permita “determinar, nas circunstâncias particulares em que se encontra, o 

que convém fazer. Esse conhecimento das instituições e a faculdade de julgar devem 

também dar a cada um a possibilidade de orientar-se na vida social” (CANIVEZ, 1991, 

p. 80). Contudo, tem-se como pressuposto que em uma determinada sociedade a 

realização da justiça não faz somente parte de seu sistema jurídico, “mas igualmente 

de sua cultura, de processos de produção e transmissão cultural e de pedagogização 

de conhecimentos (LEITE, 2014, p. 16). 

A educação jurídica não deve ser entendida como uma verdade indiscutível à 

lei; antes, pode ser vista como uma reflexão à importância do Direito no seio da 

sociedade. Busca-se afastar a ideia da qual Grant Gilmore (GEERTZ, 2006, p. 268-

269) fez do inferno, como um lugar onde só existia a lei e onde os processos legais 

eram seguidos meticulosamente. Como muito bem ressalta Canivez (1991, p. 161), 

em uma democracia não se pode alicerçar apenas na boa vontade dos governantes; 

a fiscalização ao abuso de poder perpassa por uma educação jurídica. E para o autor, 

a garantia de um Estado constitucional está fundamentada na ideia da difusão do 

Direito na opinião pública. Conclui o autor, na inspiração de Montesquieu em sua 

emblemática obra O espírito das leis (1748), que a educação jurídica deve inspirar “o 

amor pelas leis”, e esse amor deve ser extremamente forte para que o interesse geral 

prevaleça sobre os interesses particulares. 

O que se busca com o amor20 pelas leis e com a educação jurídica é quebrar 

os paradigmas sedimentados e trazer o conhecimento científico para o senso comum 

(não com o intuito de banalizá-lo), mas para que se tornem úteis (MARTINEZ, 2008, 

p. 66). O escopo não é uma devoção à lei, mas compreender e interiorizar que o 

ideário de uma paz social perfaz o caminho das diretrizes disciplinadoras de uma 

sociedade, essencial para a convivência da humanidade.  

A forma de despertar o amor parte do pressuposto que somente uma 

sensibilidade docente poderá abrir os olhos daqueles que anseiam por (novos) 

conhecimentos. Uma sensibilidade perdida com o advento da modernidade que 

                                                           
20 Em uma concepção filosófica o amor tem o sentido atribuído por Platão que distingue várias 
formas do amor. Eros que será visto nas próximas páginas tem um sentido mais amplo. 
Uma das maneiras de ver o amor é na beleza da sabedoria, a forma mais elevada de todas. 
“Em Fedro, a finalidade é mostrar o caminho pelo qual o A. sensível pode tornar-se amor pela 
sabedoria, isto é, filosofia, e o delírio erótico pode tornar-se uma virtude divina, que afasta dos 
modos de vida usuais e empenha o homem na difícil procura dialética” (ABBAGNANO, 2007, 
p. 39-40). 
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privilegia o mensurável e o quantificável (MORAES, 2012, p. 39). Morin (2015, p. 11), 

citando Kleist21, corrobora com a afirmação de que “o saber não nos torna melhores 

nem mais felizes”, entretanto salienta que a educação é que pode nos ajudar a ser 

melhores e mais felizes, e “nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte 

poética de nossas vidas” (MORIN, 2015, p. 11). Desse modo, e de acordo com Oliveira 

(2004, p. 103), há a necessidade de que os alunos absorvam uma “escuta sensível” 

capaz de compreender os problemas da sociedade, percebendo muito além do 

espaço de sala de aula, e que compreendam e construam sua própria história, fugindo 

de uma ignorância que os conduzam a ser massa de manobra, “para emergir como 

ator participativo, emancipado”; saber pensar para trilhar caminhos próprios, sem 

dispensar ajuda externa. “Saber pensar surge, então, como o ponto central da política 

social, porque sinaliza o caminho das soluções próprias”. (DEMO, 2001, p. 151). 

A sensibilidade não somente torna-se requisito ao docente para esse novo 

tempo na educação; a intuição faz-se também necessária, imbuída de uma visão que 

considera o todo do sistema e compreende, também, as partes componentes desse 

mesmo sistema, aliando a experiência e a aprendizagem com o escopo de assimilar 

os desafios e mudar o que não produz bons resultados. 

Hoje, sacudidos pelo conceito da relatividade da simultaneidade, de 
Einsten, pela visão quântica, pelo princípio da incerteza, de 
Heisenberg, pela autopoieses, de Maturana e Varela, nossos olhos se 
abriram para uma realidade em que não mais existe a absoluta 
objetividade. Podemos agora compreender que não há apenas a 
resposta certa ou a melhor resposta. Há, sim, inúmeras respostas 
certas ou melhores (GAMBOGI, 2006, p. 256-257). 

 

É cabível, diante do exposto, retomar os relatos em Vias de Percepção. Ao 

menos uma parcela dos alunos compreende, cada um de sua forma, que a visão que 

o mundo acadêmico traz para sua formação reflete em suas conquistas e possibilita 

tornarem-se, também, um disseminador de conhecimentos. Simplesmente sentar, 

olhar (fotografar) o professor e não refletir sobre o ensinado, e de que forma isso 

contribuiu e poderá contribuir para sua vida, se torna um tempo gasto em vão e um 

passado desperdiçado. 

                                                           
21 Kleist, Lettre à une amie. A referência aparece na abertura do Prefácio do livro A cabeça 
bem feita, de Edgar Morin (2015). 
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De acordo com Morin (2015, p. 16), o mais grave, tendo em vista o problema 

do ensino, é a compartimentação dos saberes e a ineficiência em articular uns com 

os outros. Na consideração de que umas das habilidades do ser humano, de sua 

mente em particular, é sua competência para contextualizar e integrar; reflete o autor 

que o ensino não é somente uma função, uma especialização e uma profissão; é 

também uma missão, de transmissão, que além de competências, requer uma técnica 

e uma arte: 

 

Exige algo que não é mencionado em nenhum manual, mas que 
Platão já havia acusado como condição indispensável a todo ensino: 
o eros, que é, a um só tempo, desejo, prazer e amor-desejo e prazer 
de transmitir, amor pelo conhecimento e amor pelos alunos. O eros 
permite dominar a fruição ligada ao poder, em benefício da fruição 
ligada à doação. É isso que, antes de tudo mais, pode despertar o 
desejo, o prazer e o amor no aluno e no estudante. 
Onde não há amor, só há problemas de carreira e de dinheiro para o 
professor; e de tédio, para os alunos. 
A missão supõe, evidentemente, a fé: fé na cultura e fé nas 
possibilidades do espírito humano. 
Portanto, é missão muito elevada e difícil, uma vez que supõe, ao 
mesmo tempo, arte, fé e amor (MORIN, 2015, p.102). 

 

Para que o ensino seja assimilado e incorporado, cabe ao professor uma 

preocupação junto ao conteúdo, à docência e aos alunos. Ser professor por ocasião, 

para completar a renda, faz com que um dos requisitos essenciais nessa missão deixe 

de estar presente, o eros, conforme Platão.  

Infelizmente, é o que se percebe na Academia. A dificuldade financeira e o 

descaso com um sistema que o marginaliza permeiam a docência, impedindo a 

manifestação do amor, do desejo e do prazer naquilo que se propõe fazer. Além do 

mais, existem aqueles que encontram na docência universitária uma forma de articular 

contatos para sua vida profissional ou, então, compreendem que ser professor de uma 

universidade o eleva a um status junto à sociedade tornando-o grandioso (termo 

usado aqui de forma pejorativa), e colocam no sistema a culpa pelos rumos que a 

educação passa, em parte com razão, mas muitas vezes não entendem que “para 

superar a prosa acadêmica, temos de superar primeiro a pose acadêmica” (MILLS, 

2009, p.50). 

O ofício de ensinar pode ser compreendido como uma reforma do 

pensamento. Com efeito, as instituições têm problemas de salas lotadas, conteúdos 

engessados etc., entretanto, para se modificar tais situações, há necessidade de uma 
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mudança no que toca a forma de pensar o ensino. O entendimento predominante de 

que um aluno está na universidade somente para obter o diploma e conseguir projeção 

profissional vai de encontro aos princípios traçados pela Constituição Federal de 1988, 

no que se refere à educação, pois perpassa muito mais do que a qualificação para o 

ensino. A preocupação também é em cuidar do pleno desenvolvimento da pessoa e, 

também, o exercício da cidadania (art. 205). Tal tripé (o pleno desenvolvimento da 

pessoa; seu preparo para o exercício da cidadania; a qualificação para o trabalho) 

revela muito além da aprendizagem acadêmica, uma aprendizagem para a vida: “um 

cidadão é definido, em uma democracia, por sua solidariedade e responsabilidade em 

relação à sua pátria. O que supõe nele o enraizamento de sua identidade nacional” 

(MORIN, 2015, p. 65). 

De acordo com Demo (2001, p. 145), “o centro da cidadania é saber pensar”. 

A conquista da autonomia, o saber pensar “pode colocar as coisas em direções mais 

efetivas e traduzir para os excluídos oportunidades mais palpáveis”. Salienta Morin 

(2015, p. 11) que o ensino não se perfaz somente nesta seara, ele deve transitar 

envolvendo uma “cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a 

viver, e que favoreça, ao mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre”. 

O fulcro da educação é o combate à pobreza política, conforme apontado por 

Demo (2001, p. 149). O autor destaca que as camadas populares devem ter o controle 

e o rumo de sua história combatendo o sistema que “não teme o pobre com fome, 

teme o pobre que sabe pensar, por meio de uma cidadania reflexiva e combativa”. 

Defende o autor que o mais importante é a consciência na politicidade da educação, 

em primeiro lugar, e depois a inserção no mercado de trabalho. Um aluno 

politicamente rico, um cidadão ciente de seus direitos e deveres, conseguirá um bom 

lugar no mercado de trabalho. Contudo, não é isso que é possível observar. Morin 

(2015a, p. 12-13) alerta para uma “mutação inaudita no conhecimento”; o autor indica 

que o conhecimento se torna cada vez menos focado para a reflexão e discussão 

pelas mentes humanas, e sim para ser registrado em mentes manipuladas por “forças 

anônimas”. Morin coloca os Estados em primeiro lugar e “a estratégia política requer 

o conhecimento complexo, porque ela se constrói na ação com e contra o incerto, o 

acaso, o jogo múltiplo das interações e retroações”. 

Conforme relatos em Vias de Percepção, é possível identificar a importância 

da riqueza política, em contraposição ao alerta estabelecido por Demo (2001), no 

instante em que o aluno percebe, por meio de reflexões do aprendido em sala, que 
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ele é um ser no mundo, que toma para si uma consciência de que faz parte do todo e 

que parte do seu mundo está inserido no seu universo. O relato no qual é dito “se 

todos soubessem disso, as coisas seriam diferentes”, faz surgir, por meio da cidadania 

reflexiva e combativa, um indivíduo que sabe pensar e agir em busca daquilo que lhe 

pertence. Entretanto, só é possível com uma consciência docente do seu papel 

perante os seus alunos, uma sensibilidade capaz de notar o poder das palavras 

proferidas, e que o ser professor é carregado por toda a vida, dos bons docentes e 

dos ruins. É peculiar da profissão, e não raro, alunos chamarem o docente pelo título 

de professor e não pelo seu nome, inclusive fora do ambiente acadêmico; algo que 

não acontece frequentemente com as outras profissões. 

Seguindo o pensamento de Freire (2010, p. 72), “o processo educativo é um 

ato político”. A formação docente torna-se essencial nesse processo retirando o velho 

paradigma do aluno como um depositário de informações e transformando-o em um 

questionador instigado pelas provocações do docente. Existe uma troca entre docente 

e aluno e não uma educação de mão única (OLIVEIRA, 2004, p. 29). O aluno só terá 

um ensino de qualidade se os professores tiverem uma formação sólida e entenderem 

que o ofício não é apenas dar aula, “mas garantir a aprendizagem do aluno, 

formulando, ao mesmo tempo, a necessidade de aprendizagem escolar aqui e agora, 

e sobretudo a aprendizagem para a vida, permanentemente” (DEMO, 2001, p. 90). 

No ensino jurídico, a forte base doutrinária permite que o professor se ampare 

a ela e tome-a como verdade incontestável e acrítica. Ele esquece que existem outros 

doutrinadores que pensam de forma diversa. Oliveira (2004, p. 103) traz à tona um 

pensamento de Michel de Montaigner que retrata, com substância, essa 

sedimentação de uma única verdade: “apresentem-se-lhe todos em suas diversidades 

e que ele escolha se puder. E se não o puder fique na dúvida, pois só os loucos têm 

certeza absoluta em sua opinião”, e salienta “é subordinar o educando ao instituído, 

padrões de comportamento, que são padrões estéticos, visões de mundo, ideologias, 

modos de pensar, modos de sentir, estruturas mentais” (OLIVEIRA, 2004, p. 102). 

Insta consignar, não é defendida a concepção existente na Grécia Antiga, 

conforme relatado anteriormente. O direito necessita de guardiães. Tal preocupação 
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é latente; mesmo após o Código de Hamurabi22, é encontrada no Código de Manu23 

a preocupação em resolver conflitos e que:  

 

O Direito encontra-se simplesmente no mundo, como o sol ou o gado, 
tanto na forma infinita e grandiosa de tudo ‘que é sólido e durável, que 
sustenta e mantém, que impede a fraqueza e o fracasso’, e na forma 
limitada e local de deveres específicos incorporados em regulamentos 
específicos, atribuídos a indivíduos específicos em situações também 
específicas24. A obrigação de seus guardiães é protegê-lo, para que 
ele também os proteja. E o mais importante desses guardiães é - ou 
pelo menos era, até que o colonialismo praticamente o substituiu - não 
o jurista, que era apenas um comentarista, e sim o rei. Ou seja, 
resumindo o princípio básico da legalidade índica de uma forma índica, 
o dharma do rei é defender o dharma (GEERTZ, 2006, p. 300-301). 

 

O Direito no mundo e a forma como se lida com ele circunscrevem-se em uma 

manifestação cultural. Em um país como o Brasil, no qual a ideia de que as leis só 

favorecem os mais ricos em detrimento dos mais fracos, torna-se uma barreira para o 

ensino jurídico.  

Nos casos em que culturalmente um país é mais engajado e compreende a 

necessidade das leis e as faz valer, a disseminação delas no seio social transcorre de 

forma natural. Todavia, questões culturais, como já citado historicamente de que o 

acesso ao ensino jurídico era destinado a uma elite, tornam-se um entrave para a 

compreensão da importância jurídica do tema. A contribuição cultural que domina o 

senso comum de que o povo brasileiro não gosta de ler, não possui senso crítico e 

que somente ao Direito cabe leituras para seu entendimento, costuma ser um 

problema para adquirir vontade em assimilar suas leis pátrias. 

                                                           
22 “Descoberto na Pérsia, em 1901, por uma missão arqueológica francesa, o documento 
legal, gravado em pedra negra, encontra-se hoje no Museu do Louvre. O Código foi 
promulgado, aproximadamente, em 1694 a.C, no período de apogeu do império babilônico, 
pelo rei Hammurabi. Ele é composto por 282 artigos, dispostos em cerca de 3600 linhas de 
texto, que abrangem quase todos os aspectos ligados à dinâmica da sociedade babilônica, 
desde penas definidas com precisão de detalhes até institutos do direito privado, passando, 
ainda, por uma rigorosa regulamentação do domínio econômico” (WOLKMER, 2006, p.26). 
23 “É o Direito da Índia. Sua importância é bem menor do que a do Código de Hamurabi ou do 
Código Mosaico, não tendo exercido nenhuma influência junto a outras legislações. Foi escrito 
em sânscrito e há várias traduções desse Código, sendo a mais difundida a tradução francesa, 
de 1850, Les Lois de Manou. Contém 746 artigos” (PINHEIRO, 2001, p. 49). 
24 O sentido que o autor deseja demonstrar aqui está interligado ao termo dharma, que 
contempla nuances: a de que ele protege tudo e que é o esperado de um comportamento 
adequado de um indivíduo ou um grupo de indivíduos respeitando seu limite histórico. 
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A chamada “escuta sensível”, defendida por Oliveira (2004), perpassa pelo 

modo como olhamos o Direito no mundo. Segundo Geertz, devemos observá-lo de 

forma semelhante:  

 

[...] um conjunto de atitudes práticas sobre o gerenciamento de 
disputas que essa própria forma de ver o mundo impõe aos que a ela 
se apegam - então toda a questão fato/leis passa a ser vista sob uma 
luz diferente. Descobre-se, então, que a dialética que parecia existir 
entre o fato cru e o julgamento ponderado, entre aquilo que 
simplesmente é, e aquilo que é correto, é, como mencionei acima, uma 
dialética entre uma linguagem de coerência coletiva, por mais vaga e 
incompleta que seja, e uma outra de consequência específica, por 
mais oportunista e improvisada que seja (GEERTZ, 2006, p. 276-277).  

 

Existe, de fato, uma necessidade de indivíduos capacitados e formados com 

o objetivo de operar o Direto, entretanto, ainda existe, e isso é notório, um contraste 

muito drástico entre aqueles que detém “a letra da lei” e aqueles (a população em 

geral) que precisam se utilizar, cotidianamente, das regras impostas pela sociedade 

na qual vivem. Essa divisão no mundo em partes: 

 

[...] não só faz o direito mais poderoso onde é menos necessário, [...], 
mas também - e isso é ainda mais importante, dadas as condições em 
que anda a frente do consenso hoje em dia, torna-o totalmente 
marginal às inquietações mais sérias da vida moderna (GEERTZ, 
2006, p. 327).  

 

A preocupação em se cultivar uma consciência daquilo que é legal e da 

importância do Direito e sua respectiva função no seio de uma sociedade pode-se 

depreender, com acento, por meio de uma conferência atribuída a Grant Gilmore25, 

trazida por Geertz e que elucida e reforça a ideia da disseminação do ensino jurídico 

a todos: 

 

 

 

 

                                                           
25 Gilmore, The ages of American law, p. 109-10. Grant Gilmore (1910 - 1982) foi um professor 
de direito americano que ensinou na Faculdade de Direito de Yale, Faculdade de Direito da 
Universidade de Chicago, Faculdade de Direito na Ohio State University e Vermont Law 
School. 
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[...] é fornecer um mecanismo para a resolução de disputas sobre cuja 
confiabilidade, presumivelmente, exista um consenso geral entre nós. 
Se a premissa for incorreta, e se não houver consenso, seremos 
levados à guerra, a conflitos civis, a revoluções, e a administração 
sistemática da justiça tornar-se-á uma extravagância irrelevante e 
saudosista, até que o tecido social tenha sido costurado uma vez mais, 
e que tenha surgido um novo consenso. No entanto, enquanto existir 
o consenso, o mecanismo fornecido pelo direito tem como função 
garantir que nossas instituições possam adaptar-se a mudanças que 
são inevitáveis, em um processo contínuo que será sistemático, 
gradual, e, dentro do que é possível em situações que envolvem seres 
humanos, racional (GEERTZ, 2006, p. 326).  
 

No ambiente acadêmico, é perceptível os alunos notarem a necessidade em 

se compreender a lei, mas concordam com sua (quase) total ausência de 

conhecimento a respeito. E, não raro, no final do semestre letivo, anseiam por um 

pouco mais, tamanha a importância do assunto.  

É nessa perspectiva que se deve investir a ligação do conhecimento entre a 

cultura científica e a cultura da humanidade, permitindo uma “capacidade para se 

responder aos formidáveis desafios da globalidade e da complexidade na vida 

quotidiana, social, política, nacional e mundial” (MORIN, 2015, p. 32-33). Não é intuito 

dessa pesquisa fazer uma exaltação à didática tomada e, sim, mostrar que os alunos 

são conscientes da importância do Direito em suas vidas, tanto profissional quanto 

privada, compreendendo que o que falta é uma figura (professor, instituição e poder 

público) que os apresente ao Direito e os faça refletir sobre o tema. 

Salienta Demo (2001, p. 85-86) que, por mais que tenhamos avanços na seara 

metodológica e teórica, ainda estamos dotados de uma didática retrógrada, na qual 

ao professor cabe “dar aula” e ao aluno tomar nota e fazer prova. 

Tal modelo instrucionista, que nega um horizonte de perspectivas de interação 

entre aluno e professor, não é o foco da pesquisa, tendo em vista um sistema 

estabelecido pelo poder público do qual somente por meio de uma conscientização 

de todos, talvez, seja possível mudar. Enquanto vivemos os sinais desse tempo, cabe 

a todos uma conscientização de que as estratégias usadas, para o novo rumo que a 

educação passa, devem ser amplamente discutidas, e, segundo Demo (2001), a 

primeira batalha a ser conquistada gira em torno da dicotomia existente entre aluno e 

professor.  

Considera-se a diferença social, não há dúvidas; entretanto, no que se refere 

à aprendizagem, estão ambos “no mesmo barco”. O que os diferencia é que o docente 
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é experimentado enquanto o aluno começa sua jornada. A melhor maneira de 

aprender não é somente escutar a aula, segundo Demo (2001, p.86) “mas pesquisar 

e elaborar com mão própria, sob orientação do professor. Não é mister combater a 

aula, mas esta mantém apenas a função de promover pesquisa e elaboração própria 

[...]”. 
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4 PESQUISA NARRATIVA E COMPLEXIDADE: Vias metodológicas e  

epistemológicas 

 

4.1 Vias Transformadoras dos Paradigmas 

 

Em todas as épocas históricas, somos conduzidos por paradigmas. Estruturas 

que ditarão nosso comportamento, seja em qual seara for: econômica, social, cultural 

e política. Com efeito, é intrínseco ao ser humano e à sociedade uma leitura da 

realidade. Todavia, paradigmas que se perpetuam e não quebram com as barreiras 

do tempo se tornam entraves para novas descobertas. A ruptura paradigmática não é 

algo simples. É uma quebra com ideias, estruturas e pensamentos que até então 

ditavam os rumos sociais embasada em uma ação humana que emerge das 

experiências e conhecimentos produzidos ao longo das gerações e “a transmissão 

dessas experiências e conhecimentos – por meio da educação e da cultura – permite 

que a nova geração não volte ao ponto de partida da que a concebeu” (ANDERY, 

2007, p. 10). 

No que se refere a este estudo, cabe uma análise, em princípio, referente aos 

padrões educacionais estandardizados e, posteriormente, à necessária quebra frente 

ao mundo da modernidade ampliada que carece de novas visões na esfera da 

educação. Mas, antes, torna-se latente uma retomada histórica que delineou o 

significado do paradigma tradicional científico, influenciador da cientificidade e do 

pensamento da pesquisa. 

Embasado na ordem cronológica de Behrens e Oliari (2007), procura-se traçar 

uma justificativa histórica para a compreensão do paradigma tradicional e a 

necessária mudança para um paradigma da complexidade.  

No período intitulado de Pré-história, havia um embasamento relacionado à 

intervenção sobrenatural em nome de tudo e todos. Uma sociedade que se justificava 

baseada em uma influência divina, no mito. Surge nesse povo, que não dominava a 

escrita, o primeiro paradigma da ciência, uma comunidade que “acredita ser capaz de 

explicar e organizar a natureza, a vida social e o mundo psíquico, tendo como bases 

paradigmáticas a existência de dois mundos: o mundo real e outro sobrenatural 

(CARDOSO, 1995 apud BEHRENS; OLIARI, 2007, p.56).  
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Uma das grandes civilizações que merece ser pontuada é a da Grécia Antiga. 

É nesse contexto que a ideia fundamentada na razão brota. Os fenômenos naturais 

são evocados justificando que tudo advém de uma relação entre causa e efeito. O 

conhecimento científico tem como principal sustentáculo a racionalidade. Nesse 

sentido:  

 

[...] Institui-se com isso uma forma de conhecer o mundo, uma forma 
aceita como correta e aceitável e que só pode ser válida se puder ser 
comprovada. As conseqüências da adoção desta racionalidade 
focalizam-se no sacrifício do sujeito, na exclusão do subjetivo, na 
submissão à razão, no expurgo do sensível e na negação do mundo 
sensível e das percepções. Neste sentido, busca entender a natureza 
apenas em sua essência, sem olhar as circunstâncias e o contexto 
(BEHRENS; OLIARI, 2007, p.56). 

 

A próxima era a ser destacada refere-se à Idade Média com a Teoria do 

Conhecimento, que sustenta a ideia de Deus como o centro de convergência de todas 

as coisas: uma visão teocêntrica. O conhecimento advinha de uma graça divina. O 

homem podia pensar, refletir, pesquisar, mas essas virtudes eram dadas pelo divino 

e pela fé disseminada na sociedade. “Conseqüentemente, a igreja domina e tem o 

monopólio da cultura. Neste período, ocorreram poucas inovações científicas, pois os 

cientistas sofriam muita repressão por parte da igreja (BEHRENS; OLIARI, 2007, 

p.57). 

A sociedade se transforma com o passar dos séculos e chega ao período em 

que o homem é a figura central e não mais Deus, o antropocentrismo em detrimento 

ao teocentrismo. Essa época é denominada de Renascimento. “No período do 

antropocentrismo, o homem é visto como criador, ante a natureza, e celebra sua 

liberdade com uma visão de individualidade [...]” (BEHRENS; OLIARI, 2007, p.57). A 

ruptura que ocorre nesse período é uma das mais emblemáticas na esfera científica, 

tendo em vista o choque que ocorre entre a Igreja e a ciência. A consequência é a 

“abordagem empírica da ciência e o uso de uma descrição matemática da natureza”. 

Com a chegada da Idade Moderna, para a ciência, a contribuição mais 

influenciadora é de Descartes com a certeza absoluta e inquestionável do 

conhecimento. 
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O paradigma cartesiano prega a crença na legitimidade dos fatos que 
são perfeitamente conhecidos e sobre os quais não se têm dúvidas, 
devendo-se para isso dividir e estudar a menor parte, partindo destas 
para o entendimento do todo. Propõe com isso o método analítico por 
meio da indução e dedução embasado na lógica e na matemática 
(BEHRENS; OLIARI, 2007, p.58). 

 

Essa concepção que o mundo adota, intitulada newtoniano-cartesiana, está 

imbuída de um pensamento fragmentado que enxerga os opostos como delineadores 

do pensamento científico: ciência e fé, corpo e mente, objetivo e subjetivo. A 

linearidade perfaz uma das tônicas desse período, que pode reduzir o todo em partes, 

tornando o reducionismo algo nocivo, pois entendia uma única abordagem do 

pensamento como válida, ignorando a subjetividade. 

A chegada à Modernidade traz fortes influências da Psicologia e Sociologia. 

Ambas buscam a compreensão do comportamento humano e a dicotomia existente 

entre causa-efeito e, também, estabelece o conhecimento como fundamento no objeto 

e não no sujeito. 

O impacto para a educação, que sustenta o paradigma tradicional encontrado 

ainda hoje, está sedimentado na concepção newtoniana-cartesiana que contribuiu 

sobremaneira na fragmentação do conhecimento e do enaltecimento do racional. O 

ensino sofreu, e ainda sofre, as consequências de uma estrutura compartimentada, 

dividida em áreas, com seus especialistas creditados como essenciais para a 

estrutura formativa. Como consequência, o sistema pode corroborar para a formação 

de alunos como depositário de informações, sem possibilidade de reflexão. 

 

A prática pedagógica tradicional leva o aluno a caracterizar-se como 
um ser subserviente, obediente e destituído de qualquer forma de 
expressão. O aluno é reduzido ao espaço de sua carteira, silenciando 
sua fala, impedido de expressar suas idéias. A ação docente 
concentra-se em criar mecanismos que levem a reproduzir o 
conhecimento historicamente acumulado e repassado como verdade 
absoluta (BEHRENS; OLIARI, 2007, p.60). 

 

Em um primeiro momento, verificamos que o tradicional resulta em perdas 

justificadas por um pensamento redutor que não visualiza a transformação da 

sociedade. Mas para que se possa criticar e justificar a necessária mudança, deve-se 

olhar para o que vem sendo articulado e extrair algum benéfico que possa colaborar 

com o novo. No caso, a contribuição: 
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[...] permitiu a democratização dos conhecimentos, seja pelas técnicas 
extremamente eficazes para a construção de novos conhecimentos ou 
pela presença de um espírito científico de investigação aberta. O 
pensamento dotado de clareza, de organização e de objetividade 
propiciou a validação científica e pública do conhecimento 
(BEHRENS; OLIARI, 2007, p.60). 

 

A maior preocupação em relação à necessidade de mudança do pensamento 

tradicional advém em fins do século XX. No cenário, as justificativas que embasavam 

os modelos anteriores começam a ser cada vez mais questionadas e uma ruptura do 

que vem ocorrendo se torna progressivamente mais necessária. A proposta sugerida 

é de uma epistemologia da complexidade, também denominada de emergente, que 

englobaria várias ciências e estabeleceria uma nova concepção pensando de uma 

forma integradora e não mais reducionista. Segundo Behrens e Oliari (2007, p.61) “o 

mundo repleto de incertezas, contradições, paradoxos, conflitos e desafios leva ao 

reconhecimento da necessidade de uma visão complexa”, e complementam, “significa 

aceitar o questionamento intermitente dos problemas e das suas possíveis soluções”. 

Com a necessidade de compreender a pesquisa científica como algo que se 

deve tecer em conjunto e pensar em um novo paradigma emergente, a postura 

adotada neste estudo é alicerçada na inspiração da complexidade densamente 

estudada por Morin (2014, 2015, 2015a), e demonstrar os fundamentos que 

sustentam a pesquisa gerando “um pensamento que liga e enfrenta a incerteza” 

(MORIN, 2015a, p. 92-93). 

Assim, o que deve prevalecer é o defendido por Arthur Koestler (1969, p. 12), 

no prefácio de sua obra O fantasma da máquina, que nos alerta no sentido de que 

“[...] não podemos ter a esperança de chegar a um diagnóstico sôbre o dilema do 

homem, enquanto a idéia que tivermos dêle fôr a de um autômato de reflexos 

condicionados, fruto de mutações ocasionais”. Para superar o sistema, torna-se 

imprescindível maior reflexão sobre o que somos e aonde se pretende chegar. Não 

há a necessidade de um consenso, mas sim uma autenticidade nas atitudes. 

 

4.2 Vias entre a Narrativa e a Complexidade 

 

Nas primeiras leituras da pesquisa, com o objetivo de desenvolver o presente 

estudo, alguns autores começaram a descortinar teorias que justificavam uma prática 
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até então adotada, uma didática que acontecia de forma intuitiva; comportamentos 

tomados junto aos alunos que se explicavam pela percepção.  

Um dos teóricos que demonstrou que o ‘olhar para si’ traz consigo uma forte 

teia complexa foi Edgar Morin (2014, 2015, 2015a) com o estudo da complexidade. 

Na mesma perspectiva, Clandinin e Connelly (2015) evidenciam que a trajetória de 

vida carrega expressões das histórias individuais. Assim, a cada resposta diante das 

inquietantes perguntas, no decorrer das leituras, a Pesquisa Narrativa mostrava-se 

uma via a ser seguida.  

Diante disso, o que se busca, em um primeiro momento, é desmistificar a ideia 

da qual a complexidade parte, embasado em dicionários da Língua Portuguesa e do 

senso comum, de algo difícil, obscuro, confuso. O que não deve ser partilhado se 

temos como premissa o defendido por Morin (2014, p. 188), ou seja, aquilo que é 

tecido em conjunto. 

O uso da concepção adotada pelo autor no que tange à complexidade 

encontra sincronia com o tema a ser pesquisado, tendo em vista a necessidade de 

uma reforma do pensamento no campo do ensino jurídico para alunos de cursos não 

jurídicos. Isso pode ocasionar uma necessária mudança contextual na qual se insere 

o pensamento tradicional e complexo que o entorna.  

 

O pensamento que une substituirá a causalidade linear e unidirecional 
por uma causalidade em círculo e multirreferencial; corrigirá a rigidez 
da lógica clássica pelo diálogo capaz de conceber noções ao mesmo 
tempo complementares e antagonistas, e completará o conhecimento 
da integração das partes em um todo, pelo reconhecimento da 
integração do todo no interior das partes (MORIN, 2015a, p. 92-93). 

 

Nesse contexto, Morin (2015) contribui com a visão de que o ser humano é 

inacabado, em constante busca por sua completude e consciente de que jamais a 

alcançará. Na seara da educação, a complexidade merece destaque, tendo em vista 

que o conjunto de decisões tomadas desde o planejamento acadêmico reverberam 

ao “ser” em sala de aula, há uma premente necessidade de reorganização do saber. 

 

O desenvolvimento de uma democracia cognitiva só é possível com 
uma reorganização do saber; e esta pede uma reforma do 
pensamento que permita não apenas isolar para conhecer, mas 
também ligar o que está isolado, e nela renasceriam, de uma nova 
maneira, as noções pulverizadas pelo esmagamento disciplinar: o ser 
humano, a natureza, o cosmo, a realidade (MORIN, 2015, p. 104). 
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Para tanto, o autor estabelece princípios que auxiliam na compreensão do 

pensamento complexo com o intento de religar saberes. No caso da pesquisa em tela, 

tais princípios ajudarão interagindo com o ambiente narrado e as interconexões 

necessárias para se diagnosticar a necessidade que um professor do Direito perpassa 

diante de alunos que não têm (em um primeiro momento) ideia do ordenamento 

jurídico26, que servirá como sustentáculo para sua profissão.  

Posto isso, dentre os princípios aventados por Morin (2014, 2015, 2015a) 

serão analisados o dialógico, o recursivo e o hologramático. A Pesquisa Narrativa tem 

como premissas, na visão de Clandinin e Connelly (2015), a história de vida, a 

singularidade e a universalidade, e também a experiência como aprendizagem. Os 

três princípios discutidos por Morin coadunam com a Pesquisa Narrativa pela 

particularidade em relatos da vida, possibilitando múltiplos atores e múltiplas vozes, 

trabalhando de forma uníssona. 

Morin (apud MARIOTTI, 2010, p. 138-139) compreende que o estudo do 

pensamento complexo permite religar saberes separados e dispersos e, como 

consequência, permite reunir, por meio da interdisciplinaridade, disciplinas que 

haviam sido separadas e eram vistas como estanques. O autor demonstra que há uma 

circularidade entre as partes e o todo, avançando sobre a ideia do reducionismo e do 

holismo27. Na mesma linha de raciocínio, admite que a visão epistemológica complexa 

ajuda a lidar com a incerteza, a aleatoriedade, a imprevisibilidade e as contradições. 

No mesmo sentido, Moraes, que bebeu nas fontes da complexidade, 

compreende a importância do pensamento complexo e vislumbra sua pertinência 

diante de uma realidade educacional emaranhada de processos:  

 

É a complexidade que nos ajuda a melhor compreender e explicar a 
realidade educacional, esclarecendo-nos que esta não é apenas feita 
de racionalidade e de fragmentação mas também de processos 
intuitivos, emocionais, imaginativos e sensíveis. Isto porque, nós, 
seres humanos, somos também feitos de poesia e de prosa, de 
emoção, de sentimento, de intuição e de razão, e tudo isto, orgânica e 
estruturalmente, é articulado em nossa corporeidade (MORAES, 2012, 
p. 184). 

 

                                                           
26 A expressão refere-se ao conjunto de todas as leis de um Estado. 
27 Na concepção de Morin, o holismo não contempla a visão das partes na perspectiva do 
todo. 
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A pesquisa na área educacional tem como foco as pessoas, sejam elas 

professores, alunos ou gestores, pessoas com emoções e sentimentos, conforme o 

fragmento citado. De fato, não são seres estáticos e imutáveis, estão em constante 

movimento, em contextos diferentes e com histórias diversas. O estudo desses atores 

requer um esforço intenso, uma mente aberta e flexível para compreender essa 

multiplicidade de pessoas. E a contribuição que a Pesquisa Narrativa traz é em: 

 

[...] apresentar uma nova percepção de sentido e relevância acerca do 
tópico de pesquisa, do que no de divulgar um conjunto de declarações 
teóricas que venham somar ao conhecimento na área. Ademais, 
muitos estudos narrativos são considerados importantes quando se 
tornam textos literários para serem lidos pelos outros, não tanto pelo 
conhecimento que abarcam, mas pelo teste vicário das possibilidades 
de vida que permitem aos leitores da pesquisa. (CLANDININ; 
CONNELLY, 2015, p.75). 

 

O fato de se lidar com pessoas, no caso pesquisador e pesquisado, carece 

de um cuidado na interação. Não deve prosperar a visão de seres em desigualdade 

de posição, ou seja, pesquisador não é superior em detrimento do pesquisado. A 

confiança entre ambos deve ser estabelecida desde o início, e perpetuará além do 

término do estudo. Confiança corroborada por Clandinin e Connelly (2015, p. 111) não 

somente no que toca às explicações aos pesquisados no começo da pesquisa, “[...] 

mas também o trabalho junto aos participantes pode contribuir para a construção de 

caminhos interessantes e possíveis de serem percorridos ao longo do campo de 

pesquisa”. 

O diálogo, que se faz necessário, traçado entre o pesquisador e o pesquisado 

pode, em um primeiro momento, parecer antagônico. Todavia, o pensamento em 

harmonia com o paradigma emergente compreende que o pesquisador intervém na 

realidade da pesquisa, bem como a pesquisa intervém na realidade do pesquisador. 

Contudo, a dialógica aventada por Morin, como um dos seus princípios, demonstra 

que diante de situações aparentemente conflituosas que deveriam se repelir, na 

realidade, se complementam, pois são necessárias para a compreensão do todo 

pesquisado, da realidade envolvida. “A dialógica permite assumir racionalmente a 

inseparabilidade de noções contraditórias para conceber um mesmo fenômeno 

complexo” (MORIN, 2015, p. 95-96).  
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O paradigma simplificador compreende a existência de uma dualidade que 

jamais entrará em harmonia, há uma repulsa entre os fatores díspares. Há, de acordo 

com Clandinin e Connelly, uma simbiose entre os participantes e os pesquisadores: 

 

Trabalhar nesse espaço significa que nos tornamos visíveis com 
nossas próprias histórias vividas e contadas. Às vezes, isso significa 
que nossas histórias sem nome, e talvez secretas, vêm à luz assim 
como aquelas de nossos participantes. Esse confrontar de nós 
próprios em nosso passado narrativo torna-nos vulneráveis como 
pesquisadores, pois transforma histórias secretas em histórias 
públicas. Na pesquisa narrativa, é impossível (se não impossível, 
então obrigatoriamente decepcionante) como pesquisador ficar 
silencioso ou apresentar um self perfeito, idealizado, investigativo, 
moralizante (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 98). 

 

O que na percepção dos alunos parece ser algo estranho e distante de sua 

vida, ou seja, de que o Direito e suas leis perfazem algo exclusivo aos operadores do 

Direito ou aos estudantes de Direito, ganha corpo durante o semestre constatando 

que algo inatingível está ao alcance com mais facilidade do que eles imaginavam, 

como, por exemplo, os alunos que ao final do semestre anseiam por mais conteúdo 

jurídico em sua grade curricular. Entretanto, como são alunos desprovidos dessa 

consciência, caberá ao professor a missão de, com paciência e certa sensibilidade 

docente refinada, compreender esse universo e gradativamente ampliar o horizonte e 

sedimentar institutos jurídicos. 

O princípio dialógico permite compreender que há uma relação recursiva que 

instiga a Pesquisa Narrativa, pois torna-se uma espiral. O pesquisado auxilia na 

experiência desenvolvida:  

 

[...] não somente nossas explicações acerca do que queremos 
desenvolver, mas também o trabalho junto aos participantes pode 
contribuir para a construção de caminhos interessantes e possíveis de 
serem percorridos ao longo do campo de pesquisa (CLANDININ; 
CONNELLY, 2015, p.111). 

 

A importância do princípio recursivo é tamanha se levarmos em conta a 

ligação interativa entre o pesquisador e a pesquisa. O que até então era necessário 

para uma pesquisa, como a neutralidade e o distanciamento entre o pesquisador e o 

pesquisado, ganhou novos ares com a recursividade que ajuda a manter distância do 

pensamento no qual o pesquisador é aquele que consolida o poder da verdade. 
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Conforme aventado, o pesquisador é um ser em construção e a recursividade o ajuda 

em seu acabamento interior. Para Morin (2015a, p. 62), “os produtos e os efeitos são, 

eles mesmos, produtores e causadores daquilo que os produz”. 

Morin (2015a, p. 74) defende uma quebra do paradigma da causa que gera 

um efeito e se encerra. Para o autor, a causa gera um resultado que gera uma causa 

que gera um novo resultado e, assim, sucessivamente. As consequências de um efeito 

refletem na causa geradora que produzirá novos efeitos que a influenciarão dando 

origem a novas causas, “tudo o que é produzido volta-se sobre o que o produz num 

ciclo ele mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor”. 

A recursividade torna-se importante para o contexto das narrativas, pois 

consegue trabalhar com histórias de vidas particulares, construindo um conjunto 

sólido de histórias coletivas. 

 

Na pesquisa narrativa estamos construindo relatos em vários níveis. 
Em um primeiro nível, estão as histórias pessoais como as histórias 
compartilhadas e construídas coletivamente que são relatadas na 
investigação escrita, mas os pesquisadores são obrigados e movem-
se para além da explicação do relato vivido para explicar o relato da 
pesquisa (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p.42). 

 

Sendo assim, e de acordo com o exemplo em Vias de Percepção, no qual a 

aluna levou o aprendizado para sua família e conquistou um direito violado, é possível 

notar a questão da recursividade. O explicado em sala de aula e depois confidenciado 

pela discente que o estudo refletiu em sua vida privada ressalta a necessidade do 

docente em perceber que sua didática pode gerar efeitos que não são os pretendidos, 

já que com base nesse princípio, a incerteza quanto a seus efeitos é o que prevalece. 

O princípio hologramático deriva da concepção de um holograma28. Para 

Morin (2015, p. 93), “o princípio hologramático significa que não apenas a parte está 

no todo, mas que o todo está inscrito, de certa maneira, na parte”. Assim, cada 

indivíduo está imbuído de características pertinentes à sociedade na qual vive, e por 

meio da cultura, da linguagem e das leis, a mesma sociedade encontra-se presente 

em cada indivíduo. Pode-se dizer que o contexto de uma sociedade, a sua totalidade, 

encontra-se marcada em cada indivíduo, assim como cada indivíduo marca essa 

totalidade. 

                                                           
28 “Um holograma é uma imagem em que cada ponto contém a quase totalidade da informação 
sobre o objeto representado” (MORIN, 2015, p. 93). 
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O princípio "hologrâmico" põe em evidência este aparente paradoxo 
das organizações complexas, em que não apenas a parte está no 
todo, como o todo está inscrito na parte. Assim, cada célula é uma 
parte de um todo - o organismo global -, mas também o todo está na 
parte: a totalidade do patrimônio genético está presente em cada 
célula individual; a sociedade está presente em cada indivíduo, 
enquanto todo, através de sua linguagem, sua cultura, suas normas 
(MORIN, 2015, p. 94). 

 

Aqui se enxerga o todo e as partes de forma complementar. A concepção 

traçada vem dos ensinamentos de Pascal (apud MORIN, 2015a, p. 74-75), “não posso 

conceber o todo sem as partes e não posso conceber as partes sem o todo”. 

 

Essa ideia aparentemente paradoxal imobiliza o espírito linear. Mas, 
na lógica recursiva, sabe-se muito bem que o adquirido no 
conhecimento das partes volta-se sobre o todo. O que se aprende 
sobre as qualidades emergentes do todo, tudo que não existe sem 
organização, volta-se sobre as partes. Então pode-se enriquecer o 
conhecimento das partes pelo todo e do todo pelas partes, num 
mesmo movimento produtor de conhecimentos. Portanto, a própria 
ideia hologramática está ligada à ideia; recursiva, que está ligada, em 
parte, à ideia dialógica (MORIN, 2015a, p. 74-75). 

 

A percepção de Morin se entrelaça com a experiência da narrativa do 

pesquisador já que é “sempre dual, é sempre o pesquisador vivenciando a experiência 

e também sendo parte da própria experiência” (CLANDININ, 2015, p. 120). 

Fato que comprova o enlace entre o vivenciado e o todo em consonância com 

as partes, refletindo a inquietação já retratada de uma aluna ávida por saber sobre a 

situação política que o país atravessava, especificamente a questão do impeachment. 

A sala de aula é, para a maioria dos docentes, compreendida como um 

conjunto de alunos que buscam algo em comum, um todo. Todavia, cada indivíduo 

presente compõe uma parte desse todo complexo. Compreender cada aluno na sua 

individualidade seria impraticável, mas perceber que a angústia de um perfaz a 

necessidade do todo é razoável. 

Isto posto, entender a inserção da complexidade no campo da educação é 

uma possibilidade para um melhor desenvolvimento pedagógico. Os princípios 

elencados por Morin, em seu estudo sobre a complexidade, permitem, principalmente, 

e de acordo com Mariotti: 
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[...] a busca e o estabelecimento das ligações entre objetos, fatos, 
dados ou situações que aparentemente não têm conexão entre si. 
Possibilitam que entendamos como as coisas podem influenciar umas 
às outras e que aprendamos que propriedades ou ideias novas podem 
emergir dessas interações. Trata-se, assim, de instrumentos de 
articulação, que nos ajudam a sair da linearidade habitual e 
enriquecem nossa capacidade de encontrar soluções, desenhar 
cenários e tomar decisões. Devolvem-nos uma visão que havíamos 
perdido ao longo de quatro séculos de pensamento fragmentado 
(MARIOTTI, 2010, p. 139). 

 

Ressalta-se a necessidade da complexidade mesmo antes da sala de aula. 

Esta deve ser pensada no contexto das reuniões pedagógicas, tendo em vista que 

não é raro o que acontece nos encontros que antecedem um semestre letivo. Por mais 

que um curso seja pensado de forma global, em que cada tema compreende um todo 

que ensejará a formação de seus alunos, o que se observa é uma realidade 

individualista. É recorrente um engajamento dos docentes em tentar unificar os 

saberes; contudo, assim que se iniciam as aulas é revelada a preocupação com sua 

temática e dificilmente se coloca em prática o anteriormente planejado. 

A próxima seção a ser apresentada traz a análise dos relatos e fragmentos 

obtidos durante um semestre letivo, perpassando por uma contextualização que 

envolve a atividade proposta, bem como a importância da hermenêutica para a análise 

da voz dos alunos. 
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5 VIAS CONTEXTUALIZADAS 

Antes de partir para A Experiência dos Registros, cabe contextualizar de 

que forma se deu a colheita dos relatos e em quais circunstâncias se deram. Para 

tanto, as próximas linhas mostrarão o percurso traçado desde o planejamento da 

atividade até o dia da entrega do segundo documento, contendo a pergunta cerne da 

pesquisa29. Aqui, o tratamento será diferente do relatado em Outras Vias de 

Percepção, o que segue detalhará o processo.  

O início do desenvolvimento da audiência simulada ocorre após a discussão 

e o planejamento com as coordenações envolvidas (Recursos Humanos e Direito), 

bem como com os professores. Foi solicitado para que o anúncio da atividade junto 

aos alunos ficasse delegado a mim. O motivo era que eles respondessem às questões 

iniciais sem influência do que estava por vir. 

Conforme decidido de comum acordo na reunião pedagógica, a atividade 

refletiria em uma parcela da nota ao final do semestre. Determinou-se que algumas 

aulas destinadas à orientação do Projeto de Ação Profissional (PAP)30, e as de 

Legislação Trabalhista seriam utilizadas para a produção dos documentos. Caso 

houvesse necessidade, os demais professores de outras temáticas cederiam uma 

aula para finalizar os procedimentos necessários. 

Como é de praxe, no primeiro dia de aula, nas turmas que não são do curso 

de Direito, aplico um questionário de diagnóstico para compreender como os alunos 

estão diante do tema a ser estudado. Após a entrega, informo que, além do intuito de 

saber como eles percebem a temática a ser ministrada, as perguntas também seriam 

usadas para minha pesquisa de Mestrado, e aqueles que não se sentissem 

confortáveis em participar poderiam solicitar, a qualquer momento, a devolução do 

questionário. Após a explicação minuciosa a respeito da dissertação e da forma como 

eles contribuiriam, foi requerido o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

                                                           
29 Como trazer aos alunos que não fazem parte do curso de Direito a linguagem jurídica? 
30“O incentivo do aluno para o ingresso no mercado de trabalho, por meio de estágios, e o 
alinhamento entre teoria e prática serão realizados pela exigência de PAPs (Projetos de Ação 
Profissional), que são trabalhos de análise de organizações reais, sendo um em cada módulo, 
contemplando a crítica da teoria em função da observação realizada”. Projeto Pedagógico do 
curso superior em Gestão de Recursos Humanos, modalidade presencial.  
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O próximo passo consistia em contextualizar como funciona a Justiça do 

Trabalho e, consequentemente, uma audiência trabalhista. Na sequência, questionou-

se quais dentre eles gostariam de desenvolver a atividade sob o ponto de vista do 

empregado. Para tanto, deveriam ficar em pé, do lado esquerdo da sala. Aqueles que 

prefeririam estar sob os argumentos do empregador deveriam se colocar ao lado 

direito. O previsível aconteceu: o lado da empresa foi a escolha da maioria dos 

discentes. Contudo, a atividade (produção dos documentos) careceria de uma divisão 

o mais equânime possível. Solicitei o equilíbrio que, após indecisões, foi aceito. 

De volta às suas carteiras, novos detalhes foram revelados: o relacionamento 

com o curso e com os alunos do Direito, como se daria a produção dos documentos 

e a audiência simulada. Em relação à simulação, era necessário envolver alguns 

alunos, de ambos os cursos, que representariam as partes em um processo 

trabalhista. No total, doze alunos participariam. 

A divisão decidida em comum acordo com os professores se daria da seguinte 

forma: tanto os advogados da empresa quanto do empregado seriam representados 

pelos alunos do curso de Direito (seriam dois para cada lado). Coube a esse curso 

selecionar duas testemunhas (uma da reclamante e uma da reclamada). O curso de 

Recursos Humanos contribuiria com o reclamante, o preposto, e quatro testemunhas 

(duas do empregado e duas do empregador)  

A escolha de quem encenaria seria de forma voluntária. No caso de mais de 

um aluno pleiteando a mesma função, a preferência seria decidida pela sala. Passada 

a insegurança e a timidez inicial, os nomes começaram a aparecer e, em alguns 

casos, houve a necessidade de uma votação. 

O passo seguinte foi explicar que seria necessário esperar que os alunos do 

Direito (representantes do empregado) elaborassem a petição inicial para se ter ideia 

dos documentos a serem produzidos (folha de ponto, holerite, e-mails, etc.) No 

entanto, já deveria ser imediatamente estabelecida uma comunicação entre os alunos 

para a troca de informações e repasse dos documentos pessoais, das testemunhas e 

do reclamante; dados indispensáveis para qualificar a parte que ingressa com uma 

ação na justiça. 

De posse da peça inicial, já foi possível dar início à análise dos documentos 

necessários e ao planejamento da produção, tendo em vista a data de entrega do 

material confeccionado. Vale destacar o empenho e a empolgação dos alunos diante 
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do desafio. Ideias e sugestões emergiam com o intuito de garantir os direitos violados 

do empregador. 

Findo o prazo, todo o material produzido foi devolvido aos professores do 

Direito que prontamente repassaram aos alunos que deveriam contrapor os 

fundamentos levantados. Cabe uma breve explicação no que se refere a essa etapa. 

Em uma situação real, o advogado do empregado leva a petição inicial ao Fórum 

Trabalhista e lá é distribuída para uma das Varas. Assim que chega às mãos do juiz, 

após sua análise, ele cita a parte contrária para se defender. Essa síntese foi explicada 

para os alunos de Recursos Humanos e diante da simulação de um trabalho 

acadêmico, a etapa foi suprimida.  

Por várias vezes, solicitou-se que os alunos que estavam de lados opostos 

não debatessem sobre a forma como fundamentavam e embasavam a atividade. 

Havia uma sadia disputa acontecendo e a troca de informações iria beneficiar um dos 

lados.  

Assim que o processo retornou para a produção dos documentos por parte da 

empresa, a dinâmica se repetiu: alunos ansiosos e estimulados, analisando e 

pormenorizando possíveis equívocos encontrados e, juntamente, por meio do 

aplicativo e e-mails, com os alunos do Direito, eles seguiam produzindo os 

documentos que contrariavam os fundamentos elencados pela parte autora. 

Com o processo pronto, uma semana antes da audiência ocorrer, a ansiedade 

dos alunos, especificamente, aqueles que iriam atuar, era latente. O comportamento 

que deveria ser adotado e as respostas às possíveis perguntas dos advogados 

ficaram sob a responsabilidade dos alunos do Direito em orientar os alunos de 

Recursos Humanos, algo que ocorre no universo da vida profissional.  

No dia da audiência simulada, o comportamento dos alunos que iriam assistir 

mostrou o quanto eles haviam valorizado a atividade no decorrer do semestre e a 

importância daquele dia. Alunos concentrados, preenchendo o relatório e debatendo 

de forma confidencial com seus colegas o que ocorria na audiência. A contribuição do 

juiz enriqueceu sobremaneira o simulado. Em diversos momentos, ele interrompia a 

audiência e explicava para todos os alunos o que estava certo ou errado. Ao final, 

antes de dar sua decisão, o juiz realizou uma dinâmica permitindo que os alunos, 

diante do que eles ouviram na audiência e com base no que as partes e as 

testemunhas falaram, decidissem quem estava com a razão. Para tanto, solicitou que, 

aqueles que acreditavam nos argumentos da empresa se deslocassem para o lado 
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esquerdo, e os que entendiam que o empregado tinha razão no que contestava 

ficassem à sua direita. Logo após, solicitou que um aluno de cada lado fosse à frente 

e lá defendesse o seu ponto de vista. A confirmação do engajamento dos alunos de 

Recursos Humanos se ratificou no instante em que um aluno de Recursos Humanos 

se prontificou a ir à frente e argumentar o porquê a parte autora tinha razão e deveria 

sair vitoriosa daquela audiência.  

A Pesquisa Narrativa tem uma dupla perspectiva, ou seja, as notas e o olhar 

do pesquisador diante da situação dos pesquisados fazem parte do conjunto a ser 

interpretado. 

 

[...] Assim que um pesquisador narrativo se insere em uma experiência 
de campo, também os participantes de campo se inserem na 
pesquisa. Compor textos de campo significa estar alerta para as 
coisas que os participantes fazem e dizem como parte de sua 
experiência em curso e isso significa manter registros sobre como eles 
vivenciam a experiência de estar na pesquisa. Os participantes 
também têm sentimentos e pensamentos sobre a pesquisa 
(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 128). 

 

Após ouvir os alunos, o juiz proferiu sua decisão. Cabe ressaltar que a lei 

prevê que a sentença será comunicada momento após a audiência31, entretanto o que 

ocorre, na realidade, é que o posicionamento do juiz acontece em outra data. Por fim, 

a sentença do magistrado foi em dar provimento aos pedidos do empregado.  

 

5.1 Miradas Hermenêuticas 

 

Trazer, mesmo que de forma sucinta, um panorama da hermenêutica32 se 

justifica tendo em vista que um dos escopos do trabalho é interpretar fragmentos de 

relatos. Interpretações que são consubstanciadas em embasamentos teóricos e 

técnicas interpretativas. Busca-se, então, um aporte hermenêutico doutrinário, que 

contribuirá em consonância com os autores trazidos até então, e que por meio da 

Pesquisa Narrativa ajudará na análise dos relatos desvelados em breve. 

                                                           
31 Art. 831 - A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de 
conciliação. (Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT). 
32 O estudo da hermenêutica para o Direito merece especial atenção tendo em vista que é por 
meio da interpretação que se atribui sentido à norma. 
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Hodiernamente, o que se entende por hermenêutica é o estudo dos 

mecanismos que auxiliam na interpretação, isto é, a hermenêutica precede a 

interpretação. Segundo Neves (2012, p. 200), “a Hermenêutica é a teoria da arte de 

interpretar, ou seja, a hermenêutica descobre e fixa os princípios que regem a 

Interpretação”. Com o decorrer dos anos, a hermenêutica vem se transformando, 

tendo alguns pensadores que se tornaram expoentes no estudo, tais como: Friedrich 

Schleiermacher (1768 – 1834), Wilhelm Dilthey (1833 – 1911), Martin Heidegger (1889 

– 1976) e Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002). 

É possível, de modo sucinto, identificar três fases pela qual a hermenêutica 

passou. Para Streck (2014, p.265-266) a primeira é denominada de hermenêutica 

especial, Gadamer prefere chamá-la de hermenêutica clássica, “funcionava como 

uma disciplina especial para interpretação de textos de cada um destes campos do 

conhecimento”. Os campos são o teológico, o filológico e o jurídico. A segunda fase 

pela qual a hermenêutica passou foi “para uma teoria geral da interpretação – com 

Dilthey e seu projeto de emancipação metodológica das Ciências do Espírito”. E a 

última etapa, denominada de hermenêutica fundamental, refere-se à “reflexão cravada 

nas estruturas existenciais concretas do ser humano, tal qual descrevem Heidegger e 

Gadamer”. 

Não é raro encontrar nos estudos dos autores supracitados reflexões 

hermenêuticas sob duas perspectivas. Streck destaca uma perspectiva teórica, que 

busca identificar a forma como o processo de interpretação e compreensão acontece. 

A outra ressaltada é a perspectiva prática, que tem o intuito de constituir “[...] regras e 

métodos que conformem de tal modo o processo de interpretação e compreensão que 

torne possível reduzir os erros e mal-entendidos que possam surgir da leitura dos 

textos” (STRECK, 2014, p. 262). Perpassando pela ideia aventada do círculo 

hermenêutico, “[...] as partes só podem ser compreendidas a partir de uma 

compreensão do todo, mas que o todo só pode ser compreendido a partir de uma 

compreensão das partes” (SCHMIDT, 2016, p. 16). 

Para o estudo da hermenêutica contemporânea, o filósofo responsável pelo 

pensamento é Gadamer. O objetivo da hermenêutica é descobrir o que o texto tem a 

dizer. 
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Gadamer desenvolve sua teoria da compreensão baseado na 
descrição ontológica de Heidegger das estruturas prévias da 
compreensão, que Gadamer provocativamente chama de 
preconceitos. Os preconceitos podem ser ou legítimos, que levam à 
compreensão, ou ilegítimos, que não levam (SCHMIDT, 2016, p. 150). 

 

Esses preconceitos estão ligados às influências do passado que trilham os 

caminhos para a compreensão. Schmidt identifica duas possibilidades. Primeiro, 

refere-se à cultura inerente ao ser humano, bem como à linguagem que guia a 

compreensão. A segunda, a tradição, um conjunto de valores que, compreendido, é 

transmitido para o futuro. “A compreensão é a fusão de horizontes onde o horizonte 

do intérprete é expandido para incluir o horizonte projetado do passado” (2014, p. 153-

155).  

A compreensão para o presente estudo torna-se fundamental, pois revela uma 

prática acertada que deve permanecer, cabendo ajustar os tropeços e identificar 

situações ora antes não imaginadas. 

 

5.1.1 A Experiência Hermenêutica 

 

A experiência impressa pela hermenêutica transcorre pelos sentidos do autor, 

do texto e do receptor para que a compreensão hermenêutica projete a significação 

do seu texto. Para Neves (2012, p. 201-202), o sentido do autor é a última vontade. 

Por ser a última, qualquer alteração pelo próprio autor trará um novo sentido. No que 

tange ao sentido do texto, há o uso de símbolos para expressar a vontade do autor 

que abrange o conteúdo, o contexto e a linguagem. No caso do receptor, esse que 

figura no outro polo da relação, é ele quem determina o sentido que o texto quis 

transmitir tendo em vista sua realidade e suas concepções, mas sem o alterar. 

 

A projeção do significado do texto sempre requer aplicação. A 
aplicação não significa que o intérprete primeiro compreenda o texto e 
depois o aplica à sua situação. A aplicação, em vez disso, é parte de 
simplesmente compreender o que o texto tem a dizer. [...] A verdade 
da experiência da consciência autorreflexiva efetuada historicamente 
é que estamos fundamentalmente abertos a experiências futuras que 
corrijam o que achávamos que sabíamos (SCHMIDT, 2016, p.161). 
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De acordo com Neves, o ato de interpretar constitui uma arte, pois trabalha a 

mente humana buscando “reproduzir por outras palavras um pensamento 

exteriorizado, a mostrar o verdadeiro sentido de uma expressão, a extrair o que está 

contido numa frase, numa sentença, numa norma” (2012, p. 206). Pensamento que 

coaduna com a Pesquisa Narrativa, “nossos textos de campo são sempre 

interpretativos, sempre compostos por um indivíduo, e num determinado momento” 

(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 124). Assim, a interpretação é intrínseca ao ser 

humano como o ato de respirar e se alimentar. Interpreta-se o tempo todo, de forma 

consciente ou não, tornando-se necessário um zelo diante de uma pesquisa científica.  

Para auxiliar na experiência hermenêutica e retirar os sentidos que o texto 

almeja, a norma jurídica, costumeiramente, utiliza métodos de interpretação. No caso, 

será sua essência utilizada para identificar os sentidos externados pelos alunos. Os 

métodos utilizados são o gramatical, o lógico, o sistemático e o teleológico. Todos 

eles, de uma forma ou outra, conscientemente ou não, foram utilizados para a análise 

dos fragmentos relatados pelos alunos como se verá no próximo capítulo. 

De forma resumida, as técnicas na sua essência se consubstanciam da 

seguinte forma: o gramatical indica que a análise do texto se concentra em um 

vocábulo, há um apego às palavras. Esse funciona no instante em que o vocábulo é 

claro, mas apresenta incertezas ao se deparar com palavras que fogem do domínio 

da língua. O próximo método utilizado recebe o nome de lógico, é analisado o contexto 

em que o texto a ser interpretado se perfaz, respeita-se a cultura, a faixa etária; entre 

outros. No caso do método sistemático, analisa-se o texto considerando a unidade do 

fragmento, interpreta-o de uma forma holística. Por fim, a interpretação com base no 

método teleológico busca a finalidade da qual o relato anseia. Por mais que os 

métodos apresentados surjam de um processo evolutivo histórico, um não supera o 

outro, eles podem ser utilizados de forma isolada ou harmoniosa. Isto posto, cabe 

agora, uma análise dos relatos obtidos pelos alunos. 

 
 

5.2 A Experiência dos Registros 

 

Com o objetivo de averiguar possíveis respostas para o problema de pesquisa 

levantado, isto é, como trazer aos alunos que não fazem parte do curso de Direito a 

linguagem jurídica, buscou-se coletar relatos obtidos por discentes concluintes do 
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curso de Recursos Humanos, conforme explanado em Outras Vias de Percepção, 

por meio do questionamento: “A partir das aulas no decorrer desse semestre, pense 

na seguinte situação: você saberia como agir se fosse chamado pelo seu chefe para 

participar de um processo trabalhista, seja como preposto, testemunha ou para 

documentar o processo? Por quê?”. 

Uma das perguntas aplicada no começo do semestre será utilizada na análise 

como baliza para a interpretação da indagação supra: “Você saberia como agir se 

fosse chamado pelo seu chefe para participar de um processo trabalhista, seja como 

preposto, testemunha ou para documentar o processo?” 

O problema de pesquisa ganha uma substância, tendo em vista o 

relacionamento com pessoas de outra faculdade e com uma linguagem técnica 

diferente daquela que os alunos de Recursos Humanos estão acostumados. A 

situação proposta integra e permite um conhecimento além, de acordo com Moraes: 

 

Como a interdisciplinaridade melhora a formação geral com base num 
conhecimento mais integrado, articulado e atualizado, numa 
construção autossuficiente do sujeito, ela também pode permitir a 
abertura de novos campos do conhecimento e de novas descobertas 
que possibilitem uma melhor formação profissional, que favorece até 
mesmo a educação permanente, da qual se adquire uma metodologia 
emancipatória traduzida por competências e habilidades que levem o 
aluno a aprender durante toda a sua existência. Essa é uma condição 
fundamental de sobrevivência num mundo onde ciência, tecnologia e 
sociedade vêm se modificando numa velocidade espantosa, 
surpreendente e inimaginável (MORAES, 2012, p. 183). 

 

Conforme se verá nos relatos a seguir, a questão levantada pelo excerto 

acima corrobora a contribuição da interdisciplinaridade na formação dos alunos, 

possibilitando descobertas e novos campos do conhecimento.  

Os fragmentos de narrativas que serão expostos foram fielmente transcritos 

preservando a sintaxe utilizada sem a preocupação de adequar-se à linguagem culta. 

Foram analisados os cinquentas relatos. Para o exercício de investigação, quinze 

foram selecionados com o intuito de demonstrar a interpretação dos textos, sem traços 

de hierarquização. As citações dos relatos coletados consubstanciam-se em “antes” 

ou “após” a audiência. No que toca o primeiro, a voz do aluno ou aluna é uma resposta 
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a uma das perguntas33 feita no início do semestre, instante em que eles não sabiam 

sobre a atividade simulada. O recurso textual utilizado foi de deixar em negrito e 

sublinhar as palavras ou fragmentos que saltam aos olhos e fundamentam a 

experiência hermenêutica. Diante do olhar apurado, buscou-se destacar 

substantivo(s) que aflora(m) do relato, destacado(s) entre o “relato após a audiência” 

e o relato propriamente dito. 

O contexto no qual foram produzidos os relatos se consubstancia em um 

auditório (devido à quantidade de pessoas envolvidas). Várias vozes estavam 

presentes, predominantemente alunos dos cursos de Direito (que também elaboravam 

relatórios solicitados pelo docente respectivo), e os alunos de Recursos Humanos, 

que responderiam à pergunta acima com dois propósitos: parte que comporia a nota 

do tema e outro que seria analisado na pesquisa. 

O que se pode extrair dos fragmentos, nessa primeira instância, se perfaz na 

necessária transformação na educação que, além da parte pedagógica, transita 

também com base em uma visão sistêmica e ecológica.  

 

O aluno passará a ser visto como aquele ser que aprende, que atua 
na sua realidade, que constrói o conhecimento não apenas usando o 
seu lado racional, mas também utilizando todo o seu potencial criativo, 
o seu talento, a sua intuição, o seu sentimento, as suas sensações e 
as suas emoções. Os princípios subjacentes a essas teorias poderão 
também colaborar para a busca e a descoberta de novas formas de 
pensar e compreender o mundo, de valorar as questões pedagógicas, 
de construir uma nova visão curricular e sistemas mais adequados de 
avaliação, valorizando práticas que possibilitem a integração de corpo 
e mente, cérebro e espírito, e que, ao mesmo tempo, promovam o 
resgate do potencial humano, facilitando a expressão de novas formas 
de solidariedade e cooperação nas relações humanas (MORAES, 
2012, p. 84). 

 

Ratifica o fragmento o relato a seguir, no qual o aluno, após participar da 

experiência, se sente mais seguro e confiante caso tenha que enfrentar situação 

similar em sua vida profissional 

 

 

                                                           
33 Você saberia como agir se fosse chamado pelo seu chefe para participar de um processo 
trabalhista, seja como preposto, testemunha ou para documentar o processo? 
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RELATO de ANA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Ficaria insegura em participar. 

 

APÓS A AUDIÊNCIA 

CONFIANÇA 

Sim, hoje me sinto mais confiante em participar de uma audiência 
como preposto ou como testemunha, hoje sei e entendo como se 
comportar em uma audiência. 

Através das aulas hoje trabalho no RH, tenho todo cuidado referente 
à documentação necessária para uma eventual audiência contra a 
empresa. 

Em aulas, aprendi que o preposto pode omitir algumas informações. 
Sendo que a testemunha que será levada à audiência jamais e nem 
sequer pensa em mentir e nem omitir informações. 

Por conhecer hoje como funciona uma audiência, todas as 
documentações como folha de ponto, holerites, contrato de trabalho 
dentro das leis da CLT, assinada pelo funcionário e pelo responsável 
da empresa e tudo registrado ou por e-mail, carta registrada. 

 

O interessante no registro do narrado é que, além da confiança, há a 

preocupação com a ética e o sentimento do que vem a ser correto. Nota-se uma 

inquietação na qual a pessoa que participará, especificamente a testemunha, jamais 

e nem sequer poderá pensar em mentir. Com as considerações, nota-se, 

enfaticamente, a preocupação do aluno quanto aos valores morais e sociais presentes 

em cada pessoa.  

Encontra-se presente o estigma de que uma audiência ou estar presente 

diante de um juiz é algo temeroso e que se reveste de formalidades, ocasionando um 

mal-estar em quem participa. Segundo o relato, após a atividade, este sentimento não 

mais prospera; ao compreender os mecanismos do judiciário essa situação não se 

perpetua. São particularidades como essas que coadunam com o pensar do 

pesquisador narrativo, conforme Clandinin e Connelly (2015), no qual a experiência é 

o foco, tendo em vista o espaço tridimensional que ajuda na compreensão dos fatos. 
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Ao compormos nossas narrativas, nos movemos no espaço 
tridimensional, relembrando histórias passadas que influenciam 
nossas perspectivas presentes através de um movimento flexível, que 
considera o subjetivo e o social e que os situam em um dado momento. 
(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p.107). 

 

O espaço tridimensional traçado consubstancia na vivência do pesquisador, a 

conexão com o pesquisado e o ambiente que circunscreve ambos, colaborando para 

que as histórias narradas contribuam com detalhes que outra forma de pesquisa não 

conseguiria com destaque. Tem-se aqui um pesquisador que traz sua história de vida, 

tanto acadêmica quanto particular, que interage com o seu objeto de pesquisa, e 

sempre dentro de uma atmosfera que abraça ambos, permitindo resultados além e 

inesperados. 

Essa preocupação foi ressaltada pelos participantes no instante em que o 

conteúdo tratado em sala de aula de forma teórica se materializa, mesmo que de 

maneira simulada, na realidade; como um futuro profissional deve se comportar diante 

de uma situação que pode gerar certa tensão, fato que ganhou maior veracidade com 

a participação de um juiz. Pode-se notar que, além da experiência presente em todos 

os relatos, tanto o primeiro como o seguinte destacam a preocupação em como agir 

diante do comparecimento em audiência. 

A seguir, denota-se a surpresa e o entusiasmo diante de algo que iria quebrar 

com a rotina costumeiramente trabalhada em sala de aula e sugerir algo de novo para 

o cotidiano pedagógico.  

 

RELATO de ROBERTA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

No momento eu não saberia como agir. 

 

APÓS A AUDIÊNCIA 

SEGURANÇA E SATISFAÇÃO 

Sim, só de ver como funciona uma audiência e como se comportar 
e como preparar a documentação eu me sinto segura, porém gostaria 
de assistir outras para me sentir mais segura e ver outras situações. 
Gostei muito da experiência de elaborar os documentos e as provas, 
como a montagem de espelho de ponto, holerite, cartão de ponto, 
documentação do reclamante. 
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Quando começamos as aulas de direito, eu não imaginava que iríamos 
passar por essa experiência, eu fico alegre até com todas as situações 
que aprendemos em aula, e todos os debates, que na minha opinião 
foi ótima, pois como as discussões e vídeos em aula e com a 
experiência da audiência, eu me sinto segura e com argumentos, tudo 
em aula foi muito importante para todo o trabalho feito. 

 

Nos moldes elucidados, o envolvimento dos alunos gerou visões esperadas 

(compreender como funciona uma audiência; preparo dos documentos; atividade fora 

da sala de aula), tendo como tônica a sensibilidade, uma percepção global.  

É possível detectar a satisfação do aluno no Relato ROBERTA no instante em 

que o conjunto da teoria com a prática, aliada aos debates, proporcionou um 

sentimento de alegria e de que gostou da dinâmica, indicando que o tipo de didática 

desenvolvida durante o semestre produziu os resultados esperados. O que chama 

muita atenção se materializa na palavra segura. Levando em conta uma interpretação 

refinada, compreende-se que a experiência praticada em todo o processo, ao longo 

do semestre, demonstra que as orientações dos professores e a integração com os 

alunos do Direito propiciam autoconfiança em enfrentar uma situação similar na vida 

profissional. 

Na sequência, e de acordo com o Relato BRUNA, o aluno compreende que a 

experiência se torna única para ambos os cursos. Para ele - discente de Recursos 

Humanos que não domina os procedimentos jurídicos-, é a oportunidade de conhecer 

e identificar pontos essenciais concernentes à sua profissão, consubstanciando-se em 

uma consciência daquilo que é atinente à profissão. 

 

RELATO de BRUNA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Talvez pudesse contribuir com documentação, pois é algo que eu 
realizo no meu trabalho, fazendo apontamento sobre o que funcionário 
trouxe a empresa. Mas, tenho diversas dúvidas que acredito serem 
esclarecidas no semestre. 

 

APÓS A AUDIÊNCIA 

CONSCIÊNCIA 

Sim, as aulas realizadas nesse semestre trouxeram conteúdos 
relacionados ao cotidiano das obrigações trabalhistas que devem ser 
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respeitadas e checadas quando houver um processo trabalhista. A 
atividade proposta de práticas jurídicas possibilitou o conhecimento 
maior sobre as etapas e também de forma presencial. 

Conforme solicitada as documentações para o desenvolvimento da 
atividade, foi orientado como deveriam ser as posições quanto ao 
preposto e às testemunhas, para que possa argumentar segundo as 
preposições contidas em defesa da empresa, após ser constatada o 
processo para levantamento das provas, assim documentando todo o 
tempo trabalhado da questão apresentada, como por exemplo, 
contratos, cartão de ponto, holerites e demais documentações 
elaboradas para a simulação da audiência. 

No momento da simulação mostrou-se com clareza a situação toda, o 
procedimento que realmente acontece na audiência, como são 
ouvidas e questionadas todas a alegações para que se chega em uma 
sentença. 

A atividade foi uma experiência única para agregar ao curso de 
ambas as partes que participaram para a vivência na vida real. 

 

De acordo com a passagem, a imersão do aluno no dia da simulação 

acompanhando todo o procedimento permitiu uma clareza de toda a situação e uma 

compreensão de como se dá uma audiência desde o começo até o fim, culminando 

em uma sentença proferida pelo magistrado. Interessante apontar a consciência do 

processo, perfazendo uma rede de relações, afastando o pensamento fragmentado. 

É de se destacar que o pretendido com a atividade alcançou e abriu o horizonte dos 

alunos conforme a reflexão do excerto a seguir: 

 

Os aspectos discutidos esclarecem que o pensamento sistêmico é, 
hoje, o pensamento-chave, fundamentado no reconhecimento da 
complexidade existente no universo, onde um sistema, segundo Morin 
(1995), não é simplesmente um todo constituído de partes, mas é algo 
que tem qualidades próprias que somente emergem quando o sistema 
se constitui. Para Morin (1996), o pensamento complexo não é um 
pensamento onisciente, mas é um pensamento que sabe que sempre 
é local e datado num determinado momento. Não seria também um 
pensamento completo, pois sabemos de antemão que sempre existirá 
a incerteza. Essa visão nos leva a compreender o mundo físico como 
uma rede de relações, de conexões, e não mais como uma entidade 
fragmentada, uma coleção de coisas separadas. Se separarmos as 
partes, se as isolarmos do todo, estaremos eliminando algumas delas 
na tentativa de delinear cada uma. Portanto, não existem partes 
isoladas (MORAES, 2012, p. 72-73). 

 

Da compreensão da autora, para aqueles que não estão envolvidos com o 

universo jurídico, participar de uma audiência é precedido de um receio do que está 
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por vir. Uma das preocupações no exercício da atividade foi a de desmistificar e 

mostrar que a pressão, conforme relatado pelo aluno, quando trabalhado com o 

devido cuidado, ajuda a amenizar a tensão do momento. Essa posição foi ressaltada 

pelo participante: 

 

RELATO de ADRIANA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não, mas a maioria das empresas dão dicas para as pessoas que irão 
testemunhar, só assim saberia me comportar em um processo. 

 

APÓS A AUDIÊNCIA 

PRESSÃO 

Aparentemente, participar de uma audiência não é fácil quanto parece, 
pois a pressão é muito grande, porque depende da situação, você tem 
que ter uma postura adequada e um diálogo bom de acordo com a 
pergunta. 

Eu aceitaria participar de uma audiência como preposto, testemunha 
ou para documentar o processo. 

O preposto no caso defende a empresa, onde todas as provas são 
reunidas e ele tem que estar preparados para responder de acordo 
como o questionamento. Testemunha, pois o papel da testemunha 
é importante para o empregado onde a probabilidade de ganhar o 
processo é bem maior se as acusações forem verídicas. Documentar 
o processo, onde tem que reunir as provas referente ao que foi 
proposto, para levar no dia da audiência. 

Foi uma experiência muito boa participar dessa simulação, pois vemos 
que devemos estar preparados para a realidade e a aula de relações 
trabalhistas nos ajudou bastante em questão da teoria e tivermos o 
privilégio de presenciar a prática e ver que o papel do RH é muito 
importante, pois ele está envolvido em toda pauta para contribuir com 
as informações e acima de tudo a honestidade se sobressai. 

 

Uma observação se faz necessária, qual seja, além da pressão. Nota-se que 

a audiência é um ato que se reveste de formalidades e exige uma postura adequada 

e, diante dos questionamentos do juiz ou dos advogados, a pessoa a ser questionada 

(reclamante, reclamado ou testemunha), na visão do aluno, precisa ter um diálogo 

bom. Depreende-se dessa colocação que o indagado deve saber sobre os motivos 

que supostamente o levou a estar naquela situação e agir com honestidade, para 

obter sucesso na demanda. É possível, ainda, compreender que a prática mostrou a 
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importância de estar preparado para a realidade, o que se aprende em sala de aula 

faz todo o sentido em sua vida profissional. Por fim, por mais que os alunos tenham 

sido os precursores de algo inovador na seara da instituição, não se sentiram 

“cobaias” e sim tiveram o privilégio de participar e extrair o máximo da experiência. 

O que se busca com atividades com um certo grau de desafio é atribuir 

autonomia aos alunos para que, após a conclusão da graduação, o discente se sinta 

preparado e independente para exercer sua profissão. Demo (2001) assevera que a 

conquista da autonomia é árdua e nunca terminada, complementa: 

 

[...] Dói sobretudo no começo, pois sua primeira fase é sentir-se 
perdido. Tirada a muleta, a pessoa se sente abandonada. Mas só 
assim descobre que pode andar sem muleta. O maior erro do 
professor é tirar a muleta e depois dar de volta. Não só voltamos à 
estaca zero, como sobretudo reinstalamos a tutela. Entretanto, o 
sentido da autonomia do saber pensar é social, ou seja, não se trata 
de autonomia isolacionista, mas aquela convincente. A liberdade 
humana não pode ser entendida contra os outros, mas com os outros, 
e por isso mesmo nunca é total (DEMO, 2001, p. 19 – grifo do autor). 

 

Na constância desse fato, a autonomia convincente defendida pelo autor 

permite que o aluno consiga perceber o universo que o rodeia, especificamente no 

processo desenvolvido ao longo do semestre. A partir do momento que ele entende 

que faz parte do universo, a experiência vivenciada se torna incrível. 

 

RELATO de BIANCA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia mas espero que no final do curso eu tenha uma noção. 

 

APÓS A AUDIÊNCIA 

PERCEPÇÃO/CONHECIMENTO/APROFUNDAMENTO 

Eu não saberia como agir em uma audiência trabalhista, pois nas duas 
organizações que trabalhei, atuava com foco em benefícios não tendo 
nenhum contato com as tarefas da área de relações trabalhistas. 

Para mim foi uma experiência incrível, pois pude ter conhecimento 
e participar de uma audiência trabalhista fazendo com que 
agregasse profissionalmente. 

Com a simulação pude perceber as indagações que podem ser feitas, 
as provas a serem apresentadas e as ações a serem tomadas. 
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Acredito que além da experiência profissional, adquiri um 
conhecimento aprofundado sobre o assunto e garanti confiança pois 
agora vou saber como agir e as atitudes a serem tomadas, caso 
precise comparecer em uma audiência trabalhista. 

As instruções e observações da juíza foi muito importante para 
finalizar a audiência e concretizar as falhas que tiveram durante o 
processo trabalhista. Além disso a juíza informou todas as 
documentações que serão necessárias. 

 

Na reflexão sobre a voz dos discentes, do Relato BIANCA, percebe-se que o 

entusiasmo em vivenciar algo que o profissional poderia encontrar no seu dia a dia 

tornar-se um entrave a ser administrado, mas com a atividade proposta, aliada ao 

executado ao longo do semestre, trouxe tranquilidade e confiança no caso de se 

deparar com uma situação similar à que foi proposta. Conforme a fala do aluno, o 

desenvolvimento da atividade possibilitou aprofundar-se no conhecimento, algo que 

ultrapassou as fronteiras do almejado, tornando-o capaz de agir em situações 

similares. 

É válido lembrar que, no discorrido em Vias de percepção, uma aluna que 

passou pelo mesmo processo confidenciou que participara de uma audiência, após a 

simulada, e que a realidade vivenciada foi bem próxima do proposto, permitindo com 

que o exercício simulado trouxesse tranquilidade em ser preposta da empresa que 

trabalha. 

Em conjunto com a tranquilidade e a experiência presentes em todos os 

fragmentos, merece evidência, no Relato JUSSARA, a questão da identidade do 

grupo, sendo que cada um tinha funções específicas na atividade e para o sucesso 

da audiência o grupo deveria trabalhar em sincronia, identificando seu papel no 

processo.  

 

RELATO de JUSSARA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Acho que precisaria me preparar antes, porém, acho que conseguiria 
participar, além do que seria uma ótima esperiencia. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

IDENTIDADE 

Sim, pois a partir das experiências vividas em sala de aula e instruções 
dos professores é sabido que o Recursos Humanos deve se apropriar 
do caso e estudar a situação, vislumbrando os dois lados. Porém 
deve ter ciência de qual será o seu papel no processo. 

Isso se dá diante da experiência vivida durante a faculdade, o qual 
houve um processo trabalhista, em que a turma se dividiu em dois 
grupos onde um representaria o reclamante e o outro o reclamado. 
Estive participando no grupo do reclamante, que desenvolveu as 
provas mediante a solicitação do processo. 

Foram produzidos documentos como folha de pagamento, recibos de 
pagamento, telegrama enviado do empregador referente ao período 
de afastamento. A experiência contava ainda com uma audiência onde 
se finalizaria o processo que a reclamante alegava indevida a 
dispensa por justa causa. 

O processo serviu a turma de Recursos Humanos para saber qual era 
a importância dos papéis de cada um, principalmente o papel do 
Recursos Humanos no resultado do processo. 

 
Há, por evidência textual, a consciência de que a atividade foi uma experiência 

salutar que os ajudou a prepará-los para a vida profissional, se materializando na 

maturidade do relatado acima, quando afirma que o profissional de Recursos 

Humanos deve se apropriar do caso e estudar a situação. São profissionais que, 

mesmo auxiliando o advogado, exercem papel fundamental para o sucesso do 

pretendido, da mesma forma que os operadores do direito devem se debruçar sobre 

a causa. Cabe a eles, também, imergir no pleito. 

A experiência junto aos alunos e o externado por meio da pergunta 

contribuíram para detectar fragilidades no processo e buscar soluções para problemas 

que não foram percebidos. “Os pesquisadores precisam estar atentos para os 

detalhes do lugar, para as nuances modificadas com o tempo, para as mudanças 

complexas entre as observações pessoais e sociais, e para suas relações” 

(CLANDINI; CONELY, 2015, p. 132). Percepções como essas confirmam a 

importância do espaço tridimensional presente na pesquisa narrativa 

 

RELATO de EDUARDO 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia, nunca fui a um processo trabalhista. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

DESMISTIFICAÇÃO  

Sim saberia, pois durante o semestre foram mostrados diversas 
situações em audiências que pode servir em um momento como esse. 

E nos deixam seguros para quando houver alguma audiência saber 
lidar com a situação e ver que não é algo tão complicado quanto 
parece. 

Ficaria mais a vontade no processo de documentar, pois foi onde tive 
mais vivencia e me deixou mais a vontade para a elaboração. 

A partir de hoje vejo um processo trabalhista com menos dificuldade 
espero participar para adquirir mais experiência. 

 

O exercício sugerido possibilitou trocas, diálogos, interações e 

transformações entre alunos com o mesmo objetivo, levando em conta o mais 

enriquecedor: entre grupos distintos em seus desígnios. Uma das propostas da 

interdisciplinaridade “não é anular a contribuição de cada ciência em particular, mas, 

apenas, uma atitude que venha a impedir que se estabeleça a supremacia de 

determinada ciência, em detrimento de outros aportes igualmente importantes” 

(FAZENDA, 1992, p. 31). 

Essas possibilidades contribuíram para desmistificar algo tão complicado 

quanto parece. Um fato presente em todos os relatos é a insegurança em participar 

da situação proposta, algo que para a maioria dos alunos foi sanado. Entretanto, a 

exposição do Relato EDUARDO mostra que a segurança em atuar somente se 

restringe à produção dos documentos, justificado pelo fato de só ter participado de 

uma única fase, mas caso o aluno tivesse a oportunidade de ser uma das partes da 

encenação, todas as dificuldades seriam sanadas. O que fica externado pelo aluno e 

torna-se um desafio a ser pensado é como proporcionar a todos a experiência de ser 

preposto, empregado ou testemunha? É a educação como um sistema aberto onde 

tudo está conectado, em rede. O processo educacional está em constante construção 

e reconstrução. 
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A educação compreendida como sistema aberto implica a existência 
de processos transformadores que decorrem da experiência, algo 
inerente a cada sujeito e que depende da ação, da interação e da 
transação entre sujeito e objeto, indivíduo e meio. Um sistema aberto 
significa que tudo está em movimento, é algo que não tem fim, em que 
início e fim não são predeterminados. Cada final significa um novo 
começo, um recomeço, e cada início pressupõe a existência de um 
final anterior, o que faz com que o crescimento ocorra em espiral. Um 
sistema aberto exige um movimento contínuo e cada ação completa é 
insumo para um novo começo (MORAES, 2012, p.99). 

 

A percepção dos discentes em relacionar o aprendido em sala de aula com o 

acontecido na audiência simulada, e de posse dessa experiência voltar a confrontar 

com a teoria aprendida (como exemplo, o juiz que comenta sobre um princípio basilar 

do Direito do Trabalho que foi explicado em sala, e os alunos balançam a cabeça 

compreendendo o explanado) demonstra que o ensino emergente compreende a 

recursividade. Morin (2015, p. 13) traz a ideia da serendipididade, que compreende 

na “arte de transformar detalhes, aparentemente insignificantes, em indícios que 

permitam reconstituir toda uma história”. Um dos grandes entraves em sala de aula é 

tornar crível que o conhecimento também está no aluno e os docentes são um 

caminho para o encontro do saber. No exemplo em tela, algo falado no início do 

semestre, encontra significado no instante em que é proferido pelo juiz. 

O que se busca com a epistemologia complexa é um pensamento que não se 

fecha ao novo. Um pensamento reformador com consequências existenciais, éticas e 

cívicas (MORIN, 2015, p. 96-97). 

É possível observar, retratado no Relato JOANA, a compreensão do aluno no 

sentido de que uma atividade que fora proposta e poderia parecer complicada de ser 

desenvolvida tornou-se enriquecedora, trazendo confiança para enfrentar o mercado 

de trabalho. 

RELATO de JOANA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não tenho experiência nessa área. 

 

APÓS A AUDIÊNCIA 

ENRIQUECIMENTO 

Sim, pois adquiri vivência em sala de aula, como por exemplo, um 
processo trabalhista, em que a reclamante afirma que foi despedida 
por justa causa sem haver uma razão adequada assim pedindo 
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indenização de verbas, como férias, aviso prévio, FGTS, horas extras, 
ser reconhecido um vínculo empregatício, recolhimento de 
contribuições sociais e fiscais, reversão da justa causa. 

Durante o processo fui incumbida de assessorar a turma de direito na 
construção de provas tais como, recibos de pagamento, cartão de 
ponto, atestado médico, telegrama enviado pela empresa. 

Ao produzir essas provas adquiri experiência de como documentar 
um processo, colocando em prática o que aprendi na teoria, 
enriquecendo assim meu conhecimento. 

 

A vivência adquirida em sala de aula pela aluna pode ser estendida em uma 

das habilidades requisitadas pelos gestores: a liderança. Ficou implícito em suas 

palavras, em especial incumbida, que a sala a reconhece como uma líder, alguém 

articulada para dialogar com os alunos do Direito, a fim de que o trabalho se 

desenvolvesse de forma harmoniosa. 

Na mesma toada, dois dos participantes, no seu modo de sentir, identificam 

essas nuances nos processos transformadores no que toca a experimentar o novo. O 

relato ÉRICA proporcionou uma reflexão embasada em três momentos, além da 

experiência, que merecem destaque. O primeiro circunscreve o desafio que deixa de 

ser uma barreira quando se tem conhecimento daquilo a ser enfrentado; o segundo, 

possibilitou um posicionamento crítico diante do proposto permitindo discussões, 

ideias e soluções; e a terceira reflexão extraída do fragmento se materializa na ética, 

questão levantada como essencial para obter sucesso no processo trabalhista e na 

vida profissional. A riqueza do relato permite ainda identificar que a experiência prática 

pode ser desenvolvida, também, em uma sala de aula. O que serve para contestar 

que o que acontece em sala é somente teoria e fora somente prática. E, o 

amadurecimento do aluno é demonstrado no tocante à identificação de 

características fundamentais inerentes à profissão: postura, conhecimento dos 

fatos e ética. 

RELATO de ÉRICA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Sim, desde que eu possa ter acesso ao resumo do processo para 
saber argumentar diante de algum questionamento. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

DESAFIO/CRÍTICA/ÉTICA 

Sim. Além do conhecimento teórico que tivemos em sala de aula, pude 
vivenciar estas situações na prática em meu ambiente de trabalho. 

Atuar como preposto não é um desafio complexo, afinal na maioria 
das vezes o juiz não solicita nenhuma informação do preposto, sendo 
uma breve atuação. 

A testemunha possui um papel extremamente importante e no que se 
refere as informações que serão apresentadas no momento da 
audiência, a ética e o compromisso com a veracidade dos fatos são 
fundamentais para evitar qualquer tipo de constrangimento com o juiz. 

Levantar a documentação pode distinguir de processo para processo, 
afinal cada caso possui uma particularidade. O levantamento da 
documentação feito em sala de aula para o trabalho, foi essencial 
para nos proporcionar uma experiência prática. 

Ao longo das aulas na temática Relações Trabalhistas foi possível 
adquirir conhecimentos principalmente sobre contrato de trabalho e 
suas formas, a importância de conhecer as normas e a legislação a 
fim de evitar problemas com processos trabalhistas, por exemplo. 

O simulado da audiência foi muito importante para nos trazer uma 
visão critica sobre processos trabalhistas e a forma como o mesmo é 
conduzido. 

Em nossa profissão iremos vivenciar situações semelhantes com as 
que foram apresentadas em sala e na audiência, postura, 
conhecimento dos fatos e ética são características fundamentais 
para obter sucesso em um processo trabalhista. 

 

Além da qualificação para o trabalho, a educação também tem como objetivo 

o pleno desenvolvimento do aluno, bem como o preparo para a cidadania. Com o 

exposto no excerto é possível afirmar que os objetivos tratados na Constituição 

ganham contornos. Morin (2015, p. 65) ressalta que a educação deve contribuir para 

a autoformação da pessoa e também ensinar como se tornar cidadão. Para ele, “um 

cidadão é definido, em uma democracia, por sua solidariedade e responsabilidade em 

relação a sua pátria. O que supõe nele o enraizamento de sua identidade nacional”. 

O próximo relato dá voz à argumentação e ao ato de aproximar os opostos de 

forma dialógica. 

 

RELATO de NÁDIA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia, teria que ser instruida. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

ARGUMENTAÇÃO 

Sim, pois de acordo com as aulas que tivemos no decorrer do 
semestre, foram lecionadas, leis trabalhistas, direito processual, entre 
outros. No qual tive entendimento e conhecimento em processos 
trabalhistas ocorridos, que serviram como exemplo de como 
argumentar dentro da lei, e reunir provas, ou seja, documentos para 
o processo; além das aulas tivemos na prática, uma atividade onde se 
criou a situação que a classe se dividiu em empresa e funcionário, 
onde o funcionário pôs a empresa em protesto por direitos na qual ela 
diz não tem recebido. Com esse processo da atividade, trabalhei 
como empresa, onde nosso grupo elaborou os documentos para o 
processo. Diante dessa prática de vivência que agregou muito para 
mim e juntamente com todo o conteúdo das aulas que foram 
lecionadas e passadas com grande êxito, me fez estar apta a 
participar de um processo trabalhista. 

 

Da leitura cuidadosa, o que se constata do relato NÁDIA ultrapassa a fronteira 

do esperado da compreensão jurídica de um profissional de Recursos Humanos. É 

salientado pelo discente que a atividade possibilitou compreender a letra da lei e com 

isso pôde argumentar, utilizando-se dela em prol da parte que ele defende. A 

compreensão de argumentar dentro da lei e as técnicas de argumentação são 

habilidades desenvolvidas junto aos discentes do Direito, não há uma preocupação 

nos cursos não jurídicos com essa habilidade, tendo em vista ser algo muito 

específico. E a experiência vivida, para a aluna, agregou em sua formação, tornando-

a apta para enfrentar o concorrido mercado de trabalho. 

Experiência que se repete em um outro fragmento (Relato MIRELLA). No 

entendimento do aluno, a compreensão das normas deveria ser um simples ato de 

ler e interpretar, e com esse domínio adquirido atinar em qual contexto, de sua vida 

profissional, poderá ser utilizado, além de identificar em que momento aquilo 

aprendido em sala de aula se traduz na prática. 

 

RELATO de MIRELLA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não conheço o tema ainda, mas iria numa boa se houvesse uma 
explicação/treinamento prévio. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

INTERPRETAÇÃO 

Acredito que saberia sim, pois depois do trabalho produzido e estudos 
realizados no decorrer do semestre, adquirimos conhecimentos em 
diferentes leis aplicadas no âmbito trabalhista, desde o simples ato 
de ler e interpretar uma lei, até a parte de introduzi-las no dia a dia 
da empresa. 

O processo de elaboração da documentação proposta para o 
andamento do processo, nos permitiu entender como preparar os 
documentos, assim como compreender como funciona o andamento 
de um processo trabalhista, desde a manifestação do reclamante, até 
a sentença estabelecida pelo juiz. 

A simulação da audiência fez-me compreender a importância da 
seleção dos documentos, do conhecimento das leis trabalhistas, do 
acúmulo do maior número possível de provas, sempre pensando nas 
possíveis provas que podem ser levantadas pela outra parte. 

Na audiência, pude entender a importância da negociação na 
prática, que ficou claro na simulação, que faltou na parte reclamada. 
Era perceptível que havia um grande risco da reclamante vencer por 
causa do que foi declarado pelas testemunhas, e nesse contexto, a 
negociação seria fundamental para tentar amenizar prejuízos à 
empresa. 

A audiência pode unificar grande parte do conteúdo que estudamos 
no semestre e pode clarear muito sobre a aplicação deste conteúdo 
na prática. Com isso, acredito que concluo mais um semestre com o 
conhecimento necessário para participar de um processo trabalhista, 
como preposto, testemunha e até mesmo documentar o processo. 

 

Da compreensão do fragmento, é possível constatar a importância do 

profissional de Recursos Humanos em uma situação jurídica, algo já demonstrado em 

outro relato, levando os discentes a uma confiança na dimensão de seus atos. A 

seriedade e o comprometimento dos discentes diante de todo o processo que 

desencadeou na audiência simulada, outrora já discorrido, se traduz na atenção 

durante toda a audiência, tornando perceptível identificar a parte que estava menos 

preparada para enfrentar o litígio. Ademais, por meio de uma interpretação extensiva, 

detecta-se que houve uma assimilação de um dos princípios basilares imposto ao juiz 

em uma audiência trabalhista: a conciliação. Nas palavras do aluno: negociação. 

Nos moldes explanados, a exposição seguinte confirma um ponto presente 

em todos os relatos (incluindo os que estão no apêndice) de que a atividade 

compreendia um conjunto de etapas e processos, corroborando a magnitude de uma 

demanda jurídica. No Relato LUIZA, também é solidificado algo de extrema relevância 

e que valida um dos objetivos almejados com a atividade interdisciplinar: a relação 
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entre os cursos. Na voz do aluno, o suporte aos advogados reflete a necessidade em 

estar preparado para o mercado de trabalho. 

Uma das expectativas diante da proposta da audiência simulada era a 

interação entre os discentes, unir os saberes díspares com um mesmo objetivo. 

“Trata-se, pois, de somar profundidades, que poderiam iluminar a questão tanto mais” 

(DEMO, 2001, p. 135). A possibilidade de usar as tecnologias para estreitar o laço foi 

essencial (conforme descrito em Outras Vias de Percepção). A relação dos 

envolvidos ultrapassou os muros da escola, é sabido que se criou entre alguns alunos 

um laço de amizade. Uma das habilidades destinada a um profissional de Recursos 

Humanos, como visto anteriormente, é dar suporte aos advogados com o intuito de 

auxiliar em um processo trabalhista. E com o Relato a seguir, o objetivo está no rumo. 

 
RELATO de LUIZA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Sim, verificaria se poderia ser prejudicado e se sim, falaria a verdade 
de não querer participar, pelos exemplos que já vi de outras pessoas 
se ferrarem por nada. 

 

APÓS A AUDIÊNCIA 

RELAÇÃO 

Sim, pois com todas as informações coletadas desde o começo do 
semestre até hoje teria condições de dar todo o suporte aos 
advogados quando fosse necessário fornecer o material e as provas 
da área de Recursos Humanos, assim como controle de pontos, 
controle de entrada e saída, notas fiscais, contrato de trabalho, 
holerite, etc. 

Assim como fizemos no decorrer das aulas de legislação, direito 
trabalhista, contrato de trabalho e muito mais, tive um aparato melhor 
dos temas que muitas vezes são apresentados em uma audiência 
trabalhista, onde pude fazer parte de uma audiência (fictícia) de um 
processo trabalhista, realizado pela Metodista, para nos ajudar a 
entender melhor esse mundo jurídico e como visto em sala de aula 
vi que a primazia da realidade é muito usada junto com a primazia 
da imediação. 

 

Há uma percepção, por parte do discente, da completude entre teoria e 

prática, os ensinamentos em sala de aula são apresentados em uma audiência 

trabalhista. O ponto crucial desse relato, e que reiteradamente foi discutido em 

capítulos anteriores, é o que circula no senso comum de que o Direito faz parte de um 

universo paralelo da realidade cotidiana. A experiência serviu para que o aluno 
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compreendesse o mundo jurídico, como se esse não fosse o seu próprio. Há uma 

aproximação do Direito e do cotidiano. É o Direito como um “saber local”, pois segundo 

Geertz (2006, p. 329) o universo das leis constrói a vida e não simplesmente reflete-

a. 

Logo, se vislumbra o teor volitivo defendido por Clandini e Conely (2015): a 

pesquisa narrativa é rica por trazer à tona a experiência, a vivência de uma situação 

para o âmbito da pesquisa. O Relato FERNANDA é muito significativo nesse sentido. 

A atividade simulada possibilitou aos alunos dois momentos engrandecedores: a 

produção dos documentos, bem como a audiência. O que chama a atenção é a 

empolgação do aluno ao relatar que mais do que uma atividade ele vivenciou a 

experiência, adquirindo mais conhecimentos. 

 

RELATO de FERNANDA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Recentemente participei como testemunha da empresa, falei apenas 
(respondi) o que a juíza me perguntou com objetividade, afim de 
esclarecer os fatos. Antes da sessão fui orientada pelo advogado da 
empresa, explicando como seria e como deveria testemunhar. 

 

APÓS A AUDIÊNCIA 

VIVÊNCIA 

Sim, porque através das aulas adquiri conhecimentos sobre leis, 
vivenciei levantamento de provas para defesa no processo trabalhista 
e hoje estou vivenciando uma audiência que trará mais 
conhecimentos e proporcionará experiência. 

Para participar de tal evento, devemos ter conhecimento no processo 
quais são os pleitos do reclamante, quais os argumentos de defesa, 
provas, isso de acordo com o processo, estas (provas) são 
primordiais para o ganho de um processo, por isso, devem ser muito 
bem produzidas e verdadeiras, a fim de serem aceitos e 
comprobatórios para defesa ou contestação com a qualidade 
necessária. 

 

A vivência destacada pelo aluno se coaduna com o pensamento de Gambogi 

(2006, p. 260) que salienta que o processo educacional deve ser emancipador, 

“inteligente, criativo, ativo, não mais essa técnica que se adota para transmitir 

informações, que esquece a importância da criatividade, que abandona a necessária 

articulação que deve haver entre teoria e prática-social”. A vivência permitiu perceber 
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que as provas produzidas para defender a parte no processo é primordial e deve 

sempre ser verdadeira, mais uma sensibilidade ética presente. Ainda, é possível 

extrair um aluno imbuído de profissionalismo que destaca a qualidade do material a 

ser acostado aos autos. 

A ética da profissão, um dos princípios fundamentais de qualquer ofício, 

aparece, novamente, com o Relato CAROLINA. É enfatizado que o objetivo principal 

de um profissional não é ficar de um dos lados e, sim, agir com imparcialidade e lutar 

por aquilo que acredita, que esteja correto e aceitar os erros. De tal modo, diante dos 

desacertos, mudar o procedimento até então empregado com o intuito de evitar um 

passivo trabalhista. 

 

RELATO de CAROLINA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia como agir e ficaria perdida no processo. 

 

APÓS A AUDIÊNCIA 

IMPARCIALIDADE 

Acredito que sim devido ao longo do semestre ter participado da 
elaboração dos documentos de defesa da empresa, além de aprender 
sobre a documentação necessária para provar os fatos. 

No caso de ter que participar do processo solicitaria todas as 
informações para analisar os acontecimentos e gerar uma defesa que 
possa ajudar as partes. Para fazer as provas vou utilizar os 
conhecimentos nas leis trabalhistas, folha de pagamento, cartão de 
ponto, etc. 

Na audiência é só manter a calma, ouvir as partes e colocar os seus 
pontos e aguardar a determinação do juiz favorável. 

Na audiência simulada o juiz não analisa somente as provas das 
partes, mais as testemunhas e a defesa. 

Não ficaria constrangida com o convite do meu chefe já que acredito 
que o RH vem não para ficar em um dos lados mais para que tanto 
os deveres quanto as obrigações previstas na CLT sejam exercidas 
na empresa pelo empregador e pelo empregado. 

Há, por evidência textual, novamente a situação tensa decorrente da 

participação em uma audiência. A solução aventada para que transcorra de forma 

adequada é manter a calma. Foi proporcionada aos alunos uma percepção capaz de 

apreender que os documentos produzidos ao longo do semestre, e que tomou a maior 

parte do tempo da atividade, é uma parcela a ser considerada pelo juiz; ele não 
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analisa somente os documentos, mas leva em conta todos os outros elementos 

probatórios. Para mais, o senso de cumprimento dos deveres e das obrigações 

legais é fundamental para o profissional de Recursos Humanos, já que seu papel é 

cumprir as leis. 

Finalmente, o que salta aos olhos, no próximo e último fragmento selecionado, 

é o sentimento humano. O desconforto do aluno caso tenha que atuar em um processo 

no qual uma pessoa que já havia trabalhado na empresa esteja do outro polo da 

demanda, gerando uma situação desagradável. O que se harmoniza com a 

solidariedade é a preocupação, que a própria lei obriga (conforme já visto), de sempre 

se buscar a conciliação, o acordo, e resolver o litígio de forma amigável. O fato de o 

aluno compreender como funciona do início ao fim um processo trabalhista, e ter que 

estudar o processo, traz para ele a sensação de tranquilidade. Faz perceber que, 

por mais que do outro lado esteja um amigo seu, a justiça sempre irá procurar a 

verdade dos fatos.  

 

RELATO de GIOVANA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

No momento acredito que não, mas precisamos estar preparados para 
tudo e aprendendo com tudo. Seria uma experiência nova e 
interessante. Eu toparia, mas não saberia como agir. Iria com calma e 
antes pesquisar sobre. 

 

APÓS A AUDIÊNCIA 

TRANQUILIDADE 

Se meu chefe chamasse para participar de um processo trabalhista eu 
saberia como agir apesar de me sentir numa situação desagradável, 
principalmente quando já trabalhamos com a pessoa que processou a 
empresa. O fato de ter obtido conhecimento na faculdade de Recursos 
Humanos agregou muito valor ajudando a entender como “funciona” 
uma audiência e isso me tranquilizaria mais. 

É importante em primeiro lugar estudar o processo seja em qualquer 
posição que for depor (como preposto, testemunha ou para 
documentar o processo). Após o estudo do processo é necessário 
realizar o levantamento dos fatos através das provas. 

Na minha opinião é importante também pensar na possibilidade de 
fazer um acordo e tentar decidir amigavelmente e caberá ao 
reclamante aceitar ou não. 

Importante também é ter certeza no que for falar quando for depor na 
audiência sendo sempre verdadeira. 
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Com base nas análises dos conteúdos dos quinze relatos apontados, fica 

cristalino que até pouco antes a pronúncia da sentença eles não sabiam como lidar 

diante da situação. É uma habilidade pretendida pelo curso, mas, até então, não havia 

sido observada a deficiência na formação. Talvez, por não perceber de que forma 

poderia ser solucionado.  

A proposta da audiência simulada superou as expectativas, tanto para o curso 

de Direito como para o curso de Recursos Humanos. Já começa a ser pensado um 

novo projeto pedagógico que contará com essa atividade como presente no curso de 

Recursos Humanos. 

 

Educar para o futuro adotando um enfoque holístico significa ter 
consciência da existência de uma dialética entre as partes e o todo, o 
que trará uma nova consciência aos jovens, a de que eles participam 
de uma sociedade que, além de comunitária, é também global. 
Significa capacitá-los para as novas necessidades de um ambiente 
global, educá-los para a compreensão da diversidade dos outros, para 
um profundo respeito e uma profunda compreensão pelos demais. Só 
se houver mudanças nos valores, na ética, baseadas em uma 
compreensão do princípio da totalidade universal, é que teremos 
sobrevivência, compaixão e solidariedade neste mundo (MORAES, 
2012, p. 175). 

 

Após a sentença proferida, até os dias de hoje, a repercussão tanto entre os 

professores como entre os alunos envolvidos reverbera pelos corredores. Ao final da 

audiência, não houve parte perdedora e nem ganhadora. Houve a compreensão de 

que naquele dia todos, sem exceção, saíram vitoriosos. 

Uma vez que atuamos em ambientes culturalmente diversos, aumentam, 

também, os horizontes do trabalho a ser desenvolvido. A multiplicidade cultural 

presente nos alunos enseja melhores resultados em detrimento de um conjunto 

monocultural. Diante disso, compreender o universo que rodeia os alunos ajudará a 

perceber melhor os discentes e descortinar práticas pedagógicas enriquecedoras. 
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Fonte: Próprio autor34 

 
 
 
  

                                                           
34 Esta figura foi desenvolvida com o programa Wordart, disponível em: 
<https://wordart.com/>.  
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VIAS ABERTAS 

 

Ao iniciar as reflexões sobre este estudo, usou-se a metáfora do Estranho no 

ninho (Estranho-s no ninho: ensino jurídico e formação docente). Um professor 

invadindo o espaço dos alunos que não buscam o Direito como curso e, por outro 

lado, esses discentes encontrando em sua formação universitária um tema essencial, 

dentre outros, para sua carreira profissional.  

O caminho que vem sendo construído perpassou pela formação do 

pesquisador até o momento de uma preocupação didática, ou seja, a construção de 

assuntos jurídicos para alunos que, em um primeiro momento, se sentiam acuados 

com o tema, com a linguagem e com o que viria posteriormente, transformando-se em 

algo instigante para ser pesquisado e quiçá inovador. 

As conversas informais que se revelavam em práticas adotadas deram a 

tônica para os primeiros pensamentos ensejadores dos traços da pesquisa. Relatos 

com uma profundidade que se revelava a cada mergulho na teoria trazida à baila. Uma 

conversa informal, despretensiosa, mas que em sua essência revelava uma suposta 

didática que atingia os objetivos planejados. 

Por meio de um estudo histórico ficou demonstrado que o ensino jurídico, para 

aqueles que não se entregam à carreira jurídica, anda à margem de uma sociedade 

democrática. O problema cultural, talvez, se deva ao alerta trazido por Demo (2001) 

de que o sistema não teme o pobre com fome e sim o pobre que sabe pensar. As 

conversas trazidas em Vias de Percepção reforçam o empenho para a formação de 

seres reflexivos e entendedores de seus direitos e deveres.  

No instante em que a sensibilidade docente se alia a uma inquietação da 

prática em sala de aula, a mente se abre para insights. Sair da comumente falada 

zona de conforto e chamar o novo tem seus riscos; em contrapartida, o sucesso é 

mais saboroso. Ouvir em reunião pedagógica que a interação entre os cursos será 

retomada nos semestres seguintes é a nutrição que enriquece a alma e favorece 

novos desafios. Há uma premente necessidade de reconstruir a prática cotidiana. 

Uma didática pedagógica inovadora revela o surgimento de um discente 

sujeito da situação, e não como antes, em que o perfil do aluno era passivo, hoje ele 

é ativo. Foi possível confirmar que o conhecimento não está somente no professor, 

mas também no aluno. Basta ao docente criar as situações de aprendizagem. O 
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estudante não tem um desdobramento reflexivo do Direito, vive sem perceber, por isso 

é necessário um desenvolvimento pedagógico para progredir. Há uma premente 

urgência em despertar nos alunos sua responsabilidade na elaboração das leis do 

país. 

Com a organização das seções, buscou-se demonstrar que contamos com 

alunos potencialmente prontos para assimilar conteúdos concernentes às leis pátrias. 

Sujeitos com um conhecimento tácito e não explícito do Direito, mas conscientes da 

importância em entender a sociedade em torno da qual convivem. Contudo, para 

aflorar essa competência há uma necessidade em se compreender o aluno para quem 

a aula será ministrada. Para aqueles docentes que transitam em vários cursos e 

ministram a mesma temática, é imprescindível compreender que há perfis diferentes 

de alunos em cada curso, mesmo que pertençam a mesma Universidade. Tal distinção 

deve ser considerada e trazer para sua didática a realidade que pertença a 

determinado grupo de alunos. 

Ao analisar os fragmentos de relatos colhidos ao final de um semestre foi 

possível perceber que um aluno desafiado produz e assimila com excelência o 

pretendido pelo projeto pedagógico. Há uma compreensão da importância de uma 

rede de relações, o compartilhado entre os pares se enriquece diante da percepção 

de que os saberes díspares dialogam com o mesmo objetivo. No cenário da 

atualidade, com a instigante presença das redes sociais e a interação entre pessoas 

das mais variadas culturas, faz-se necessário revisitar práticas pedagógicas. Se 

conseguirmos envolver mais os alunos aos incentivos à docência, por meio dos 

programas de iniciação à docência, à pesquisa e à extensão, talvez haja mais alunos 

comprometidos com a comunidade universitária, cientes do importantíssimo papel dos 

professores, que poderão contribuir com ideias e iniciativas para alavancar a 

qualidade do ensino até então ministrados. 

Uma das leituras possíveis e passíveis de interpretação dos relatos, tendo em 

vista os dois momentos trazidos para a pesquisa (Vias de Percepção e Outras Vias 

de Percepção), foi o despertar para uma instigante consciência de que os assuntos 

jurídicos abordados refletem na vida privada dos alunos. É a tônica trazida por Geertz 

(2006) mostrando que o Direito é um saber local. Basta que a sociedade desperte 

para isso. No caso daqueles que buscam sua formação profissional fora do Direito, é 

essencial ao docente a clareza de que os alunos precisam despertar e refletir para a 

compreensão básica das leis que os acompanham em todos os momentos da sua 
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vida. Não deve prosperar a ideia de que uma democracia quem faz são os 

governantes, Canivez (1991) alerta que uma educação jurídica permite emergir o 

interesse geral sobre o particular. 

Uma das barreiras encontradas e que merece ser discutida é a quantidade de 

aulas ofertadas para os cursos não jurídicos. A não existência de uma cultura cidadã 

substancial, com o conhecimento das leis básicas e fundamentais no ensino de base, 

reflete nesses cursos que necessitam solucionar esse déficit e consequentemente 

faltam aulas que poderiam ser dedicadas aos assuntos pertinentes para cada 

profissão. Seria o ideal, mas a dificuldade em equilibrar a equação poderia ser 

solucionada se houvesse dois momentos em que disciplinas jurídicas fizessem parte 

da matriz curricular. Em um primeiro momento seriam construídas as bases jurídicas, 

algo que, em minha concepção, deveria ser pretendido pelo Estado, e no segundo 

momento direcionar o ramo do Direito mais pertinente a cada profissão. O curso de 

Gestão em Recursos Humanos trabalha de uma forma similar na ocasião em que se 

constroem as bases no primeiro semestre e no quarto e último retoma-se a temática 

trabalhista, que favorece uma imersão mais detalhada em um tema de suma 

importância para os futuros gestores. 

Uma outra possibilidade é o oferecimento de cursos específicos de temas 

jurídicos fora do convencionado no contrato entre a Universidade e os alunos. Nesse 

caso, a barreira a ser enfrentada gira em torno do custo, repassado ou não, aos 

alunos. 

Um novo desafio ganha contornos no interesse em lidar com os temas 

jurídicos com esses alunos, os nativos digitais. Aqueles que possuem características 

imagéticos, hipertextuais e hipermidiáticos, que estão conectados o tempo todo e para 

os quais uma aula apenas expositiva torna-se entediante. Alunos cuja primeira atitude 

ao entrar em sala de aula é a busca frenética pelas tomadas de energia para alimentar 

a bateria de seus celulares e não perderem nada que é compartilhado nas suas redes 

sociais. 

O que instiga o professor é a pergunta: como alimentar essa sede diante de 

um novo perfil de alunos? Aos educadores cabe lidar com a convivência de educandos 

com experiências culturais de classes diferentes. O ensino de outrora somente se 

perpetuará se compreendermos essa nova realidade.  

As vias foram abertas. Não há estranhos no ninho.  
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ANEXOS 
 

RELATOS DOS ALUNOS DE RECURSOS HUMANOS QUE PARTICIPARAM DA 

AUDIÊNCIA SIMULADA 

 

Os fragmentos de narrativas que serão expostos foram fielmente transcritos 

preservando a sintaxe utilizada sem a preocupação de adequar-se à linguagem culta. 

 

RELATO de MARIA AMÉLIA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Acho que saberia pouco sobre ser testemunha, mas visando o geral, não saberia 
como agir corretamente em nenhum dos casos. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Tendo vivenciado o ocorrido, ou coletado as informações do mesmo, acredito que sim, 
saberia como agir na participação de um processo trabalhista, pois quando se tem 
conhcemineto do que aconteceu (motivo do processo), não há um segredo para 
responder os questionamentos feitos pelo juiz e/ou pelos advogados. 

Pontos que chamou minha atenção na audiência: 

*as partes (reclamada e reclamante) tinham 3 testemunhas cada, o que fez com que 
o juiz pausasse a audiência e esclarecer que os juízes atemtam-se aos fatos, não as 
provas apresentadas, por isso, é de grande importância que as partes tenham 
testemunhas com conteúdo, não quantidades. 

* o juiz só aceita que o mesmo número de advogados sentem à mesa, no caso eram 
2 de cada lado (reclamante e reclamada), mas somente 1 advogado fala diretamente 
com o juiz, o que não impede do outro advogado opnar ao que esta 
representando/falando diretamente com o juiz. 

* o juiz comentou que tem de ter sensibilidade para perceber que muitos processos 
não são jurídicos, mas psicológicos. 

Conclusão 

* O juiz deu vínculo procedente, ou seja, causa ganha à reclamante. Fixou jornada de 
trabalho, ganho de horas extra e parcelas da rescisão normal. 
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RELATO de GLEYCE 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Sim pois já fui testemunha trabalhista e foi uma esperiência boa, pois pude apreender 
um pouco como se portar diante de um processo trabalhista. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim já fui testemunha da empresa que eu trabalho e conhecia o processo da 
reclamante e como eu tinha acesso em mãos os documentos que precisava para nos 
ganhamos a causa, mas mesmo assim sempre causa nervosismo pois ficamos diante 
do meritíssimo Sr. Juiz por eles usar termos técnicos, ou as vezes não entendemos o 
que eles estão falando. Como testemunha que respondeu as perguntas com 
segurança e sem nunca inventar fatos que não possa comprovar. E nas aulas teóricas 
eu aprimorei o meu conhecimento o que eu já tinha vivenciado em algumas audiências 
trabalhistas. Temos que juntar provas tanto como empresa ou reclamante, juntamente 
com o advogado, para que munidos de documentos possamo abrir um processo. 

 

RELATO de ADRIANA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não, mas a maioria das empresas dão dicas para as pessoas que irão testemunhar, 
só assim saberia me comportar em um processo. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Aparentemente, participar de uma audiência não é fácil quanto parece, pois a pressão 
é muito grande, porque depende da situação, você tem que ter uma postura adequada 
e um diálogo bom de acordo com a pergunta. 

Eu aceitaria participar de uma audiência como preposto, testemunha ou para 
documentar o processo. 

O preposto no caso defende a empresa, onde todas as provas são reunidas e ele tem 
que estar preparados para responder de acordo como o questionamento. 
Testemunha, pois o papel da testemunha é importante para o empregado onde a 
probabilidade de ganhar o processo é bem maior se as acusações forem verídicas. 
Documentar o processo, onde tem que reunir as provas referente ao que foi proposto, 
para levar no dia da audiência. 

Foi uma experiência muito boa participar dessa simulação, pois vemos que devemos 
estar preparados para a realidade e a aula de relações trabalhistas nos ajudou 
bastante em questão da teoria e tivermos o privilégio de presenciar a prática e ver que 
o papel do RH é muito importante, pois ele está envolvido em toda pauta para 
contribuir com as informações e acima de tudo a honestidade se sobressai. 
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RELATO de JULIANA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia porque não conheço o assunto porém procuraria entender e estudar o 
processo. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Nas aulas estive junto à reclamante, acredito que saberia como agir caso participasse 
de um processo, pois nas aulas pude aderir bastante conhecimento sobre o que é 
discutido em um processo trabalhista e mais entendimento sobre a CLT. 

Sabendo como agir nos três casos, teria mais desenvoltura em desenvolver o papel 
de testemunha por possuir mais entendimento sobre como a mesma se expõem na 
audiência. 

 

RELATO de CARLA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não, pois nunca participei e não possuo nenhum conhecimento sobre. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Com as aulas teóricas pude começar a ter uma ideia de como é um processo 
trabalhista. Vimos a preparação dos documentos necessários, de como nos 
prepararmos. Mas só após essa aula prática que pude ver recentemente como 
funciona. 

Acredito que após essa aula saberia como agir, e principalmente como me preparar e 
o que devemos evitar e nos comportar. 

Observei que quanto mais provas e (ilegível) melhor podemos ter certeza daquilo que 
estamos falando e transmitindo. As aulas mais a pratica ajudaram sim. Mas talvez só 
passando realmente para ter total confiança. 

 

RELATO de JOANA  

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não tenho experiência nessa área. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, pois adquiri vivência em sala de aula, como por exemplo, um processo 
trabalhista, em que a reclamante afirma que foi despedida por justa causa sem haver 
uma razão adequada assim pedindo indenização de verbas, como férias, aviso prévio, 
FGTS, horas extras, ser reconhecido um vínculo empregatício, recolhimento de 
contribuições sociais e fiscais, reversão da justa causa. 

Durante o processo fui incumbida de assessorar a turma de direito na construção de 
provas tais como, recibos de pagamento, cartão de ponto, atestado médico, telegrama 
enviado pela empresa. 

Ao produzir essas provas adquiri experiência de como documentar um processo, 
colocando em prática o que aprendi na teoria, enriquecendo assim meu 
conhecimento. 

 

RELATO de ALINE 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

A princípio não saberia exatamente o que fazer, pois acho que não tenho 
conhecimento para tanto. Mas com esforço e estudos conseguiria cumprir o que foi 
proposto. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, se o meu chefe me convidasse a participar de um processo trabalhista, eu 
aceitaria, pois de acordo com as aulas que obtive no decorrer do semestre, adquiri 
conhecimentos necessários para tanto. No primeiro momento levantaria a maior 
quantidade de informações possíveis da parte do reclamando e reclamante, para 
possuir argumentos suficientes. Após isso, faria a comparação e então definiria qual 
lado mais cabível nesse caso. Na data da audiência, estaria preparada com o maior 
número de provas possíveis o que é fundamental no decorrer de qualquer audiência. 

O estudo do processo é fundamental para todo e qualquer preposto. Principalmente 
dos documentos. 

Como futura gestora de recursos humanos, tenho como opinião que haja um acordo 
entre ambas as partes. 

Vale ressaltar ainda, que um processo seja ele trabalhista ou não é extremamente 
importante a clareza e firmeza na hora da apresentação de argumentos. 
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RELATO de AUDREY 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não sei. Talvez no primeiro momento não saberia dizer, mas provavelmente 
aceitasse. Porém creio que minha reação seria negativa na hora por eu não me sentir 
a vontade em testemunhar e ficar de frente com juiz, advogado e etc. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Para lidar nesta situação buscaria conhecimento em relação a causa da reclamação 
para saber de que forma agir, seja como preposto que é o que representa a parte 
reclamada; testemunha da parte reclamada ou da parte reclamante ou para 
documentar o processo, fazendo o levantamento da documentação necessária. E 
para participar de um processo trabalhista é importantíssimo ter plena convicção de 
tudo que for falado e apontado no processo, tendo em mente que quaisquer 
informações equivocadas ou omitidas poderão ser usadas contra a parte 
representada. 

 

RELATO de EDUARDO 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia, nunca fui a um processo trabalhista. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim saberia, pois durante o semestre foram mostrados diversas situações em 
audiências que pode servir em um momento como esse. 

E nos deixam seguros para quando houver alguma audiência saber lidar com a 
situação e ver que não é algo tão complicado quanto parece. 

Ficaria mais a vontade no processo de documentar, pois foi onde tive mais vivencia e 
me deixou mais a vontade para a elaboração. 

A partir de hoje vejo um processo trabalhista com menos dificuldade espero participar 
para adquirir mais experiência. 

 

RELATO de RITA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Nunca participei de um processo trabalhista como preposto ou testemunha, não sei 
como agiria. Em relação à separar documentação, já auxiliei minha gestora uma vez. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

Na empresa onde trabalho, tenho como uma de minhas funções separar a 
documentação para os processos trabalhistas, e na atividade da simulação de 
audiência participei do grupo do reclamante, onde elaboramos os documentos para 
auxiliar o processo (cartão de ponto, holerites, carta de demissão, telegrama, 
documentos pessoais e atestados médicos. 

Nunca fui preposta ou testemunha, mas se caso algum dia seja convidada a participar 
analisaria a situação, e só aceitaria se fosse para agir com ética, principalmente a 
verdade. 

 

RELATO de LAÍS 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia como agir, pois num determinado processo trabalhista, não saberia que 
falar só perguntas que me caber responder. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

O preposto em audiência representa a empresa por meio de um empregado da área 
de recursos humanos e na falta deste, um empregado que tenha conhecimento dos 
fatos envolvidos ou dono da empresa. Pois para a participação do processo é 
imprecindível que a empresa conheça dos fatos que esta pedindo pelo reclamante e 
principalmente do que esta alegado em defesa, e no acompanhamento de 
testemunhas, comprovante de documentos alegando defesa e sempre em audiência 
com a verdade, mas podendo alegar ou demitir. 

Testemunha no decorrer da audiência sempre falar com a verdade e tomar cuidado 
com as divergências de informações que pode ser considerado falso testemunha e 
crime (presa). 

No caso a testemunha tenha amizade virtual com a reclamante não configura amizade 
na realidade, e sempre com documento para a identificação da mesma, porém poderá 
se caracterizar como indigente. 

 

RELATO de FERNANDO 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não tenho conhecimento necessário a respeito. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

No caso de uma eventual participação de um processo trabalhista em partes saberia 
como agir, mais claro com algumas dúvidas. 

Tive um pré-conhecimento do assunto em aulas, realizando atividades como, 
providenciar provas “cartão de pontos, atestado médico, lerite ...” Passando também 
em uma simulação de uma auditoria de processo trabalhista. Pois se me encontrasse 
nesta situação estudaria o caso para saber-lhe dar com semelhante situação posta. 

Enfim diante destas condições tentaria manter a calma diante de uma audiência e 
ficaria mais preparado possível diante dos conhecimentos que tenha, acho que por ter 
essa pequena experiência e conhecimento de uma situação de auditoria. 

 

RELATO de BIANCA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia mas espero que no final do curso eu tenha uma noção. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Eu não saberia como agir em uma audiência trabalhista, pois nas duas organizações 
que trabalhei, atuava com foco em benefícios não tendo nenhum contato com as 
tarefas da área de relações trabalhistas. 

Para mim foi uma experiência incrível, pois pude ter conhecimento e participar de uma 
audiência trabalhista fazendo com que agregasse profissionalmente. 

Com a simulação pude perceber as indagações que podem ser feitas, as provas a 
serem apresentadas e as ações a serem tomadas. 

Acredito que além da experiência profissional, adquiri um conhecimento aprofundado 
sobre o assunto e garanti confiança pois agora vou saber como agir e as atitudes a 
serem tomadas, caso precise comparecer em uma audiência trabalhista. 

As instruções e observações da juíza foi muito importante para finalizar a audiência e 
concretizar as falhas que tiveram durante o processo trabalhista. Além disso a juíza 
informou todas as documentações que serão necessárias. 

 

RELATO de MARIANA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia, pois nunca tive essa experiência. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

Após participar desse projeto, tenho uma noção de como agir em um processo 
trabalhista. 

No caso da reclamada (preposto), estudaria o controle de funcionários e suas funções, 
dento da empresa. E os horários, funções, contrato do funcionário reclamante, 
sabendo como esse funcionário foi admitido. 

Também levantaria perguntas em relação ao funcionário reclamante para o processo. 

Para participar do processo trabalhista, levaria comigo duas advogadas e três 
testemunhas. 

Já no caso do reclamante, levantaria as informações necessárias para a queixa, 
providenciaria todos os documentos para o processo. 

Para participar do processo trabalhista, levaria comigo duas advogadas e três 
testemunhas. 

E no caso da testemunha, levantaria as histórias do funcionário reclamante com a 
empresa e os documentos que o reclamante assinou, ex: cartão de ponto. Para passar 
as informações mais (incompreensível) ao juiz. 

Levaria o documento RG e CTPS, talvez um holerite, para apresentar ao juiz. 

Testemunharia sem mentiras, pois sei que poderia ser punido por isso. 

 

RELATO de RAFAELA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Eu aceitaria, porém seria sincera ao dizer que não domino nada referente ao assunto, 
mas estou a disposição para aprender. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Como profissional de Recursos Humanos, estaria sim preparada independentemente 
de qual fosse minha responsabilidade no processo, deverei comparecer de bom grado 
e estar a par da acusação e de quais partes estarão envolvidas, além de minha 
organização (reclamada). 

Acompanhar o levantamento de documentos e se caso ficasse responsável por esta 
parte, me atentar a veracidade dos mesmos, deixando-os em ordem sempre que 
necessário protocolados para facilitar a coletas os dados solicitados. 

Como testemunha, terei ciência que a CLT me deixa imune de sofrer descontos por 
faltas, seja para comparecer para depor pela própria organização ou em terceiros. 
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Se fosse designada para preposto, deverei portar uma carta de preposição que me 
credenciará a comparecer e responder no lugar do empregador. 

Em ambos os casos deverei argumentar somente fatos verídicos. 

 

RELATO de CAROLINA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia como agir e ficaria perdida no processo. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Acredito que sim devido ao longo do semestre ter participado da elaboração dos 
documentos de defesa da empresa, além de aprender sobre a documentação 
necessária para provar os fatos. 

No caso de ter que participar do processo solicitaria todas as informações para 
analisar os acontecimentos e gerar uma defesa que possa ajudar as partes. Para fazer 
as provas vou utilizar os conhecimentos nas leis trabalhistas, folha de pagamento, 
cartão de ponto, etc. 

Na audiência é só manter a calma, ouvir as partes e colocar os seus pontos e aguardar 
a determinação do juiz favorável. 

Na audiência simulada o juiz não analisa somente as provas das partes, mais as 
testemunhas e a defesa. 

Não ficaria constrangida com o convite do meu chefe já que acredito que o RH vem 
não para ficar em um dos lados mais para que tanto os deveres quanto as obrigações 
previstas na CLT sejam exercidas na empresa pelo empregador e pelo empregado. 

 

RELATO de MARIA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

No momento não, mas depois de concluir o semestre com essa matéria acho que sim. 
Quando se estuda algo sobre fica mais facil. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, se meu chefe me chama-se para participar de uma audiencia, da empresa, eu 
teria algumas noções basicas de como me portar em uma audiencia, pois atravez das 
aulas em sala pude adquirir conhecimento de como um processo é elaborado, atravéz 
de testemunhas, provas, e relatos, pois é atravéz das provas traz o convencimento 
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para o juiz, um processo com provas é um processo vitorioso e após o demonstrativo 
das provas, é esperar o julgamento do juiz. 

No teatro, vendo, deu para ter base de como uma audiencia funciona, pois ambas as 
partes reclamante e reclamado, alegam estarem certos, com base nas provas 
apresentadas. ao comecar a audiencia, fiquei apavorada por ver que a empresa dito 
reclamado não aceita acordo e o reclamante afirma ter trabalhado além de sua jornada 
de trabalho e que se desligou da empresa pois estava doente; já na parte da emrpesa 
(reclamado) afirma que não mandou por justa causa a Letícia ex funcionária, mandou 
embora pois não cumpria seu serviço correto, não comparecendo aos cursos que a 
empresa dava. 

Aprendi algumas normas, em situações vivenciadas como esta. 

No final, teve um feedback, e eu fiquei do lado da empresa, pois atravez das provas a 
empresa provou que as testemunhas eram fracas, e o vínculo procedente. 

Só que o reclamante ganhou por ter comprovado vinculo, e que fez horas extras e nao 
recebeu, pelas provas o reclamante mostrou que tudo o que foi dito, o juiz considerou 
verdade, comprovado pelas provas. 

 

RELATO de LÚCIA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

No momento não saberia como agir porque não entendo muito sobre os direitos, mais 
se for no decorrer do semestre e estando por dentro de tudo saberei como agir. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, aceitaria participar do processo trabalhista tendo base das aulas dadas em sala 
no curso de Recursos Humanos. 

É importante estudar ambas partes para saber o que será melhor para a empresa e o 
empregado, estudaria o meu caso em casa lendo todos os artigos que referem-se ao 
caso semelhante ao meu. 

O correto é sempre chegar com antecedência do horário da audiência marcada, falaria 
somente a verdade para não causar falso testemunho, anotaria tudo que achasse 
necessário para questionar com o advogado ou no momento da audiência, desta 
forma propor um acordo entre as ambas partes. 
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RELATO de ÉRICA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Sim, desde que eu possa ter acesso ao resumo do processo para saber argumentar 
diante de algum questionamento. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim. Além do conhecimento teórico que tivemos em sala de aula, pude vivenciar estas 
situações na prática em meu ambiente de trabalho. 

Atuar como preposto não é um desafio complexo, afinal na maioria das vezes o juiz 
não solicita nenhuma informação do preposto, sendo uma breve atuação. 

A testemunha possui um papel extremamente importante e no que se refere as 
informações que serão apresentadas no momento da audiência, a ética e o 
compromisso com a veracidade dos fatos são fundamentais para evitar qualquer tipo 
de constrangimento com o juiz. 

Levantar a documentação pode distinguir de processo para processo, afinal cada caso 
possui uma particularidade. O levantamento da documentação feito em sala de aula 
para o trabalho, foi essencial para nos proporcionar uma experiência prática. 

Ao longo das aulas na temática Relações Trabalhistas foi possível adquirir 
conhecimentos principalmente sobre contrato de trabalho e suas formas, a 
importância de conhecer as normas e a legislação a fim de evitar problemas com 
processos trabalhistas, por exemplo. 

O simulado da audiência foi muito importante para nos trazer uma visão critica sobre 
processos trabalhistas e a forma como o mesmo é conduzido. 

Em nossa profissão iremos vivenciar situações semelhantes com as que foram 
apresentadas em sala e na audiência, postura, conhecimento dos fatos e ética são 
características fundamentais para obter sucesso em um processo trabalhista. 

 

RELATO de CARMEM 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não imagino como funciona, nunca participei e não conheço pessoas que ja 
participaram. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, pois além das aulas teóricas, tive aulas práticas referente as leis trabalhistas e 
sobre a preparação e levantamento de documentos para um caso de processo 
trabalhista. 
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As aulas praticas em sala de aula conseguiu ampliar a visão em relação a organização 
dos documentos, a importância da exatidão, confiabilidade das provas e transparência 
com o trabalho entre a organização e colaborador. 

Também me passou mais segurança para tratar desse assunto com mais qualidade e 
atenção ao fazer o levantamento dos documentos, pois a influência é muito grande 
para o processo gerar grandes perdas à organização. 

 

RELATO de BRUNA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Talvez pudesse contribuir com documentação, pois é algo que eu realizo no meu 
trabalho, fazendo apontamento sobre o que funcionário trouxe a empresa. Mas, tenho 
diversas dúvidas que acredito serem esclarecidas no semestre. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, as aulas realizadas nesse semestre trouxeram conteúdos relacionados ao 
cotidiano das obrigações trabalhistas que devem ser respeitadas e checadas quando 
houver um processo trabalhista. A atividade proposta de práticas jurídicas possibilitou 
o conhecimento maior sobre as etapas e também de forma presencial. 

Conforme solicitada as documentações para o desenvolvimento da atividade, foi 
orientado como deveriam ser as posições quanto ao preposto e às testemunhas, para 
que possa argumentar segundo as preposições contidas em defesa da empresa, após 
ser constatada o processo para levantamento das provas, assim documentando todo 
o tempo trabalhado da questão apresentada, como por exemplo, contratos, cartão de 
ponto, holerites e demais documentações elaboradas para a simulação da audiência. 

No momento da simulação mostrou-se com clareza a situação toda, o procedimento 
que realmente acontece na audiência, como são ouvidas e questionadas todas a 
alegações para que se chega em uma sentença. 

A atividade foi uma experiência única para agregar ao curso de ambas as partes que 
participaram para a vivência na vida real. 

 

RELATO de VANESSA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não, pois não estou prepara para encarar de primeira e não saberia o que dizer sem 
ter nenhum conhecimento anterior. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, nas aulas e atividades em sala, diversos aspectos na área de direito trabalhista 
e entre outros, veio ampliar meu conhecimento nessa área possibilitando o 
entendimento e comprometimento de novos aspectos das leis trabalhistas, o que 
possibilita de auxiliar a empresa que trabalho todos os modos perante as leis e, assim 
sempre buscando novos conhecimentos na área bem como estar sempre apoiando a 
mesma. 

 

RELATO de SIMONE 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não, mesmo conhecendo um pouco acredito de não me sairia como o esperado. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Acredito que sim, como testemunha e preposto pois conheço a rotina da empresa, a 
rotina dos funcionários os turnos de horários e intervalos e ertc..., sei tambem que 
devo me informar e ser orientada sobre o processo trabalhista e assim ter ciencia do 
que a outra parte estará reivindicando. 

E para documentar o processo realizaria uma ATA onde descreveria todos os 
acontecimentos em ordem e com coerência, do inicio do processo até a decisão final 
do julgamento. 

Tendo ciencia de que nunca deve deixar de ir a audiência marcado, não chegar 
atrasado. Nunca afirmar que desconhece o assunto e nãos confessar a favor da outra 
parte e as respostas devem ser claras. 

 

RELATO de PATRÍCIA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia como agir. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, com base no que aprendemos nas aulas de leis trabalhistas, saberia agir como 
testemunha, estudaria o caso de ante-mão, para ficar a par do assunto, aguardaria 
instruções dos advogados, quando estivesse perto da audiência, solicitaria uma copia 
da minuta, durante todo tempo antes do processo, acompanharia passo a passo. 

Com base na audiencia que hoje presenciamos tambem é possivel, ter uma noção 
mais real de como se comportar, e de que forma eu e meu chefe teriamos que nos 
preparar para ter sucesso diante do processo. 
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RELATO de NÁDIA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia, teria que ser instruida. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, pois de acordo com as aulas que tivemos no decorrer do semestre, foram 
lecionadas, leis trabalhistas, direito processual, entre outros. No qual tive 
entendimento e conhecimento em processos trabalhistas ocorridos, que serviram 
como exemplo de como argumentar dentro da lei, e reunir provas, ou seja, 
documentos para o processo; além das aulas tivemos na prática, uma atividade onde 
se criou a situação que a classe se dividiu em empresa e funcionário, onde o 
funcionário pôs a empresa em protesto por direitos na qual ela diz não tem recebido. 
Com esse processo da atividade, trabalhei como empresa, onde nosso grupo elaborou 
os documentos para o processo. Diante dessa prática de vivência que agregou muito 
para mim e juntamente com todo o conteúdo das aulas que foram lecionadas e 
passadas com grande êxito, me fez estar apta a participar de um processo trabalhista. 

 

RELATO de NICOLE 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

No momento não. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, pois visto em aula e também através da atividade que nos foi proposta, fiquei 
para documentar  o processo, pois participei do processo do recolhimento da 
documentação da parte da reclamante Letícia, como documentos pessoais, cartões 
de pontos, recibos de pagamentos, telegrama informando a empresa do seu 
afastamento, atestado médico, laudo, declaração de hipossuficiência, procuração, 
carta da empresa informando a justa causa, e-mail com o aviso de recebimento e 
leitura (enviado do atestado para a empresa) e e-mails fora do horário de expediente 
demonstrando as horas extras. 

Então, com isso eu saberia como agir nessa questão do recolhimento da 
documentação, pois como citei fiz com o meu grupo essa parte para auxiliar a 
reclamante para juntar todas as provas necessárias para serem apresentadas hoje 
nessa audiência. 

Minha participação nesse processo me deu condições de caso, num futuro eu precise 
participar de algum processo parecido eu tenho condições de colaborar e tenho 
ciência de como proceder. 
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RELATO de MARINA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Pelo conhecimento que possuo hoje sobre processo trabalhista, eu não saberia agir 
diante desta situação. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Após participar deste projeto, e com as matérias no decorrer do semestre eu saberia 
agir diante desta situação, pois a realização do processo de audiência, fez com que 
abrangesse meus conhecimentos nessa área. 

Contudo seria interessante participar do processo trabalhista como preposto, pois 
exerce um papel muito importante neste processo, tendo conhecimento dos fatos que 
são discutidos e realizam o levantamento dos documentos que são necessários 
apresentar para a comprovação da defesa feita pela empresa e tudo que o preposto 
declarar pode comprometer e responsabilizar a empresa. 

 

RELATO de ANA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Ficaria insegura em participar. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, hoje me sinto mais confiante em participar de uma audiência como preposto ou 
como testemunha, hoje sei e entendo como se comportar em uma audiência. 

Através das aulas hoje trabalho no RH, tenho todo cuidado referente à documentação 
necessária para uma eventual audiência contra a empresa. 

Em aulas, aprendi que o preposto pode omitir algumas informações. Sendo que a 
testemunha que será levada à audiência jamais e nem sequer pensa em mentir e nem 
omitir informações. 

Por conhecer hoje como funciona uma audiência, todas as documentações como folha 
de ponto, holerites, contrato de trabalho dentro das leis da CLT, assinada pelo 
funcionário e pelo responsável da empresa e tudo registrado ou por e-mail, carta 
registrada. 
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RELATO de BRENO 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Se eu mim sentir competênte no momento eu aceito. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Como gestor de RH, sim. 

Reagiria com tranquilidade e coerência endependendo da parte escolhida pelo meu 
chefi, seja como preposto, buscaria desenvolver o processo com as habilidades e 
competências adquiridas no curso e no dia a dia, na (inteligível) de trabalho. 

Como testemunha em primeiro lugar, busco a etíca, transparência e neutralidade, pois 
contra fatos não a argumento. 

Já para documentar o processo, levantar as provas dentro dos tramites legais e tempo 
previsto no decorrer do processo. 

 

RELATO de MIRELLA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não conheço o tema ainda, mas iria numa boa se houvesse uma 
explicação/treinamento prévio. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Acredito que saberia sim, pois depois do trabalho produzido e estudos realizados no 
decorrer do semestre, adquirimos conhecimentos em diferentes leis aplicadas no 
âmbito trabalhista, desde o simples ato de ler e interpretar uma lei, até a parte de 
introduzi-las no dia a dia da empresa. 

O processo de elaboração da documentação proposta para o andamento do processo, 
nos permitiu entender como preparar os documentos, assim como compreender como 
funciona o andamento de um processo trabalhista, desde a manifestação do 
reclamante, até a sentença estabelecida pelo juiz. 

A simulação da audiência fez-me compreender a importância da seleção dos 
documentos, do conhecimento das leis trabalhistas, do acúmulo do maior número 
possível de provas, sempre pensando nas possíveis provas que podem ser 
levantadas pela outra parte. 

Na audiência, pude entender a importância da negociação na prática, que ficou claro 
na simulação, que faltou na parte reclamada. Era perceptível que havia um grande 
risco da reclamante vencer por causa do que foi declarado pelas testemunhas, e 
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nesse contexto, a negociação seria fundamental para tentar amenizar prejuízos à 
empresa. 

A audiência pode unificar grande parte do conteúdo que estudamos no semestre e 
pode clarear muito sobre a aplicação deste conteúdo na prática. Com isso, acredito 
que concluo mais um semestre com o conhecimento necessário para participar de um 
processo trabalhista, como preposto, testemunha e até mesmo documentar o 
processo. 

 

RELATO de JÚLIA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Saberia agir diante de um processo trabalhista, pois eu estudaria o caso e faria um 
levantamento das informações que seriam abordadas na audiência. 

Foi possível analisar na audiência apresentada que os representantes tanto da 
empresa quanto da reclamada não estavam preparados para participar da mesma e 
não tinham informações suficientes para serem apresentadas. 

Sendo assim a funcionária reclamante ganhou causa, pois os próprios representantes 
da empresa entraram em contradição e afirmaram que a reclamante possuía um 
vínculo com a empresa. 

 

RELATO de ROSA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

No momento não. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Ao observar a simulação de audiência percebo a importância de obter informações 
cabíveis e coerente de acordo com as instruções do advogado com antecedência, 
pois sem essas orientações dificultará totalmente o procedimento, assim não atingindo 
o objetivo. 

Porém, de acordo com o desenvolvimentos da audiência, tive algumas inseguranças 
para participar de um processo trabalhista, nesse caso teria mais facilidade como 
testemunha, testificando os acontecimentos vivenciados na organização. 
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Mas espero estar mais envolvida, buscando maiores conhecimentos do que foi 
transmitido em aulas, pois sei que fazem parte do RH, e tenho que estar atualizada 
sobre o assunto e as práticas nesse processo. 

 

RELATO de ROBERTA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

No momento eu não saberia como agir. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, só de ver como funciona uma audiência e como se comportar e como preparar a 
documentação eu me sinto segura, porém gostaria de assistir outras para me sentir 
mais segura e ver outras situações. Gostei muito da experiência de elaborar os 
documentos e as provas, como a montagem de espelho de ponto, holerite, cartão de 
ponto, documentação do reclamante. 

Quando começamos as aulas de direito, eu não imaginava que iríamos passar por 
essa experiência, eu fico alegre até com todas as situações que aprendemos em aula, 
e todos os debates, que na minha opinião foi ótima, pois como as discussões e vídeos 
em aula e com a experiência da audiência, eu me sinto segura e com argumentos, 
tudo em aula foi muito importante para todo o trabalho feito. 

 

RELATO de ROSELI 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não possuo conhecimento necessário para participar. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Inicialmente tomaria posição sobre o processo e estudaria o caso, após o 
desenvolvimento dos argumentos a serem analisados em audiência. 

Daria continuidade ao estudo juntamente com meu chefe para apurar os detalhes de 
possíveis declinações de provas contrárias à defesa. 

No processo de estudo seja como preposto, testemunha ou para documentar o 
processo, uma vez que solicitado pelo meu chefe seria de extrema importância tratar 
da situação com muita cautela e precisão para responder todas as questões cabíveis 
à causa. 
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RELATO de FERNANDA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Recentemente participei como testemunha da empresa, falei apenas (respondi) o que 
a juíza me perguntou com objetividade, afim de esclarecer os fatos. Antes da sessão 
fui orientada pelo advogado da empresa, explicando como seria e como deveria 
testemunhar. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, porque através das aulas adquiri conhecimentos sobre leis, vivenciei 
levantamento de provas para defesa no processo trabalhista e hoje estou vivenciando 
uma audiência que trará mais conhecimentos e proporcionará experiência. 

Para participar de tal evento, devemos ter conhecimento no processo quais são os 
pleitos do reclamante, quais os argumentos de defesa, provas, isso de acordo com o 
processo, estas (provas) são primordiais para o ganho de um processo, por isso, 
devem ser muito bem produzidas e verdadeiras, a fim de serem aceitos e 
comprobatórios para defesa ou contestação com a qualidade necessária. 

 

RELATO de KÁTIA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não, pois me falta conhecimento. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim. Desde que eu tivesse informações necessárias para saber como agir 
corretamente. 

Acredito que sem informações não teria como participar, seja sendo preposto, 
testemunha ou documentar o processo. 

Porém, se houvesse um preparo com as informações sim participaria sem problema 
algum. Eu gostaria de participar como testemunha, pois acredito que não há um 
preparo grande assim como há no preposto. Mesmo sabendo que qualquer coisa que 
eu falasse poderia me prejudicar ou prejudicar a parte que eu estaria como 
testemunha. Mas como eu disse se houvesse um preparo não prejudicaria acredito. 

 

RELATO de ROSANA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Sinceramente, nesse momento não saberia agir em nenhuma das partes. 



118 
 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Diante dos conceitos apresentados e das aulas assistidas, sim eu seria capaz de 
participar de uma audiência trabalhista. 

Como preposto, testemunha ou para documentar o processo é necessário atenção 
para conseguir colher corretamente os documentos pensando (no caso do preposto) 
que comprovam ou não as alegações do reclamante. 

Como testemunha tomaria conhecimento de todos os fatos ocorridos. 

Como documentária do processo colheria o maior volume possível pensando e 
levando em consideração tudo que possa ser provado ou não diante da reclamação 
para não correr o risco de chegarmos a audiência se a documentação necessária. 

 

RELATO de LUIZA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Sim, verificaria se poderia ser prejudicado e se sim, falaria a verdade de não querer 
participar, pelos exemplos que já vi de outras pessoas se ferrarem por nada. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, pois com todas as informações coletadas desde o começo do semestre até hoje 
teria condições de dar todo o suporte aos advogados quando fosse necessário 
fornecer o material e as provas da área de Recursos Humanos, assim como controle 
de pontos, controle de entrada e saída, notas fiscais, contrato de trabalho, holerite, 
etc. 

Assim como fizemos no decorrer das aulas de legislação, direito trabalhista, contrato 
de trabalho e muito mais, tive um aparato melhor dos temas que muitas vezes são 
apresentados em uma audiência trabalhista, onde pude fazer parte de uma audiência 
(fictícia) de um processo trabalhista, realizado pela Metodista, para nos ajudar a 
entender melhor esse mundo jurídico e como visto em sala de aula vi que a primazia 
da realidade é muito usada junto com a primazia da imediação. 

 

RELATO de ANTONIO 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Primeiro saber, ler o processo e entender o que esta sendo reclamado. Com base 
nisso levantar toda a documentação para ser anexa. 

Nunca atuei efetivamente como empresa, preposto, mas já assisti a audiencia 
trabalhista. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, com todas as temáticas levantadas em sala, em relação a negociação, práticas 
jurídicas e funcionamento do judiciário, facilitaram ainda mais o entendimento sobre 
os procedimentos a serem tomados em cada caso específico. 

Levando em conta também que já assisti a algumas audiências e já participei do 
levantamento de documentação, por atuar na área de RH, isto contribuiu para que 
juntamente com as aulas e materiais o empreendimento sobre o assunto se tornou 
amplo esclarecendo dúvidas que existiam por desconhecer teoricamente certos 
procedimentos que desconhecia. 

Alguns pontos da audiência simulada e termos utilizados eu desconhecia a forma 
devidamente explicado pela juíza algo que levarei para próximas audiências que 
participarei. 

 

RELATO de JUSSARA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Acho que precisaria me preparar antes, porém, acho que conseguiria participar, além 
do que seria uma ótima esperiencia. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, pois a partir das experiências vividas em sala de aula e instruções dos 
professores é sabido que o Recursos Humanos deve se apropriar do caso e estudar 
a situação, vislumbrando os dois lados. Porém deve ter ciência de qual será o seu 
papel no processo. 

Isso se dá diante da experiência vivida durante a faculdade, o qual houve um processo 
trabalhista, em que a turma se dividiu em dois grupos onde um representaria o 
reclamante e o outro o reclamado. Estive participando no grupo do reclamante, que 
desenvolveu as provas mediante a solicitação do processo. 

Foram produzidos documentos como folha de pagamento, recibos de pagamento, 
telegrama enviado do empregador referente ao período de afastamento. A experiência 
contava ainda com uma audiência onde se finalizaria o processo que a reclamante 
alegava indevida a dispensa por justa causa. 

O processo serviu a turma de Recursos Humanos para saber qual era a importância 
dos papéis de cada um, principalmente o papel do Recursos Humanos no resultado 
do processo. 
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RELATO de ALESSANDRA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

No momento, não. Mas depois desse semestre, acredito que sim. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Diante das matérias estudadas, nesta situação eu juntaria o máximo de provas e 
argumentos para defender a empresa. Para que, caso fosse chamada para fazer 
algum depoimento ou testemunhar, não fizesse com que a empresa perdesse o 
processo ou conseguir um acordo com o reclamante. 

Então, saberia sim como agir, caso fosse chamada para participar de um processo 
trabalhista. 

 

RELATO de ELAINE 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não, pois ainda não tenho conhecimento sobre este assunto. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Saberia desde que tivesse as informações corretas em mãos. Em relação a 
testemunha: colheria as provas corretas em prol da empresa, visando mostrar a 
qualidade e o compromisso com cada funcionário que a mesma obtém, em 
documentar processos: teria cautela em relatar os acontecimentos no tribunal e 
captaria mais informações que mostrem provas/relatos ocorridos a favor da empresa. 

 

RELATO de KAREN 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Em relação aos procedimentos a serem tomados, não saberia. Aguardaria instruções 
do setor jurídico. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

A partir das temáticas trabalhadas em sala de aula a reação seria mais tranquila 
devido aos conhecimentos obtidos no decorrer do semestre. O fato de estar preparado 
para uma solicitação deste tipo, seria fundamental, iniciando-se o preparo sempre na 
contratação em relação aos arquivamentos de documentos de cada colaborador. 

Sabemos que em uma organização cada um possui um perfil preferencial, mas que 
apesar disto, cada departamento deve trabalhar em conjunto, no quesito de 
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arquivamento de documentos como disciplina entre todos para que em determinada 
situação em relação a um processo trabalhista, a parte no qual esta sendo processada 
possa estar totalmente preparada. 

Entretanto neste processo, seja como preposto ou testemunha a reação seria positiva, 
haja vista que particularmente seria trabalhado todos as provas de forma verdadeira 
para que não ocorresse nenhuma divergencia diante do juiz e tambem até o final de 
todo o processo. 

 

RELATO de GIOVANA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

No momento acredito que não, mas precisamos estar preparados para tudo e 
aprendendo com tudo. Seria uma experiência nova e interessante. Eu toparia, mas 
não saberia como agir. Iria com calma e antes pesquisar sobre. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Se meu chefe chamasse para participar de um processo trabalhista eu saberia como 
agir apesar de me sentir numa situação desagradável, principalmente quando já 
trabalhamos com a pessoa que processou a empresa. O fato de ter obtido 
conhecimento na faculdade de Recursos Humanos agregou muito valor ajudando a 
entender como “funciona” uma audiência e isso me tranquilizaria mais. 

É importante em primeiro lugar estudar o processo seja em qualquer posição que for 
depor (como preposto, testemunha ou para documentar o processo). Após o estudo 
do processo é necessário realizar o levantamento dos fatos através das provas. 

Na minha opinião é importante também pensar na possibilidade de fazer um acordo e 
tentar decidir amigavelmente e caberá ao reclamante aceitar ou não. 

Importante também é ter certeza no que for falar quando for depor na audiência sendo 
sempre verdadeira. 

 

RELATO de DENISE 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não, pois não tenho conhecimento sobre o assunto. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

De acordo com o que foi estudado em aulas e na audiência realizada, agiria da 
seguinte forma: 
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Inicialmente reuniria as provas como cartão de ponto, email, CTPS, holerites, 
estudaria o caso, reuniria todas as provas e testemunhas possíveis, para apresentar 
a um advogado para que fosse possível iniciar um processo trabalhista. 

Como preposto eu tentaria chegar a um acordo favorável a empresa, verificando suas 
alegações e sugerindo uma proposta para que a situação seja resolvida da melhor 
forma possível para a empresa, o preposto deveria conhecer os fatos envolvidos na 
ação e deverá sempre estar a favor da empresa e não do funcionário. 

Tanto quanto testemunha ou preposto se fosse solicitada pela empresa o meu 
comparecimento, eu iria estudar o caso e representar da melhor forma possível, 
cumprindo as exigências jurídicas. 

 

RELATO de CILENE 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Atualmente trabalho no RH então quando há algum processo trabalhista eu separo 
toda a documentação necessária juntamente com o suporte do jurídico da empresa. 
Minha chefe sempre foi preposta mas se houvesse a possibilidade de eu ser, não vejo 
problema algum. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, porque eu estudaria o caso. Como preposta, para representar a empresa, eu 
colocaria todos os fatos que realmente aconteceram para defender a empresa. No 
caso da audiência, a empresa deveria fazer uma proposta de acordo para a 
reclamante, pois como ela alega que trabalhou sem registro, ela poderia ganhar a 
causa. 

A testemunha deve ser empregada da empresa primeiramente e eu colheria todas as 
informações necessárias e saber o que realmente alega. 

Para documentar o processo, os principais documentos que separaria seria cartão de 
ponto (para comprovar vínculo), holerites (pagamentos efetuados) comprovação de 
trabalho (e-mail, visitas) etc. 

A audiência no geral, foi produtiva, mas as provas poderiam ter sido mais esclarecidas 
conforme estava descrito na inicial e aprendido. 

 

RELATO de DANIELA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia, não tenho conhecimento necessario para participar ainda. 
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APÓS A AUDIÊNCIA 

No caso do preposto eu agiria primeiramente conhecendo os fatos, sabendo o que se 
trata, o que esta sendo pedido pelo reclamante e principalmente o que esta sendo 
alegado pela defesa, para que o meu depoimento não seja contrario as alegações, 
faria um depoimento com respostas diretas, e sem demonstrar insegurança, pelo que 
estou vivenciando na audiência vi que isso pode levar o juiz a deduzir que a verdade 
dos fatos não é aquela declarada pelo preposto ou declarada em contestação. 

Portanto acho que tenho que estar preparado para audiência, analisar os pontos 
relevantes com o advogado e ter conciencia de minha importancia e responsabilidade. 

 

RELATO de CLARA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia agir e não tenho nenhuma noção, pois nunca passei por nenhuma 
situação parecida, precisaria de um auxilio e de uma orientação por ser uma situação 
de extrema importancia. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

De acordo com o estudado em sala de aula á princípio é necessário afir com calma e 
bastante tranquilidade, estudar os outros do processo, todos os documentos e ler os 
artigos da CLT que se refere ao processo para estar preparado para perguntas e 
questionamentos, seguir todas as instruções do juiz no momento da audiencia. 

Estipular valores, fazer calculo para um acordo ou uma contra proposta. 

Fazer o levantamento do maior numero de documentos em relação ao trabalho como: 
aviso prévio, holerite, ferias, carteira de trabalho, contrato, recibo e advertencias. Não 
fazer falso testemunho pois é crime e pode ter punições severas até como prisão. 

 

RELATO de TATIANA 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Sim, iria numa boa independentemente do que fosse acontecer. Até porque gosto 
dessa parte do RH. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Sim, já participei uma vez como preposto na mesma época em que estávamos 
participando do processo trabalhista. Portanto, o que aprendi em aula e em prática 
(no processo) me ajudaram bastante, principalmente na documentação com o RH 
coletando informações para a defesa. Então sim, participaria. 
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RELATO de MONIQUE 

ANTES DA AUDIÊNCIA 

Não saberia agir pois tenho uma noção muito básica para participar de um processo 
desse. 

APÓS A AUDIÊNCIA 

Eu não saberia como agir em uma audiência trabalhista, pela forma de agir e falar. 

De acordo com o que foi aprendido em sala de aula e abordado na audiência, pude 
ver que para participar de qualquer tipo de processo a pessoa tem que esta preparada 
e comprometida em falar somente a verdade e saber o que falar, verificar toda as 
documentações do processo para que na hora da audiência tenha argumentação. 
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APÊNDICE 
 

QUESTÕES APLICADAS 
 
Nome: 
__________________________________________________Turma____________ 
 

 

1) Quais são as suas expectativas para este tema, Legislação Trabalhista? 

 

 

 

 

2) Pense sobre alguns desafios que você poderá encontrar ao longo do 

semestre. 

 

 

 

 

3) Na sua percepção, teoria e prática são independentes ou se complementam? 

 

 

 

 

4) Você saberia como agir se fosse chamado pelo seu chefe para participar de 

um processo trabalhista, seja como preposto, testemunha ou para documentar 

o processo? 

 

 

 

          Obrigado!  
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Nome:_________________________________Matrícula___________Turma: (   ) 1 

             (   ) 2 

A partir das aulas no decorrer deste semestre, pense na seguinte situação: você 

saberia como agir se fosse chamado pelo seu chefe para participar de um processo 

trabalhista, seja como preposto, testemunha ou para documentar o processo? Por 

quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obrigado! 
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TERMOS E DECLARAÇÕES 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 

Programa de Pós Graduação em Educação 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu Gustavo Cotomacci, RG nº 24881791-7, mestrando do Programa de Pós 
Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação 
do Prof. Dr. Marcelo Furlin, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada 
“Estranho-s no ninho: ensino jurídico e formação docente”, que tem por objetivo uma 
investigação acerca do papel do professor do curso de Direito, ante a linguagem e 
mecanismo a serem adotados junto aos alunos de cursos não jurídicos, através de 
metodologia qualitativa, em que serão aplicadas perguntas semiabertas aos 
voluntários adultos interessados em documentar suas respostas.  

Para tanto, encareço que se tome ciência dos esclarecimentos abaixo:  

 

ESCLARECIMENTOS: 

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 
identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;  

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes;  

3)  A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por 
se tratar de aplicação de perguntas 

 

São Bernardo do Campo, ___ de ____________ de 2016.  

__________________________________ 

Gustavo Cotomacci 
Pesquisador Responsável 
Mestrando UMESP  
 
 
 
Consentimento do(a) colaborador(a): 

___________________________________  
Nome completo 
___________________________________  
Assinatura  
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR 

Eu, Gustavo Cotomacci, pesquisador responsável pela pesquisa intitulada “Estranho-

s no ninho: Ensino jurídico e formação docente”, declaro que:  

 

- assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das 

informações que serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da 

pesquisa;  

- os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho 

serão utilizados para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa;  

- os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob 

minha responsabilidade; - os resultados da pesquisa serão tornados públicos 

em periódicos científicos e/ou em encontros, quer sejam favoráveis ou não, 

respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos sujeitos da 

pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à divulgação; - o Programa 

de Pós-Graduação em Educação - UMESP será comunicado da suspensão 

ou do encerramento da pesquisa, por meio de relatório apresentado 

anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa;  

- assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber 

algum risco ou dano, consequente à mesma, a qualquer um dos sujeitos 

participantes, que não tenha sido previsto no termo de consentimento.  

 

São Bernardo do Campo, __ de _________ de 2017.  

 

______________________________  

Gustavo Cotomacci 

RG nº: 24881791-7; CPF: 257.442.868-45.  
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP 

Programa de Pós Graduação em Educação 

 

PARECER DE ÉTICA NA PESQUISA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

 

Nome do pesquisador: Gustavo Cotomacci 

Nome do orientador: Prof. Dr. Marcelo Furlin 

Projeto: Estranho-s no ninho: Ensino jurídico e formação docente 

Instituição envolvida na realização do projeto: Universidade Metodista de São Paulo. 

  

Parecerista: _____________________________________________  

 

Parecer: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

São Bernardo do Campo, ___ de ___________ de 2016. 

Assinatura do Parecerista: ______________________ 


