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SUMÁRIO: Introdução; 1 As diretrizes curriculares estabelecidas para unificação e 

organização do ensino jurídico; 2 A Pedagogia Ontopsicológica promotora de um novo ensino 

jurídico; 3 Aplicação da Pedagogia Ontopsicológica no ensino jurídico – análise de caso; 3.1 

Análise quantitativa do questionário aplicado aos alunos; 3.2 Análise qualitativa da entrevista 

realizada com os docentes; Considerações Finais; Referências; Apêndices. 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por escopo a apuração das contribuições que a Pedagogia 

Ontopsicológica pode trazer ao ensino jurídico, com base na visão de alunos e professores da 

Instituição de Ensino Antonio Meneghetti Faculdade. O objetivo dessa pesquisa foi realizar 

uma análise de como desenvolver uma estratégia de ensino jurídico que envolva intensamente 

professores e alunos e que possibilite a capacitação de desenvolvimento das potencialidades e 

habilidades do professor, de maneira a buscar o melhor do aprendizado e ao mesmo tempo 

fomentar o progresso do aluno, atendendo, nesse âmbito, as normas reguladas pela Resolução 

CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018. Com base nisso, a pesquisa buscou responder ao 

seguinte questionamento: como a Pedagogia Ontopsicológica pode colaborar com o processo 

de ensino e aprendizagem no curso de direito? Para responder a essa indagação, o trabalho foi 

desenvolvido por meio do método de pesquisa monográfico, com o recorte que parte da análise 

do ensino jurídico no Brasil, e a instituição de diretrizes curriculares estabelecidas para 

uniformidade e organização dos cursos de Direito. Num segundo momento, reuniu-se o aporte 

teórico da Pedagogia Ontopsicológica e sua relação com as normas estabelecidas na Resolução 

CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018. O terceiro momento abrange um estudo de caso, o 

qual teve base na visão dos alunos das turmas referentes aos 6º, 8º e 10º semestres do curso de  

Direito, e  de professores selecionados que foram indicados como referência de ensino pelos 

discentes, no ano de 2020, na Instituição de ensino Antonio Meneghetti Faculdade. Observou-

se, nesse contexto, quais elementos auxiliam no desenvolvimento e na aprendizagem dos 

alunos, assim como qual o papel do professor nesse processo de ensino. Ao final, com o 

resultado obtido, verificou-se que é eficaz a aplicação da Pedagogia Ontopsicológica no ensino 

jurídico.   

 

Palavras-chave: Ensino Jurídico; Diretrizes Curriculares; Pedagogia Ontopsicológica.

                                                           
1 Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação na disciplina Trabalho Final de Graduação II do Curso 

de Direito da Antonio Meneghetti Faculdade – AMF. 
2 Acadêmica do 10º semestre do curso de Direito da Antonio Meneghetti Faculdade (AMF). E-mail: 

amandapbarcellos@hotmail.com. 
3 Professor dos cursos de Direito e Ontopsicologia da Antonio Meneghetti Faculdade – AMF. E-mail: 

mateusrenardmachado@email.faculdadeam.edu.br 
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ABSTRACT: The scope of this work is to ascertain the contributions that Ontopsychological 

Pedagogy can make to legal education, through the vision of the students and professors of the 

Antonio Meneghetti Faculty. The objective of this research was to analyze how to develop a 

legal teaching strategy that would involve teachers and students intensively and that would 

enable the development of the teacher's potential and abilities, in order to seek the best in 

learning and at the same time foster the student's progress, while also complying with the norms 

regulated by Resolution CNE/CES No. 5 of December 17, 2018. Based on this, he sought to 

answer the following question: how can Ontopsychological Pedagogy collaborate with the 

teaching and learning process in law courses? To answer this question, the work was developed 

using the monographic research method, with the research cutout that starts from the analysis 

of legal teaching in Brazil, and the institution of curricular guidelines, established for the 

uniformity and organization of law courses. The second part of the work is the theoretical 

contribution of Ontopsychological Pedagogy and its relationship with the norms established in 

Resolution CNE/CES No. 5 of December 17, 2018. The case study concludes with a view of 

the students of the 6th, 8th and 10th semesters of the Law course, and of selected teachers who 

were appointed as teaching references by the students in 2020 at the Antonio Meneghetti 

Faculty, which elements help the development and learning of the student, as well as the role 

of the teacher in this teaching process. In the end, the results showed that the application of 

Ontopsychological Pedagogy in legal education is effective.   

 

Keywords: Legal Education; Curricular Guidelines; Ontopsychological Pedagogy. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 Os cursos de Direito desempenham papel fundamental na sociedade, ao oferecer uma 

graduação que possibilita tantas formas de atuações, em sua maioria lidando diretamente em 

defesa da sociedade, ou então construindo conhecimento acerca das garantias desta através da 

aplicação de leis. Entretanto, seu ensino encontra uma barreira formada pela estrutura a qual foi 

concebido, e enfrenta críticas ao desenvolvimento do ensino na sala de aula, visto que é notória 

a necessidade de este ensino acompanhar as mudanças sociais.  

 A fim de que se desenvolva um ensino jurídico que atenda às necessidades de 

aprendizagem e aprimoramento de qualificação dos graduandos nos Cursos de Direito, é 

necessário que seja revista a estrutura basilar do ensino durante toda a formação acadêmica, 

para que forme profissionais qualificados e rompa-se com o paradigma de um ensino enrijecido 

à reprodução de normas e doutrinas. Para tanto, utilizar uma pedagogia que permite construir o 

diferencial do ensino jurídico, com aulas que desenvolvam o melhor potencial do aluno e 

projetos pedagógicos que busquem a excelência no aprendizado e qualificação docente, é o 

melhor caminho.  

 Desta forma, o tema abordado neste estudo, definido como “Contribuições da Pedagogia 

Ontopsicológica para o ensino jurídico” é de suma importância, diante das problemáticas 

enfrentadas pela aprendizagem nos cursos de Direito, discutir sobre maneiras de aprimorar este 

ensino, de maneira eficaz, é primordial. De acordo com  as  diretrizes curriculares nacionais 

instituídas pelo Ministério da Educação, mais especificamente na Resolução CNE/CES nº 5, de 

17 de dezembro de 2018, cujo prazo de implementação se aproxima, buscou-se um modo de 

aprimoramento e solução dos  problemas do ensino jurídico e, a partir disso, a questão 

norteadora passou a ser como desenvolver e aplicar essas diretrizes de maneira eficaz nas 

instituições.  

 Considerando esse contexto, possuir uma metodologia pedagógica que surte esses 

efeitos é o diferencial da Instituição de Ensino Antonio Meneghetti Faculdade. Diante desse 

fato, questiona-se: como a Pedagogia Ontopsicológica pode colaborar com o processo de ensino 

e aprendizagem no curso de direito?  

 Para responder ao questionamento, o método de pesquisa será o monográfico, realizado 

por meio do estudo caso, reunindo o aporte teórico da Pedagogia Ontopsicológica com a coleta 

de dados dos seguintes questionários: de análise quantitativa, direcionados aos alunos das 

turmas referentes aos 6º, 8º e 10º semestres de direito, e de análise qualitativa, direcionados a 

professores selecionados que serão indicados pelos alunos, no ano de 2020, na Instituição de 
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ensino Antonio Meneghetti Faculdade. Com este propósito, esse projeto de investigação se liga 

à linha de pesquisa Política, Direito, Ontologia e Sociedade do Curso de Direito. 

 O trabalho é, ainda, dividido em três capítulos, sendo o primeiro denominado de “As 

diretrizes curriculares estabelecidas para unificação e organização do ensino jurídico”, o qual 

inicia com um breve histórico do Direito no Brasil e logo após são destacados os problemas do 

ensino jurídico e a implementação das diretrizes curriculares pelo Ministério da Educação. O 

segundo capítulo intitulado de “A Pedagogia Ontopsicológica promotora de um novo ensino 

jurídico” realiza uma análise da pedagogia desenvolvida na instituição de ensino Antonio 

Meneghetti Faculdade, atrelada à antecipação de algumas diretrizes centrais da Resolução 

CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018, no curso de Direito da instituição.  

 Por fim, o terceiro e último capítulo, denominado “Aplicação da Pedagogia 

Ontopsicológica no Ensino Jurídico – Análise de caso” realiza a coleta e a análise de dados dos 

questionários aplicados às turmas dos 6º, 8º e 10º semestres de Direito. Também, analisa as 

entrevistas realizadas com os  professores indicados por estes alunos como referência de ensino, 

concluindo com as considerações finais do estudo.   

 

2 AS DIRETRIZES CURRICULARES ESTABELECIDAS PARA UNIFICAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO JURÍDICO 

  

 O curso de Direito é uma graduação que, com a formação em bacharel, proporciona 

diversas possibilidades de atuações. Por conta disso, é imensurável a importância da qualidade 

do ensino, pois nesse curso serão formados profissionais responsáveis pela defesa e pelo ensino 

dos direitos à sociedade, detendo um grande poder de intervenção social. 

 Sua implementação no Brasil ocorreu a partir da Carta de lei, de 11 de agosto de 1827, 

influenciados pelo ideal liberal da Faculdade de Direito de Coimbra, a qual possuía como base 

de ensino o positivismo. Contudo, foi a partir da Proclamação da República e da pressão da 

sociedade civil, que se introduziu uma reforma no ensino jurídico, passando também à abertura 

de novas instituições4. 

 Embora tenha ocorrido um aumento de cursos de Direito no Brasil, mesmo após a 

promulgação da Constituição Federativa de 1988, não houve uma alteração eficaz na 

                                                           
4 MARTINEZ, Sérgio Rodrigo. A evolução do ensino jurídico no Brasil.  Teresina,  2005 p. 2 e s. Disponível 

em: 

<https://www.researchgate.net/publication/266185959_A_EVOLUCAO_DO_ENSINO_JURIDICO_NO_BRAS

IL>. Acesso em:  23 jun. 2020. 

https://www.researchgate.net/publication/266185959_A_EVOLUCAO_DO_ENSINO_JURIDICO_NO_BRASIL
https://www.researchgate.net/publication/266185959_A_EVOLUCAO_DO_ENSINO_JURIDICO_NO_BRASIL
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metodologia.  Por conta disso, ocorreu uma grande massificação do ensino, com um aumento 

desmedido de instituições que ofertam o Curso de Direito, sem que necessariamente se tivesse 

uma preocupação com a melhoria no projeto pedagógico5. 

 Por consequência, esse curso vem enfrentando há muitos anos, o que é considerado a 

crise do ensino jurídico pois, mesmo com medidas para melhoria do ensino, ainda é fechado no 

sistema obsoleto pelo qual foi instituído. Neste sistema, docentes, desde a sua formação em 

graduação e pós-graduação, ainda são direcionados a uma metodologia meramente técnica e 

reprodutiva, e os discentes ficam presos a doutrinas e leis, o que impossibilita desenvolver um 

conhecimento completo sobre o Direito6. 

 Em razão da metodologia que era aplicada ao curso de Direito e por esse não possuir 

um projeto pedagógico voltado a ter uma formação do aluno que desenvolva as capacitações, 

unindo a teoria e prática, há uma dificuldade na aprendizagem. Porém, a graduação deve ser 

vista como a etapa essencial do aprendizado, já que os discentes possuem a seu alcance o 

conhecimento jurídico, o qual deve atrelar o ensinamento teórico ao prático, bem como utilizar 

ao máximo as capacidades individuais como ponto de crescimento educacional e profissional.  

  Para que seja possível desenvolver o ensino jurídico, o docente tem que transmitir seu 

conhecimento de maneira completa, entretanto, por consequência de ter sido formado por uma 

graduação com padrões enrijecidos, tem a tendência de reproduzi-los na sala de aula, quando 

assume a profissão professor. Desta forma, é um grande desafio para o corpo docente das 

instituições, desenvolver a sua didática e elaborar aulas com enfoques não mecânicos, visto o 

costume de ensino. 

 Esse desafio é resultado de um ensino que não está acompanhando as atualizações do 

Direito e da sociedade, que está preso às concepções antiquadas de aprendizado. Por conta 

disso, o Ministério da Educação determinou a necessidade de leis para uniformizar e regular o 

ensino, para que seja melhor desenvolvido nas instituições7. A primeira regulamentação 

importante para o curso de Direito veio através da Portaria do MEC nº 1.886, de 30 de dezembro 

de 1994, a qual estabeleceu diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo a ser aplicado nas 

instituições, fato esse que resultou em um avanço,  a Portaria constituída de dezesseis artigos, 

                                                           
5 XXVIII Congresso Nacional do CONPEDI, 2019, Belém. Anais Eletrônicos [...]. Belém: CONPEDI, 2019 p.84. 

Disponível em: <http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/048p2018/8x9y0544/5o401I2By1t0lPW3.pdf>. Acesso 

em: 23 jun.2020. 
6 Ibid., p.86. 
7 BASTOS, Aurélio Wander. O novo currículo e as tendências do ensino jurídico no Brasil – das desilusões críticas 

às ilusões críticas às ilusões paradoxais. Estudos Jurídicos e Políticos, v. 16, n.40, dez. 1995 p. 86-87. Disponível 

em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15777/14279>. Acesso em: 15 out.2020. 

http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/048p2018/8x9y0544/5o401I2By1t0lPW3.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15777/14279


9 

 

tratou desde o mínimo de horas atividades, até os estágios que deveriam ser realizados durante 

a graduação.  

 Essa Portaria foi realizada com o objetivo de atender as novas exigências sociais, com 

um aumento da qualificação do ensino jurídico, ao estabelecer uma maior carga horária na 

graduação. Ainda, possibilitou que cada instituição, atendendo ao currículo base, pudesse 

escolher uma ou mais áreas de especialização de acordo com necessidade sociais e interesses 

de mercado8. 

 Com a determinação de aplicação de algumas disciplinas com caráter humanístico, 

ocorreu uma tentativa de tornar o ensino menos técnico e mais abrangente. Entretanto, mesmo 

após a vigência da Portaria, com os cursos seguindo as diretrizes estabelecidas, na prática a 

questão de expandir o ensino, não o deixando ocluso à questão técnica, não surgiu efeito, visto 

não ter sido tratado com especificidade o caráter humanístico fundamentalmente e estar 

intrínseca à estrutura basicamente teórica9. 

 Embora tenha avançado na questão de inserir o viés humanístico através das disciplinas, 

não foi tratado o aprimoramento do ensino em si, apenas estabelecendo regramento base para 

uniformidade e ampliação da grade curricular. Em razão de não terem sido suficientes as 

implementações destas diretrizes, após dez anos da instituição da Portaria nº 1.886, ela foi 

revogada pela Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004.  

 Esta implementação trouxe mudanças significativas, visto que a Portaria nº 1.886, de 30 

de dezembro e 1994, direcionava a regras basilares e mínimas para os cursos de Direito. De 

outro modo, a Resolução nº 9, de 29 de setembro de 2004, é mais específica, determinando 

diretrizes para o ensino jurídico, como centro no desenvolvimento do discente, e prezando pela 

qualidade de ensino.  

 Possuindo treze artigos, a Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004, inicia 

a concepção da pedagogia ao ensino jurídico, demonstrando a necessidade de um melhor 

desenvolvimento do discente. Em seu artigo 3º, estabelece uma nova perspectiva de ensino:   

 

Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, 

sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 

conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

                                                           
8 BASTOS, Aurélio Wander. O novo currículo e as tendências do ensino jurídico no Brasil – das desilusões críticas 

às ilusões críticas às ilusões paradoxais. Estudos Jurídicos e Políticos, v. 16, n.40, dez. 1995 p. 86. Disponível 

em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15777/14279>. Acesso em: 15 out.2020. 
9 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Direito: uma 

leitura crítica da proposta apresentada pelo CNE, em julho de 2017, no XXVI encontro nacional do 

CONPEDI. Direito, democracia, desenvolvimento e sustentabilidade. Porto Alegre: Fi, 2017 p.22. Disponível 

em:< https://www. editorafi. org/224leilane>. Acesso em: 15 out.2020. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15777/14279
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valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de 

visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e 

dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e 

do desenvolvimento da cidadania.  

 

 

 Essas inovações, atreladas à exigência de estágios, do trabalho de final de curso, de 

indicações de atividades complementares, e de aplicação do ensino de maneira a incitar 

habilidades e competências, revela uma tentativa de incorporar aos cursos de Direito, as 

questões teóricas e práticas do ensino. Por conta disso, possibilita a capacitação e o progresso 

do discente, por ter durante a sua graduação, muitas possibilidades para descobrir-se como 

futuro bacharel, dentro dos caminhos que escolher seguir.  

 O principal problema desta Resolução é que embora tenha elencado componentes bases 

para os projetos pedagógicos, como por exemplo, as competências e habilidades que devem ser 

aprimoradas, não realizou a exigência de que as instituições apresentassem como viabilizariam 

concretamente estas diretrizes no ensino e na aprendizagem. Assim, sem o dever de demonstrar 

as inovações propriamente no ensino jurídico, seja tanto na aplicação quanto na avaliação, ficou 

apenas na teoria a maioria dessas novas implementações, sendo realizadas apenas modificações 

convencionais necessárias10. 

  Através de uma nova proposta de ensino, a Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de 

dezembro de 2018, possui o prazo de implementação de até dois anos a partir da data da 

publicação, 18 de dezembro de 2018. Desta forma, imprescindível torna-se apresentá-la: Nela, 

foram estabelecidas diretrizes mais completas para o ensino, focando na necessidade de um 

projeto pedagógico das instituições de maneira mais minuciosa, para obter uma formação 

completa do aluno 

  A partir dessa Resolução são realizadas alterações e inserções detalhadas de ações e 

estruturas a serem aplicadas em todos os cursos de Direito, como por exemplo, previsão das 

formas consensuais de composição de conflito. Além disso, a Resolução ainda exemplifica 

quais são as competências mínimas que o curso da graduação deve estimular através da sua 

formação, para que o aluno consiga identificar suas aptidões. Ainda, inova ao priorizar a 

interdisciplinaridade na formação e estruturação do conteúdo, resultando no ponto essencial, 

                                                           
10 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Novas diretrizes currículares nacionais para os cursos de Direito: uma 

leitura crítica da proposta apresentada pelo CNE, em julho de 2017, no XXVI encontro nacional do 

CONPEDI. Direito, democracia, desenvolvimento e sustentabilidade. Porto Alegre: Fi, 2017 p.48. Disponível 
em:< https://www. editorafi. org/224leilane>. Acesso em: 15 out. 2020. 
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dada a correlação e união de disciplinas, cursos, atividades, proporcionarem um 

engrandecimento do aprendizado e visão da sociedade11.  

 O principal diferencial das demais diretrizes que já haviam sido estabelecidas, é que as 

instituições também devem informar as metodologias didáticas pelas quais os docentes irão 

desenvolver as competências e habilidades que são imprescindíveis para a formação jurídica, 

inclusive indicando como forma de alcançar esse desenvolvimento, as práticas pedagógicas12. 

É um diferencial, visto que as demais resoluções não traziam o docente, e não se preocupavam 

em como a pedagogia e a didática podem auxiliar para ampliar o aprendizado em sala de aula.  

 Embora seja nítido e válido todo o avanço na formação do projeto pedagógico dos 

cursos de Direito, com uma discussão pela qual o ensino jurídico tende a ganhar relevância e 

sejam verificados os pontos aos quais precisa de melhoria, na realidade, ela não causa o efeito 

pretendido no ensino, sendo feitas comumente apenas modificações formais. Assim, destaca-

se:  

 

Analisando a evolução das alterações implementadas – currículos mínimos e 

diretrizes curriculares – vê-se claramente que nenhuma delas acabou com os 

problemas historicamente apontados. A pretensão de corrigir o Ensino do Direito 

mediante a simples alteração da matriz curricular do curso é equivocada. A 

introdução, supressão ou alteração de componentes curriculares não é capaz, 

isoladamente, de solucionar problemas de percepção e de compreensão da realidade13. 

 

 Ainda que essas alterações sejam consideradas como soluções para toda a crise do 

ensino jurídico, enquanto não forem modificadas a estrutura e as concepções dos cursos, não 

surgirá efeito. Com a necessidade de implementação dessas diretrizes no cenário atual do ensino 

jurídico, a questão norteadora passou a ser como desenvolver e aplicar a metodologia com 

enfoque num caráter humanístico. Além disso, se quer também buscar a interdisciplinaridade e 

uma construção do aprendizado de maneira a fomentar a melhor capacidade do aluno, sendo 

que a base de ensino pela qual os docentes foram formados e pós-graduados ainda era 

limitadora. 

 A partir desse questionamento, vislumbra-se a necessidade de uma nova metodologia 

do ensino jurídico, pela qual, desde a formação do corpo docente, seja nos cursos de graduação 

                                                           
11 Ministério da Educação e Cultura. Resolução n.º 5, de 17 de dezembro de 2018. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file> Acesso em 15 out.2020. 
12 Ministério da Educação e Cultura. Resolução n.º 5, de 17 de dezembro de 2018. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file> Acesso em 15 out.2020. 
13 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Novas diretrizes currículares nacionais para os cursos de Direito: uma 

leitura crítica da proposta apresentada pelo CNE, em julho de 2017, no XXVI encontro nacional do 

CONPEDI. Direito, democracia, desenvolvimento e sustentabilidade. Porto Alegre: Fi, 2017 p.22. Disponível 

em:< https://www. editorafi. org/224leilane>. Acesso em: 15 out.2020. 

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file
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(bacharel) ou pós-graduação, seja possível ter enfoque no desenvolvimento da didática do 

docente, através da aplicação da pedagogia atrelada ao ensino jurídico. Diante disso, teria esse 

que se afastar da premissa da profissão de docente como uma carreira secundária, da qual muitas 

vezes é especialista em uma disciplina e transmite o ensino apenas como um reflexo da prática 

no direito. Deve, esse, passar a valorizar a docência como centro e produzir um ensino que 

acople todas as mudanças que continuamente o ramo do direito é sugestionado, com a 

necessidade de um aperfeiçoamento pedagógico contínuo do docente14. Todo este 

aperfeiçoamento pedagógico visa a estimular e contribuir para o aprendizado do aluno, de 

maneira que ele se posicione como protagonista. Destaca-se que: 

 

A proposta de protagonismo discente exige que o professor adote estratégias que 

propiciem a cada aluno construir seu caminho de aprofundamento reflexivo, no 

encontro entre teoria e prática. Referida proposta exige também que o discente queira 

estar neste lugar, seja de ensino, seja de fala, ou mesmo de consciência da importância 

e do efeito deste protagonismo, para si e para a sociedade que o cerca
15

 

 

 O ideal do aluno como protagonista do seu aprendizado, em conjunto com o caráter 

humanístico e interdisciplinar do ensino, é aplicado diretamente como propósito de educação 

na Pedagogia Ontopsicológica. Esta, amplia a capacidade de ensino e de aprendizado, com a 

construção do ensino que pode ser voltado ao desenvolvimento do projeto de natureza, 

estimulando o que é imprescindível para uma carreira de sucesso. Além disso, desenvolve no 

docente a sua didática para provocar seus alunos a buscarem o melhor de si, atendendo às 

exigências da Resolução nº 5 de 2018, conforme será discutido no próximo capítulo.  

 

3 A PEDAGOGIA ONTOPSICOLÓGICA PROMOTORA DE UM NOVO ENSINO 

JURÍDICO  

 

 O ensino jurídico está precisando de modificações e, através da construção de um 

projeto pedagógico, é possível aprimorá-lo de maneira que ensino e aprendizagem em sala de 

aula sejam fomentadores de sucesso e realizações em discentes e futuros bacharéis. A partir de 

uma nova pedagogia, desenvolvida na Instituição de Ensino Antonio Meneghetti Faculdade, é 

                                                           
14 XXVII Congresso Nacional do CONPEDI, 2018, Porto Alegre. Anais Eletrônicos [...]. Porto Alegre: 

CONPEDI, 2018  p.114. Disponível em: 

http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/34q12098/l44zms3w/e8voHkJX00Jj1E7A.pdf. Acesso em: 29 jun. 2020. 
15 XXVII Congresso Nacional do CONPEDI, 2018, Porto Alegre. Anais Eletrônicos [...]. Porto Alegre: 

CONPEDI, 2018 p.174. Disponível em: 

http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/34q12098/0s6k4955/e5o0rkkk7g9lx1d0.pdf. Acesso em: 29 jun. 2020. 

http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/34q12098/l44zms3w/e8voHkJX00Jj1E7A.pdf
http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/34q12098/0s6k4955/E5O0rKkk7G9lx1D0.pdf
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possível abordar de forma prática as necessidades de desenvolvimento da graduação em Direito 

normalizadas na Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018. 

 A Pedagogia Ontopsicológica é um marco pedagógico que inova em relação aos 

fundamentos e práticas, indo além dos padrões históricos e culturais preconcebidos 

relacionados  à arte de ensinar, sem deixar de valorizar o legado de educadores e autores da 

pedagogia16. Antonio Meneghetti indica que a “[...] A Ontopsicologia é um conhecimento que 

se integra com o critério do real histórico, com a realidade que está em torno de nós [...]”17, 

desta forma, não se detêm apenas a individualidade de cada pessoa, mas também o conjunto 

como sociedade.  

 Toda a esfera pessoal e sua evolução anda em conjunto com o núcleo em que está 

inserido, de forma a proporcionar a excelência de maneira integral. Essa correlação direta entre 

indivíduo e sociedade está prevista como norma, no art. 3º da Resolução nº 5 de 2018, a qual 

preza pela formação humanística, valorização dos fenômenos sociais e fomento da capacidade 

e aptidão do aluno, para que detenha o seu aprendizado de maneira íntegra e com excelência, 

preocupações e conceitos, defendidos e ensinados pela Pedagogia Ontopsicológica.  

 De acordo com Estela Maris Giordani,  “A Pedagogia Ontopsicológica é fundada sobre 

o critério ético do humano, o Em Si ôntico, que é o núcleo vital da atividade psíquica”18.  Esse 

critério serve como uma orientação ao docente, para que auxilie o aluno a aprender a conhecer 

a si mesmo, de maneira que evolua, realizando seu potencial individual. Além disso, ao mesmo 

tempo tem o comprometimento de produzir o melhor de si, de maneira a saber servir bem ao 

outro, ou seja, com a realização de todo seu potencial com excelência, utilizá-lo também em 

prol do outro, em razão de pertencer a sociedade19. 

 Segundo Antonio Meneghetti, “Pedagogia significa a arte de formar o homem-pessoa 

na função social. Significa como extrair o homo civis do potencial do indivíduo humano: qual 

humanismo cívico desenvolver no humano”20. Dessa forma, tem por escopo a formação do 

homem, e para realizá-la é necessário que se conheça o aluno, considerando sempre que esse 

                                                           
16 GIORDANI, Estela Maris.. Pedagogia Ontopsicológica para pais e educadores. In Pedagogia 

Contemporânea: responsabilidade e formação do jovem para a sociedade do futuro. Fundação Antonio Meneghetti: 

Recanto Maestro, 2017 p. 59. 
17 MENEGHETTI, Antonio. Pedagogia Ontopsicológica. Tradução e Revisão: Ontopsicológica Editora 

Universitária. 3 ed. Recanto Maestro, RS: Ontopsicológica Editora Universitária, 2014 p.225. 
18 GIORDANI, Estela Maris. Pedagogia Ontopsicológica para pais e educadores. In Pedagogia Contemporânea: 

responsabilidade e formação do jovem para a sociedade do futuro. Fundação Antonio Meneghetti: Recanto 

Maestro, 2017 p. 61. 
19 Ibid., p. 61-62. 
20 MENEGHETTI, Antonio. Pedagogia Ontopsicológica. Tradução e Revisão: Ontopsicológica Editora 

Universitária. 3 ed. Recanto Maestro, RS: Ontopsicológica Editora Universitária, 2014. p.195. 
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não é um ser destacado, que faz parte intrínseca da sociedade. Para tanto, é necessário que o 

construa para realização do Eu lógico-histórico21, ou seja, a realização intrínseca como sujeito, 

desenvolvendo sua capacidade histórica, para que também seja funcional para a sociedade 22. 

 A Resolução nº 5 de 2018 traz, dentro das capacitações que deve o Curso de Direito, 

garantir ao aluno a autonomia, na Pedagogia Ontopsicológica, preza-se pelo acompanhamento 

e encorajamento do aluno, mas não o fazer por ele, para que ele desenvolva o seu Protagonismo 

Responsável, pelo qual irá construir-se como pessoa líder no mundo, desenvolvendo o seu Eu 

lógico-histórico para obter sucesso, tendo uma atuação vencedora23. 

 A instituição de ensino Antonio Meneghetti Faculdade instituiu para aplicação dos 

conceitos da Ontopsicologia, atrelados ao desenvolvimento ideal para cada tipo de curso as 

disciplinas FOIL (Formação Ontopsicológica Interdisciplinar Liderística). Essas são 

ministradas por professores com capacitações distintas que possuem em comum a metodologia 

da Pedagogia Ontopsicológica.  

 As disciplinas FOIL fazem parte de todo o currículo educacional, durante todo o período 

de graduação, com o conhecimento gradativo, iniciando com premissas básicas da 

Ontopsicologia até o final da graduação, com os ensinamentos da Ontopsicologia aplicados ao 

Direito. Os professores que ministram essas disciplinas são profissionais de em reconhecimento 

econômico e social, ou seja, além de possuírem a formação acadêmica, possuem o ganho 

econômico em sua (s) atividade (s) profissional (ais), com a premissa de que só pode saber 

ensinar sobre realização pessoal e profissional, quem o faz24. 

 Tem, ainda, por objetivos auxiliar o jovem na sua progressão e preparação para o 

mercado de trabalho, como obter a realização da sua excelência, atrelada a autonomia 

econômica e a capacidade de liderança, sendo aplicada por meio de aulas voltadas a técnicas de 

personalidade e desenvolvimento da forma mentis do aluno, ou seja, as atitudes que são eficazes 

para alcançar esses objetivos, e a partir disso, potencializar uma competência competitiva. Esta 

                                                           
21 “O Eu lógico-histórico [...] é a capacidade de de mediar o real externo, segundo a exigência individual do 

íntimo”. MENEGHETTI, Antonio. Dicionário de Ontopsicologia. Revisado e Atualizado por Ontopsicológica 

Editora Universitária. 2 ed. Recanto Maestro, RS: Ontopsicológica Editora Universitária, 2012. p.108. 
22 MENEGHETTI, . Op cit., p. 195. 
23 GIORDANI, Estela Maris. Pedagogia Ontopsicológica para pais e educadores. In Pedagogia Contemporânea: 

responsabilidade e formação do jovem para a sociedade do futuro. Fundação Antonio Meneghetti: Recanto 

Maestro, 2017 p. 64. 
24 SCHAEFER, Ricardo. A formação dos jovens no Recanto Maestro: desenvolvimento integral para o 

protagonismo responsável. In. Ontopsicologia: ciência interdisciplinar -vol. III. Fundação Antonio Meneghetti 

(org.): Recanto Maestro, 2017  p. 139. 
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competência trabalha a questão da profissionalização do aluno, aprimorando o saber fazer, 

referente a algo específico25. 

 A partir dessas concepções, com a gradativa construção de saberes e com o incentivo e 

a prática de experimentação no mercado de trabalho, o aluno passa a otimizar o seu saber servir.  

Desta forma, será necessária uma constante preparação a realizar as mais diversas funções e 

assim, por meio de todas as experiências que obtém, pode desenvolver o caráter profissional e 

social 26. 

 Para enfatizar como a contínua preparação e as concepções ensinadas em salas de aula 

surgem efeitos na vida de quem as projeta, são trazidas personalidades de sucesso para 

palestrarem, ministrarem cursos e aulas voltadas à excelência profissional na prática. Além 

disso, obtém projetos voltados à internacionalização do ensino, seja com viagens educacionais 

para congressos, possibilidade de formação sanduíche com instituições de outros países, a 

incentivos de intercâmbios, proposta elencada no inciso V, parágrafo 1º, do art. 2º da Resolução 

nº 9 de 2018. Desta forma, 

 

O objetivo dessa formação é que os melhores alunos possam alcançar os melhores 

postos de trabalho e de função social, não apenas no Brasil, mas a médio e longo 

prazo, também internacionalmente [..]27. 

 

 Ao trabalhar os conceitos básicos e a metodologia da aplicação da Pedagogia 

Ontopsicológica, bem como suas projeções de resultados na formação dos alunos, torna-se 

imprescindível demonstrar o papel do docente em todo esse processo, qual o seu 

posicionamento nesta formação. Para a docência inserida no ensino jurídico, já é necessária 

uma constante atualização, visto que a cada dia surgem novas leis, doutrinas e julgados, mas 

também se torna imprescindível um aprimoramento constante quanto às técnicas e à qualidade 

do ensino. Conforme já trabalhado anteriormente, é notória a necessidade de modificações na 

metodologia do ensino jurídico e a Pedagogia Ontopsicológica contribui para a qualidade desse.     

 Para a formação dos alunos na Instituição de Ensino Antonio Meneghetti Faculdade 

produzir efeitos no graduando e na sociedade, é necessário que o docente tenha realizado seu 

potencial individual e esteja exercendo a excelência como pessoa e como profissional, de 

maneira que, com o constante aprimoramento da sua personalidade e da profissão, considere a 

                                                           
25 Ibid., p. 139-140. 
26 SCHAEFER, Ricardo. A formação dos jovens no Recanto Maestro: desenvolvimento integral para o 

protagonismo responsável. In. Ontopsicologia: ciência interdisciplinar -vol. III. Fundação Antonio Meneghetti 

(org.): Recanto Maestro, 2017  p. 143. 
27 Ibid., p.141. 



16 

 

docência sua vocação, e para tanto seja coerente consigo mesmo, tornando possível que seja 

realizada uma troca direta entre professor e aluno, pois demonstrará em seu ensino que aplica 

o conhecimento em sua vida28. 

 É importante, também, auxiliar o aluno para que ele veja a realidade por trás da situação 

e perceba como suas ações impactam o mundo, indicando caminhos para ele utilizar o seu 

potencial natural, para solucionar determinadas questões, a partir de experimentações com 

atividades e projetos práticos. No âmbito do auxílio, o professor deve conduzir o aluno a 

encontrar seu potencial e vocação e, a partir da aceitação do aluno, auxiliá-lo para que não se 

distancie do mesmo, para que proceda com seu desenvolvimento individual, podendo ser 

necessário mudar o estilo de vida para alcançá-lo. No entanto, deve sempre indicar o respeito 

ao livre arbítrio, a escolha é individual quanto a seu desenvolvimento29. 

 Sobre o aprimoramento contínuo, é uma escolha diária ser o melhor, todas as ações que  

professor e aluno tomarem são avaliados gradativamente. Na sala de aula, a gradação de 

projetos e atividades será realizada com base nos alunos que se destacam na turma, aumentando 

as suas competências de manifestações sociais.  Quanto a estas competências, tanto em domínio 

individual, quanto campo social, deve o professor insistir no ensino e na formação, até que o 

conhecimento seja pleno e os alunos possam exercê-la. Essa formação deve ser voltada a 

escolha do que é melhor para a realização do seu projeto, para a excelência do Em Si ôntico, de 

maneira que ao aprender a realizar o critério individual, o ensino valerá tanto para o presente 

quanto para situações futuras30. 

 

E, portanto, a nossa incansável tarefa, enquanto professores da AMF, é dar e abrir as 

passagens concretas do escorrer na história, à inteligência do Em Si ôntico humano, 

fazendo da própria vida uma pedagogia contínua. Ensinar como, por meio da ação, 

encontrar a passagem mais vital dentro do sistema e como promover a vida dentro de 

qualquer estrutura social. Dar elementos práticos de como se tornar competente, 

reconhecendo como ponto de partida o próprio potencial de ação e a própria 

ambição31. 

 

 A formação na metodologia da Pedagogia Ontopsicológica é o grande diferencial da 

Instituição de Ensino Antonio Meneghetti Faculdade, que resulta na qualidade do ensino 

                                                           
28 FIOREZI, Juliane. Antonio Meneghetti Faculdade: onde o mundo-da-vida escorre como realidade histórica. In. 

Formando lideranças para o desenvolvimento futuro. Fundação Antonio Meneghetti (org.): Recanto Maestro, 

2019. p.37-38. 
29 FIOREZI, Juliane. Antonio Meneghetti Faculdade: onde o mundo-da-vida escorre como realidade histórica. 

In. Formando lideranças para o desenvolvimento futuro. Fundação Antonio Meneghetti (org.): Recanto Maestro, 

2019. p.38-39. 
30 FIOREZI, Juliane. Antonio Meneghetti Faculdade: onde o mundo-da-vida escorre como realidade histórica. 

In. Formando lideranças para o desenvolvimento futuro. Fundação Antonio Meneghetti (org.): Recanto Maestro,  

2019. p.39 e seg. 
31 Ibid., 42. 
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proporcionada aos discentes, a qual é aplicada no curso de Direito, desde o seu princípio, sendo 

aprimorada a cada ano, mas surgindo efeito no ensino jurídico diferenciado desde o início. Por 

conta disso, ouvir alunos e professores que fazem parte de toda essa construção do ensino, para 

verificação da qualidade da aprendizagem proporcionada pela Pedagogia Ontopsicológica, é a 

forma mais justa de proceder com o estudo.  

 Desta forma, no próximo capítulo será apresentado um estudo realizado com alunos dos 

6º, 8º e 10º semestres do Curso de Direito, que indicarão os quatro professores que possuem 

como destaque de ensino no Curso de Direito e, a partir disso, estes também farão parte da 

pesquisa para uma análise da aplicação da Pedagogia Ontopsicológica no ensino jurídico.  

 

4. APLICAÇÃO DA PEDAGOGIA ONTOPSICOLÓGICA NO ENSINO JURÍDICO – 

ANÁLISE DE CASO 

  

 Com base no exposto ao longo do estudo, verificou-se que para melhora e unificação 

do ensino jurídico, foram instituídas as diretrizes curriculares. Entretanto, o questionamento 

passou a ser qual a melhor forma de implementá-las de uma maneira eficaz. A partir disso, 

apresentou-se a Pedagogia Ontopsicológica, desenvolvida pelo Acadêmico Antonio Meneghetti 

e aplicada na instituição de ensino superior Antonio Meneghetti Faculdade, cuja metodologia 

de ensino possui conceitos correlacionados com a Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro 

de 2018, então vigente.  

 Para que o estudo seja verificado e demonstrada a aplicação da metodologia da 

Pedagogia Ontopsicológica no ensino jurídico, vislumbrou-se a necessidade de uma pesquisa. 

Essa pesquisa foi realizada a partir do modo descritivo, que possui o propósito de coleta de 

dados, sendo apurada especificamente através do estudo de caso32.  

 O estudo de caso é destinado à análise, com base na coleta de dados de um determinado 

grupo que represente uma realidade, neste contexto, sendo direcionado aos agentes da 

aprendizagem que fazem parte desse processo de instrução33. Está estruturado nas seguintes 

etapas: a) em primeiro lugar, uma pesquisa quantitativa, aplicada por meio de questionários a 

alunos das turmas referentes ao 6º, 8º e 10º semestres do curso de Direito da Antonio Meneghetti 

                                                           
32 MANZATO, Antonio José; SANTOS, Adriana Barbosa. A elaboração de questionários na pesquisa 

quantitativa. Departamento de Ciência de Computação e Estatística–Universidade de Santa Catarina. Santa 

Catarina, 2012 p. 3-4. Disponível em: 

http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUAN

TITATIVA.pdf, Acesso em: 04 out. 2020. 
33 Ibid., p. 3-4. 

http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf
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Faculdade, e b) em um segundo momento, uma pesquisa qualitativa, aplicada mediante 

entrevista aos professores da Instituição, indicados como referência de ensino pelos alunos.  

  

4.1 ANÁLISE QUANTITATIVA DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

 A pesquisa quantitativa é um método geralmente utilizado para estimar pontos de vista, 

costumes de um público-alvo, de maneira que é aplicada em uma amostra de pessoas, que 

represente este grupo34. No presente estudo, o público-alvo selecionado foi as turmas referentes 

aos 6º, 8º e 10º semestres do Curso de Direito, no segundo semestre letivo do ano de 2020, da 

Instituição de Ensino Antonio Meneghetti Faculdade.  

 Este grupo foi selecionado em razão de estarem em semestres chaves para o ensino 

jurídico, nos quais o aluno já tem contato com disciplinas voltadas à aplicação do Direito, com 

um maior desenvolvimento acadêmico e ao mesmo tempo já está se preparando para uma futura 

atuação profissional. Diante disso, o elemento base para a qualificação do público-alvo 

selecionado seria de ao menos 20% do total de alunos matriculados em cada uma dessas turmas. 

Nesse sentido, apresenta-se na tabela 1, o total de alunos matriculados e respondentes nas 

turmas de 6º, 8º e 10º semestres do período 2020/2: 

 

Tabela 1 – Relação de alunos respondentes da pesquisa 

Semestre                  Total de alunos 

matriculados 

Respondentes  Porcentagem  

6º  61 13 21,31 

8º 49 22 44,90 

10º 50 23 46 

Total 160 58 36,25 

Fonte: dados repassados pela secretaria acadêmica da Antonio Meneghetti Faculdade e pesquisa google.  

  

 A pesquisa foi realizada no período de uma semana, por meio de questionário aplicado 

online através da plataforma Formulário Google, utilizando rede social para divulgação aos 

alunos. Dela, participaram alunos do 1º ao 10º semestre do Curso de Direito da Instituição de 

Ensino Antonio Meneghetti Faculdade, sendo selecionados para análise desse estudo, conforme 

                                                           
34 MANZATO, Antonio José; SANTOS, Adriana Barbosa. A elaboração de questionários na pesquisa 

quantitativa. Departamento de Ciência de Computação e Estatística–Universidade de Santa Catarina. Santa 

Catarina, 2012 p. 7. Disponível em: 

http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUAN

TITATIVA.pdf, Acesso em: 04 out. 2020.. 

 

http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf
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tabela acima, os alunos do 6º, 8º e 10º semestres. Desta forma, os respondentes totalizaram 

36,25% do público-alvo da pesquisa.  

 O questionário apresentado foi formado por 10 questões, sendo 8 objetivas e 2 

dissertativas, as quais foram elaboradas com base nas normas diretrizes da Resolução CNE/CES 

nº 5, de 17 de dezembro de 2018, e neste estudo. Desta forma, possuía por objetivos dar voz 

aos alunos, para que demonstrassem de que maneira aprendem melhor, quais metodologias 

aplicadas no ensino os auxiliam, uma breve avaliação quanto o tipo de formação realizado na 

instituição, e por fim, indicação de professores que tomam como referência de ensino. 

 A partir desta proposta, obteve-se os resultados que serão apresentados a seguir. 

Primeiro foram analisadas as questões objetivas apresentadas no questionário, com indicação 

da porcentagem das respostas dos alunos e, em um segundo momento, as questões discursivas. 

Ainda, foram correlacionadas a interpretação desses resultados com  as normas regulamentadas 

pela Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018 e com a Pedagogia Ontopsicológica.  

 As questões objetivas foram elaboradas de acordo com a Resolução CNE/CES nº 5, de 

maneira simples, elencando de forma indireta algumas normas que o ensino jurídico deve 

seguir, e dentre estas, os alunos escolheram quais atividades e formas de ensino capacitam 

melhor seu aprendizado e qual a formação desenvolvida da Antonio Meneghetti Faculdade. 

Desta maneira, foram subdividas a análise das respostas dos alunos, em quatro modos de 

interpretação das normas determinadas pela Resolução nº 5, sendo elas nas questões 

relacionadas a: a) performance em sala de aula, b) ensino, c) em relação a metodologia da 

faculdade e, por fim, d) perfil do professor  

 Diante disso, primeiramente quanto a performance em sala de aula, a Resolução 

CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018, traz que é dever do Curso de Direito assegurar que 

se revele, pelo menos, as competências do aluno35. A partir disso, desenvolveu-se a seguinte 

questão: Qual atividade realizada em sala de aula o motiva? O resultado está demonstrado no 

gráfico apresentado no apêndice A – Figura 1. 

 Nesta questão foram elencadas as seguintes opções, as quais obtiveram como resultados 

da indicação dos alunos: 24% apresentações de trabalhos; 36% audiências simuladas; 23% 

trabalhos em equipe; e 17% seminários.  

  Dentre estas opções, o total de 36% dos alunos respondentes da pesquisa, indicaram a 

realização de audiências simuladas como a atividade que os motiva. Diante desse contexto, é 

                                                           
35 Ministério da Educação e Cultura. Resolução n.º 5, de 17 de dezembro de 2018. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file> Acesso em 15 out.2020. 

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file
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possível que com essa experiência, o discente aprimore a sua oratória, capacidade de 

argumentação e atitude de liderança frente a turma, desenvolvendo e reconhecendo suas 

aptidões.  

 Nesse sentido, conforme já trabalho no capítulo anterior, a Pedagogia Ontopsicológica 

preza pelo atendimento do critério ético-humano, sendo papel do professor auxiliar o aluno para 

que encontre e trabalhe seu potencial individual, e utilizar de ações dentro da sala de aula que 

os motivem, incentivando os alunos a identificarem e desenvolverem as suas capacidades 

individuais, sendo esses fatos primordiais36. Para tanto, com base na experiência em salas de 

aula, como audiência simuladas, em razão de nela possuírem diversos papéis de atuação do 

aluno, pode, a partir disso, o discente identificar e reconhecer seu potencial para uma futura 

carreira jurídica, além de já aplicar na prática conteúdos desenvolvidos em sala de aula, 

específicos do Direito.  

 Ainda, em relação a performance em sala de aula, a Resolução CNE/CES nº 5 define 

que as instituições podem utilizar de práticas pedagógicas e estratégias para desenvolvimento 

dos conteúdos na formação do aluno37. Com base nessa possibilidade, foi elaborada a seguinte 

questão: Qual recurso utilizado na sala de aula auxilia na sua aprendizagem? O resultado está 

no gráfico apresentado no apêndice B – Figura 2. 

 Nesta questão foram listadas as seguintes opções, as quais obtiveram como resultados 

da indicação dos alunos: 26% apenas aulas expositivas; 31% utilização de slides, vídeos e 

filmes sobre o tema trabalhado; 38% trazer convidados para contarem suas experiências; e 5% 

simpósios.  

 Dentre as opções de recursos que auxiliam em sala de aula, com o total de 38% os alunos 

indicaram que trazer convidados para suas experiências é a forma que mais auxilia na sua 

aprendizagem. Desta forma, ao trazer profissionais para contarem aos discentes suas 

experiências e vivências do dia a dia na carreira que escolheram seguir auxilia na percepção e 

no conhecimento dos alunos, acerca de qual profissão vão escolher seguir, além de convidados 

que possam transmitir conhecimento específicos de ramos únicos no direito, também 

engrandecem o aprendizado do aluno.  

 Assim, de acordo com o trabalhado no capítulo anterior, a instituição de ensino Antonio 

Meneghetti Faculdade procura trazer para palestrar, conversar e dar aulas aos alunos, 

                                                           
36 GIORDANI, Estela Maris. Pedagogia Ontopsicológica para pais e educadores. In Pedagogia Contemporânea: 

responsabilidade e formação do jovem para a sociedade do futuro. Fundação Antonio Meneghetti: Recanto 

Maestro, 2017 p. 61 
37 Ministério da Educação e Cultura. Resolução n.º 5, de 17 de dezembro de 2018. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file> Acesso em 15 out.2020. 

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file
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profissionais de excelência de diversas carreiras, para contar sua trajetória, suas experiências, 

ensinar caminhos e dar dicas. Além disso, também ministrarem conhecimentos específicos aos 

quais são especializados, transmitindo ao aluno uma base de ensino única. Como exemplo, no 

ano de 2019 foram realizados 35 eventos na instituição, voltados ao aprimoramento de 

conhecimento dos alunos e professores, sendo esses aplicados com cursos, palestras, encontros, 

convenções, simpósios e aulas, em sua maioria interdisciplinares, entre os cinco cursos de 

graduação que a instituição oferece38. Ainda, em 2020, diante de uma novo cenário em razão 

da pandemia COVID 19, utilizando plataformas digitais para continuar a oferecer uma maior 

capacitação aos alunos e professores, foram realizados 16 eventos voltados ao curso de Direito 

na referida instituição39.  

 Partindo das questões referente ao ensino, a Resolução CNE/CES nº 5 determina que o 

curso de graduação em Direito deve assegurar ao aluno, uma formação que desenvolva sua 

capacidade de aprendizagem autônoma e dinâmica40. A partir desta determinação, formulou-se 

a seguinte questão: Como você considera que pode ter a sua autonomia de ensino desenvolvida? 

O resultado está disposto no gráfico apresentado no apêndice C– Figura 3. 

 Nessa questão foram elencadas as seguintes opções, as quais obtiveram como resultado 

da indicação dos alunos: 17% por meio de pesquisas e produções realizadas fora da sala de aula; 

19% com aulas voltadas também ao desenvolvimento individual; 45% com atividades práticas 

voltadas às carreiras jurídicas; e 19% por meio de provocações que incentivem a busca 

individual pelo conhecimento.  

 Diante da questão apresentada, os alunos respondentes consideram, em 45% que podem 

ter a sua autonomia de ensino desenvolvida através de práticas voltadas a carreiras jurídicas, o 

que está diretamente correlacionado a outra questão desta pesquisa, atendendo a um requisito 

primordial trazido na Resolução CNE/CES nº 5, a necessidade de o ensino jurídico integrar 

também a prática ao conhecimento teórico41, desta forma, foi questionado aos alunos:  qual a 

importância de ter, além do ensino teórico, o ensino prático para sua aprendizagem? O resultado 

está apresentado no gráfico do apêndice D – Figura 4. 

                                                           
38 Informação fornecida pela administração da Antonio Meneghetti Faculdade. 
39 Realização de Aulas Especiais e Lives nacionais e internacionais nos Cursos de Graduação da AMF. 

Disponível em: https://faculdadeam.edu.br/covid-19. Acesso em: 10 nov. 2020. 
40 Ministério da Educação e Cultura. Resolução n.º 5, de 17 de dezembro de 2018. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file> Acesso em 15 out.2020. 
41 Ministério da Educação e Cultura. Resolução n.º 5, de 17 de dezembro de 2018. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file> Acesso em 15 out.2020. 

https://faculdadeam.edu.br/covid-19
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file


22 

 

 Nesta questão foram listadas as seguintes opções, as quais obtiveram como resultado da 

indicação dos alunos: 90% muito importante; 10% importante; 0% não faz muita diferença; e 

0% irrelevante. Ou seja, 90% dos discentes respondentes indicaram que é muito importante ter 

além do ensino teórico, o prático. Portanto, para o aluno não basta apenas ser aplicada a teoria 

em sala de aula, ela tem que estar ligada à prática, e se ela for voltada a carreiras jurídicas em 

que ele pode atuar depois da formação, isso auxilia na autonomia do seu ensino, visto que 

poderão organizar sua metodologia de estudo conforme a carreira que escolherem seguir.  

 Neste viés, a Pedagogia Ontopsicológica aborda a necessidade de o aluno desenvolver 

sua autonomia, para ter uma atuação vencedora, com os professores para auxiliar nessa 

trajetória, de maneira que podem utilizar dessas experiências para encontrar seu projeto de vida, 

tendo desenvolvimento profissional e pessoal42. Esse auxílio dos professores pode ser realizado, 

por exemplo, com aplicação de projetos, como o “Projeto Vida Jurídica”, desenvolvido na 

instituição, e por meio do qual os alunos efetuam uma pesquisa para identificar e vivenciar 

quais carreiras jurídicas querem seguir no futuro, além de realizar uma entrevista com um 

profissional, depois produzem peças jurídicas referentes a essas carreiras e por último, atuam 

em um júri com esse profissional43.  

 Foram realizadas duas questões com a abordagem referente à metodologia da Antonio 

Meneghetti Faculdade (AMF). A primeira apresentada aos alunos foi elaborada com base no 

art. 3º da Resolução CNE/CES nº 5, que traz quais direitos o curso de graduação deve assegurar 

ao discente. Assim, foi questionado: Em relação ao ensino da AMF, entre as opções elencadas 

abaixo, qual delas você se considera mais capacitado? O resultado está no gráfico apresentado 

no apêndice E – Figura 5. 

 Nesta questão foram elencadas as seguintes opções, as quais obtiveram como resultado 

da indicação dos alunos: 24% sólida formação geral no direito e capacidade de argumentação; 

54% formação humanística e capacidade de aptidão para aprendizagem, autônoma e dinâmica; 

3% capacidade de análise e domínio de conceitos; e 19% interpretação de fenômenos jurídicos 

e domínio das formas consensuais de composição de conflito. 

 De acordo com o resultado apresentado, 54% dos alunos que responderam à pesquisa 

se consideram mais capacitados na formação humanística e capacidade de aptidão para a 

aprendizagem autônoma e dinâmica. A formação humanística está determinada como norma 

                                                           
42 GIORDANI, Estela Maris. Pedagogia Ontopsicológica para pais e educadores. In Pedagogia Contemporânea: 

responsabilidade e formação do jovem para a sociedade do futuro. Fundação Antonio Meneghetti: Recanto 

Maestro, 2017 p. 64. 
43 “Projeto Vida Jurídica” desenvolvido na instituição de ensino Antonio Meneghetti Faculdade, sob coordenação 

do Me. Mateus Renard Machado, aplicado na disciplina FOIL 3, do curso de Direito. 
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desde a Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004. Entretanto, conforme já 

mencionado no primeiro capítulo, houve dificuldade em implementação44. Portanto, obter um 

ensino no qual,  através da sua metodologia, os próprios alunos se consideram mais capacitados 

na formação humanística é um grande avanço para o ensino jurídico.  

 Ainda, essa resposta traz a capacidade de aptidão para a aprendizagem autônoma e 

dinâmica, também prevista na Resolução CNE/CES nº 5, e de acordo com os alunos, na questão 

apresentada na figura 3, os quais, quando questionados sobre como teriam esta autonomia 

desenvolvida, indicaram que seria através das práticas, que também estão previstas nas 

diretrizes, conforme já mencionado. Portanto, conclui-se que nessa questão, os discentes 

consideram que por meio do ensino da Antonio Meneghetti Faculdade, sentem-se mais 

capacitados também nas práticas do Direito e que é a partir dali que desenvolvem sua 

autonomia. 

 Para finalizar as questões referente à metodologia da AMF, foi questionado aos alunos: 

para você, o que faz a instituição Antonio Meneghetti Faculdade ser diferente das demais? Esta 

abordagem se deu com a intenção de ouvir dos alunos qual o real diferencial desta instituição 

em relação as demais, tendo o resultado no gráfico apresentado no apêndice F – Figura 6. 

 Nessa questão foram listadas as seguintes opções, as quais obtiveram como resultado 

da indicação dos alunos: 36% aulas desenvolvidas para realização individual; 9% aulas 

interdisciplinares com outros cursos; 41% corpo docente formado por profissionais com 

diferentes carreiras; e 14% possibilidade de experiências internacionais.   

 Diante do resultado apresentado, observa-se que 41% dos alunos respondentes 

consideram que o diferencial da Antonio Meneghetti Faculdade é possuir um corpo docente 

formado por profissionais com diferentes carreiras. Este diferencial proporciona ao aluno, 

dentro da multiplicidade de oportunidades que o Direito permite, ter o contato com diversas 

profissões, aproveitar o conhecimento a mais que cada uma proporciona e utilizar os professores 

como grupo de apoio para o seu desenvolvimento profissional.  

  Essa questão, de docentes formados por diferentes carreiras que a Faculdade Antonio 

Meneghetti traz como proposta de ensino, coaduna com os dois próximos questionamentos que 

possuem como tema o perfil do professor. O perfil do professor está ligado diretamente à 

necessidade de aprendizado do aluno e como ele se identifica neste ensino, primeiro foi 

                                                           
44 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Novas diretrizes currículares nacionais para os cursos de Direito: uma 

leitura crítica da proposta apresentada pelo CNE, em julho de 2017, no XXVI encontro nacional do 

CONPEDI. Direito, democracia, desenvolvimento e sustentabilidade. Porto Alegre: Fi, 2017 p.48. Disponível 
em:< https://www. editorafi. org/224leilane>. Acesso em: 15 out.2020. 
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abordado na questão: Qual iniciativa de um (a) professor (a) o faz sentir desafiado? O resultado 

está no gráfico apresentado no apêndice G – Figura 7. 

 Nessa questão foram elencadas as seguintes opções, as quais obtiveram como resposta 

da indicação dos alunos: 21% promoção de atividades extraclasse; 57% desenvolvimento de 

projetos; 5% aulas em conjunto com outros cursos; e 17% competições. 

 Salienta-se o resultado de que 57% dos alunos respondentes indicou que o 

desenvolvimento de projetos fazem-nos sentirem-se mais desafiados. Essa proposta está 

prevista no art. 7º da Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018, destacando como 

atividades que os cursos devem estimular. O desenvolvimento de projetos na Antonio 

Meneghetti Faculdade são aplicados diretamente e principalmente nas disciplinas FOIL, as 

quais possibilitam que com experimentações, o aluno possa ter consciência de como suas ações 

podem impactar o mundo e utilizar do seu potencial natural para resolver determinadas 

questões45. 

 Por fim, quanto às questões objetivas aplicadas aos alunos, foi aplicado o seguinte 

questionamento: Para você, qual habilidade do professor auxilia no seu aprendizado? Essa 

questão foi realizada com o intuito de inserir um perfil de docente o qual os alunos consideram 

que contribui na sua aprendizagem. A partir disso, apresenta-se o resultado no gráfico do 

apêndice H – Figura 8. 

 Nessa questão foram listadas as seguintes opções, as quais obtiveram como resultado 

da indicação dos alunos: 28% conhecer as didáticas das disciplinas; 21% escolher estratégias 

de avaliação que sejam coerentes com o ensino proporcionado; 10% ter consciência das 

características de desenvolvimento do aluno; e 41% ensinar com linguagem acessível ao aluno.  

 Dentre as opções abordadas, 41% dos alunos respondentes indicaram que a habilidade 

de professor que auxilia no aprendizado é ensinar com uma linguagem acessível ao aluno. Essa 

concepção de auxílio não parte da premissa de que graduandos em Direito devem conhecer 

termos técnicos e palavras complexas, mas sim que o professor tem a possibilidade de 

transformar algo com linguagem complicada e desnecessária em algo simples aos discentes, 

para facilitar a compreensão.  

 Com base nestas concepções de qualidade de um professor, aborda-se as duas questões 

dissertativas aplicadas no questionário. A primeira questão foi: indique 4 (quatro) professores 

(as), do curso de Direito, os quais você tem como referência de ensino, que se destacam. A 

                                                           
45 FIOREZI, Juliane. Antonio Meneghetti Faculdade: onde o mundo-da-vida escorre como realidade histórica. 

In. Formando lideranças para o desenvolvimento futuro. Fundação Antonio Meneghetti (org.): Recanto Maestro, 

2019. p.38-39. 
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partir disso, os alunos indicaram os 4 professores (as) que eles consideravam como referência, 

e estes foram convidados a participar da pesquisa. A segunda questão foi: Quais características 

que fazem com que os professores que indicou na questão 1, tenham seu diferencial? 

 Com esse questionamento, os alunos respondentes indicaram quais as características 

que tornavam estes 4 professores referências de ensino para eles. Dentre as qualidades 

atribuídas, serão listadas as mais citadas, sendo mencionado pelos alunos que estes professores: 

possuíam domínio de conteúdo; abriam espaço para fala em suas aulas; explicavam de maneira 

acessível; traziam para a sala de aula, como exemplo, suas experiências da vida profissional; 

eram atenciosos; comprometidos e preocupados com o desenvolvimento individual dos 

discentes.  

 Com base nas respostas dessa questão, foi elaborado um questionário e  foram realizadas 

entrevistas com os 4 professores indicados pelos alunos como referência de ensino. Por conta 

disso, o próximo subcapítulo analisará de maneira qualitativa, os resultados obtidos através 

destas entrevistas.  

 

4.2 ANÁLISE QUALITATIVA DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS DOCENTES 

 

 A pesquisa qualitativa possui por objetivo compreender o comportamento do 

entrevistado, seja analisando suas experiências, seus pontos de vista, de maneira a revelar as 

motivações e ideais de um grupo específico46. Diante do estudo ter ouvido aos alunos, 

considerou-se fundamental que os docentes da instituição de ensino superior Antonio 

Meneghetti Faculdade também tivessem espaço de fala. 

 Por conta disso, após a indicação de 4 professores considerados referência de ensino 

pelos alunos respondentes da pesquisa, realizou-se o contato por e-mail, com convite para 

participar da pesquisa, fato esse que todos aceitaram47. Em razão da pandemia COVID – 19 e 

da disponibilidade dos entrevistados, as entrevistas foram realizadas por e-mail, sendo enviados 

os questionamentos e respondidos por essa plataforma.  

 As perguntas foram elaboradas de acordo com os resultados obtidos na aplicação do 

questionário aos alunos, sendo constituídas de questões simples e abertas, para proporcionar ao 

entrevistado espaço para exporem suas ideias. A pesquisa foi composta por 8 questões 

                                                           
46 Entenda o que é pesquisa qualitativa e quantitativa. Disponível em: 

https://www.institutoqualibest.com/blog/dicas/entenda-o-que-e-pesquisa-qualitativa-e-quantitativa/. Acesso em: 

10 nov. 2020. 
47 O professor Me. orientador desta pesquisa, Mateus Renard Machado, estava entre os nomes mais indicados, mas 

por questão de decoro, se absteve de participar diretamente da pesquisa.  

https://www.institutoqualibest.com/blog/dicas/entenda-o-que-e-pesquisa-qualitativa-e-quantitativa/
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discursivas, com o objetivo de ouvir os docentes sobre suas metodologias de ensino, sobre o 

processo de aprendizado do aluno e sobre a instituição a qual lecionam.  

 Para a análise das respostas dos docentes entrevistados, estes foram identificados em 

D1, D2, D3 e D4, nos apêndices apresentados e as questões serão subdividas em três campos 

de análise: a) sobre ser professor; b) metodologia de ensino; e c) alunos e a instituição. A análise 

foi realizada de maneira qualitativa, em razão de a proposta ser identificar e compreender o 

ponto de vista do docente inserido na metodologia da Pedagogia Ontopsicológica. Seguindo 

essa estrutura, apresenta-se a seguir, a análise em relação às entrevistas realizadas com estes 

docentes. Diante disso, quanto ao campo de análise sobre ser professor, foram realizadas duas 

perguntas. A transcrição das respostas dos docentes entrevistados encontra-se no apêndice I – 

Tabela 2.  

A primeira questão abordada foi: o que é ser professor (a), para o (a) senhor (a)? Ao 

serem questionados, a respostas dos docentes percorrem três sentidos em sintonia (apêndice I).  

  Primeiramente ser professor é difundir seu conhecimento. Neste ponto, é necessário 

uma constante preparação e estudo, estando sempre disposto a buscar atualização para 

proporcionar ao aluno um ensino completo, em harmonia com pôr-se no lugar do aluno, ter 

empatia na elaboração das suas aulas, buscando maneiras de estimulá-los e incentivá-los. E por 

fim, ser professor é uma enorme responsabilidade, da qual é necessário ter vocação para atender 

a estes pontos e ainda assumir o risco de ser considerado referência de profissional ou não, 

tornando essa escolha um projeto da vida. 

 A segunda pergunta apresentada foi: para ser um bom professor, na sua visão, o que é 

preciso? Os respondentes indicaram que para ser um bom professor é necessário não se 

acomodar. Embora seja um desafio constante, deve-se buscar novas formas de ensinar e 

transmitir o conteúdo, sendo possível apenas através de muito empenho.  

  Também, torna-se essencial ter satisfação em compartilhar seus conhecimentos, de 

maneira a desenvolver uma atenção com os alunos, buscando identificar quais as dificuldades 

desses discentes e como é possível auxiliá-los. Nessa particularidade, é possível compreender 

qual ponto do aprendizado faz com que individualmente, o aluno se encontre na disciplina, 

identificando o que os faz sentirem-se curiosos, interessados, e a partir disso explorar estas 

questões em sala de aula. Nesse sentido: 

 
[...] é desafiador encontrar esse ponto ótimo de aprendizado, o momento em que os 

olhos dos estudantes brilham de maneira diferente, que eles compreendem que podem 

ir além. Isso é impagável, não tem preço, é algo para a vida. Percebe-se, nesse ponto, 
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que se é capaz de significar algo na trajetória de alguém e isso acaba por significar 

nossa própria existência48. 

 

 Essas abordagens refletem as indicações e qualidades atribuídas pelos alunos, onde o 

diferencial destes professores está em atentar e enxergar as particularidades dos estudantes, 

renovando seu ensino e demonstrando  o comprometimento destes  docentes com o 

aprendizado. Desta forma, são representações do que se busca no ensino, por meio da 

implementação de diretrizes curriculares nacionais, que normalizam o caráter humanitário, a 

busca pelo desenvolvimento individual do aluno e também a transmissão do conteúdo de 

maneira eficaz.  

 Esse fato coaduna diretamente com a proposta de ensino desenvolvida pela metodologia 

da Pedagogia Ontopsicológica, em que a constante atualização do docente e o auxílio na 

identificação e realização do potencial individual do aluno desenvolvem um aprendizado 

completo e uma capacitação capaz de formar profissionais de sucesso. Utilizar a sala de aula 

como ponto de desenvolvimento e aprendizado é essencial. Desta forma:  

 

[...] sendo a aula um momento único na relação entre professor/aluno, cuja troca de 

saberes é constante, pois um mero professor apenas mostra o caminho do sucesso, 

enquanto que o verdadeiro professor ajuda a trilhar esse caminho.49 

  

 Além de demonstrar, pela visão dos docentes, o que é ser professor e o que faz ser um 

bom professor, é necessário apresentar quais metodologias estes usam para desenvolver um 

ensino de referência em sala de aula. Por conta disso, no campo de análise metodologias de 

ensino, foram elaboradas três perguntas, com o objetivo de identificar a abordagem destes 

professores com o ensino jurídico, sendo apresentada a transcrição das entrevistas no apêndice 

J - tabela 3.  

 A primeira questão apresentada foi: quando prepara uma disciplina para um semestre, e 

posteriormente cada aula semanal, o que leva em conta e como desenvolve o seu método de 

ensino? Com base no conteúdo das entrevistas, os docentes indicaram que utilizam como 

métodos para construir o diferencial de ensino, identificação de qual o perfil da turma, 

elaborando aula e atividades com o objetivo de instigar os alunos a progredir. Além disso, 

buscam a interação do aluno em sala de aula, podendo ser realizada através de análises de 

julgados, pesquisas em doutrinas, e assim demonstrar a aplicação direta do Direito. Ainda, 

através de exemplos práticos da rotina como profissional do Direito, trazê-los à realidade da 

carreira jurídica, com aplicação de uma metodologia didática e acessível. Assim sendo, buscam 

                                                           
48 Resposta entrevistado (a) D1, encontra-se no apêndice I – Tabela 2. 
49 Resposta entrevistado (a) D2, encontra-se no apêndice I – Tabela 2. 
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que o conteúdo das disciplinas as quais lecionam se torne significante para a trajetória deste 

aluno.  

 A segunda pergunta abordou: além do conhecimento técnico do Direito, que outras 

habilidades ou atitudes busca também desenvolver em um aluno, que considera importante para 

sua profissão e também para a sua vida? De acordo com as respostas elencadas (apêndice J), 

buscam salientar a importância dos valores éticos, incentivando que se concentrem e se 

dediquem completamente a cada ação que realizam e desafio que encontrem. Desta forma, 

auxiliam na capacitação dos alunos, para que sejam capazes de resolver  estes desafios, “seja 

pela oratória, pela pesquisa ou por seu posicionamento crítico em sala de aula”50. Além disso, 

buscam auxiliar no desenvolvimento do aluno, de sua postura, linguagem, escrita, e como ponto 

fundamental para os que forem exercer a carreira jurídica, a competência de saberem lidar com 

prazos. Tudo isto, com o objetivo de desenvolver nos futuros graduados, o protagonismo na sua 

vida profissional e pessoal, formando líderes.  

 Por fim, foi questionado: quais estratégias de ensino o/a senhor (a) utiliza buscando 

alcançar esse resultado? Para atingir esses objetivos, os docentes indicaram que relatam 

experiências para incentivar o protagonismo nos alunos, assim como utilizam da demonstração 

de casos concretos para desenvolver as competências jurídicas necessárias para o exercício da 

vida profissional. Ainda, incentivam a pesquisa e análise de julgados, para atrelar o 

conhecimento prático ao teórico, provocando o diálogo e resolução de problemáticas.  

 Essas metodologias de ensino atendem exatamente ao que o aluno busca na sua 

aprendizagem, de acordo com os resultados apresentados nesta pesquisa. Nesse sentido, quando 

professores informam que desenvolvem aulas conforme as necessidades e características de 

cada turma, e utilizam da didática como metodologia de ensino, satisfazem a maioria dos 

discentes que indicaram que a habilidade do professor que auxilia na sua aprendizagem é 

ensinar com uma linguagem acessível. Ao trazerem a prática para a sala de aula, casos 

concretos, análises de julgados, realizam o que se demonstrou essencial para o aluno, ter o 

ensino prático aliado ao teórico. Ainda, o desenvolvimento de sua autonomia de ensino se dá 

através de atividades voltadas a carreiras jurídicas, auxiliando na aprendizagem através das 

experiências trazidas para a sala de aula pelos docentes.  

 Tudo isso demonstra que a indicação destes docentes realmente os qualifica como 

referência de ensino do ponto de vista dos alunos, e estas metodologias desenvolvidas fazem 

parte de um projeto metodológico prezado pela instituição. Esse projeto incentiva o 

                                                           
50 Resposta entrevistado (a) D2, encontra-se no apêndice J – Tabela 3. 
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protagonismo responsável, o desenvolvimento de capacidades e aptidões, busca formar 

profissionais de excelência, que obterão sucesso no caminho que seguirem, isto é, “o egresso 

do Curso de Direito da AMF deve ser um líder, um protagonista na atividade profissional, assim 

como na vida pessoal. Para isso, ele deve ser estrategista, capaz de resolver demandas e desafios 

que são lançados”51.  

 Por conta disso, preza-se na instituição e no ensino que ela desenvolve pela seriedade e 

foco ao longo da graduação, em todas as ações que forem realizadas, sendo, conforme já 

mencionado, uma escolha diária buscar ser cada vez melhor. Nesse sentido:  

 

Tento desafiar pelo exemplo, porque é possível chegarmos a qualquer lugar, obtermos 

qualquer posição se realmente quisermos e trabalharmos duro e seriamente para isso. 

Nada pode deter quem sabe o que quer, acredita e investe para desenvolver seus 

potenciais, trabalhando diariamente com ética e dedicação52. 

  

 Após as análises quanto aos campos selecionados para a pesquisa, tornou-se 

imprescindível que assim como os alunos foram questionados sobre o ensino da instituição, os 

professores tivessem a oportunidade de expor seu ponto de vista. Diante disso, na interpretação 

sobre instituição e alunos, foram desenvolvidas 3 questões, as quais possuem a reprodução da 

entrevista no apêndice K – Tabela 4, dessa pesquisa.  

 A primeira pergunta apresentada tratou de:  na sua visão, quais são os diferenciais da 

AMF?  Por que escolheu lecionar aqui? Sobre este questionamento, os docentes indicaram que 

escolheram lecionar na Antonio Meneghetti Faculdade por se tratar de um lugar diferenciado, 

além de um ambiente único e estimulante, que é formado por alunos e profissionais dotados de 

respeito e humanidade, com acolhimento e preocupação com a comunidade que faz parte dele.  

 Dentre os diferenciais da instituição, elencaram a formação que desenvolvem, buscando 

aprimorar e qualificar os alunos que passam pela graduação, sem oferecer um ensino 

massificado e enrijecido, mas sim, buscando a transformação do graduando, por meio do 

autoconhecimento. Com uma proposta de ensino na qual há a constante troca entre alunos e 

professores, aliado ao enfoque empreendedor, incentiva o aprimoramento destes que fazem 

parte do processo de aprendizagem, movidos a busca pela excelência profissional.  

 Na sequência, foi questionado: como essa proposta diferenciada de ensino influencia ou 

estimula o/a senhor (a) nas suas aulas na AMF? A partir dessa questão, os professores 

apontaram que a aplicação da Ontopsicologia atrelada ao direito em sala de aula, são frequentes, 

visto seu incentivo ao critério racional, estimulando ao aluno buscar suas próprias soluções em 

                                                           
51 Resposta entrevistado (a) D2, encontra-se no apêndice J – Tabela 3. 
52 Resposta entrevistado (a) D1, encontra-se no apêndice J – Tabela 3. 
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relação aos desafios promovidos, e, ainda, proporcionando ao docente reflexão e auxílio no 

aprimoramento individual.  

 Outrossim, informaram que se sentem estimulados em razão do amparo que a instituição 

fornece, com uma estrutura primorosa, e a liberdade de ensino que possuem em sala de aula, 

assim como a proposta de turma reduzidas que possibilita um melhor trabalho, conhecimento 

individual dos alunos, e acompanhamento de seu desenvolvimento.  

 Desta forma, como último questionamento, buscou-se identificar qual a análise dos 

docentes sobre evolução de seus alunos ao longo da graduação da instituição. Para tanto, 

questionou-se: quais as principais mudanças que enxerga nos alunos da AMF ao longo do 

percurso de graduação? Sobre essa questão, os docentes mencionaram como principal fator o 

amadurecimento destes jovens, que ao longo da graduação, obtêm uma nova visão e consciência 

da realidade a qual estão inseridos. Também concluíram que desenvolvem interesses sobre 

áreas e temas que antes não demonstravam, assim como aprimoram seu discurso, oralidade e 

postura.  

 Nesse seguimento, por consequência da formação contínua que desenvolve o Direito 

em conjunto com a Ontopsicologia, há a formação de graduados mais responsáveis e com 

excelência na vida profissional, e em docentes estimulados ao constante aprimoramento da sua 

personalidade e profissão. Esse resultado advém de uma metodologia de ensino a qual centra-

se nas pessoas que a compõe e na realização do projeto de natureza destas. Neste viés: 

 

Não se trata de reproduzir um modelo pronto, de um ensino do Direito voltado ao 

passado, com os olhos no retrovisor. Trata-se de uma proposta inovadora, que pensa 

o humano pelos seus valores mais importantes, que busca que cada um reconheça e 

trabalhe para desenvolver o seu projeto de natureza em busca da sua felicidade pessoal 

e do desenvolvimento social.53 

 

  De maneira que todo o zelo da instituição para com a comunidade que compõe e 

primazia do lugar ao qual são desenvolvidas a construção e troca de saberes, demonstra a 

preocupação em cada detalhe que compõe este ensino, ser sublime. A identificação e o 

desenvolvimento individual do aluno está de acordo inclusive, com a organização e composição 

das turmas da instituição, com uma proposta de grupos reduzidos, pela qual possibilita conhecer 

a este discente e acompanhar a sua evolução pessoal e profissional.  

 Desta forma, a pesquisa realizada com os docentes, considerados como referência de 

ensino no curso de Direito, enfatiza a construção e desenvolvimento singular da aprendizagem 

na instituição de ensino superior Antonio Meneghetti Faculdade. Através da aplicação e 

                                                           
53 Resposta entrevistado (a) D1, encontra-se no apêndice K – Tabela 4. 
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formação de acordo com o conceitos e metodologias da Pedagogia Ontopsicológica, é possível 

inovar no ensino jurídico.   

  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo buscou identificar de que maneira a metodologia de ensino e 

aprendizagem desenvolvida através da Pedagogia Ontopsicológica na instituição Antonio 

Meneghetti Faculdade, poderia contribuir para a formação dos alunos nos cursos de Direito. 

Diante de um cenário de dificuldades na aprendizagem e transmissão do conhecimento no 

ensino jurídico, em razão de ainda possuir uma estrutura de metodologia enrijecida, o 

Ministério da Educação instituiu diretrizes nacionais, buscando organizar e aprimorar a 

graduação dos cursos de Direito.  

 Foi por meio da implementação da Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 

2018, que institui normas mais minuciosas para a qualidade deste ensino, entretanto, que 

permaneceu a questão basilar, de como implementar estas normas de maneira eficaz na 

graduação em Direito. Desta forma, ao longo do estudo, com a problemática de demonstrar de 

que maneira a Pedagogia Ontopsicológica poderia vir a contribuir para eficácia dessa 

legislação, buscou-se ouvir aos agentes da aprendizagem, que fazem parte dessa metodologia 

de ensino desenvolvida na Antonio Meneghetti Faculdade. 

 O objetivo dessa pesquisa, com o estudo de caso, foi demonstrar sob o ponto de vista 

de quem forma e de quem é formado nesta instituição, como esta desenvolve o ensino jurídico 

de maneira singular e eficaz. Assim, em relação às inovações e escopo da Resolução CNE/CES 

nº 5, os alunos e professores demonstraram que a instituição desenvolve um ensino capacitante 

com base humanística, obtendo como resultado um diferencial nos alunos da AMF, os quais 

são envolvidos em uma cultura singular e primorosa. Ainda, sobre a interdisciplinaridade do 

ensino, professores indicaram que é estimulante essa possibilidade de união de aprendizados 

para a educação jurídica, por meio da qual a Ontopsicologia pode contribuir diretamente ao 

Direito.  

  Sobre normas que prezam pelo ensino teórico atrelado ao prático, alunos e professores 

demonstraram a sua importância para aprendizado em sala de aula, seja através de análises de 

julgados, audiências simuladas, assim como, com atividades práticas que sejam voltadas as 

carreiras jurídicas, dentre elas tendo como exemplo o “ Projeto Vida Jurídica”, desenvolvido 
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na instituição, e o participação de profissionais de referência neste ensino para contribuírem 

com suas experiências, por meio de aulas, palestras, cursos, etc. Em relação ao desenvolvimento 

de competências para que o aluno consiga identificar sua aptidão, conforme demonstrado, 

preza-se durante toda a graduação na instituição, pelo auxílio e incentivo dos agentes da 

aprendizagem para encontrarem seu projeto de natureza, e a partir disso desenvolverem uma 

trajetória de excelência e sucesso.  

 Por fim, sobre os métodos e estrutura pedagógica, capaz de fomentar no aluno a 

construção e aprimoramento de suas habilidades e conhecimento, professores considerados 

como referência de ensino, indicaram quais métodos utilizam em sala de aula, sendo através da 

didática, busca formas de não restringir o ensino ao campo teórico, contarem suas experiências 

e casos concretos, vendo o aluno na sua singularidade e a partir disso, auxiliam o seu potencial 

natural, e principalmente, a constante atualização. Diante disso, houve a demonstração, através 

dos resultados obtidos de maneira quantitativa pelos alunos e qualitativa pelos professores, que 

as normas regidas pela Resolução CNE/CES nº 5, são desenvolvidas e aplicadas na metodologia 

na Pedagogia Ontopsicológica, sendo possível comprovar a construção de um ensino jurídico 

de excelência, com uma aplicação eficaz desta legislação.  

 Portanto, é possível concluir que a Pedagogia Ontopsicológica não apenas pode vir a 

contribuir para o ensino jurídico, como através da graduação na instituição de ensino superior 

Antonio Meneghetti Faculdade, já construiu um processo de aprendizagem eficaz, antecipando 

as diretrizes centrais normalizadas na Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018. 

Este resultado é consequência de uma estrutura e proposta de ensino que acredita no potencial 

de cada aluno, e ao longo de toda a graduação, dispõe de profissionais que estão dispostos a 

auxiliar e a capacitar esse jovem, para obtenção e desenvolvimento completo de suas 

capacidades e realização profissional e pessoal.  

 O diferencial que a Antonio Meneghetti Faculdade proporciona está na formação 

humanística que desenvolve, centrada na excelência pessoal e profissional de maneira a agregar 

e contribuir para o todo coletivo. Ainda, é através do seu corpo docente formado por 

profissionais que atuam em diversas carreiras e prezam pela qualidade e completude da 

aprendizagem, com a aplicação da Pedagogia Ontopsicológica ao ensino jurídico, que essa 

concebe oportunidades de experiências e aprendizados únicos na graduação. 
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APÊNDICE A - Figura 1: Qual atividade realizada em sala de aula o motiva?  

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE B - Figura 2: Qual recurso utilizado na sala de aula auxilia na sua 

aprendizagem? 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 APÊNDICE C - Figura 3: Como você considera que pode ter a sua autonomia de 

ensino desenvolvida? 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE D – Figura 4: qual a importância de ter além do ensino teórico, o ensino 

prático para sua aprendizagem? 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE E - Figura 5: Em relação ao ensino da AMF, entre as opções elencadas 

abaixo, qual delas você se considera mais capacitado? 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE F - Figura 6: Para você o que faz a instituição Antonio Meneghetti 

Faculdade, ser diferente das demais? 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 APÊNDICE G - Figura 7: Qual iniciativa de um (a) professor (a) o faz sentir 

desafiado? 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE H - Figura 8:  Para você, qual habilidade do professor auxilia no seu 

aprendizado? 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE I – Tabela 2: Respostas obtidas pesquisa com docentes campo de análise 

“sobre  ser professor” 

 

Docente           O que é ser professor(a), para o(a) senhor(a)? 

 

Para ser um bom professor, na sua visão, o que 

é preciso?  

D1 Penso que ser professora é, antes de tudo, ter 

vocação para ser constante "aprendente", ou 

seja, estamos sempre aprendendo. É mais do que 

um ofício, é uma escolha de vida, um modo de 

viver, que faz com que sempre estejamos 

aprendendo algo, sempre recomeçando e sempre 

concluindo o curso junto com nossos alunos. É 

uma das profissões mais difíceis e desafiadoras, 

mas sem dúvidas a mais gratificante. 

Creio que há um conjunto de fatores e nem sempre 

se é bom professor. Às vezes pensamos que somos 

bons, mas naquele momento não estamos sendo. 

Trata-se de um desafio constante. Creio que exige 

que quem escolhe essa atividade não se acomode, 

sinta-se estimulado com as perguntas dos 

estudantes, pense em novos meios e métodos para 

discutir os conteúdos. Tem que saber observar o 

que toca cada aluno, pois cada um tem um ponto, 

uma espécie de chave que faz a pessoa se ligar e 

aprender. Depende muito, por vezes isso ocorre só 

no final do semestre (o que é uma pena, pois daí o 

estudante deixou de aproveitar muito do que 

poderia ter aprendido ao longo da jornada) mas é 

desafiador encontrar esse ponto ótimo de 

aprendizado, o momento em que os olhos dos 

estudantes brilham de maneira diferente, que eles 

compreendem que podem ir além. Isso é 

impagável, não tem preço, é algo para a vida. 

Percebe-se, nesse ponto, que se é capaz de 

significar algo na trajetória de alguém e isso acaba 

por significar nossa própria existência. 

 

D2 Penso que ser professor é compartilhar seus 

conhecimentos com os discentes – que no meu 

caso serão futuros colegas, jamais concorrentes 

-, tendo consciência de que talvez para algumas 

perguntas não tenha a pronta resposta, mas que 

as trará para a próxima aula. Outrossim, como 

egresso de curso noturno, sou sabedor do quão 

árduo é estudar após um dia de trabalho ou 

estágio, mas procuro estimular os alunos aliando 

a teoria com a prática, seja através de exemplos, 

exibindo documentos, escrituras, peças 

processuais, resolução de exercícios em sala de 

aula, enfim, o que for preciso para me fazer 

entender, mostrando ao acadêmico que ele pode 

sim vencer obstáculos e galgar novos horizontes.  

 

Respondo que o aperfeiçoamento, a leitura e a 

constante atualização é imprescindível não apenas 

para o professor, mas para todos aqueles que estão 

envolvidos com o Direito, pois não há como se 

conceber alguém estático, sem uma constante 

pesquisa naquilo que estiver atuando, sob pena de 

ser excluído do mercado. Além disso, o professor 

deve ter o prazer de compartilhar seus 

conhecimentos, sendo a aula um momento único 

na relação entre professor/aluno, cuja troca de 

saberes é constante, pois um mero professor apenas 

mostra o caminho do sucesso, enquanto que o 

verdadeiro professor ajuda a trilhar esse caminho.  

 

D3 É ser o transmissor de conhecimento Estudo, experiência e didática. 

D4 Trata-se de uma atividade profissional que nos 

coloca enorme responsabilidade, pois é uma 

vitrine da nossa personalidade, conhecimento, 

resiliência, paciência e dedicação. Se formos 

bons professores, serviremos de exemplo como 

profissionais de referência em nossas áreas. O 

contrário, todavia, é igualmente possível, pois na 

medida em que não alcançarmos sucesso na 

docência seremos vistos como maus 

profissionais em nossas respectivas áreas de 

atuação.  

Antes de tudo, muito estudo e dedicação. Horas de 

preparação de aulas, atualização nos temas da 

disciplina. Em segundo lugar, empatia (é preciso 

que nos coloquemos ao lado dos alunos). E, ainda, 

paciência para compreender as dificuldades dos 

alunos e tentar auxiliá-los.  

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE J – Tabela 3: Respostas obtidas pesquisa com docentes campo  

“ metodologia de ensino” 

 

(continua) 

Docente           Quando prepara uma 

disciplina para um semestre, e 

posteriormente cada aula 

semanal, o que leva em conta e 

como desenvolve o seu método 

de ensino?  

 

Além do conhecimento 

técnico do Direito, que outras 

habilidades ou atitudes busca 

também desenvolver em um 

aluno, que considera 

importante para sua 

profissão e também para a 

sua vida?  

E quais estratégias de ensino 

o/a senhor(a) utiliza 

buscando alcançar esse 

resultado? 

D1 Faço um planejamento, mas 

tudo depende da disciplina e da 

turma. Às vezes o 

planejamento até é bom, mas 

não funciona para determinada 

turma. É preciso ter abertura 

para captar o perfil dos 

diferentes grupos e tentar 

desafiá-los a avançar. Alguns 

gostam de exercícios, jogos 

virtuais, atividades práticas, 

enquanto outros precisam ver a 

execução do raciocínio. 

Significa dizer que não tem uma 

receita que funcione bem para 

todos. É preciso mobilizar 

diferentes sentidos, fazer 

provocações em várias direções 

com vistas a tornar o conteúdo 

vivo e significativo na trajetória 

do estudante. Quando os 

estudantes percebem a 

importância do conteúdo, 

aprendem. O grande desafio é 

significar os conteúdos e fazê-

los vivos para os estudantes. 

Valores éticos, o respeito pelas 

pessoas e pela natureza. Tento 

desenvolver também a entrega, 

estimular para que todos 

estejam 100% ali, naquela 

atividade, naquele encontro. 

Isso é um desafio e nem 

sempre é possível porque 

somos humanos e sujeitos a 

uma série de vicissitudes. 

Tento desafiar pelo exemplo, 

porque é possível chegarmos a 

qualquer lugar, obtermos 

qualquer posição se realmente 

quisermos e trabalharmos duro 

e seriamente para isso. Nada 

pode deter quem sabe o que 

quer, acredita e investe para 

desenvolver seus potenciais, 

trabalhando diariamente com 

ética e dedicação. Não existem 

fórmulas prontas, existe 

trabalho e seriedade. É isso que 

tento fazer com que percebam. 

 

Busco combinar várias 

estratégias, pois há uma 

diversidade de estudantes e 

cada pessoa aprende de uma 

forma. Muitos sequer sabem 

como ocorre o seu processo de 

aprendizagem, o que os 

mobiliza. Para dar conta dessa 

pluralidade penso em 

estratégias que valorizem a 

leitura doutrinária, mas que 

também coloquem uma pitada 

de vida prática e de emoção, o 

que faço a partir do incentivo a 

trabalhar com julgados. 

Procuro desafiar para 

raciocínios complexos e mais 

amplos, bem como incentivar 

que resolvam questões 

objetivas, pois cada uma 

dessas estratégias vai 

desenvolver habilidades 

diferentes. Utilizo aulas 

expositivas, mas provoco o 

diálogo e tento trabalhar a 

partir de problematizações que 

aproximem o conteúdo da vida 

e do cotidiano de cada um, a 

partir de exemplos que 

envolvam a turma.  
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(conclusão) 

Docente           Quando prepara uma 

disciplina para um semestre, e 

posteriormente cada aula 

semanal, o que leva em conta e 

como desenvolve o seu método 

de ensino?  

 

Além do conhecimento 

técnico do Direito, que outras 

habilidades ou atitudes busca 

também desenvolver em um 

aluno, que considera 

importante para sua 

profissão e também para a 

sua vida?  

E quais estratégias de ensino 

o/a senhor(a) utiliza 

buscando alcançar esse 

resultado? 

D2 O Direito apresenta várias 

fontes, devendo o docente delas 

fazer uso. Nesse passo, entendo 

que a pesquisa em doutrina 

recente, aliado a jurisprudências 

atuais e Súmulas revela-se uma 

boa estratégia. Quanto ao 

método de ensino, foi-se o 

tempo da metodologia 

tradicional; hoje o professor 

precisa estimular o aluno a 

 participar em sala de aula, com 

metodologias ativas que 

propiciem essa necessária 

interação. 

 

O egresso do Curso de Direito 

da AMF deve ser um líder, um 

protagonista na atividade 

profissional, assim como na 

vida pessoal. Para isso, ele 

deve ser estrategista, capaz de 

resolver demandas e desafios 

que são lançados, as quais 

exigem não apenas os 

conhecimentos da disciplina 

que desenvolvo, mas que 

exigem a interdisciplinaridade 

para sua resolução, seja pela 

oratória, pela pesquisa ou por 

seu posicionamento crítico em 

sala de aula. 

Como já referido 

anteriormente, a pesquisa é 

uma importante ferramenta 

que os acadêmicos devem ser 

estimulados durante o ciclo de 

graduação, para que a utilizem 

para toda a vida acadêmica, 

seja em Cursos lato ou stricto 

sensu, visando seu constante 

aprimoramento, seja em 

qualquer outra atividade 

 profissional, pelas razões já 

referidas anteriormente. 
 

 

 

 

D3 Atualizações legislativas e 

jurisprudenciais. 

A visão institucional voltada 

ao empreendedorismo. 

 

Por meio da transmissão de 

experiências que levam ao 

incentivo ao protagonismo. 

 

D4 Na preparação da disciplina 

tento incluir métodos de ensino 

o mais didático possível, sempre 

buscando levar aos alunos um 

pouco da realidade do que 

enfrentamos no dia a dia da 

profissão.  

Busco desenvolver o rigor 

técnico, a escrita, a postura e a 

linguagem para se expressar. 

Mas, principalmente, a 

capacidade de lidar com 

prazos.  

 

Utilização de exemplos de caso 

concretos.  

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE K – Tabela 3: Respostas obtidas pesquisa com docentes campo  

 “ Instituição e alunos ”  

 

(continua) 

Docente           Na sua visão, quais são os diferenciais da 

AMF?  Por que escolheu lecionar aqui?  

 

 

Como essa proposta 

diferenciada de ensino 

influencia ou estimula 

o/a senhor(a) nas suas 

aulas na AMF?   

Quais as principais 

mudanças que enxerga nos 

alunos da AMF ao longo do 

percurso de graduação? 

 

D1 

 

A AMF tem inúmeros diferenciais. Sua 

proposta pensa a pessoa de maneira 

integral, considera valores e habilidades 

diferentes. Não se trata de um ensino 

massificado, mas de uma proposta dotada 

de riqueza, que visa a formar pessoas com 

capacidade de evidenciar a realidade e 

transformá-la pela liderança. Não se trata 

de reproduzir um modelo pronto, de um 

ensino do Direito voltado ao passado, com 

os olhos no retrovisor. Trata-se de uma 

proposta inovadora, que pensa o humano 

pelos seus valores mais importantes, que 

busca que cada um reconheça e trabalhe 

para desenvolver o seu projeto de natureza 

em busca da sua felicidade pessoal e do 

desenvolvimento social. Isso é muito 

importante, pois o Direito pode ser um 

instrumento de sofrimento, opressão e 

morte, mas se bem compreendido e 

empregado pode servir para transformar as 

realidades e vejo que o Curso de Direito faz 

isso, assim como os demais cursos da 

AMF. Além disso, me encanta a educação, 

a humanidade, o respeito dos estudantes e 

também dos colegas professores e direção. 

É notável. É fantástico encontrar os 

estudantes no começo do curso, ingênuos, 

tímidos, vindos de suas cidades pequenas e 

de seus pequenos mundos e, logo depois, 

vê-los apropriados de tantos saberes, com 

vontade de aprender ainda mais. São 

respeitosos em eventos, têm sede de 

mundo, de conhecimento. Vocês, 

estudantes, tão envolvidos no universo tão 

particular da AMF talvez não saibam 

reconhecer quão raras são essas virtudes. 

Eu, que ando por tantos lugares diferentes, 

sei o quanto vocês são diferentes e o quanto 

é renovador estar aí entre tantos estudantes 

especiais. Aliado a tudo isso, o lugar é 

mágico. Um espaço de uma energia 

estimulante e que as boas propostas 

florescem. Tenho muitas razões para gostar 

de lecionar na AMF. 

É estimulante trabalhar 

com grupos menores de 

estudantes, que te 

possibilitam conhecer 

melhor a cada um e ver 

seu desenvolvimento. 

Somado a isso, é uma 

proposta que faz um 

diálogo com a 

Ontopsicologia, que me 

agrada muito, pois me 

auxilia na compreensão 

sobre meus propósitos, 

meus desafios pessoais e 

profissionais. Ademais, 

as estruturas 

organizacional e física 

são impecáveis, com tudo 

funcionando com 

perfeição, com 

valorização estética e 

onde se respira arte e 

cultura humanista em 

todos os "recantos" do 

lindo Recanto Maestro. 

Tudo isso me estimula a 

dar o melhor que posso, a 

ir além, a encontrar outras 

formas de trabalhar, 

ressignificar minha 

profissão e minha própria 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejo pessoas que entram no 

curso tímidas, às vezes mal 

sabem se expressar e saem 

com excelente impostação, 

com oralidade e muita 

firmeza. Aqueles que levam 

o curso a sério sofrem uma 

verdadeira transformação, 

uma linda transformação. 

Incorporam outra visão e 

compreensão do mundo, 

com possibilidade de um 

diálogo bem interessante 

entre o Direito e a 

Ontopsicologia. Podem não 

ter consciência disso, mas 

desenvolvem um perfil 

responsável, maduro, com 

entrega de resultados. O 

crescimento é notório, o que 

distingue e dá distinção ao 

aluno AMF. 
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(continuação) 

Docente           Na sua visão, quais são os diferenciais da 

AMF?  Por que escolheu lecionar aqui?  

 

 

Como essa proposta 

diferenciada de ensino 

influencia ou estimula 

o/a senhor(a) nas suas 

aulas na AMF?   

Quais as principais 

mudanças que enxerga nos 

alunos da AMF ao longo do 

percurso de graduação? 

 

 

D2 

Poucos sabem, mas tive o prazer de 

conhecer o Prof. Antonio Meneghetti em 

2007, quando a AMF estava dando seus 

primeiros passos com o Curso de 

Administração, quando estava presente por 

ocasião do credenciamento da IES junto ao 

MEC. Foi um momento especial e 

reflexivo, porque percebi o poder 

visionário daquele professor, que motivou 

algumas mudanças na minha caminhada 

docente, as quais me acompanham até 

hoje. Na época, em razão da necessidade 

de encerrar o Mestrado naquele momento, 

fez com que houvesse o retardo na minha 

condição de docente desta IES, cujas 

portas se reabriram em 2018, já no Curso 

de Direito. Entretanto, já naquela ocasião, 

percebia-se que o projeto da AMF seria 

implementado com sucesso,  

A ontopsicologia, como 

ciência que estimula o 

autoconhecimento 

através de uma 

criticidade racional, é 

uma constante nas aulas 

de Direito de família e 

sucessões, ainda mais 

frente a necessidade 

infinita da 

interdisciplinariedade, 

que estimula o acadêmico 

a buscar por si as 

respostas frente aos 

questionamentos 

lançados. A partir disso, o 

estímulo à pesquisa como 

forma de conhecimento, 

uma das estratégias 

utilizadas em sala de aula, 

tem sido gratificante para 

mim, pois neste semestre, 

sete acadêmicos foram 

orientados em Trabalho 

de Conclusão de Curso, 

tudo a partir de 

questionamentos feitos 

em sala de aula. 

 

As disciplinas que leciono 

na AMF estão na 

metade/fim da grade 

curricular. Nesse passo, 

percebo o nível dos 

acadêmicos, cuja formação 

é contínua, seja através de 

uma redação coerente e 

coesa, seja através de 

múltiplos conhecimentos 

que propiciam uma 

criticidade que, aliado a 

forma educada e elegante 

de relacionar-se, fazem do 

acadêmico um diferencial, 

o que se confirma quando 

do TCC, seja como 

orientador ou avaliador, 

bem como o sucesso do 

egresso na vida 

profissional, cujos 

exemplos são inúmeros. 

 

 

 

 

 

 

 

D3 A visão empreendedora, que foge da busca 

pela formação de servidores públicos. Por 

me sentir em casa e com afinidade aos 

ideias. 

Pela liberdade de ensinar 

algo voltado a essa 

afinidade institucional. 

Comecei a lecionar na 

faculdade em 2016. 

Percebia que os alunos não 

possuíam afinidade à 

matéria a ser proposta. Não 

visualizava alunos 

interessados em escrever 

artigos científicos sobre as 

matérias envolvendo 

direito empresarial. Não 

via alunos fazendo a prova 

da OAB voltada ao direito 

empresarial. Não via 

alunos empolgados em 

estudar o assunto. Hoje 

vejo uma mudança, 

existindo alunos 

empolgados com a 

temática, envolvidos em 

trabalhos relacionados às 

disciplinas e realizando a 

prova da OAB em direito 

empresarial. 
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(conclusão) 

Docente           Na sua visão, quais são os diferenciais da 

AMF?  Por que escolheu lecionar aqui?  

 

 

Como essa proposta 

diferenciada de ensino 

influencia ou estimula 

o/a senhor(a) nas suas 

aulas na AMF?   

Quais as principais 

mudanças que enxerga nos 

alunos da AMF ao longo do 

percurso de graduação? 

 

D4 Acredito que o lugar, a estrutura física e o 

acolhimento com os interesses e 

preocupações com os alunos e com os 

professores são os principais diferenciais 

da Instituição.  

Me estimula na medida 

em que sempre me sinto 

amparado pela AMF para 

o que eu precisar, seja em 

assuntos relacionados 

diretamente a minha 

atividade-fim como 

professor, seja a assuntos 

que indiretamente tenham 

relação com as minhas 

atividades. 

A principal mudança é o 

amadurecimento tanto no 

aspecto acadêmico quanto 

do ponto de vista pessoal.  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 


