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RESUMO 

 

O estágio de prática jurídica, componente curricular do Curso de Direito, desenvolve-se por 

meio do atendimento a demandas judiciais da comunidade, em especial, a pessoas que não 

possuem condições financeiras de custear honorários advocatícios. Também, neste estágio, 

devem ser realizadas atividades simuladas como forma de preparar o estudante de Direito para 

o desempenho de atividades das diversas carreiras jurídicas. Percebe-se que são 

acompanhadas nos estágios, principalmente, demandas relacionadas ao Direito da Criança e 

do Adolescente e Direito Civil. Neste último ramo, destaca-se o Direito de Família. Como é 

sabido, demandas relacionadas a esses ramos do Direito, quase sempre, ensejam desgaste 

emocional das partes envolvidas. A atuação de um profissional da Psicologia apresenta-se 

como necessária para amenizar os efeitos negativos dos litígios e, em alguns casos, a própria 

resolução desses conflitos depende desses profissionais. Quanto ao Poder Judiciário, verifica-

se que se encontra em momento de crise, pelo excesso de processos e a morosidade na prestação 

jurisdicional. Acredita-se que esses problemas não são gerados apenas pela escassez de 

profissionais ou pelo excessivo número de fases processuais, mas também por deficiências na 

administração do serviço público, que carece de uma otimização na gestão estratégica. Nessa 

perspectiva, aliado ao problema do excesso de especialização do conhecimento, verificou-se a 

possibilidade de se integrar estudantes de Direito, Administração e Psicologia no estágio de 

prática jurídica, como forma de proporcionar trocas de conhecimentos das respectivas áreas 

de formação e, assim, prepará-los para o trabalho interdisciplinar. Este ensaio, que pretende 

analisar a importância e a viabilidade dessa integração, além da forma como pode ser 

implantada, caracteriza-se como pesquisa de campo, por privilegiar a situação da 

Universidade Federal do Ceará. Utilizou-se como método a triangulação, buscando 

informações de fontes diversas, com o emprego de questionários, realização de entrevistas, 

observação e análise documental. Para o estudo, realizou-se análise das entrevistas com base 

no referencial teórico e para os questionários o tratamento estatístico, sempre buscando 

realizar comparação do encontrado entre os cursos. Como resultado verificou-se que, em linhas 

gerais, a integração é viável por haver demanda que a justifique, por ser importante para a 

formação dos estudantes, por haver interesse por parte da comunidade acadêmica, bastando 

apenas uma ampla divulgação do possível projeto de integração dos cursos, como forma de 

atrair os estudantes. Também se verificou que a modalidade de estágio de extensão é a melhor 

forma de promover referida integração. Comparando a relação de afinidade entre os cursos de 

Administração e Psicologia com o Curso de Direito, sob a perspectiva do trabalho em 



conjunto, percebeu-se maior aproximação do Curso de Psicologia com o Curso de Direito. O 

resultado encontrado para o Curso de Administração, entretanto não inviabiliza a integração 

sugerida, mas ficou evidente a necessidade de se efetuar, neste caso, maior divulgação, 

considerando que o estudante se move pelo que desperta o seu interesse.  

 

Palavras-chave: Estágio de Prática Jurídica. Integração. Interdisciplinaridade. Formação 

interprofissional. 



ABSTRACT 

 

The legal practice stage, curriculum component in Law School, is developed through the 

handling of the community’s legal demands, especially, for people who do not have financial 

conditions to pay legal fees. Also, in this stage, simulated activities must be held as a manner 

of preparing the Law student to perform activities from the diverse legal careers. It is 

acknowledged that in these stages demands related principally to Child and Adolescent Rights 

and Civil Law are followed. In the latter, Family Law is highlighted. As it is known, demands 

related to these branches of Law, almost always, generate emotional wear for those involved. 

The performance of a professional from the Psychology field is deemed as necessary to 

diminish the negative effects of the disputes and, in some cases, the solution of these conflicts 

depends on these professionals. In regards to Legal Power, this is a time of crisis, through the 

excessive number of lawsuits and delay in providing judicial services. We believe that these 

problems are not only generated through the lack of professionals or through the excessive 

number of legal phases, but also through deficiencies in the administration of public service, 

which requires an optimization in strategic management. In this perspective, allied to the 

problem of excess knowledge specialization, the possibility to integrate Law, Administration 

and Psychology students in the legal practice stage is verified, as a form of proportioning the 

exchange of knowledge from the respective training areas and, in this manner, preparing them 

for interdisciplinary work. This current study, which intends to analyze the viability of this 

integration and the manner it can be implanted, is characterized in a field study, 

contemplating the situation at the Federal University of Ceará. The triangulation method was 

used, seeking information from diverse sources, with the use of questionnaires, interviews, 

observation and document analysis. For the study, content and speech analysis was used in the 

interviews and statistical analysis for the questionnaires, always seeking to make comparisons 

of findings between the courses. As a result we witnessed that, in general terms, integration is 

viable thorough the demand that justifies it, in being important for the training of students, 

through interest on behalf of the academic community, with only a simple reporting of a 

possible course integration project, as a form of attracting the students being enough. We also 

witnessed that the stage extension modality is the best way of promoting the referred 

integration. Comparing the affinity relationship between the courses of Administration and 

Psychology with the Law School, under the perspective of joint work, we perceived a greater 

approximation of the Psychology course with Law School. However, the result encountered 

for the Administration course does not make the suggested integration viable, it became 



evident for this to happen, in this case, greater publicity is required, considering that students 

are motivated by that which arouses their interest. 

 

Keywords: Legal Practice Stage. Integration. Interdisciplinarity. Interprofessional Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescente aumento na competitividade do mercado de trabalho, as necessidades 

do serviço público e a produção científica e tecnológica impulsionam a necessidade de 

formação de profissionais cada vez mais preparados para resolução de vários problemas e 

realização de atividades cada dia mais complexas. Não há dúvida de que o profissional 

desejado possui diversas habilidades, sem, contudo, perder a necessária especialização em 

determinado mister. Ante tal necessidade e considerando a formação do profissional do 

Direito e de profissionais de áreas diversas que pretendem atuar no Judiciário, este trabalho 

objetiva demonstrar a importância e a viabilidade de integração entre estudantes de Direito, 

Administração e Psicologia na Universidade Federal do Ceará (UFC). Busca evidenciar a 

importância, a viabilidade, as deficiências da Instituição, para que se possa propor um modelo 

de preparação para atuação de profissionais em equipes interprofissionais, que sirva, também, 

de peça adaptável para outras instituições de ensino superior. 

A escolha do Curso de Administração está baseada no considerável volume de 

oferta de vagas em concursos no Poder Judiciário, além dos cargos privativos de profissionais 

de Direito, fato devidamente constatado em rápida análise de editais de concursos públicos 

recentes, organizados pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de 

Brasília (CESPE) e pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Também foi levada em 

consideração a afinidade que os cursos de Psicologia e Administração têm com as atribuições 

dos cargos de analista do Judiciário, mesmo que estes exijam apenas a graduação em qualquer 

área. Quanto à Psicologia, foi escolhida por ser unanimidade na literatura acadêmica a 

crescente participação dos profissionais dessa área nas formas alternativas extrajudiciais de 

conflitos, como é o caso da mediação.  

Propôs-se que a análise da importância e da viabilidade da integração fosse 

realizada no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de Direito da UFC. Os NPJ dos cursos 

jurídicos são ambientes de estágio obrigatório que têm a finalidade de proporcionar ao 

estudante de graduação, por meio de atividades reais ou simuladas, o contato com as 

atividades rotineiras dos diversos profissionais do Direito. Pelo que dispõe a literatura “o 

estágio é um locus onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida; 

volt a-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve 

ser planejada gradativa e sistematicamente”. (BURRIOLLA, 2001 apud BOYADJIAN, 2004, 

p. 47). 
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Referidos núcleos, geralmente, funcionam mediante atendimento jurídico à 

população carente, que não tem como pagar para receber a assistência de um advogado 

particular para resolução de suas demandas jurídicas. A prática demonstra que predominam 

nos estágios de prática jurídica as causas relacionadas ao Direito de Família e Criminal em 

geral, apesar do frequente acompanhamento de causas trabalhistas, previdenciárias, de Direito 

do Consumidor e Civil. Por conta dessa circunstância, é frequente que os usuários do serviço, 

para melhor resolução de suas lides, além da assistência jurídica, necessitem do 

acompanhamento de profissionais de outras áreas, como Administração, Psicologia, 

Medicina, Sociologia, Ciências Contábeis etc. 

A título de exemplo, em ações de separação judicial e divórcio, momento em que 

são decididas as questões sobre guarda de filhos menores, em alguns casos, ocorre a alienação 

parental por um dos pais, que induz a criança a acreditar que o outro genitor é a causa de todo 

o mal passado pela família, visando a colocar o filho a seu favor, repudiando, assim, o outro 

genitor. Em casos extremos, o genitor alienante acaba também se alienando, ou seja, passa a 

acreditar na situação fictícia que criou. A prática é prejudicial para todos e com maior 

intensidade ao filho menor, momento em que há a necessidade da intervenção de profissional 

de outra formação, como é o caso da Psicologia. Percebe-se que a complexidade da causa 

ultrapassa as habilidades do operador do Direito.  

Também é prática a submissão do autor de ação de reparação de danos morais à 

análise de psicólogo para detecção de efeitos do ato supostamente ilícito causador do dano.  

Ainda exemplificando, no processo penal, é comum a ocorrência de psicopatias 

que levam a pessoa a delinquir. Como é sabido pelos operadores do Direito, quando o crime é 

praticado sob a influência de problemas de saúde mental, o réu se submeterá à medida de 

segurança e não às penas restritivas de liberdade, como detenção e reclusão, nos termos do 

Art. 96 do Código Penal Brasileiro (CPB). No crime de infanticídio (Art. 123 do CPB), a mãe 

pratica o delito sob o efeito do estado puerperal e não poderá cumprir pena equivalente às 

sanções impostas nos casos de homicídio. Nessas situações, é indispensável a intervenção de 

profissional da Psicologia, além de Medicina, visando a detectar as patologias. 

Também é inquestionável a crescente necessidade de resoluções alternativas de 

conflitos surgidos na sociedade, como é o caso da mediação. Nessa modalidade alternativa, 

evita-se o procedimento judicial, conciliando as partes mediante encontros na presença de 

equipes interprofissionais, dependendo da natureza da demanda, formadas por juristas, 

psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, administradores de empresas etc. Certamente, a 
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mediação tem efeito menos traumático do que o procedimento judicial e mais eficaz do que a 

simples conciliação. 

No ano de 2009, foram realizadas inúmeras alterações ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), incluindo a formação de equipe interprofissional para acompanhamento 

dos processos de adoção. O § 4º do Art. 46 do referido estatuto dispõe que o estágio de 

convivência, uma das fases do processo de adoção, será acompanhado pela equipe 

interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente, com 

apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência 

familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da 

medida (BRASIL, 1990).  

Esses exemplos evidenciam a crescente necessidade de integração entre 

profissionais de vários ramos nos meios jurídicos, demonstrando a importância do trabalho. 

Vale ressaltar que, não só o estudante de graduação, mas também a sociedade como um todo se 

beneficia dessa integração no âmbito dos estágios de prática jurídica, considerando o serviço 

gratuito prestado à população carente. Portanto, é necessário preparar profissionais de graduações 

diferentes, dotando-os de habilidades para o trabalho interprofissional. Surge, porém, o problema 

da forma como deve ser realizada referida integração, além dos limites de sua viabilidade, 

que, portanto, deve ser cuidadosamente analisada. 

Apesar da atual flexibilidade dos currículos, evidenciada nas universidades pela 

possibilidade de o estudante de graduação cursar disciplinas em outras graduações, com o 

efetivo aproveitamento dos créditos, percebe-se que um dos momentos mais eficazes na vida 

acadêmica de interação de docentes com estudantes de áreas diversas é o estágio de prática. 

Na área de saúde, por exemplo, é inevitável o contato entre estudantes e docentes de Medicina 

com alunos e professores de outras graduações da área de saúde nos estágios de internato. Já 

na graduação, o estudante aprende a trabalhar em equipe interprofissional, possibilitando uma 

formação que privilegie um pouco de interdisciplinaridade. Talvez por força das 

circunstâncias, na área de saúde, a interação é no mínimo satisfatória, mesmo que ainda não 

seja ideal.  

No Curso de Direito e em outras graduações da área de Ciências Humanas e 

Ciências Sociais Aplicadas, a realidade é um pouco diferente. Geralmente, os estágios de 

prática jurídica não cobrem a possibilidade de integração com estudantes de outros cursos. 

Quando a integração ocorre, limita-se aos cursos de Psicologia e Serviço Social, que 

geralmente aproveitam os estágios como atividades de extensão. 
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Essa realidade, que pode ser classificada como típica da cultura organizacional 

dos estágios de prática jurídica, pode representar um grande empecilho para, em curto prazo, 

promover uma integração entre os cursos. Além disso, cabe ressaltar que a estruturação dos 

estágios fora das diretrizes curriculares pode inviabilizar a integração, pela redução das 

atividades desenvolvidas a situações reais típicas da advocacia. Essa redução não privilegia as 

outras áreas jurídicas que podem ser desenvolvidas no estágio em simulações. As práticas 

podem levar a crer que a integração é inviável, desnecessária, onerosa ou pode-se afastar a 

possibilidade de integração simplesmente, argumentando-se que as faculdades e universidades 

não possuem estrutura para esse empreendimento. 

De acordo com o exposto, pretende-se responder às seguintes perguntas como 

desdobramento do problema:  

a) Quais as possibilidades de integrar estudantes de Direito, Administração e 

Psicologia no estágio de prática jurídica da UFC? 

b) É importante para a formação do profissional do Direito e de profissionais de 

outros cursos, interessados em atuar no Poder Judiciário, a integração no 

estágio de prática jurídica? 

c) Considerando a estrutura existente na UFC, é viável a integração? 

d) Não havendo a estrutura, é viável a estruturação? 

e) A integração trará benefício ao serviço prestado pela Universidade? 

f) Há interesse por parte da comunidade acadêmica da UFC? 

g) Quais as dificuldades existentes que impedem a integração? 

h) De que forma é viável a integração? 

 

Assim sendo, tem-se como objetivo central desta investigação demonstrar a 

importância e a viabilidade, propondo-se um modelo de integração entre estudantes de 

Direito, Administração e Psicologia no estágio de prática jurídica, sem, contudo, acreditar que 

apenas esses cursos são suscetíveis de integração e que a escolha de apenas dois cursos 

(Psicologia e Administração), se justifica pela exiguidade de tempo para elaboração de uma 

dissertação de Mestrado, mas que deixa a oportunidade de ser estendido em uma tese de 

Doutorado ou mediante o trabalho de outros pesquisadores que se interessarem em 

desenvolver pesquisas semelhantes.  

Como objetivos específicos são trazidos os seguintes: 

a) Demonstrar a importância da formação dos operadores de Direito, 

Administração e Psicologia para o desenvolvimento de atividades por equipes 
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interprofissionais no Poder Judiciário e em suas funções essenciais, por meio 

da apresentação da existência de demanda que justifique a integração dos 

profissionais no serviço, pela previsão legal da atuação interdisciplinar e pelas 

práticas descritas pela literatura acadêmica que sustentam a necessidade de uma 

formação nestes moldes; 

b) Comprovar que o NPJ é um ambiente que pode proporcionar aos estudantes 

dos cursos citados a preparação para o desenvolvimento de atividades em 

equipes interprofissionais no Poder Judiciário; 

c) Mostrar a percepção da comunidade acadêmica sobre a importância e 

viabilidade da preparação para o desenvolvimento de atividades em equipes 

interprofissionais no Poder Judiciário e em suas funções essenciais, no âmbito 

do NPJ; 

d) Propor um modelo de integração para a UFC que possa proporcionar, ainda na 

graduação, uma formação interprofissional para os que tencionam atuar no 

Poder Judiciário e nas suas funções essenciais, além de contribuir para a 

melhoria do serviço prestado pelas instituições de ensino superior nos núcleos 

de prática jurídica. 

 

No que concerne à classificação, quanto à sua natureza, será uma pesquisa 

aplicada. Considerando a forma de abordagem do problema, será qualitativa-quantitativa. Em 

relação aos objetivos, a pesquisa será exploratória. Por fim, os procedimentos técnicos 

utilizados serão a análise documental e o levantamento de dados. 

Para consecução dos objetivos, partir-se-á dos pressupostos na sequência 

delineados.  

a) A integração somente é importante se houver demanda no exercício 

profissional que compense o esforço de preparação para o trabalho 

interprofissional, ainda na graduação; 

b) Havendo demanda para o exercício profissional, mas não havendo demanda 

real no NPJ, esta poderá ser suprida por simulações; 

c) Somente é viável a integração se houver interesse da comunidade acadêmica 

(docentes, discentes, gestores e técnico-administrativos), se houver estrutura ou 

possibilidade de ser montada; 

d) A integração deverá trazer benefícios para o exercício profissional e melhorar o 

atendimento prestado à comunidade. 
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O trabalho está estruturado em seis capítulos: 1) Introdução; 2) O estágio de 

prática jurídica no caminho da interdisciplinaridade; 3) Método; 4) Resultados; 5) Análise dos 

resultados; 6) Conclusão. A fundamentação teórica, integrante do segundo capítulo, 

compreende a apresentação do entendimento da literatura acadêmica sobre temas relacionados 

à integração entre estudantes de graduação, a atuação interprofissional no Poder Judiciário e a 

estrutura e funcionamento dos NPJ. No terceiro capítulo, que traz o método, será discorrido 

sobre a forma como pode ser classificada a pesquisa, além das técnicas de pesquisa que serão 

utilizadas e os instrumentos de coleta de dados. No quarto capítulo, denominado de 

resultados, serão mostrados os dados obtidos para, no quinto capítulo, se expor a análise. Por 

fim, na conclusão, serão trazidas as impressões do autor sobre os resultados da pesquisa, 

mostrando-se o modelo de integração, extraído do entendimento da comunidade acadêmica e 

dos demais dados. Também serão expostas considerações finais, onde se indicarão limitações 

ao trabalho e a forma como este pode contribuir para a formulação de políticas públicas como 

modo de recomendações.  
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2 O ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA NO CAMINHO DA 

INTERDISCIPLINARIDADE  

 

Conforme exposto anteriormente, este capítulo envolve a apresentação do 

entendimento da literatura acadêmica sobre temas relacionados à integração entre estudantes 

de graduação, a atuação interprofissional no Poder Judiciário e a estrutura e funcionamento 

dos NPJ. Inicialmente, serão expostos os conceitos de interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade e equipe interprofissional, 

buscando-se fazer uma relação com o objeto de estudo. Em seguida, discorrer-se-á acerca da 

relação entre a fragmentação do conhecimento e a interdisciplinaridade. Em ato contínuo, 

reportar-se-á às diretrizes curriculares do Curso de Direito e à previsão, neste instrumento 

normativo, do estabelecimento de núcleos de prática jurídica; a mediação e a conciliação 

como práticas interprofissionais; finalizando, a fundamentação teórica com a relação dos 

cursos de Administração e Psicologia com as Ciências Jurídicas.  

 

2.1 Conceitos: interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e equipe interprofissional 

 

Pelo que foi exposto no primeiro capítulo, percebe-se que a pretensão do trabalho 

é analisar a viabilidade de uma integração entre estudantes de alguns cursos no NPJ da UFC. 

Certamente, essa integração tem como fundamento uma preparação para atuação em equipes 

interprofissionais no Poder Judiciário e nas suas funções essenciais (Ministério Público, 

Defensoria Pública, Polícia Judiciária e Advocacias Pública e Privada). Vale ressaltar que foi 

incluída a Polícia Judiciária no rol, considerando o relevante papel que desempenha para a 

atuação do Poder Judiciário, mesmo que não seja prevista no Capítulo IV da Constituição 

Federal, que trata das funções essenciais à Justiça. Esse tipo de integração proporciona, sob o 

ponto de vista da literatura acadêmica, uma formação interdisciplinar. 

Ante tal circunstância, é necessário expressar os conceitos de 

interdisciplinaridade, formação interprofissional e outros que podem causar confusão, como 

pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Sobre o contexto histórico, as primeiras universidades, criadas na Itália e na 

França no final do século XI e início do século XII, tinham o propósito de serem instituições 

interdisciplinares. Conforme Leis (2005, p. 3-4), os pesquisadores dos períodos clássico e 

medieval não estavam preocupados em estabelecer separações significativas – que 
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correspondem à fragmentação do conhecimento - mais tarde evidenciada – entre os diversos 

conhecimentos disponíveis sobre a realidade. Muito pelo contrário, os cientistas da época 

procuravam algo nas ciências que as aproximavam. O Autor acrescenta que as premissas 

básicas do conhecimento científico eram comuns e os estudiosos de um ou outro objeto 

podiam conversar e trocar ideias de forma produtiva.  

Por interdisciplinaridade entende-se a forma de atuação interligada de áreas  

diversas do conhecimento, numa relação de combinação, visando à resolução de problemas 

que uma só área do conhecimento não tenha condições de resolver de forma satisfatória. A 

aplicação desse construto pode ser evidenciada, por exemplo, na produção científica, quando 

cientistas de formações diversas atuam em determinada pesquisa, cada um dando sua 

contribuição para o resultado final. Outro exemplo de aplicação, desta vez mais evidente para 

quem não tem contato com o meio acadêmico, é na educação básica. Defende-se a ideia 

de que a educação de crianças e adolescentes deve priviliegiar um ensino integrado em 

relação aos conteúdos ministrados. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) muito 

bem evidenciam a necessidade do ensino interdisciplinar e, quando fazem, apresentam o 

conceito: 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, 

ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai 

a atenção de mais de um olhar, talvez vários. (BRASIL, 2002, p. 88-89). 

 

A literatura acadêmica se manifesta no sentido de admitir um eixo integrador 

hierarquicamente superior, que é uma área do conhecimento responsável pela coordenação 

das demais (CARLOS, 2007, p. 35-42). No caso da pesquisa que ora se desenvolve, o Direito 

seria a área do conhecimento responsável pela coordenação das atividades interdisciplinares 

no NPJ, organizando a atuação das demais, proporcionando o diálogo e a cooperação entre 

todas as áreas. Em outras circunstâncias, as demais áreas podem também coordenar e o 

Direito ser coordenado.  

Há uma tendência de identificar as modalidades de interdisciplinaridade. Pombo 

(1994), citando diversos estudiosos sobre o assunto, como Heckhausen (1979), Palmade 

(1972), Boisot (1972), traz as seguintes modalidades: interdisciplinaridade auxiliar, 

evidenciada quando uma disciplina utiliza o método de outra para produzir conhecimento; 

interdisciplinaridade complementar, que se manifesta quando várias disciplinas tratam do 

mesmo assunto; interdisciplinaridade compósita, que se presta para resolução de problemas 

que resistem às contingências histórias em constante evolução (ex. fome, guerra e a poluição) 
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e demanda a atuação de disciplinas tão diversas; interdisciplinaridade de engrenagem, 

evidenciada quando os objetos de uma disciplina são constituídos com base nas estruturas 

globais dos objetos de outras disciplinas; interdisciplinaridade estrutural, ocorrente quando 

as interações das disciplinas formam uma disciplina original não dependente das demais (é 

também denominada de interdisciplinaridade unificadora); interdisciplinaridade 

heterogênea, que na verdade corresponde à multidisciplinaridade, conforme será visto 

adiante; interdisciplinaridade linear,  quando uma lei de determinada disciplina é aplicável 

também a outra (a autora cita exemplo de Boisot sobre a Lei de Coulomb, que é aplicável à 

gravitação, magnetismo, eletrostática e fluxo econômico nas cidades); e 

interdisciplinaridade restritiva, que ocorre quando uma disciplina impõe limites para 

atuação das demais. 

Sobre tudo o que foi exposto até agora, em relação ao conceito de 

interdisciplinaridade, Leis (2005, p. 9), citando diversos autores, sintetiza o conceito: 

A interdisciplinaridade pode ser definida como um ponto de cruzamento entre 

atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas diferentes. Ela tem a ver 

com a procura de um equilíbrio entre a análise fragmentada e a síntese 

simplificadora (Jantsch & Bianchetti, 2002). Ela tem a ver com a procura de um 

equilíbrio entre as visões marcadas pela lógica racional, instrumental e subjetiva 

(LENOIR; HASNI, 2004). Por último, ela tem a ver não apenas com um trabalho de 

equipe, mas também individual (KLEIN, 1990). 

 

Já a multidisciplinaridade, diferentemente da interdisciplinaridade - em que há 

combinação de disciplinas - corresponde ao paralelismo entre as disciplinas. Há uma 

coexistência, sem, contudo, haver cooperação para resolução de problemas específicos. 

Pombo (2004, p. 4-5) esclarece que não há sentido, do ponto de vista etimológico, distinguir 

multidisciplinaridade de pluridisciplinaridade. Já Carlos (2007, p. 36-37), citando Japiassu 

(1976) registra tênue diferenciação. Enquanto na multidisciplinaridade ocorre a justaposição 

de disciplinas, sem tornar evidentes as relações que podem existir entre elas, na 

pluridisciplinaridade essas relações são evidenciadas. No caso da pluridisciplinaridade, há 

cooperação, sem coordenação, sendo estas duas características típicas da interdisciplinaridade. 

O certo é que esses autores reconhecem que a multidisciplinaridade e/ou pluridisciplinaridade 

constituem um passo para a interdisciplinaridade, que, por sua vez, é um passo para a 

transdisciplinaridade. 

Por transdisciplinaridade, entende-se a integração total de várias disciplinas, 

desaparecendo a autonomia que antes existia entre estas. Desta forma, não se pode falar em 

coordenação, cooperação ou hierarquia entre disciplinas, conforme exposto, quando foi falado 

de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade/pluridisciplinaridade. 
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Por fim, vale explicar o conceito de equipe interprofissional. Entende-se que é o 

conjunto de profissionais de áreas do conhecimento diversas, incumbidos de desempenhar 

determinadas atividades complexas, que seriam difíceis de realizar por profissionais de uma 

única só área do conhecimento. Esta está prevista no ordenamento jurídico brasileiro, por 

exemplo, no ECA, quando trata da colocação de criança em família substituta: 

Art. 28 (...) 

§ 5º A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de 

sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe 

interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente 

com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de 

garantia do direito à convivência familiar. (BRASIL, 1990). 

 

Vale ressaltar que esse parágrafo foi incluído no ECA pela Lei nº 12.010/2009, 

demonstrando que é preocupação atual do legislador introduzir no ordenamento jurídico 

brasileiro esta nova ferramenta de auxílio à resolução de conflitos, que é a atuação de equipe 

interprofissional. 

Certamente, é difícil de estruturar essa atuação interprofissional sem se valer da 

interdisciplinaridade, pois somente com a cooperação e a coordenação poderá essa atuação se 

desenvolver com eficácia e eficiência. Vê-se que a multidisciplinaridade, com a consequente 

coexistência de áreas do conhecimento vinculadas de forma precária, prejudicaria o 

entendimento necessário ao bom desempenho da equipe. Também não é possível fundir todas 

as áreas do conhecimento ou querer que todos os profissionais dominem todo o conhecimento 

necessário ao desenvolvimento das atividades, algo que se aproximaria da 

transdisciplinaridade. O ideal, que ora se defende, é a interdisciplinaridade, um meio-termo 

entre a multi ou pluridisciplinaridade e a transdisciplinaridade, preservando a autonomia das 

áreas do conhecimento, mas com a necessária vinculação para que seja possível surtir os 

efeitos desejados.  

 

2.2 A fragmentação do conhecimento e a interdisciplinaridade 

 

Fácil é perceber que o fim pretendido com a integração entre estudantes de 

graduações diversas no NPJ, com o consequente fomento da interdisciplinaridade, é o 

combate à fragmentação do conhecimento. Esse fenômeno acontece e cada vez mais se 

intensifica por conta da demasiada especialização do profissional ou cientista em 

determinada área. A especialização citada é bem evidenciada na Medicina, onde o 

profissional médico se especializa em determinada área, por exemplo, a Pediatria, e logo após 
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cursa uma subespecialidade, por exemplo, Neonatologia, Pneumologia Pediátrica, Neurologia 

Pediátrica etc. Na Advocacia, especialmente nos grandes centros, já se encontram advogados 

especialistas em Direito Penal, mas que só atuam em ações relacionadas a crimes dolosos 

contra a vida, ou especialistas em Direito Civil que somente atuam em ações revisionais de 

contratos. Esta busca incessante pela especialização pode causar a perda da noção da ciência 

como um todo.  

Vale ressaltar que não se pretende combater a especialização, muito pelo 

contrário, os bons serviços prestados por profissionais liberais muitas vezes derivam da 

atenção especial que deu a determinado assunto. A perda da noção da ciência, entretanto, 

como um todo pode causar prejuízos ainda maiores. Por exemplo, é muito comum um 

determinado fato típico e antijurídico, que tanto pode ser um crime ou uma contravenção 

penal, desencadear consequências não só na seara penal, como também na civil. O advogado 

desatento pode propor a queixa-crime, mas esquecer de uma Ação Civil de Reparação de 

Danos, que ele não precisa propor, mas pelo menos instruir o seu cliente a procurar um 

advogado especialista que a possa acompanhar.  

Também, os prejuízos do excesso de especialização atingem o profissional com 

relação às áreas do conhecimento diversas da sua formação. Nesse caso, o profissional mal 

informado ou mal formado não consegue visualizar em uma situação cotidiana, afeta a sua 

atividade profissional, a possibilidade de uma melhor resolução mediante atuação conjunta 

com um profissional de outra área. O advogado, numa demanda judicial que envolve pedido 

de guarda de menores, pode não perceber a existência de uma alienação parental, que pode ser 

muito bem trabalhada por um psicólogo, facilitando o diálogo entre os genitores do menor e 

evitando uma demanda de proporções gigantescas. 

Neste sentido, a literatura acadêmica se manifesta: 

Enquanto na época de Aristóteles ou de Galileu os pesquisadores de diferentes áreas 

se procuravam mutuamente para compartilhar seus conhecimentos, se verifica hoje 

uma tendência geral que vai no sentido contrário, fazendo que os pesquisadores se 

entrincheirem nas suas especialidades ou subespecialidades, compartilhando seus 

conhecimentos apenas no interior de um círculo próximo e restrito. (LEIS, 2005, p. 

4) 

 

Acrescente-se ao relato histórico citado acima, o fato que as primeiras 

universidades foram criadas com o intuito de proporcionar uma integração entre as diversas 

áreas, visando a uma melhor produção do conhecimento para resolução dos problemas de um 

mundo cada vez mais complexo. A Universidade facilitaria uma convivência entre os 

pensadores dos diversos campos do saber, que poderiam interagir e trocar ideias; e entretanto, 
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essa visão aos poucos foi sendo ultrapassada pela ideia de que a Universidade é uma 

instituição pluridisciplinar, servindo apenas para proporcionar a oferta de formações diversas 

em um mesmo ambiente, mas sem a pretensão de fomentar a cooperação entre docentes e 

estudantes das mais variadas áreas do saber. Esta situação pode ser evidenciada na LDB de 

1996, que dispõe da seguinte forma: Art. 52. As universidades são instituições 

pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de 

extensão e de domínio e cultivo do saber humano (BRASIL, 1996). Realizando uma 

interpretação gramatical, juntamente com o que foi conceituado no tópico acima, pode-se 

dizer que a Lei, ao qualificar a Universidade como instituição pluridisciplinar, embora não 

tenha sido a pretensão do legislador, fundamenta o fato de as universidades, em sua maioria, 

apresentarem baixa ou nenhuma integração entre seus cursos, tanto em atividades de ensino e 

pesquisa, quanto de extensão. 

Outro fato a ser ressaltado, registrado pela literatura e que evidencia o excesso de 

especialização dentro da Universidade, é a departamentalização, que ultrapassa a barreira da 

descentralização administrativa. Em artigo sobre a Universidade e a organização do 

conhecimento, Machado (2001) demonstra bem a fragmentação do conhecimento e a 

departamentalização: 

Os próprios professores organizam-se em Departamentos, cujo significado pode ser 

apreendido pelo elenco de disciplinas que oferecem, e cuja articulação lógica com os 

demais departamentos é bastante restrita, limitando-se, quase sempre, a aspectos 

formais ou administrativos. E as possibilidades de uma convivência acadêmica, de 

uma interação intelectual efetiva, de uma partilha de conhecimentos tácitos 

desenvolvidos individualmente no exercício do trabalho acadêmico, ficam restritas a 

momentos situados à margem da organização do ensino, ou dependentes de 

situações fortuitas, decorrentes de iniciativas isoladas. (P. 336). 

 

Também deve ser ressaltado o fato de que ora não se procura combater a 

departamentalização com a descentralização administrativa da Universidade, considerando 

que é inviável à administração superior da IES resolver problemas administrativos de menor 

proporção, que podem muito bem ser resolvidos por uma instância inferior. O que se procura 

combater é a ausência de integração entre os cursos, causadas pelo desvirtuamento da 

departamentalização que atinge também a produção e a transmissão do conhecimento, bem 

como a prestação de serviços à comunidade.  

Corroborando, Leis (2005) manifesta entendimento no sentido de que a 

departamentalização da Universidade levou-a progressivamente ao abandono de sua vocação 

para os novos desafios no campo do ensino e da pesquisa, conduzindo-a, sobretudo, para a 

reprodução do conhecimento voltado para o mercado de trabalho (ou mercado das profissões).  
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De forma clara, Machado (2001, p. 334) sintetiza os prejuízos que a fragmentação 

do conhecimento pode trazer, fazendo alusão às novas práticas de ensino que procuram 

atender exclusivamente ao mercado capitalista: 

A própria pesquisa científica parece, com certa frequência, ilustrar uma crescente 

fragmentação do saber sem a contrapartida de uma visão abrangente relativa aos 

valores envolvidos. Em determinadas áreas, transparece uma superestimação muitas 

vezes acrítica de certas especializações intradisciplinares, que pouco ou nada 

significam no que tange à promoção da liberdade humana.  

 

Certamente, a melhor forma de evitar os prejuízos da fragmentação do 

conhecimento é investindo na promoção de um ensino que cubra, pelo menos em parte da 

carga horária, a formação interdisciplinar. Neste trabalho, sustenta-se a noção de que o NPJ 

do Curso de Direito é um ambiente que pode proporcionar esse ensino interdisciplinar, através 

da integração dos estudantes de Direito com os estudantes de outras graduações. Visando à 

comprovação desse fato, é que se optou pelo estudo de caso. A pesquisa, mostrada no 

próximo capítulo, foi realizada na UFC, onde se buscou comprovar a importância da 

integração, os benefícios ocasionados, tanto para a formação dos estudantes, como para a 

melhoria no serviço prestado à comunidade. Bem assim, buscou-se também evidenciar, à luz 

dos indicadores, a melhor forma para a integração, visando à elaboração de um modelo 

simplificado de integração, que será mostrado como proposta para a IES. Ressalta-se que esse 

tipo de modelo poderá ser empregado em outras IES, realizando as devidas adequações.  

 

2.3 Diretrizes curriculares do Curso de Direito e o Núcleo de Prática Jurídica  

 

Como o estágio de prática jurídica é componente curricular do Curso de Direito, é 

indispensável o conhecimento das normas que o estabelecem. Como é sabido, no Brasil, cada 

curso superior possui um conjunto de critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação para 

o seu funcionamento regular. Esses critérios são chamados de diretrizes curriculares, editadas 

sob forma de portarias ou resoluções do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de 

Educação.  

No dia 01 de outubro de 2004, foi publicada no Diário Oficial da União a 

Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, que institui as diretrizes curriculares 

nacionais dos cursos de graduação em Direito.  

Logo no art. 1º da citada Resolução, está claro que a graduação em Direito deve 

ser ofertada sob a modalidade de Bacharelado. Já o art. 2º dispõe sobre a organização 

curricular nos seguintes termos: 
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A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo o 

perfil do formando, as competências e habilidades, os conteúdos curriculares, o 

estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de 

avaliação, o trabalho de curso como componente curricular obrigatório do curso, o 

regime acadêmico de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que 

tornem consistente o referido projeto pedagógico. (BRASIL, 2004) 

 

Complementando o art. 2º, o § 1º expressa alguns elementos estruturais 

indispensáveis que devem ser cobertos pelo projeto pedagógico do curso, dentre eles a forma 

de realização da interdisciplinaridade e a concepção e composição das atividades de estágio 

curricular supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização, bem como a 

forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica (CNE, 2004). A 

interdisciplinaridade, numa interpretação extensiva, deve ser mais considerada que a 

pluralidade das disciplinas jurídicas, acrescentando-se também a integração com outras áreas 

do conhecimento. Não restam dúvidas de que o objetivo é uma formação que minimize os 

efeitos negativos da especialização e da fragmentação do conhecimento. 

Também se extrai do citado § 2º o caráter compulsório da estruturação do Núcleo 

de Prática Jurídica, que é o local onde devem ser realizados os estágios supervisionados 

dentro da própria IES. Portanto, não há dúvida de que a IES não pode se valer exclusivamente 

dos convênios com o Poder Judiciário e com os órgãos que compõem as suas funções 

essenciais (Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Advocacia Pública) para 

realização de estágios.  

Corrobora este entendimento o disposto no art. 7º da Resolução:  

Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável 

à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o 

correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização. 

§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição, através 

do Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e operacionalizado de 

acordo com regulamentação própria, aprovada pelo conselho competente, podendo, 

em parte, contemplar convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de 

advocacia; em serviços de assistência judiciária implantados na instituição, nos 

órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda 

em departamentos jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na supervisão 

das atividades e na elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados à 

Coordenação de Estágio das IES, para a avaliação pertinente.  

§ 2º As atividades de Estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo 

com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, na forma 

definida na regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, até que se possa 

considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação 

jurídica. (BRASIL, 2004). 
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Pela interpretação exclusivamente gramatical do § 1º supracitado, percebe-se que 

somente uma parte do estágio pode ser realizada fora do Núcleo de Prática Jurídica da IES. 

Acrescenta-se o fato de que é facultativa a realização de convênios, podendo o estudante 

cursar toda a carga horária no NPJ. Já no § 2º, verifica-se que o estágio deve contemplar 

atividades típicas das diversas carreiras jurídicas (Magistratura, Ministério Público, Polícia 

Judiciária e Advocacia) e não apenas da Advocacia. No NPJ, uma forma de concernir às 

atividades de todas as carreiras jurídicas se dá por meio da simulação, considerando que o 

Núcleo não tem jurisdição nem a capacidade postulatória típica do Ministério Público. 

Geralmente, os orientadores do estágio são advogados, que assinam as petições e 

acompanham, junto aos estudantes, os demais atos processuais. Neste caso, as atividades reais 

são bem cobertas, mas exclusivamente atividades típicas da advocacia. A estruturação de uma 

secretaria de Vara para simulações, onde estudantes exercem as funções de juiz, promotor, 

defensor e delegado de polícia, tudo sob a orientação de docentes, é uma boa opção para 

respeitar as diretrizes curriculares e priviliegiar todas as carreiras. Além disso, a vara para 

simulações pode proporcionar mais casos que requeiram a atuação de profissionais de outras 

formações (Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas, Psicologia, Medicina, Ciências da 

Computação etc.), a fim que se possa realizar a preparação para o trabalho interprofissional 

ainda na graduação.  

Boyadjian (2004), ao discorrer sobre os órgãos de composição dos NPJ, diferencia-

os em escritório-modelo e laboratório jurídico. Para o autor, o escritório-modelo é o local onde 

devem ser desenvolvidas as atividades reais, que, conforme discorrido anteriormente, são 

atividades típicas da advocacia. Já o laboratório jurídico é o local para realização das 

atividades de cunho simulado e hipotético, encaixando-se bem na proposta há pouco expressa 

de estruturação de uma secretaria de vara, para realização de audiências preliminares e de 

instrução, protocolo de petições, realização de expedientes diversos, elaboração de sentenças, 

bem como a realização de júri, todas essas atividades sob a forma de simulação. Vale ressaltar 

que a realização dessas atividades simuladas no NPJ não exclui a possibilidade de realização 

de atividades reais típicas das demais funções; além da advocacia, entretanto, estas serão 

desenvolvidas nas instituições conveniadas conforme há pouco mencionado.  

Também se verifica no texto das diretrizes curriculares a previsão do estágio 

supervisionado como elemento fundamental na formação jurídica. Essa previsão é reforçada 

no § 1º, inciso IX, do citado artigo, quando dispõe que o projeto pedagógico do curso 

abrangerá a concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 
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diferentes formas e condições de realização, bem como a maneira de implantação e a estrutura 

do Núcleo de Prática Jurídica. 

Voltando um pouco ao que propõe o texto da Resolução, o artigo 5º desse diploma 

dispõe que o curso jurídico deve abranger três eixos: o eixo de formação fundamental, que 

cobre a formação interdisciplinar, pela integração com outras áreas do conhecimento; o eixo 

de formação profissional, que considera as disciplinas teóricas necessárias ao desempenho das 

profissões jurídicas; e o eixo de formação prática, que cobre a possibilidade de aplicação na 

prática dos conteúdos teóricos assimilados. Segue o artigo, in verbis: 

Art. 5º O Curso de Graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto 

Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam 

aos seguintes eixos interligados de formação: 

I – Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo, 

estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre 

outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência 

Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. 

II – Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do 

Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados 

segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-

se necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos 

essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, 

Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito 

Internacional e Direito Processual; e 

III – Eixo de Formação Prática, objetiva a integração entre a prática e os conteúdos 

teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades relacionadas 

com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades 

Complementares. (CNE, 2004) 

 

Percebe-se desde já, pela análise conjunta dos incisos I e III, que há necessidade 

da integração do estudante de Direito com outras áreas do conhecimento, o que atualmente é 

mais comum mediante a oferta das disciplinas típicas de outras formações, entretanto, na 

prática, é irrisória ou incipiente a integração nos cursos de Direito do Brasil.  

Para consecução mais eficaz do objetivo do eixo de formação prática, expresso no 

inciso III supracitado, que é a integração entre a prática e os conteúdos desenvolvidos nos 

eixos anteriormente citados pelo dispositivo legal, faz-se necessária também a integração de 

estudantes de Direito com escolares de outras graduações. Verifica-se no inciso I que a 

formação fundamental contempla conteúdos de outras graduações: Antropologia, Ciência 

Política e Sociologia, no âmbito das Ciências Sociais, Administração, Economia, Filosofia, 

Psicologia etc.  

A integração já é encontrada em alguns cursos de Direito do Brasil como, por 

exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde há integração entre estudantes de 

Direito e Psicologia no NPJ dessa Universidade. Inclusive, Büggemann (2009), em tese de 
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doutorado que trata do Estágio de Prática Jurídica como expressão do humanismo e 

instrumento transformador ao direcionamento da cidadania pluralista, defende veementemente 

a interdisciplinaridade como possível e necessária para a integração dos estágios 

supervisionados dos estudantes de Psicologia e Direito.  

 

2.4 A mediação e a conciliação como práticas interprofissionais no Estágio de Prática 

Jurídica 

 

Questão há muito tempo discutida é a possibilidade de aplicação do Direito 

Alternativo como forma de resolução dos conflitos. Barbosa (2011), assim dispõe sobre o 

assunto: Essa filosofia jurídica é, ao mesmo tempo, uma teorização axiológica do Direito, 

também uma atitude prática dos seus principais operadores (advogados, juízes e promotores 

de justiça) quando executam o dia a dia do Direito perante o Poder Judiciário. E essa atitude 

prática é muito bem aplicada mediante o emprego da mediação, além da conciliação. Em 

razão da possibilidade de aplicação desse conceito também no estágio de prática jurídica, é 

importante que se discorra um pouco mais sobre a natureza das atividades realizadas nos 

NPJ’s como forma de verificar como se deve aplicar a mediação e a conciliação nesse 

contexto do Direito Alternativo.  

Além das atividades reais e simuladas desenvolvidas nos NPJ’s, descritas 

anteriormente, todas de natureza judicial, existem outras de ordem extrajudicial que podem, 

muito bem, ser executadas durante o estágio de prática jurídica. Boyadjian (2004, p. 65) ao 

discorrer sobre os meios de ampliação das atividades dos escritórios-modelo dos cursos de 

Direito, manifesta-se da seguinte forma: 

[...] por via de regra, as atividades desenvolvidas pelos escritórios modelos são 

limitadas às assistências judiciárias, restringindo, portanto, a atuação dos operadores 

jurídicos a apenas alguns seguimentos, razão pela qual se torna premente a efetiva 

implantação de projetos cujo escopo seria a ampliação e a promoção de atividades 

reais.  

 

As atividades mais comuns, que podem ser utilizadas para ampliação das 

atividades reais, também chamadas de métodos alternativos de resolução de conflitos, são a 

mediação e a conciliação, conforme já mencionado. Estas diferem das formas judiciais de 

conciliação e da mediação durante o processo judicial, pelo simples fato de não terem a 

participação do Estado-Juiz durante as tentativas de resolução amigável da lide, não 

significando que, ao final, não seja possível o pedido de homologação judicial, conforme a 

norma processual vigente. 



30 

Por mediação, entende-se o método alternativo de resolução de conflitos em que 

um terceiro, alheio à lide, estimula o diálogo entre as partes conflitantes, com o objetivo de 

induzi-las a produzir, sem coerção, a solução da demanda que atenda aos interesses de todos 

os envolvidos, pacificando a relação. Pressupõe a concordância das partes para a realização 

dos procedimentos, ou seja, a mediação somente é possível existindo interesse das partes em 

submeterem-se ao método. Sampaio e Braga Neto (2007, p. 19-20) complementam o conceito 

da seguinte forma: 

[...] a mediação é um método de resolução de conflitos em que um terceiro 

independente e imparcial coordena reuniões conjuntas ou separadas com as partes 

envolvidas em conflito. E um de seus objetivos é estimular o diálogo cooperativo 

entre elas para que alcancem a solução para as controvérsias em que estão 

envolvidos. Com este método pacífico tenta-se propiciar momentos de criatividade 

para que as partes possam analisar qual seria a melhor opção em face da relação 

existente, geradora da controvérsia.  

 

Verifica-se, portanto, que o mediador, diferentemente do conciliador, não sugere 

soluções para o conflito, mas proporciona a oportunidade dos contendores encontrarem a 

solução que seja mais adequada. Certamente, pela ausência de imposição da solução, 

encontrada na jurisdição e na arbitragem, bem como da possibilidade de se evitar a sensação 

de ter sido forçado ao acordo, típico da conciliação, a mediação é um dos meios mais eficazes 

da total pacificação do conflito, pois foram as próprias partes que formularam a resolução da 

lide. Muitas vezes a parte, irresignada com uma decisão judicial ou arbitral, bem como de um 

acordo em que se sentiu forçada a firmar, volta a litigar com a outra parte, protelando a 

resolução da demanda, ou até mesmo perpetuando o litígio. 

No Brasil, ainda não existe regulamentação para a mediação, entretanto não há 

proibição da realização do procedimento. Existe sim a tendência para evitar ao máximo, com 

os meios lícitos, a chegada de demandas ao judiciário. É o que o próprio Código de Ética do 

Advogado prescreve no seu Art. 2º, inciso VI, quando dispõe que é dever do profissional 

estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de 

litígios (OAB, 1995). 

Evidentemente, para realização da mediação e para a obtenção dos resultados 

esperados é necessário que o mediador esteja qualificado para realização do procedimento, até 

porque existem, segundo a literatura, técnicas para a consecução dos objetivos e que 

demandam um conhecimento prévio. Esse conhecimento pode muito bem ser desenvolvido 

durante o estágio de prática jurídica. Vale ressaltar que existem diversas modalidades de 

mediação, que variam dependendo da natureza da demanda, como, por exemplo, a mediação 

familiar e a empresarial. Nestas, é no mínimo satisfatória a presença de mediadores com 
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formação em Psicologia e em Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Ciências 

Contábeis, Economia etc.), respectivamente, além do mediador com conhecimentos jurídicos, 

o que reforça a necessidade de preparação prévia desses profissionais para o exercício da 

atividade. Mesmo que houvesse Lei dispondo sobre a formação e capacitação de mediadores, 

a preparação nos estágios de prática jurídica não seria uma opção descartada, visto que 

contribuiria para formação da experiência do profissional, atributo tão necessário ao 

mediador.  

Apesar de todos os benefícios da mediação, em alguns casos não é possível 

aplicá-la. Existem diversos motivos que a inviabilizam, como, por exemplo, a necessidade de 

uma resolução urgente da demanda. Como a mediação é realizada em mais de um encontro 

entre as partes e mediadores, apesar de ensejar uma resolução mais célere que a jurisdição, 

esse tempo gasto com as reuniões pode comprometer ainda mais o direito em litígio, inclusive 

com o perecimento do objeto da demanda, motivo pelo qual se opta pela conciliação. A 

conciliação é o método alternativo mais empregado atualmente, sendo inclusive muito 

utilizado por advogados em seus próprios escritórios, com ou sem a posterior homologação no 

Poder Judiciário. Há também a conciliação no âmbito judicial. No procedimento ordinário do 

Código de Processo Civil, há uma audiência, denominada de preliminar, conforme Art. 331 

(BRASIL, 1973), na qual o objetivo desejado é a resolução da demanda mediante acordo 

entre as partes.  

Sampaio e Braga Neto (2007, p. 18) contribuem com o entendimento desse 

método discorrendo da seguinte forma: 

Trata-se de um mecanismo muito eficaz para conflitos em que inexiste entre as 

partes relacionamento significativo no passado ou contínuo a futuro, portanto, 

preferem buscar um acordo de forma imediata para pôr fim a controvérsia ou ao 

processo judicial. Está mais fortemente ligada ao Judiciário, pois, na maioria dos 

países latinos, a conciliação tem previsões legais contidas nas leis processuais. 

 

Em qualquer caso, é indubitável a necessidade de preparação para a atividade, 

visto que um conciliador sem habilidades certamente não conseguirá um bom índice de 

acordos. Também, em algumas situações, a assessoria de um profissional de formação diversa 

da jurídica pode contribuir para a obtenção do acordo necessário para pacificação do conflito. 

Nos NPJ, de um modo geral, a prática da conciliação, como forma alternativa 

extrajudicial de conflitos, é muito utilizada. É difundido nos estágios de prática jurídica que 

antes de ajuizar uma ação, deve-se tentar a solução no próprio NPJ, buscando-se um acordo 

que, se obtido, deverá apenas, posteriormente, ser homologado no Poder Judiciário.  
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2.5 Administração no Poder Judiciário  

 

É consenso entre os operadores do Direito o fato de que há uma crise no Poder 

Judiciário, evidenciada, principalmente, pela demora na prestação jurisdicional. Nos últimos 

anos, uma série de medidas, de natureza legislativa, foi criada, visando a uma simplificação do 

processo, para torná-lo mais célere. A necessidade de uma reforma processual foi reforçada 

com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que introduziu na Constituição Federal como 

direito fundamental, no inciso LXXVIII do art. 5º, a garantia a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. Passaram-se alguns anos, com diversas alterações em diplomas processuais, sem 

que o problema na demora do processo e a crise no Judiciário tenham sido resolvidos. 

Acredita-se que o problema ultrapassa o âmbito dos procedimentos e chega à própria gestão 

do Judiciário. 

Sabe-se que cada um dos chamados poderes do Estado (Executivo, Legislativo e 

Judiciário) possui funções típicas e atípicas. No Poder Judiciário, por exemplo, o juiz possui a 

jurisdição como função típica, ou seja, a competência para o julgamento de litígios surgidos 

entre pessoas físicas e/ou jurídicas, mas também deve administrar a secretaria de vara onde 

atua ou até mesmo o próprio fórum ou tribunal, dependendo da instância em que atua.  

A literatura acadêmica expõe a Administração como via para operar as mudanças 

necessárias para o cumprimento efetivo e eficaz das funções do Poder Judiciário: 

Para vencer esse desafio, a ciência da Administração apresenta-se como um 

instrumento valioso, na medida em que possui, atualmente, uma gama expressiva de 

técnicas e métodos de planejamento, gestão e controle, tais como o planejamento 

estratégico, a gestão por processos e a gestão do conhecimento. A evolução que se 

operou na administração empresarial, motivada pela crescente demanda por novos 

produtos e serviços e pela necessidade de uma readaptação permanente das 

empresas, tornou imperiosa uma mudança cultural para que as organizações 

mantivessem sua competitividade. (SILVA, 2006). 

 

Como o juiz ou desembargador, em sua formação acadêmica, não é preparado 

para administrar, fica evidente a necessidade da intervenção por profissionais habilitados para 

assessorá-lo na gestão da secretaria de vara ou tribunal em que é responsável. Também é fácil 

deduzir que a introdução de uma disciplina sobre gestão do Judiciário nos currículos dos 

cursos de Direito, apesar da importância, não é suficiente para que o juiz possa, com 

autonomia, exercer a função administrativa. O conhecimento profundo das técnicas e 

instrumentos atualmente utilizados em gestão, como o planejamento estratégico, a análise 
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SWOT
1
, o Balanced Scorecard (BSC)

2
, somente para citar os mais conhecidos – dentre muitos 

outros, demanda uma carga horária de estudo no patamar da graduação de proporções 

incompatíveis com o currículo jurídico, já extenso.  

Nesse caso, profissionais de outras formações na área de Ciências Sociais 

Aplicadas, como Administração, Ciências Contábeis e Economia, são imprescindíveis para, 

com as habilidades adquiridas em suas formações, proporcionarem as mudanças na gestão do 

Judiciário. Theodoro Júnior (2004) exprime o entendimento de que o jurista não pode sozinho 

operar alterações necessárias: 

É necessário que a organização dos serviços da Justiça se faça segundo os preceitos 

técnicos da ciência da administração e com o emprego dos meios e recursos 

tecnológicos disponíveis. Não serão, como é intuitivo, as simples reformas das leis 

de procedimento que irão tornar realidade, entre nós, as garantias cívicas 

fundamentais de acesso à justiça e de efetividade do processo. (...) Cabe, agora, à 

sociedade do século XXI, exigir dos responsáveis pela Justiça brasileira que a façam 

‘passar pela mesma revolução tecnológica por que estão passando as modernas 

administrações públicas e privadas, sob o impacto do planejamento, coordenação, 

controles, estatística, economia, ciência da administração, teoria das comunicações, 

informática, cibernética, processamento de dados, etc.’. É preciso que os juristas 

tenham a humildade e a sabedoria de reconhecer que a modernização e 

aperfeiçoamento da Justiça não é tarefa que eles sozinhos possam executar. 

(THEODORO JÚNIOR, 2004). 

 

Notório é também, pela lição do jurista supra, o entendimento defendido 

anteriormente de que as reformas processuais não são suficientes para superar a crise no 

Judiciário brasileiro, havendo a necessidade da incorporação da Ciência da Administração.  

A importância da Administração para a melhoria da prestação jurisdicional parece 

evidente na literatura acadêmica, mas a formação desses profissionais para o serviço em 

específico é pouco abordada. Surge novamente o que se pretende defender neste trabalho, a 

integração entre estudantes e docentes no estágio de prática jurídica como forma de preparar 

os profissionais para o trabalho interprofissional.  

Adquirir as mencionadas habilidades demanda não só o conhecimento teórico, 

mas também aquele adquirido na prática. Mesmo que os cursos de Administração possuam 

laboratórios onde diversas situações cotidianas são simuladas, o contato com situações reais 

acompanhadas nos estágios de prática jurídica, bem como a integração com os operadores e 

                                                 
1
 Ferramenta utilizada para análise de ambiente, mediante a verificação dos pontos fortes, fraquezas, 

oportunidades e ameaças das sociedades empresárias. Atualmente é muito utilizada também no serviço público 

como base para o Planejamento Estratégico. 
2
 Desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton, professores da Universidade de Havard, trata-se de um 

método de avaliação do desempenho de uma empresa, mediante o estabelecimento de indicadores, auxiliando 

na gestão das corporações. Também, atualmente, ganha destaque no serviço público.  
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estudantes de Direito, certamente contribuem com a atribuição de maiores competências para 

o estudante que pretenda atuar nos tribunais.  

 

2.6 Psicologia Jurídica 

 

Inúmeros são os exemplos de atuação do psicólogo nos tribunais. Em ações de 

separação judicial e divórcio, momento em que são decididas as questões sobre guarda de 

filhos menores, em alguns casos, ocorre a alienação parental por um dos pais, que induz a 

criança a acreditar que o outro genitor é a causa de todo o mal passado pela família, visando a 

colocar o filho a seu favor, repudiando, assim, o outro genitor. Em casos extremos, o genitor 

alienante acaba também se alienando, ou seja, passa a acreditar na situação fictícia que criou. 

De tão constante, foi regulada pela Lei nº 12.318/2010, que assim conceitua a alienação 

parental: 

Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 

genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 

autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 

estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. (BRASIL, 2010).  

 

A prática é prejudicial para todos e com maior intensidade para o filho menor, no 

momento em que há a necessidade da intervenção de profissional de outra formação, como é 

o caso da Psicologia. A complexidade da causa ultrapassa as habilidades do operador do 

Direito.  

Já é prática a submissão de autor de ação de reparação de danos morais à análise 

de psicólogo para detecção de efeitos do ato supostamente ilícito causador do dano. E a 

literatura fartamente trata da necessidade do psicólogo nas varas de família, inclusive de 

forma, às vezes, polêmica. Arantes (2009, p. 18), em texto sobre o assunto, traz resposta, ao 

seu modo, de indagação da autora Leila Maria T. de Brito: 

À indagação formulada pela autora: “Vara de Família: uma questão para 

psicólogos?”, questão que pode ser entendida tanto como lugar de prática, como 

prática a ser pensada, poderei que se podia responder de diversos modos: sim, se 

considerarmos um mercado de trabalho potencial ou em expansão para o qual existe, 

inclusive justificativa legal; não, se a um Direito autoritário e burguês contrapomos 

uma Psicologia libertária, exterior ao próprio Direito; outra possibilidade é 

considerar a Psicologia como parte do problema e, desse modo, redesenhar a 

questão.  

 

Também é inquestionável a crescente necessidade de resoluções alternativas de 

conflitos surgidos na sociedade, como é o caso da mediação. Nessa modalidade alternativa, 
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evita-se o procedimento judicial conciliando as partes mediante encontros na presença de equipes 

multidisciplinares formadas por juristas, psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, 

administradores de empresas etc., conforme robustamente tratado em item anterior. 

Certamente, a mediação tem efeito menos traumático do que o procedimento judicial, e é mais 

eficaz do que a simples conciliação. Sobre a mediação e a necessidade de intervenção por 

profissionais de áreas diversas, vejamos o que traz a literatura acadêmica: 

É um campo profissional que se beneficia da multidisciplinaridade. Geradora de 

uma interação interdisciplinar em busca de soluções transdisciplinares. A prática da 

mediação tem enfoques diferentes que dependerão da natureza do conflito e das 

experiências e dos recursos de quem intervém como mediador. Por exemplo, a 

estratégia de um mediador, que como profissão de origem é advogado, será um 

pouco diferente da de um mediador que como profissão de origem é psicólogo, para 

resolver problemas entre familiares por uma herança. Isso não quer dizer que um 

seja melhor do que o outro; mas que cada um terá uma visão diferenciada do 

problema, que poderá contribuir na mediação e, melhor ainda, na co-mediação. 

(SAMPAIO; BRAGA NETO, 2007, p. 21)  

 

No ano de 2009, foram realizadas inúmeras alterações no ECA, incluindo a 

formação de equipe interprofissional para acompanhamento dos processos de adoção. O § 4º 

do Art. 46 do referido estatuto dispõe que o estágio de convivência, uma das fases da adoção, 

será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da 

Juventude, preferencialmente, com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política 

de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da 

conveniência do deferimento da medida (BRASIL, 1990). Não há dúvida de que, para a 

execução destas atividades o psicólogo é indispensável. 

Da mesma forma como foi defendido para formação em Administração, também 

para a adequada atuação dos profissionais de Psicologia nos tribunais, se não necessária, pelo 

menos importante, é a preparação prática que deve se processar mediante a integração com 

estudantes de Direito. Mais uma vez, defende-se a noção de que o estágio de prática jurídica é 

o ambiente adequado para se processar essa formação. 
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3 MÉTODO 

 

Será expressa neste capítulo a classificação da pesquisa, conforme sugere Gil 

(1991, apud SILVA; MENEZES, 2000, p. 19-21). Também será trazido o método, entendido 

como o conjunto de processos ou operações mentais que serão utilizados para consecução das 

respostas aos problemas da pesquisa, bem como as técnicas utilizadas para viabilizar a 

investigação. Vale ressaltar que, pela diversidade de fontes de informação que serão 

coletadas, assim como dos métodos aplicados, será utilizada a técnica de triangulação, que 

consiste na combinação das metodologias quantitativa e qualitativa no estudo de um 

fenômeno, objetivando abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão 

do fato estudado, conforme descrição de Marconi e Lakatos (2008, p. 283). 

No que concerne à classificação, a pesquisa será aplicada, considerando a sua 

natureza; quanto à forma de abordagem, será quali-quantitativa; e quanto aos objetivos, será 

exploratória. Portanto, a pesquisa é transversal com caráter descritivo e com metodologia 

qualitativa e quantitativa. 

No tocante aos procedimentos técnicos, a pesquisa, considerando tudo o que foi 

exposto nas modalidades anteriores, pode ser classificada do ponto de vista dos 

procedimentos técnicos em: bibliográfica, pela utilização da literatura acadêmica que deu 

suporte à elaboração da fundamentação teórica; documental, pela análise da legislação que 

trata da atuação de profissionais das áreas estudadas no âmbito do Poder Judiciário, 

devidamente apresentada juntamente com a fundamentação teórica; levantamento, 

considerando a coleta de dados pela aplicação dos questionários e da entrevista; e estudo de 

caso, levando-se em conta o fato de que toda a análise será realizada no âmbito da UFC.  

Nos próximos tópicos serão registradas, de modo mais detalhado, a população, a 

amostra, a aplicação de questionários, a realização de entrevistas e a observação, bem como as 

análises documental, de conteúdo e de discurso. 

 

3.1 População e amostra 

 

Considerando que a análise da viabilidade da integração entre os estudantes em 

estágio cobre os cursos de Direito, Administração e Psicologia, traz-se, como população a 

comunidade acadêmica dos três cursos, ou seja, docentes, discentes e técnico-administrativos.  

A amostra foi constituída pelo coordenador do Escritório-Modelo Prof. Alcântara 

Nogueira, um técnico-administrativo do Curso de Direito, sete estudantes de Direito, dois 
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docentes de Psicologia, 26 estudantes de Psicologia, dois docentes de Administração e 28 

estudantes de Administração.  

Entrevistaram-se todos os estudantes de Direito que se encontravam no escritório 

na época da pesquisa. Optou-se por entrevistar esses estudantes pelo reduzido número de 

estagiários que na época desempenhavam atividades no citado Escritório-Modelo, ao todo 

oito estudantes, conforme informado pelo técnico-administrativo do setor. Também foram 

entrevistados o docente coordenador do Escritório-Modelo, bem como o orientador do 

estágio. 

Os professores de Administração e Psicologia foram indicados pelos 

coordenadores dos respectivos cursos para se submeterem à entrevista. Quanto aos estudantes 

de Administração e Psicologia, foram aplicados questionários em período de estágio aos que 

se encontravam em sala de aula, em dia preestabelecido pelas coordenações dos cursos. Nesse 

caso, optou-se pela aplicação de questionário pelo número de estudantes que poderiam ser 

encontrados para coleta de dados. 

 

3.2 Análise documental 

 

Antes de entrar em campo para a coleta de dados pela aplicação de questionários, 

foi analisada a legislação esparsa que traz a necessidade da atuação de profissionais de outras 

áreas no Poder Judiciário. A legislação é esparsa, pois em diferentes diplomas legais é que se 

evidencia a necessidade, não havendo um texto legal específico que trata da atuação desses 

profissionais no Poder Judiciário. Vale ressaltar que em relação às normas regulamentadoras 

das profissões, apesar de poderem tratar dessa atuação, não há uma legislação específica para 

atuação no Judiciário, por, evidentemente, regulamentarem outras formas de atuação, em 

volume inclusive maior. 

Diversos textos foram analisados com o objetivo de detectar a previsão legal da 

referida atuação como as normas processuais em geral, em especial o Código de Processo 

Civil (CPC), o Código de Processo Penal (CPP), normas processuais da Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT), bem como as normas materiais, como a Constituição Federal (CF), o 

Código Civil (CC), Código Penal Brasileiro (CPB) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 

A análise foi relevante por indicar a importância da integração entre estudantes no 

NPJ, a de prepará-los para a atuação interprofissional do Poder Judiciário. Deste modo, 

supondo-se o fato de que se há previsão legal da atuação e que a experiência prática pode 
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contribuir para um melhor desempenho das funções do profissional, por que não 

proporcionar, aos estudantes de graduação interessados, uma oportunidade de, ainda na 

graduação, receberem treinamento para estas funções? 

Toda essa parte referente à análise documental encontra-se enxertada na 

fundamentação teórica, em meio às lições dos diversos autores citados. 

 

3.3 Observação 

 

Considerando as características delineadas acima, e visando a detectar a 

possibilidade da integração do objeto do experimento, do ponto de vista da estrutura física e 

do sistema de trabalho, foi realizada a observação sistemática e participante durante uma 

semana no NPJ da UFC. Objetivou-se verificar se os possíveis empecilhos estruturais dos 

docentes, estudantes e técnico-administrativos submetidos aos questionários e entrevistas 

correspondem ao que de fato ocorre no dia a dia do Núcleo, bem como verificar o perfil do 

usuário do serviço e a natureza das demandas mais comuns. Esse último objetivo da 

observação corroborará outros dados que comprovam a importância da integração entre 

estudantes, considerando a necessidade da intervenção de escolares e docentes de outros 

cursos.  

A observação da pesquisa que originou este trabalho foi realizada no Escritório 

Modelo Prof. Alcântara Nogueira, da Faculdade de Direito da UFC, em Fortaleza, local onde 

os estudantes realizavam o estágio de prática na Universidade, na época da pesquisa. 

 

3.4 Entrevistas 

 

Para as entrevistas aplicadas nesta pesquisa, foram utilizados modelos 

semiestruturados, com perguntas preestabelecidas e possibilidade de elaboração de perguntas 

livres, dependendo do desenrolar da conversa com cada entrevistado. Esse procedimento 

técnico foi aplicado aos docentes e técnico-administrativos envolvidos com as atividades de 

estágio dos cursos de Direito, Administração e Psicologia da UFC. Em cada curso, foi 

consultado o coordenador, após explicação sobre o objeto da pesquisa, para indicar dois 

docentes que poderiam ser submetidos à entrevista. Somente foram entrevistados professores 

ligados às disciplinas de estágio de prática. 

Também foi aplicada entrevista aos estudantes de Direito matriculados no estágio 

de prática jurídica da Faculdade de Direito da UFC, desenvolvido no Escritório-Modelo Prof. 
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Alcântara Nogueira. Essa opção foi utilizada pelo pequeno número de estudantes encontrados 

no estágio, inviabilizando, assim, a aplicação de questionários. Ao todo, foram encontrados 

sete estudantes nessa circunstância, durante o mês de setembro de 2011, sendo todos 

submetidos à entrevista. 

Três roteiros, com as questões preestabelecidas, foram elaborados, um para os 

docentes do Curso de Direito, um para os estudantes, também desse curso, e outro para os 

docentes dos demais cursos. A distinção foi pertinente, considerando que a entrevista com os 

docentes e técnico-administrativos do Curso de Direito visava, além do entendimento sobre a 

importância da integração para formação dos estudantes de Direito, a coletar a impressão 

destes com relação à estrutura e à existência de demanda que justificasse a integração. Já a 

entrevista com os demais docentes visava, principalmente, a recolher a impressão destes sobre 

o interesse do corpo docente e discente, a viabilidade e a contribuição que poderiam dar para a 

boa prestação do serviço à comunidade. Apesar de conterem algumas diferenças, ressalta-se 

que possuem algumas semelhanças, como, por exemplo, a indagação sobre a forma viável da 

integração. 

 

3.5 Questionário e tratamento estatístico 

 

Por fim, foram aplicados questionários aos discentes dos cursos de Administração 

e Psicologia. O instrumento elaborado visava a verificar o grau de interesse e de entendimento 

da capacidade que estes estudantes têm para contribuir com a melhora da prestação do serviço 

à comunidade, caso participem de uma atividade prática integrada com os estudantes do 

Curso de Direito. Nesse caso, foi procedida à análise quantitativa, com o auxílio do software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 15.0 para Windows, realizando-se 

análise comparada entre os dois cursos. Foram calculados percentuais, média, desvio-padrão e 

o intervalo de confiança para a média populacional. Também foi realizada a análise de 

variância para a diferença entre as médias dos escores observados nos estagiários dos cursos 

de Psicologia e de Administração. Considerou-se a existência de diferença significativa entre 

as médias dos dois cursos para um nível de significância igual ou menor do que 0,05. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo, serão expressos os dados colhidos na pesquisa de campo, para que 

no capítulo seguinte seja realizada a análise dos dados. Inicialmente, discorrer-se-á sobre a 

observação feita no ambiente de estágio da Faculdade de Direito da UFC. Logo após, serão 

arrolados os elementos encontrados na análise das entrevistas realizadas, iniciando-se pelos 

estudantes de Direito e finalizando com os docentes de Direito, Administração e Psicologia. 

Por fim, serão indicados os dados colhidos dos questionários aplicados aos estudantes de 

Administração e Psicologia.  

 

4.1 Observação: Escritório-Modelo Prof. Alcântara Nogueira 

 

Até o encerramento do levantamento dos dados, ocorrido em meados do mês de 

setembro de 2011, o estágio de prática jurídica do Curso de Direito da UFC era desenvolvido 

em um setor denominado Escritório-Modelo Prof. Alcântara Nogueira, em homenagem ao 

ilustre professor da Faculdade de Direito do Ceará, falecido no ano de 1989, autor de vários 

livros e opúsculos sobre Filosofia do Direito. O ambiente é formado por duas salas 

climatizadas, sendo uma delas – a maior – dividida por um armário, onde por trás são 

realizadas as audiências de conciliação, numa mesa de reunião. Por não existir recepção, os 

usuários do serviço aguardam do lado de fora, no corredor, sentados em um banco de 

madeira. Para atendimento ao público, estão disponíveis quatro birôs e dois computadores. Há 

na segunda sala, onde o acesso é pela sala maior, uma bancada com divisórias, que são 

utilizadas pelos estudantes para execução das atividades, tais como a organização de 

documentos. O ambiente é pequeno e não comporta mais do que dez estudantes em estágio.  

 

4.2 Análise das entrevistas 

 

Reunidas as transcrições das entrevistas realizadas com estudantes de Direito e 

docentes e técnico-administrativos dos cursos de Direito, Administração e Psicologia, percebeu-

se a repetição de algumas palavras e termos, ou até mesmo a presença de alguma expressão 

que, embora não repetida por diversas vezes, chamou a atenção. Tais termos foram agrupados 

em categorias ou isoladamente.  

Iniciou-se a busca pelo número de repetições das palavras que correspondem aos 

cursos em que se analisa a possibilidade de integração. Obviamente o vocábulo “Direito” 
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apareceu em primeiro lugar nas repetições. Esta foi encontrada 123 vezes. Em seguida, o 

vocábulo “Psicologia” com um total de 77 repetições. Já “Administração” apareceu 51 vezes. 

A diferença no número de repetições da dicção “Psicologia”, decorreu, principalmente, do que 

foi encontrado entre os estudantes, o docente e o técnico-administrativo do Curso de Direito. 

Dentre os estudantes de Direito, “Psicologia” foi citada 24 vezes, enquanto que 

“Administração” foi localizada 17 vezes, demonstrando maior afinidade do estudante de 

Direito com o Curso de Psicologia. Entre o docente e o técnico-administrativo de Direito, 

foram dez repetições da palavra “Psicologia”, contra 7 de “Administração”. A diferença 

também foi evidenciada para a palavra que corresponde à nomenclatura do profissional de 

cada área, ou seja, “psicólogo” e “administrador”. Para esta, foram encontradas 27 repetições 

e para aquela 51. Buscou-se também o número de repetições dos termos “psicológico(a)” e 

“administrativo(a)”. Nesse caso, a palavra “administrativo(a)” superou “psicológico(a)”. 

Foram 21 repetições contra 16. Dentre as carreiras jurídicas “advogado” aparece 15 vezes e 

“advocacia” três vezes. A palavra “Juiz” aparece sete. Já “Ministério Público” aparece 22 

vezes e uma vez o termo “promotor de justiça”, sendo que foram juntos os termos 

predominantes dentre as citadas carreiras. A dicção “Ministério Público” é citado cinco vezes 

por um dos docentes de Psicologia e duas vezes por um docente de Administração.  

Sem haver nenhuma indagação aos entrevistados, outros cursos e profissionais 

foram espontaneamente citados: “Sociologia”, cinco vezes; “sociólogo”, seis vezes; “Ciências 

Contábeis”, duas vezes; “contadores”, uma vez; “Ciências Atuariais”, três vezes; “Economia”, 

uma vez; “economista”, duas vezes; “Medicina”, três vezes; “médico(s)”, quatro vezes; 

“pedagogo”, uma vez; “Odontologia”, duas vezes. Tal fenômeno demonstra que não só os 

cursos submetidos à análise da viabilidade, ora expressos, são suscetíveis de integração, mas 

também outros, visto que possuem alguma relação com o Direito.  

Em relação às áreas e campos de atuação, bem como do perfil da população que é 

atendida nessa perspectiva interdisciplinar, algumas palavras e termos repetidos foram 

encontrados. A palavra “família” aparece 22 vezes, sendo nove vezes associada à palavra 

“Direito”, formando a expressão “Direito de Família”, que é um dos ramos do Direito Civil e 

que trata das situações jurídicas relacionadas ao casamento e sua dissolução, ao regime de 

bens do casal, direitos e deveres relacionados à filiação, união estável etc. As palavras “cível” 

e “cíveis”, que representam uma grande área do Direito, que inclusive engloba o Direito de 

Família, aparecem juntas duas vezes. “Divórcio” e “divorciando”, que correspondem a um 

instituto do Direito de Família e que, portanto, também estão relacionados ao Direito Civil, 

aparecem juntas sete vezes. A palavra “criança” apareceu 11 vezes, e em todos os casos 
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estava relacionada, no contexto das entrevistas, a demandas ou conflitos judiciais, ora em 

relação às situações ligadas aos direitos de filiação, como, por exemplo, a guarda de filhos e 

que, portanto, relacionado ao Direito de Família, ora relacionado aos Direitos da Criança e do 

Adolescente, que não deixa de também ser tratado pelo Direito Civil. Percebeu-se, também, 

uma repetição da palavra “pensão”, encontrada cinco vezes, sendo duas vezes conjugada com 

a palavra “alimentícia”. A palavra “alimentos” foi citada três vezes, tendo relação com as 

demais. Sabe-se que a pensão alimentícia é uma obrigação relativa ao estado de filiação e 

também é mecanismo temporário de manutenção do status quo do cônjuge menos provido de 

recursos financeiros, geralmente, fixado em ações de divórcio. Portanto, todas essas palavras 

estão de algum modo relacionadas ao Direito Civil e, mais especificamente, ao Direito de 

Família, apresentando-se como campo fértil para atuação interprofissional de estudantes de 

Direito e Psicologia, visto que, quase sempre quando mencionadas, estavam relacionadas a 

esses cursos.  

A palavra “emocional” foi encontrada cinco vezes, estando relacionada, no 

contexto, à atuação do psicólogo nas atividades jurídicas. 

Para a descrição e interpretação, que serão mostradas no próximo capítulo, os 

resultados obtidos correspondem à transcrição ipsis litteris das falas dos entrevistados. Pela 

grande extensão das transcrições e com o objetivo de tornar mais agradável a leitura, 

resolveu-se apresentar estes dados em anexos ao trabalho.  

 

4.3 Questionários aplicados aos estudantes de Administração e Psicologia 

 

Dando seguimento à análise dos dados coletados de várias fontes, visando à 

triangulação necessária às conclusões que se seguirão, processam-se os dados obtidos 

mediante a aplicação de questionários aos estudantes de Psicologia e Administração. Os 

questionários continham cinco perguntas elaboradas com o objetivo de detectar a existência 

de demanda que viabiliza a integração entre os estudantes no estágio de prática jurídica, o 

entendimento do corpo discente sobre a possibilidade de utilização do Núcleo de Prática 

Jurídica para o estágio integrado, o interesse dos estudantes em realizar o estágio e as 

dificuldades para a integração. Nesse caso, buscou-se fazer uma análise comparada entre os 

cursos, para se verificar se há ou não um curso em que há maior afinidade com o Curso de 

Direito. 

Na primeira pergunta do questionário, indagou-se se há atividades no estágio de 

prática do curso em que há a necessidade de acompanhamento ou assessoria de docente, 
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profissional ou estudante de Direito. Certamente, a pergunta foi elaborada visando a detectar a 

existência de demanda, ou seja, de atividades que requeiram a intervenção de profissional de 

Direito. Vale ressaltar que, como os estágios são realizados mediante o acompanhamento de 

demandas reais da profissão, eles são o reflexo do que ocorre no mercado de trabalho. 

Seguem os dados. 

 

Tabela 1 – Necessidade de acompanhamento ou assessoria de docente, profissional ou 

estudante de Direito no estágio de prática do curso (Questão 1). 

 Psicologia Administração Total 

1 – Discordo Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

10 

50,0% 

38,5% 

10 

50,0% 

35,7% 

20 

100,0% 

37,0% 

2 – Concordo em parte Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

11 

50,0% 

42,3% 

11 

50,0% 

39,3% 

22 

100,0% 

40,7% 

3 – Concordo Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

5 

41,7% 

19,2% 

7 

58,3% 

25,0% 

12 

100,0% 

22,2% 

Total 26 

48,1 

100,0% 

28 

51,9% 

100,0% 

54 

100,0% 

100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Verificou-se que 38,5% dos estudantes de Psicologia discordam da existência de 

demanda nos seus estágios que requeiram a intervenção de estudante ou profissional do 

Direito, ou seja, esses estudantes não reconhecem em suas atividades qualquer necessidade de 

intervenção jurídica. No caso dos estudantes de Administração, o percentual de discordância 

da intervenção de que se trata foi de 35,7 %, um pouco menor do que no Curso de Psicologia, 

mas pode ser considerado como empate. Entre os dois cursos, o total obtido para essa resposta 

foi de 37%. 

Para a resposta “concordo em parte”, que corresponde à necessidade de 

intervenção em alguns casos acompanhados em estágio, ou seja, de forma esporádica foi 

obtido o percentual de 42,3% no Curso de Psicologia e 39,3% no Curso de Administração. 

Entre os dois cursos, o total obtido para essa resposta foi de 40,7%. 

Quanto à resposta “concordo”, que indica o entendimento dos estudantes de que 

há necessidade constante da intervenção dos estudantes e docentes de Direito nos estágios de 

prática, encontrou-se o percentual de 19,2% para os estudantes de Psicologia e de 25%  para o 
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Curso de Administração. Do total de respostas entre os dois cursos, encontrou-se um 

percentual de 22,2%. 

 

Tabela 1.1 – Estatísticas referentes aos dados da Tabela 1 

 N Média Desvio 

padrão 

Intervalo de confiança para 

a média populacional 

(95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Psicologia 

Administração 

Total 

26 

28 

54 

,8077 

,8929 

,8519 

,7494 

,7860 

,7625 

,505 

,588 

,644 

1,110 

1,198 

1,060 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 1.2 – Análise de variância para a diferença entre as médias dos escores da tabela 1.1 

 Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

F Sig. 

Entre grupos 

Erro 

Total 

,098 

30,72 

30,81 

1 

52 

53 

,098 

,591 

,166 ,69 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Do teste estatístico descrito nas tabelas, extrai-se o fato de que não há diferença 

significativa entre as médias nos dois cursos considerando a Sig. de 0,69. Conforme, 

anteriormente mencionado, somente haverá diferença significativa caso o valor seja igual ou 

menor do que 0,05. 

Passando para a próxima indagação do questionário, procurou-se saber a opinião 

dos estudantes a respeito do Núcleo de Prática Jurídica da UFC, se esse ambiente é propício 

para a realização de um estágio de natureza integrada entre os estudantes de Direito e do curso 

de graduação do estudante questionado. Seguem os dados.  
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Tabela 2 - Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito como ambiente fértil para a 

realização de atividades de extensão ou pesquisa científica para estudantes do seu curso 

(Questão 2) 

 Psicologia Administração Total 

1 – Discordo Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

1 

11,1% 

3,8% 

8 

88,9% 

28,6% 

20 

100,0% 

16,7% 

2 – Concordo em parte Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

2 

15,4% 

7,7% 

11 

84,6% 

39,3% 

13 

100,0% 

24,1% 

3 – Concordo Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

23 

71,9% 

88,5% 

9 

28,1% 

32,1% 

32 

100,0% 

59,3% 

Total 26 

48,1 

100,0% 

28 

51,9% 

100,0% 

54 

100,0% 

100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para a resposta “discordo”, apenas um estudante de Psicologia, entre os 26 

submetidos ao questionário, respondeu dessa forma, o que corresponde em percentual 3,8. Já 

no Curso de Administração, foram encontrados oito estudantes que responderam em 

discordância da possibilidade apresentada na pergunta, o que corresponde a 26%. Levando em 

consideração exclusivamente as respostas “discordo”, o percentual foi de 88,9% para o Curso 

de Administração para apenas 11,1% para o Curso de Psicologia. Considerando o total 

respondido para o item em relação aos dois cursos, apresentou-se apenas 16,7% de 

discordância. 

Para a resposta “concordo em parte”, segue-se a tendência do item anterior no 

Curso de Psicologia, considerando que apenas dois estudantes responderam dessa forma, 

correspondendo a 7,7% em relação aos demais itens da pergunta. Já no Curso de 

Administração houve um pequeno aumento, sendo que 39,3% dos estudantes desse curso 

concordam em parte com a situação da pergunta, levando em consideração as respostas para 

os demais itens. Foram 11 estudantes de Administração respondendo dessa forma. O 

percentual da resposta “concordo em parte”, em relação aos dois Cursos foi de 15,4% para o 

Curso de Psicologia e de 39,3%  para o Curso de Administração. O total geral da 

resposta em relação aos dois cursos e aos demais itens foi de 24,1%. 

A maior diferença foi encontrada no item “concordo”, pois os estudantes do Curso 

de Psicologia, em sua maioria, manifestaram entendimento de que o estágio de prática jurídica 

é ambiente fértil para o desempenho de atividades práticas do curso. Vinte e três estudantes 
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dos 26 submetidos ao questionário se manifestaram nesse sentido, o que corresponde a 88,5 %, 

em relação aos demais itens da pergunta nos questionários aplicados aos estudantes desse 

curso. No Curso de Administração, para o item “concordo”, foi encontrado um percentual de 

32,1% em relação aos demais itens.  

 

Tabela 2.1 – Estatísticas referentes aos dados da Tabela 2 

 N Média Desvio 

padrão 

Intervalo de confiança para 

a média populacional 

(95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Psicologia 

Administração 

Total 

26 

28 

54 

1,85 

1,04 

1,43 

,4641 

,7927 

,7673 

1,66 

,7284 

1,22 

2,03 

1,34 

1,64 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 2.2 – Análise de variância para a diferença entre as médias dos escores da Tabela 2.1 

 Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

F Sig. 

Entre grupos 

Erro 

Total 

8,855 

22,35 

31,20 

1 

52 

53 

8,855 

,430 

20,60 ,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As diferenças mencionadas e bem visíveis refletiram no teste estatístico que 

apresentou a Sig. de 0,00. 

Com o objetivo de avaliar a situação atual desse interesse por parte do corpo 

discente, é que se fez aos estudantes uma indagação nesse sentido. Seguem os dados.  
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Tabela 3 – Interesse em realizar alguma atividade no Núcleo de Prática Jurídica (Questão 3) 

 Psicologia Administração Total 

1 – Discordo Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

4 

22,2% 

15,4% 

14 

77,8% 

50,0% 

18 

100,0% 

33,3% 

2 – Concordo em parte Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

6 

35,3% 

23,1% 

11 

64,7% 

39,3% 

17 

100,0% 

31,5% 

3 – Concordo Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

16 

84,2% 

61,5% 

3 

15,8% 

32,1% 

19 

100,0% 

35,2% 

Total 26 

48,1 

100,0% 

28 

51,9% 

100,0% 

54 

100,0% 

100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Verifica-se que apenas quatro estudantes de Psicologia discordam da possibilidade 

de realizar um estágio integrado com os estudantes de Direito, o que corresponde a apenas 

15,4%. Já no Curso de Administração, o percentual foi de 50%, ou seja, 14 alunos dos 28 

submetidos ao questionário descartaram totalmente a possibilidade de cursar o estágio 

integrado. Considerando apenas o item “discordo” em relação aos dois cursos, foram 

encontrados os seguintes percentuais: 22,2% para o Curso de Psicologia e 77,8% para o Curso 

de Administração. Considerando, ainda, o item “discordo” em relação aos demais itens, 

somando-se os resultados dos dois cursos, encontrou-se um percentual de 33,3 %. 

Em relação à resposta “concordo em parte”, que pode ser entendida como a 

manifestação de uma possibilidade, embora que remota, de o estudante participar do estágio 

integrado, 23,1% dos estudantes de Psicologia admitem essa possibilidade, sem, no entanto, 

confirmar veementemente o interesse. Já no Curso de Administração, há maior adesão a essa 

possibilidade, sendo que 39,3% dos estudantes desse curso responderam nesse sentido. 

Considerando apenas o item “concordo em parte” em relação aos dois cursos, foram 

encontrados os seguintes percentuais: 35,3% para o Curso de Psicologia e 64,7% para o Curso 

de Administração. Considerando, ainda, o item “concordo em parte” em relação aos demais 

itens, somando-se os resultados dos dois cursos, encontrou-se um percentual de 31,5%. 

Quanto à resposta “concordo”, que pode ser entendida como o interesse em 

participar do estágio integrado, encontrou-se o percentual de 61,5% dos estudantes de 

Psicologia que responderam nesse sentido. Em relação aos estudantes de Administração, o 

percentual foi de 32,1%.  
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Tabela 3.1 – Estatísticas referentes aos dados da Tabela 3 

  N Média Desvio 

padrão 

Intervalo de confiança para 

a média populacional 

(95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Psicologia 

Administração 

Total 

26 

28 

54 

1,46 

,6071 

1,02 

,7606 

,6853 

,8353 

1,15 

,341 

,791 

1,769 

,8729 

1,247 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 3.2 – Análise de variância para a diferença entre as médias dos escores da Tabela 3.1 

 Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

F Sig. 

Entre grupos 

Erro 

Total 

9,841 

27,14 

36,98 

1 

52 

53 

9,841 

,522 

18,86 ,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As diferenças mencionadas e bem visíveis refletiram no teste estatístico que 

mostrou significância menor do que 0,01. Como esse valor é menor do que 0,05, pode-se 

dizer que a diferença entre as médias dos dois cursos é estatisticamente relevante. 

Também se indagou se o estudante tinha conhecimento de alguma pesquisa que 

foi ou esteja sendo desenvolvida por estudante ou docente do curso, que tenha alguma 

afinidade com conteúdos jurídicos, e que pudesse ser enriquecido pelo contato com o Núcleo 

de Prática Jurídica. Seguem os resultados. 

 

Tabela 4 – Existência no curso pesquisa relacionada ao Direito que possa ser enriquecida com 

a utilização do estágio de prática jurídica como campo (Questão 4) 

 Psicologia Administração Total 

1 – Discordo Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

6 

19,4% 

23,1% 

25 

80,6% 

89,3% 

31 

100,0% 

57,4% 

2 – Concordo em parte Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

11 

91,7% 

42,3% 

1 

8,3% 

3,6% 

12 

100,0% 

22,2% 

3 – Concordo Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso 

9 

81,8% 

34,6% 

2 

18,2% 

7,1% 

11 

100,0% 

20,4% 

Total 26 

48,1 

100,0% 

28 

51,9% 

100,0% 

54 

100,0% 

100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Apenas seis estudantes de Psicologia ignoram a existência de atividades conforme 

mencionado, o que corresponde a 23,1% dos estudantes desse curso, enquanto no Curso de 

Administração 25 estudantes informaram desconhecer a existência de pesquisa no curso que 

tenha alguma relação com o Direito, correspondendo a 89,3% dos estudantes. Onze estudantes 

de Psicologia admitiram conhecer alguma pesquisa realizada por colega ou professor que 

tenha alguma relação com o Direito, o que corresponde a 42,3%, considerando a resposta 

“concordo em parte”. Já no Curso de Administração, foi apenas um estudante, o que em 

percentual corresponde a 3,6%, que admitiu essa possibilidade. Admitiram fortemente a 

existência de pesquisa relacionada ao Direito no Curso de Psicologia, marcando o item 

“concordo”, nove estudantes, ou seja, 34,6%, enquanto que no Curso de Administração 

apenas dois estudantes marcaram esse item, que corresponde a 7,1%.  

Considerando o total entre os dois cursos, 57,4% desconhecem pesquisa realizada 

por docentes ou estudantes de seus cursos que possuam alguma relação com o Direito e que 

pudesse ser enriquecida com a utilização do estágio de prática jurídica como campo de 

pesquisa. Admitem a possibilidade de haver alguma pesquisa que tenha a citada relação 

22,2%  do total de estudantes. Admitem fortemente essa possibilidade 20,4%. 

 

Tabela 4.1 – Estatísticas referentes aos dados da Tabela 4 

 N Média Desvio 

padrão 

Intervalo de confiança para 

a média populacional 

(95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Psicologia 

Administração 

Total 

26 

28 

54 

1,12 

,1786 

,6296 

,7656 

,5480 

,8079 

,8061 

-,034 

,4091 

1,42 

,3910 

,8501 

 

Tabela 4.2 – Análise de variância para a diferença entre as médias dos escores da Tabela 4.1 

 Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

F Sig. 

Entre grupos 

Erro 

Total 

11,83 

22,76 

34,59 

1 

52 

53 

11,832 

,438 

27,03 ,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As diferenças mencionadas e bem visíveis refletiram no teste estatístico que 

apresentou significância menor do que 0,01. Como esse valor é menor do que 0,05, pode-se 

dizer que a diferença entre as médias dos dois cursos é estatisticamente relevante. 

Dando seguimento à análise dos dados coletados por questionário, perguntou-se 

quais seriam as principais dificuldades para realização da integração nos moldes do sugerido. 

Nessa questão, foram elaboradas cinco possíveis dificuldades, sendo que o estudante poderia 

marcar mais de um item. As possíveis dificuldades foram: 1) ausência de interesse por parte 

do corpo discente, 2) ausência de interesse por parte do corpo docente, 3) falta de estrutura 

física, 4) ausência de importância para integração, 5) não existem empecilhos que impeçam a 

integração. Seguem os dados:  

 

Tabela 5 - Principais dificuldades para integração no Núcleo de Prática Jurídica: ausência de 

interesse por parte do corpo discente (Questão 5, Item 1) 

 Psicologia Administração Total 

0-Não Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso  

16 

45,7% 

61,5% 

19 

54,3% 

67,9% 

35 

100,0% 

64,8% 

1-Sim Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso  

10 

52,6% 

38,5% 

9 

47,4% 

32,1% 

19 

100,0% 

35,2% 

Total 26 

48,1% 

100,0% 

28 

51,9% 

100,0% 

54 

100,0% 

100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação ao empecilho caracterizado pela ausência de interesse por parte do 

corpo discente, dez estudantes de Psicologia e nove estudantes de Administração, o que 

corresponde a um percentual de 38,5% e de 32,1, respectivamente, entendem que esse pode 

ser um empecilho para realização de uma atividade integrada com o Curso de Direito no 

âmbito do estágio de prática jurídica. Portanto, 16 alunos de Psicologia e 19 de 

Administração, o que corresponde em percentual a 61,5% e 67,9%, respectivamente, 

entendem que esse não representa um empecilho para a integração. Em termos totais, 35 

alunos entendem que a falta de interesse do corpo discente não representa uma dificuldade 

para integração e 19 alunos entendem que sim, o que corresponde em percentuais a 64,8%  e 

35,2%, respectivamente.  



51 

Tabela 5.1 – Estatísticas referentes aos dados da Tabela 5 

 N Média Desvio 

padrão 

Intervalo de confiança para 

a média populacional 

(95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Psicologia 

Administração 

Total 

26 

28 

54 

,38 

,32 

,35 

,496 

,476 

,482 

,18 

,14 

,22 

,59 

,51 

,48 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5.2 – Análise de variância para a diferença entre as médias dos escores da Tabela 5.1 

 Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

F Sig. 

Entre grupos 

Erro 

Total 

,054 

12,26 

12,31 

1 

52 

53 

,054 

,236 

,228 ,63 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Neste caso não houve, considerando o teste estatístico, diferença significante entre 

os dados achados nos dois cursos, considerando a Sig. de 0,63. 

 

Tabela 6 – Principais dificuldades para integração no Núcleo de Prática Jurídica: ausência de 

interesse por parte do corpo docente (Questão 5, Item 2) 

 Psicologia Administração Total 

0-Não Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso  

5 

17,9% 

19,2% 

23 

82,1% 

82,1% 

28 

100,0% 

51,9% 

1-Sim Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso  

21 

80,8% 

80,8% 

5 

19,2% 

17,9% 

26 

100,0% 

48,1% 

Total 26 

48,1% 

100,0% 

28 

51,9% 

100,0% 

54 

100,0% 

100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quanto ao item ausência de interesse por parte do corpo docente, houve diferença 

significativa de resposta entre os cursos. Neste caso, apenas cinco estudantes de Psicologia 

manifestaram-se como não sendo esse um dos possíveis empecilhos para a integração 

sugerida, o que corresponde a 19,2%. Já no Curso de Administração, o percentual de 

estudantes que entendem dessa forma foi de 82,1%, o que corresponde a 23 estudantes dos 28 

submetidos ao questionário. Desta forma, o percentual de estudantes dos Cursos de Psicologia 
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e Administração que entendem que este é um empecilho foi, respectivamente, de 80,8%  e 

17,9%.  

 

Tabela 6.1 – Estatísticas referentes aos dados da Tabela 6 

 N Média Desvio 

padrão 

Intervalo de confiança para 

a média populacional 

(95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Psicologia 

Administração 

Total 

26 

28 

54 

,81 

,18 

,48 

,402 

,390 

,504 

,65 

,03 

,34 

,97 

,33 

,62 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 6.2 – Análise de variância para a diferença entre as médias dos escores da Tabela 6.1 

 Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

F Sig. 

Entre grupos 

Erro 

Total 

5,336 

8,146 

13,48 

1 

52 

53 

5,36 

,157 

34,06 ,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As diferenças mencionadas e bem visíveis refletiram no teste estatístico que 

registrou significância menor do que 0,01. Como este valor é menor do que 0,05, pode-se 

dizer que a diferença entre as médias dos dois cursos é estatisticamente relevante. 

 

Tabela 7 – Principais dificuldades para integração no Núcleo de Prática Jurídica: falta de 

estrutura (Questão 5, Item 3) 

 Psicologia Administração Total 

0-Não Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso  

12 

37,5% 

46,2% 

20 

62,5% 

71,4% 

32 

100,0% 

59,3% 

1-Sim Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso  

14 

63,6% 

53,8% 

8 

36,4% 

28,6% 

22 

100,0% 

40,7% 

Total 26 

48,1% 

100,0% 

28 

51,9% 

100,0% 

54 

100,0% 

100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A deficiência nas estruturas físicas da Universidade também foi mostrou em maior 

percentual no Curso de Psicologia. Catorze estudantes desse curso, o que equivale a 53,8%,  
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marcaram a opção, confirmando ser essa carência um empecilho para a integração. Já no 

Curso de Administração, oito estudantes, dos 28 submetidos ao questionário, equivalente a 

28,6, responderam dessa forma. Do total nos dois cursos 22 estudantes, o que equivale a 

40,7%  marcaram essa opção, enquanto que 32 estudantes, ou seja, 59,3% não marcaram a 

opção.  

 

Tabela 7.1 – Estatísticas referentes aos dados da Tabela 7 

 N Média Desvio 

padrão 

Intervalo de confiança para 

a média populacional 

(95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Psicologia 

Administração 

Total 

26 

28 

54 

,54 

,29 

,41 

,508 

,460 

,496 

,33 

,11 

,27 

,74 

,46 

,54 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 7.2 – Análise de variância para a diferença entre as médias dos escores da Tabela 7.1 

 Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

F Sig. 

Entre grupos 

Erro 

Total 

,861 

12,18 

13,04 

1 

52 

53 

,861 

,234 

3,678 ,06 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As diferenças mencionadas, do ponto de vista estatístico, não são consideradas 

relevantes nesse caso, considerando a Sig. de 0,06. 

 

Tabela 8 - Principais dificuldades para integração no Núcleo de Prática Jurídica: ausência de 

importância para a integração (Questão 5, Item 4) 

 Psicologia Administração Total 

0-Não Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso  

25 

61,0% 

96,2% 

16 

39,3% 

57,1% 

41 

100,0% 

75,9% 

1-Sim Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso  

1 

7,7% 

3,8% 

12 

92,3% 

42,9% 

13 

100,0% 

24,1% 

Total 26 

48,1% 

100,0% 

28 

51,9% 

100,0% 

54 

100,0% 

100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Em relação à ausência de importância para a integração, que, se confirmada, 

descarta a possibilidade de se prosseguir com uma ideia de estágio integrado, apenas um 

estudante de Psicologia marcou o item, entendendo, dessa forma, que o estágio integrado não 

é importante para a formação dos estudantes que pretendem atuar no Judiciário. Os outros 25 

estudantes, ou seja, 96,2%, por não terem marcado dessa forma, reconhecem a importância do 

estágio. Já no Curso de Administração, o percentual foi de 42,9% dos estudantes que 

marcaram o item, entendendo pela ausência de importância.  

 

Tabela 8.1 – Estatísticas referentes aos dados da Tabela 8 

 N Média Desvio 

padrão 

Intervalo de confiança para 

a média populacional 

(95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Psicologia 

Administração 

Total 

26 

28 

54 

,04 

,43 

,24 

,196 

,504 

,432 

-,04 

,23 

,12 

,12 

,62 

,36 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 8.2 – Análise de variância para a diferença entre as médias dos escores da Tabela 8.1 

 Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

F Sig. 

Entre grupos 

Erro 

Total 

2,052 

7,819 

9,819 

1 

52 

53 

2,052 

,150 

13,65 ,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As diferenças mencionadas e bem visíveis refletiram no teste estatístico que 

indicou significância menor do que 0,01. Como esse valor é menor do que 0,05, pode-se dizer 

que a diferença entre as médias dos dois cursos é estatisticamente relevante. 
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Tabela 9 - Não existem empecilhos relevantes que impeçam a integração (Questão 5, Item 5) 

 Psicologia Administração Total 

0-Não Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso  

22 

47,8% 

84,6% 

24 

52,2% 

85,7% 

46 

100,0% 

85,2% 

1-Sim Nº de respostas 

 % entre os cursos 

 % por item no curso  

4 

50,0% 

15,4% 

4 

50,0% 

14,3% 

8 

100,0% 

14,8% 

Total 26 

48,1% 

100,0% 

28 

51,9% 

100,0% 

54 

100,0% 

100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pelo volume de respostas nos itens anteriores da quinta questão, já se poderia 

imaginar que, para o item relacionado à inexistência de empecilhos relevantes para a 

integração, o percentual de estudantes que marcariam o item seria bem pequeno, o que se 

confirmou nos dados acima. Quatro estudantes de cada curso marcaram o item, o que 

corresponde a 15,4% dos estudantes de Psicologia e 14,3% dos estudantes de Administração, 

correspondendo a um verdadeiro empate.  

 

Tabela 9.1 – Estatísticas referentes aos dados da Tabela 9  

 N Média Desvio 

padrão 

Intervalo de confiança para 

a média populacional 

(95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Psicologia 

Administração 

Total 

26 

28 

54 

,85 

,86 

,85 

,368 

,356 

,359 

,70 

,72 

,75 

,99 

1,00 

,95 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 9.2 – Análise de variância para a diferença entre as médias dos escores da Tabela 9.1 

 Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

F Sig. 

Entre grupos 

Erro 

Total 

,002 

6,813 

6,815 

1 

52 

53 

,002 

,131 

,012 ,91 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O teste estatístico indica muito bem a ausência de diferença significante, pois o 

resultado 0,91 é muito próximo de 1,00 (um). 

 

 



57 

5 DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Observação 

 

Percebeu-se que o Escritório-Modelo, à época da pesquisa, não se tratava 

propriamente de um Núcleo de Prática Jurídica, instituído nos moldes do Art. 7º da Resolução 

9/2004 retrocitada, bem como do exposto na literatura acadêmica, em especial o magistério de 

Boyadjian (2004), haja vista cobrir, quase que exclusivamente, o desenvolvimento de 

atividades reais típicas da advocacia, como a redação de peças processuais e acompanhamento 

de audiências. Apenas a realização de conciliações extrajudiciais eram atividades 

desenvolvidas no estágio, que não são atividades exclusivas do profissional da advocacia. 

Dessa forma, não estão cobertas atividades típicas de outros profissionais do Direito, como 

promotores de justiça e juízes de Direito.  

Pela precariedade da estrutura física, embora se percebesse que o estágio era 

proveitoso do ponto de vista acadêmico, a maioria dos estudantes optava, à época da pesquisa, 

pela realização do estágio em órgãos conveniados, como o Ministério Público, a Defensoria 

Pública, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e as procuradorias das fazendas públicas. 

Vale ressaltar que a Resolução 9/2004 que, conforme dito anteriormente, traça as diretrizes 

curriculares do Curso de Direito, prevê que o estágio de prática jurídica deve ser cursado no 

NPJ da IES e que somente uma parte da carga horária pode ser complementada em estágios 

em instituições conveniadas. Exatamente em razão dessa exigência é que a UFC construiu um 

novo NPJ para o Curso de Direito, devidamente projetado para receber a demanda da 

totalidade dos alunos, num espaço amplo e com a disponibilidade de mobília e equipamentos 

de informática necessários para o atendimento à população. A estrutura conta com 36 

terminais de pronto atendimento, sala de triagem, serviço de Psicologia, de Assistência Social 

e uma secretaria. O espaço, até o encerramento da pesquisa, ainda não havia sido inaugurado, 

faltando apenas ser liberada pelo engenheiro da Universidade.  

Dessa forma, pode-se afirmar, exclusivamente pela observação, que, pelo menos 

no momento em que a pesquisa foi realizada, o estágio de prática jurídica do Curso de Direito 

da UFC não possuía condições físicas de receber os estudantes, mas a estrutura que foi 

construída, com funcionamento em fevereiro de 2012, esta sim, possui condições de receber 

alguns estudantes dos referidos cursos para realização de atividades integradas.  
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5.2 Análise das entrevistas: repetições 

 

Pela análise das entrevistas, com a contagem das palavras, e considerando as 

maiores frequências, percebeu-se uma predominância do Curso de Psicologia em relação ao 

Curso de Administração, quando sugerida a possibilidade de uma integração com o Curso de 

Direito, restando ser comprovada ou não pela análise do discurso e verificado o porquê dessa 

suposta predominância. Também há a evidência de um ramo do Direito, onde essa atuação 

interdisciplinar sugerida seria mais frequente, que é o Direito Civil, em especial o Direito de 

Família.  

 

5.3 Análise das entrevistas com base no referencial teórico 

 

5.3.1 Entrevistas realizadas com estudantes de Direito 

 

Na primeira pergunta aos discentes, os estudantes do Curso de Direito da UFC 

foram indagados se em suas atividades de estágio, seja no Escritório-Modelo, seja em 

instituições conveniadas à UFC (Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública) 

ou escritórios de advocacia, em algum momento, depararam-se com causas ou atividades que 

demandavam a necessidade de acompanhamento ou assessoria de profissional, estudante ou 

docente de Psicologia e que atividades foram essas. A pergunta foi elaborada com o objetivo 

de identificar a existência de demanda no estágio de prática jurídica para docentes e discentes 

de Psicologia, pois parte-se do pressuposto de que somente é viável a integração se houver 

volume suficiente de atividades que possa justificá-la. Em resposta, todos afirmaram de forma 

positiva a existência de demanda, e todos citaram direta ou indiretamente o Direito de Família 

como o ramo das Ciências Jurídicas que demanda a necessidade da intervenção do psicólogo. 

Da natureza das causas, foram citadas direta ou indiretamente a guarda de menores, a pensão 

alimentícia e o divórcio. Dentre os procedimentos em que seria possível a integração, foi 

mencionada, por três estudantes, a conciliação e por um estudante a mediação.  

Pode-se extrair também a forma como o psicólogo pode contribuir. A intervenção 

para otimizar a conciliação extrajudicial, realizada no Núcleo, é sem dúvida a mais presente. 

Nesse procedimento, conforme o entendimento dos entrevistados, com a presença dos 

estudantes de Psicologia, os litigantes seriam instigados à resolução consensual ou até mesmo 

proporcionaria uma maior segurança às partes em conflito no momento de decidir pelo 

acordo. Além disso, cita-se o apoio aos casais em processo de divórcio, procedimento que 
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enseja transtornos, inclusive emocionais, para ambos e até para os filhos. Em relação a esses, 

algumas vezes denominados por “crianças”, ressalta-se principalmente o apoio psicológico na 

desgastante tarefa de se estabelecer como será a guarda. Os discursos são recheados de 

expressões relacionadas ao estado emocional dos usuários que frequentam o serviço, como 

temor, nervosismo, drama e falta de afeto. Essas informações passadas pelos estudantes 

corroboram com o exposto na fundamentação teórica, que traz o entendimento da literatura 

acadêmica no sentido da importância da formação de equipes interprofissionais para o 

desenvolvimento mais eficaz e efetivo dessas atividades no âmbito do Poder Judiciário ou até 

mesmo extrajudicialmente. Também na fundamentação teórica, foi vista a previsão legal da 

formação dessas equipes, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, que no § 4º 

do Art. 46, exprime a necessidade de atuação interprofissional para acompanhar o estágio de 

convivência nas hipóteses de colocação de menor em família substituta.  

A mesma pergunta foi feita em relação ao profissional, docente ou estudante de 

Administração. Nesse caso, não houve unanimidade quanto à necessidade e, quando foi 

ressaltada, procurou-se justificá-la para execução de atividades que nem sempre demandam 

uma formação superior específica, como, por exemplo, o controle de material de expediente, 

elaboração de relatórios e planilhas de processos ajuizados. Pouco do que seria função de um 

administrador foi mencionado, como, por exemplo, cuidar dos custos, suporte para que sejam 

atingidos os objetivos, organização racional do setor. Outras atividades típicas da formação 

superior em Administração não foram mencionadas, como, por exemplo, a elaboração de um 

Plano Estratégico mediante a utilização de um Planejamento Estratégico, a realização de uma 

análise SWOT ou de um BSC ou, até mesmo, uma avaliação para se verificar se as metas 

estabelecidas em um plano foram atingidas. O que se pôde perceber foi o pouco 

conhecimento, por parte dos alunos de Direito, das funções da Administração. Houve, 

inclusive, quem, em outras respostas no questionário, manifestou-se expressamente no sentido 

do desconhecimento das funções dessa Ciência Social Aplicada. 

Apesar da falta de conhecimento por parte de alguns, houve comentário sobre a 

necessidade de um curso de formação de profissionais do Direito ou do Poder Judiciário, para 

o gerenciamento das secretarias de vara, com reflexo na agilidade dos processos, otimizando o 

tempo disponível. Nesse caso, o comentário foi no sentido de que a Ciência Administrativa, 

assim denominada pelo entrevistado, fosse utilizada no curso de formação. O comentário vem 

a calhar com o exposto da fundamentação teórica sobre a crise do Judiciário e a necessidade 

crescente do conhecimento das ferramentas a gestão estratégica para melhoria do serviço 

prestado. Conforme foi mencionado nos capítulos anteriores, não se descarta a importância 
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desses cursos de formação, geralmente de curta duração, inclusive é muito comum o 

oferecimento de tais capacitações pelos tribunais de justiça dos estados, como é o caso do 

Estado do Ceará. A proposta deste trabalho, entretanto, em que ora se avalia a viabilidade de 

uma possível integração entre estudantes de Direito e Administração, além de Psicologia, vem 

como forma de possibilitar uma capacitação, ainda na graduação, para os que pretendem atuar 

no Poder Judiciário ou nas suas funções essenciais (Ministério Público, Advocacia, Advocacia 

Pública e Defensoria Pública). 

O pouco conhecimento sobre Administração, mencionado anteriormente, pode ser 

constado, ainda, na terceira pergunta do questionário, que indaga aos estudantes se nas 

atividades de estágio, seja no estágio de prática jurídica, seja em instituições conveniadas à 

UFC (Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública) ou escritórios de 

advocacia, perceberam a necessidade de intervenção na gestão do setor onde desenvolveu ou 

desenvolve estágio, mediante a realização de um Planejamento Estratégico ou a organização, 

coordenação, controle e avaliação das atividades e da infraestrutura, como forma de melhorar 

os serviços prestados. Praticamente todos responderam de forma evasiva, ou seja, não foram 

objetivos no sentido de se manifestar de forma positiva ou negativa. Mencionou-se 

novamente, entretanto, a necessidade de um controle e organização de material de expediente 

e de procedimentos realizados no Escritório-Modelo. Houve, também, entendimento de que 

os procedimentos sugeridos na pergunta não são suscetíveis de aplicação no referido 

escritório, pelas deficiências registradas, seja de estrutura física ou de recursos humanos. 

Outros manifestaram que somente poderá se falar em planejamento quando estiver 

funcionando o novo NPJ. 

O comentário que mais se aproximou do que se pode entender como atividade de 

um administrador foi o fato de que na Administração Pública, onde estão inseridos os NPJ dos 

cursos de Direito de IES públicas, as deficiências da gestão, com falta de planejamento, 

podem ensejar prejuízos irreparáveis. Para essa situação, foi citada como exemplo a 

realização de uma licitação sem planejamento, em que são adquiridos produtos sem serventia, 

ou em quantidade superior ao que é necessário, deixando-se de comprar produtos mais 

necessários ou, ainda, a aquisição de produto sem o material de suprimento. Nesse caso, 

quando o suprimento é adquirido, pela ausência de planejamento, a demora gera a 

obsolescência do produto que receberá o material de suprimento, já sendo necessário 

substituí-lo. Com esse tipo de acontecimento, certamente, haverá prejuízo para a 

Administração Pública, o que poderia ser evitado com a presença de profissionais capacitados 

para detectar esses vícios em tempo hábil a fim de prejuízo ao erário.  
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Apesar do pouco conhecimento dos estudantes de Direito sobre a Administração e 

do retorno que efetivamente os estudantes dessa formação poderão trazer para o NPJ, com a 

execução de atividades que demandam qualificação, otimizando o serviço prestado para o 

usuário, os estudantes, em sua maioria, não descartaram a possibilidade de haver benefícios 

ao receber os estudantes de Administração. Alguns deles, inclusive, afirmaram que 

certamente haverá uma melhora no atendimento. Isso foi possível constatar, quando foram 

indagados, na quarta pergunta do roteiro de entrevista, se a assessoria na gestão por docentes e 

estudantes do Curso de Administração no estágio de prática jurídica contribuiria para a 

melhoria do serviço prestado à comunidade, e de que forma seria essa contribuição. Sobre 

essa forma, citou-se o procedimento burocrático da gestão do Escritório-Modelo e a 

necessidade de organização dos procedimentos administrativos por conta da precariedade da 

forma como é feita, considerando que são os próprios estagiários os responsáveis pela 

administração, juntamente com o orientador, sem que eles tenham qualificação para a 

atividade.  

Sobre a otimização da prestação do serviço à comunidade, também foi feita 

indagação em relação ao Curso de Psicologia. Da mesma forma que ocorreu com as duas 

primeiras indagações, houve uma facilidade maior por parte dos estudantes de Direito em 

discorrer sobre o impacto que os estudantes de Psicologia poderiam trazer para melhoria do 

serviço prestado. Houve inclusive manifestação expressa de que a presença dos estudantes de 

Psicologia seria mais necessária do que a participação dos estudantes de Administração. Em 

evidência, novamente, apareceram as causas relativas ao Direito de Família, como as que 

mais seriam beneficiadas com a atuação do docente ou estudante de Psicologia. Também foi 

citada, como procedimento suscetível de integração com a Psicologia, a conciliação, realizada 

no Escritório-Modelo mediante audiências extrajudiciais, com posterior homologação 

judicial.  

Na sexta indagação, procurou-se colher a impressão dos estudantes sobre a 

importância da integração com estudantes e docentes de outros cursos, como Administração e 

Psicologia, para a formação do profissional de Direito, ou seja, se a integração, além de uma 

possível otimização do trabalho, também contribuiria para acrescentar habilidades ao 

profissional de Direito. De um modo geral, as repostas foram positivas, ao reconhecerem a 

aquisição de mais conhecimentos e habilidades com a integração sugerida, em especial, com a 

obtenção de habilidades, para que, no exercício profissional, possam lidar com as situações 

que se apresentam aos operadores do Direito, principalmente com o atendimento ao público. 

Para essa indagação, chamou a atenção o fato de ter sido ressaltado, por mais de um 
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estudante, que o Direito tem relação com todas as grandes áreas do conhecimento e, portanto, 

o contato na graduação seria positivo para a formação do operador do Direito. Esse 

entendimento é propagado pelos meios jurídicos e, pelo que se observa, outras áreas do 

conhecimento também admitem aplicação de seus conhecimentos no âmbito de outras 

ciências, como poderá ser constatado mais adiante, quando forem analisados os discursos dos 

docentes.  

Ao serem indagados se o estágio de prática jurídica é o ambiente adequado para 

promover a integração entre estudantes e docentes de Direito com estudantes e docentes de 

cursos como Psicologia e Administração, as respostas, de um modo geral, foram positivas, 

com poucas manifestações em sentido contrário, limitadas ao Curso de Administração. 

Quanto ao Curso de Psicologia, houve unanimidade, inclusive houve questões de natureza 

criminal, como o estudo da criminologia e da “vitimologia” de domínio da Psicologia e que 

poderiam ser trabalhados no estágio de prática jurídica. Essa informação aumenta o âmbito de 

atuação do estudante e do docente de Psicologia no estágio de prática jurídica, até o presente 

momento, constatado nas entrevistas que estaria limitado às questões de Direito de Família. 

Também houve manifestação, de mais de um estudante, de que, não só na prática, a 

Psicologia deveria ser tratada com maior frequência, mas também como um reforço na oferta 

de disciplinas de domínio dessa ciência, apesar de já existir no currículo do Curso de Direito a 

disciplina de Psicologia Jurídica. O que mais chamou atenção, entretanto, foi a apresentação 

de uma dificuldade, no caso, o isolamento da Faculdade de Direito em relação aos 

demais campi. De fato, a Faculdade de Direito da UFC fica um pouco distante dos 

demais cursos, inclusive dos cursos de Ciências Humanas e de Ciências Sociais Aplicadas, 

que ficam no Campus do Benfica, no bairro de mesmo nome. Apesar de ser na mesma 

avenida, é o curso que se apresenta mais distante dos demais, localizado já no centro de 

Fortaleza. Houve queixa de que a localização geográfica da Faculdade dificulta a integração 

com outros alunos e que existem estudantes de Direito que nunca foram ao Campus do Pici, 

localizado no lado oeste da Capital cearense, ou até mesmo Campus do Benfica, o mais 

próximo de todos. A outra grande unidade acadêmica da UFC em Fortaleza é o Campus do 

Porangabussu, onde se concentram os cursos da área de saúde e as unidades hospitalares. 

Ainda há o Centro de Ciências do Mar-Labomar, onde são oferecidos os cursos de Engenharia 

de Pesca e Oceanografia, que igualmente ao Curso de Direito, estão geograficamente isolados 

dos demais, e os Campi do interior do Estado (Cariri, Quixadá e Sobral). Essa informação 

também foi percebida em resposta a outra pergunta, realizada a outro estudante, portanto, dois 

estudantes exprimiram mesmo entendimento, o que dá maior credibilidade à informação.  
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Mesmo considerando que o isolamento pode representar uma dificuldade para a 

integração, o que ora não defendemos, os estudantes apresentaram a integração no estágio 

como uma possível oportunidade de aproximar mais os estudantes da Universidade como um 

todo. Isso representa não só uma forma de transmissão mútua de conhecimentos e habilidades 

técnicas das formações, ou como forma de otimizar o serviço prestado à comunidade, mas 

também, como se deduziu, facilita a interação em outros fins, como, por exemplo, maior 

aproximação com o movimento estudantil ou a inserção em atividades culturais.  

Os estudantes também foram indagados se o estágio de prática jurídica da UFC 

possui estrutura para receber estudantes e docentes de outros cursos e o que poderia ser feito 

para melhorar a estrutura. A pergunta foi realizada, mesmo já tendo sido respondida pelos 

estudantes ao discorrerem sobre outras perguntas do roteiro de entrevista. De igual modo, 

houve unanimidade ao afirmarem que a estrutura atual, que é composta, conforme já 

mencionado, por um escritório-modelo, com estrutura para receber no máximo dez 

estudantes, não possui condições sequer de cobrir todos os alunos da Faculdade de Direito, 

quanto mais a realização de uma integração. Houve também, entretanto, unanimidade no 

sentido de que o novo NPJ, que há época da pesquisa já estava construído, faltando apenas 

liberação pelo serviço de engenharia da UFC para ser inaugurado, certamente terá condições 

de receber os estudantes de outros cursos, é claro, com o estabelecimento de um número de 

vagas por período. Como fundamento para a capacidade do novo estabelecimento para prática 

jurídica, e considerando o que foi respondido também em outras perguntas, os estudantes 

informaram que a disponibilidade de mais espaço, com recepção e salas para psicólogo e 

assistente social, bem como mobília e equipamentos de informática, certamente será possível 

a sugerida integração. 

Por fim, como empecilhos que possam dificultar a integração entre os estudantes 

de Direito, Administração e Psicologia no estágio de prática jurídica da UFC, foram citados, 

principalmente, a ausência de interesse por parte do corpo docente do Curso de Direito e a 

ausência de conhecimento dos professores dessa possibilidade. Também se mencionou a 

dúvida como esse estágio será coordenado se implantado, na perspectiva de não se dar a 

devida importância pela coordenação e o estágio integrado se tornar inócuo. Outro aspecto 

relativo ao núcleo gestor dos cursos envolvidos foi a dúvida de como seria o relacionamento 

das coordenações para viabilizar o estágio, considerando que o Curso de Direito é, segundo o 

entrevistado, autônomo em relação aos demais. Alguns estudantes se referem isolamento 

como empecilho e um deles mostrou a integração como oportunidade para amenizar os efeitos 
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negativos desse isolamento. De forma isolada, um dos estudantes mencionou o fato de os 

alunos de Direito serem muito fechados, evitando conhecer outras realidades.  

 

5.3.2 Entrevistas realizadas com docente de Direito e com técnico-administrativo do 

Escritório- Modelo 

 

Semelhante ao que foi indagado aos estudantes de Direto, visando a uma 

comprovação por outra fonte de informação, perguntou-se ao docente de Direito, até então 

coordenador do Escritório-Modelo Prof. Alcântara Nogueira, e ao técnico-administrativo de 

nível superior, que também orienta os estudantes por ser advogado, se no estágio de prática 

jurídica em algumas causas acompanhadas, existe a necessidade de intervenção por 

profissionais e estudantes de Psicologia, além dos estudantes e docentes de Direito e que tipo 

de possibilidade de intervenção é visualizada. Em resposta, o docente afirma que a existência 

da intervenção sugerida é o ideal para as atividades jurídicas, sobretudo por considerar que, 

em razão da hipossuficiência financeira de alguns dos jurisdicionados, a intervenção pode 

otimizar o acesso à justiça aos que não têm condições de litigar no Judiciário. Percebeu-se que 

a preocupação do docente não é só com a incapacidade financeira do jurisdicionado humilde, 

mas também a celeridade necessária para quem necessita usufruir de forma rápida o direito 

pleiteado, sob pena de ver perecido o direito, que, nas palavras do entrevistado, é tão nobre o 

direito do pobre quanto o direito do rico, mesmo que de pequeno valor. O então coordenador 

do Escritório-Modelo levanta a possibilidade de intervenção do Psicólogo em procedimentos 

de mediação, visando a dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. De igual 

modo ao que foi verificado nas entrevistas aos estudantes de Direito, o docente cita outras 

formações como necessárias ou importantes para uma melhora no serviço prestado pelo Poder 

Judiciário e às suas funções essenciais, como Sociologia, História, Economia e demais 

Ciências Atuariais. 

O técnico-administrativo reforça a ideia de acesso à justiça, ressaltando, em 

resposta a mesma pergunta, que se deve criar a cultura da conciliação como forma de 

“desafogar” o Poder Judiciário das numerosas demandas. Ressalta a importância de criação de 

uma espécie de comissão de mediadores e de conciliadores para intervenção em demandas, 

antes de se chegar ao juiz de Direito, para que esse tenha apenas que homologar uma possível 

transação. O técnico-administrativo cita o exemplo dos juizados especiais, em que o juiz 

somente aprecia a causa quando não for obtido êxito numa audiência preliminar de 

conciliação, presidida por um conciliador. Sugere que essa sistemática seja estendida aos 
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demais ritos processuais, mas que os conciliadores sejam auxiliados por profissionais de 

outras formações, para que a resolução do conflito seja eficaz e efetiva, agradando as partes 

em conflito. Como forma de viabilizar a intervenção dos profissionais, sugere a 

regulamentação, por de Lei, para uma maior interdisciplinaridade no Judiciário, reconhecendo 

que já existem previsões legais, mas sustentando que há a necessidade de um reforço. Ele 

menciona, também, as causas que envolvem o Direito de Família como suscetíveis de receber 

a intervenção do profissional de Psicologia, ressaltando, também, a intervenção do assistente 

social nesses litígios. 

Em ato contínuo, o técnico-administrativo e o orientador de estágio foram 

indagados se a disponibilização do ambiente de estágio de prática jurídica para atividades de 

extensão ou a realização de pesquisa, por docentes e estudantes de Psicologia, poderia 

contribuir para a formação do profissional de Direito e de que forma seria essa contribuição. 

A resposta foi afirmativa e, como fundamento, manifestou entendimento de que o estudante 

de Direito é preparado nos cursos superiores de graduação para o litígio, ou seja, não são 

preparados para realizar a conciliação e a mediação. Como em outras áreas do conhecimento, 

no caso da Psicologia, o estudante adquire habilidades necessárias para realização desses 

procedimentos alternativos de resolução de conflitos; então, o contato dos estudantes de 

Direito com estudantes de outros cursos seria de grande valor, considerando que haveria troca 

de informações, de ideias e a apresentação de sugestões. Para o orientador entrevistado, isso 

poderia redundar em projetos para melhorar a resolução de litígios no futuro, considerando 

que o estudante, vislumbrando diversas possibilidades que se apresentam com a prática 

interdisciplinar, aperfeiçoaria, mediante a pesquisa, os métodos e as técnicas necessárias à 

resolução eficaz e efetiva das lides da sociedade. 

Ainda em resposta à indagação supra, o advogado do Escritório-Modelo 

reconheceu que a integração entre profissionais e estudantes de Direito e de outras formações 

já existe em algumas IES. Informou que já teve a oportunidade de comparecer a uma 

audiência no NPJ de uma outra IES em que as partes, antes da audiência de conciliação, se 

submeteram a uma sessão com um psicólogo e um assistente social, o que facilitou o 

entendimento da importância e dos benefícios da resolução consensual da pendência entre as 

partes. Acrescentou que o conhecimento de outras áreas do saber podem ser componentes 

imprescindíveis para as decisões judiciais.  

Para a mesma pergunta, o docente informou que, apesar de o operador do Direito 

ser Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, um juiz, por exemplo, não entende mais de 
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Sociologia que um Sociólogo, portanto há a necessidade da intervenção do profissional das 

Ciências Sociais para atividades no Judiciário que demandam o conhecimento dessa área.  

Com o objetivo de verificar o entendimento do docente e do técnico-

administrativo da Faculdade de Direito sobre a integração dos estudantes e profissionais de 

Direito com os estudantes e profissionais de Administração, indagou-se se podiam afirmar 

que para a gestão dos serviços jurídicos, incluindo o serviço prestado pela Universidade pelo 

do estágio de prática jurídica, é importante a atuação de profissionais e estudantes de 

Administração, que tipo de atividades o estudante ou o profissional de Administração 

desenvolve nos serviços jurídicos e que tipo de atividade o estudante de Administração 

desenvolveria no estágio de prática jurídica. Em resposta, o docente faz uma associação da 

ideia da integração com a possibilidade de redução das demandas judiciais, em especial, as 

que são geradas pela atuação da Administração Pública. Pelo que parece, o docente entende 

que o Administrador atuante em serviços públicos, tomando conhecimento do excesso de 

demanda gerada no Poder Judiciário por decisões injustas da Administração Pública geraria, 

no exercício profissional, maior sensibilização quanto às questões sociais. Citou exemplo dos 

cidadãos pobres que procuram o Judiciário para consecução de tratamento de saúde negado 

pela administração dos serviços públicos de saúde, mesmo as normas jurídicas garantindo o 

tratamento. Portanto, é nítido o entendimento do docente de que é relevante a sugerida 

integração, o que não foi verificado em relação ao técnico-administrativo e orientador do 

estágio no escritório-modelo. Esse, em princípio, afirma que vê a participação do estudante de 

Administração no estágio de prática jurídica da UFC com restrições. Informa que numa visão 

preliminar não vê ligação entre as áreas, pois os estudantes de Administração são mais 

preparados para a atividade empresarial. Apesar desse entendimento, manifesta dúvida quanto 

à participação desses profissionais em ações que envolvem o Direito Empresarial, tais como 

os processos de falência e recuperação judicial (que na legislação anterior era denominado de 

concordata). Por fim, expõe, nesses termos, que “o termômetro dos abalos sociais é o Direito 

de Família e Sucessões” e que por isso não vislumbra a possibilidade de atuação do estudante 

de Administração no estágio de prática jurídica.  

Visando a detectar possíveis modelos para que seja viável a integração, indagou-

se sobre qual o formato de integração traria mais benefícios, tanto para os estudantes, quanto 

para os usuários do serviço. O docente ressaltou a importância da orientação dos estágios por 

docentes da Universidade, reconhecendo que o estágio é realizado também em outras 

instituições, conforme mencionado. Sugeriu que estes profissionais e estudantes tenham 

no estágio a oportunidade de apresentar parecer de forma incidental nas demandas 
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judiciais que são acompanhadas. O orientador técnico-administrativo ressaltou a 

importância de ser realizado no NPJ, considerando o forte compromisso social que a 

Universidade tem. Extrai-se a ideia de que um estágio de extensão pode ser o formato 

adequado. Como fundamento, deu exemplos de projetos de extensão que a UFC desenvolveu 

e que geraram forte impacto, como o caso do Projeto Rodom, em que estudantes de cursos 

como Odontologia, Medicina e Agronomia, nos finais de semana, prestavam serviços aos 

moradores de áreas rurais.  

É importante ressaltar que a modalidade de estágio de extensão é compatível com 

o que se sugere, ou seja, a disponibilidade do estágio de prática jurídica para alguns 

estudantes dos cursos de Psicologia e Administração da UFC, interessados em atuar no Poder 

Judiciário ou em suas funções essenciais (em escritórios de advocacia, procuradorias, 

Defensoria Pública etc.). Não seria viável a introdução desse estágio na matriz curricular dos 

cursos de Administração e Psicologia, até porque não há previsão nas diretrizes curriculares 

do Ministério da Educação e, mesmo considerando que a Universidade tem autonomia para 

elaborar seus currículos, conforme a LDB, seria um exagero obrigar estudantes, que não têm 

interesse em atuar no Judiciário em suas funções essenciais, a cursar estágio dessa natureza. 

Então, sugere-se que tal estágio seja disponível apenas para os interessados, cabendo somente 

ao Curso de Direito estabelecer o número de vagas por semestre e a forma de seleção, quando 

o número de interessados ultrapassar a quantidade de vagas ofertadas.  

Buscando conhecer o entendimento do docente e do orientador do estágio sobre a 

capacidade da estrutura física atual em receber o estágio, ambos demonstraram que, nesse 

aspecto, com a estrutura em funcionamento, ou seja, o Escritório-Modelo, não há viabilidade 

para a integração. O docente ressaltou que o prédio da Faculdade de Direito é o mais antigo 

dentre as unidades acadêmicas da UFC, possivelmente justificando a ausência de estrutura. 

Por outro lado sugeriu a aquisição de algum prédio ao redor da Faculdade para viabilização de 

projetos, conforme o sugerido. Portanto, ignorou a possibilidade de utilização do novo NPJ, já 

construído e com início das atividades em fevereiro de 2012. o técnico-administrativo, no 

entanto, logo após reconhecer a precariedade da estrutura atual para uma possível integração, 

ressaltou que, com o novo NPJ, haverá a viabilidade do estágio integrado. Informou que as 

instalações físicas e os equipamentos modernos facilitarão o desenvolvimento das atividades 

pelos estudantes e beneficiarão a população que usufrui do serviço prestado pela 

Universidade, sobretudo as pessoas carentes. Ressaltou que o NPJ da UFC é o único local da 

zona oeste, centro de Fortaleza, que presta serviços jurídicos gratuitos à população. 
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Verifica-se, portanto, uma adequação do discurso do orientador do estágio ao que 

foi verificado nos discursos dos estudantes, ou seja, a inviabilidade atual de promover um 

estágio integrado e a viabilidade futura com o funcionamento do novo NPJ da UFC, dotado de 

instalações físicas e equipamentos para aumento do número de estudantes em estágio e de 

atividades desenvolvidas. Pelo que foi narrado, o novo NPJ facilitará o desenvolvimento, 

inclusive de atividades simuladas, além das reais, aumentando as áreas práticas para 

treinamento, sempre que as demandas reais se concentrarem em determinadas áreas, como é o 

caso do Direito de Família, considerando o perfil dos usuários do serviço. Dessa forma, é 

possível vislumbrar maior possibilidade de atuação do estudante de Administração, com a 

simulação de demandas que envolvam o Direito Empresarial, campo de estágio de prática 

jurídica praticamente inexistente, considerando o perfil do usuário, conforme mencionado há 

pouco. 

Finalizando a entrevista aos envolvidos da Faculdade de Direito com o estágio de 

prática jurídica, indagou-se quais seriam os possíveis empecilhos para integração entre 

estudantes de Direito, Administração e Psicologia. O docente, inicialmente, demonstrou 

dúvida se poderia existir área que fosse mais afim com o Direito, citando a Sociologia, mas 

reconhecendo, posteriormente, o retorno que a Psicologia poderia trazer tanto para o estágio 

quanto para os demais serviços jurídicos. Já o orientador de estágio manifestou entendimento 

no sentido de que não existem dificuldades relevantes que possam impedir a integração 

sugerida, mesmo com a escassez de recursos. Informou que faltam vontade política, coragem 

e espírito público. Esse entendimento vem se somar ao apresentado pela maioria dos 

estudantes de Direito submetidos à entrevista, quando indagados sobre as dificuldades para a 

integração.  

O técnico-administrativo informa que o incremento no orçamento para viabilizar o 

estágio não seria tão significativo e, com inteligência e racionalidade, poderiam ser superadas 

as dificuldades. Externou que talvez seja necessário sensibilizar as autoridades da importância 

de projetos como o de uma possível integração entre estudantes no NPJ da UFC. Vale 

ressaltar que um dos objetivos deste trabalho é, verificada a viabilidade da integração, colocar 

isso à disposição dos gestores como forma de sensibilizá-los da importância da integração, 

não só para a formação dos estudantes, mas também para melhoria do serviço prestado à 

comunidade pela Universidade.  
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5.3.3 Entrevistas realizadas com docentes de Administração 

 

Dando seguimento à persecução por dados de fontes diferentes para composição 

da pesquisa, foi realizada entrevista aos docentes do Curso de Administração da UFC. 

Buscando-se com isso, verificar o entendimento dos docentes se há demandas no Poder 

Judiciário que poderiam ser atendidas por profissionais de Administração, perguntou-se se, 

dentre as diversas atividades desenvolvidas por profissionais com essa formação, existem 

atividades exercidas no âmbito ou em atenção às solicitações do Poder Judiciário e quais 

seriam elas. Pode-se considerar as respostas como positivas, no sentido de que existem 

atividades no Poder Judiciário. Como fundamento para a resposta, citou-se caso de estudante 

de Administração que atua no Ministério Público como estagiária, demonstrando que a 

preocupação em recrutar estudantes de outros cursos para desempenho de atividades que não 

são de competência do operador do Direito e que necessitam de habilidades específicas de 

outras áreas do conhecimento. Como atividades da referida estagiária, citou-se o 

processamento de documentos, armazenamento de dados, a elaboração de planilhas com 

informações e a remessa de documentação. Para outro docente, necessitou-se reformular a 

pergunta para a obtenção da resposta, visto que a resposta desviou do propósito da pergunta. 

Nesse caso, reformulada a pergunta, o docente fundamentou a sua resposta positiva, 

informando que, para o exercício de qualquer profissão, é necessário que haja o conhecimento 

sobre Administração. Essa informação é semelhante ao que foi apresentado pelos estudantes 

de Direito, conforme mencionado há pouco, que manifestaram entendimento de que o Direito 

se aplica ou tem afinidade com qualquer área do conhecimento. Esse entendimento não se 

restringe às áreas ora estudadas. Por exemplo, as Ciências da Saúde são imprescindíveis em 

determinados julgamentos, quando os profissionais são requisitados para apresentarem laudos 

periciais; ao mesmo tempo, o Direito é importantíssimo para os profissionais da saúde, tanto 

como forma de direcionamento de condutas, quanto para dar suporte jurídico às atividades 

administrativas dos serviços de saúde. A Medicina necessita da Engenharia para construção 

de equipamentos de diagnóstico cada vez mais sofisticados, sendo, assim, o suporte à 

Medicina excelente mercado de trabalho para engenheiros. Por sua vez, Medicina, Direito e 

Engenharia necessitam da Administração para um bom gerenciamento dos empreendimentos 

de todas essas áreas e outras não citadas. Percebe-se que o conhecimento científico é uma 

verdadeira rede, ou seja, todas as áreas estão interligadas e esse entendimento não é recente, 

encontrando-se já consolidado. A interdisciplinaridade para um melhor entendimento e 

compreensão dos potenciais entre profissionais das áreas do conhecimento também não é 
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novidade. O que é estranho é a pouca integração entre o Direito e demais ramos ainda na fase 

de formação de profissionais, que acabam tendo que assimilar algumas dessas habilidades 

para atividades interprofissionais já no pleno exercício da profissão.  

Retornando às respostas da primeira indagação, ainda foram mencionadas 

diversas funções que são desempenhadas pelo administrador no âmbito de qualquer ramo do 

conhecimento, incluindo a atuação no Poder Judiciário, como o planejamento, a organização, 

a direção e o controle. Acrescentou-se que no Poder Judiciário, certamente, há a necessidade 

de planejamento de ações e essas ações devem ser controladas, além de organizar a estrutura, 

criar organogramas, estabelecer competências – estas certamente no âmbito dos serviços 

administrativos, pois no âmbito jurisdicional as competências são estabelecidas em Lei. 

Ressaltou, também, a necessidade de conhecimentos sobre direção de pessoas, como 

promover a motivação, liderança, comunicação e controle. Por fim, o docente afirmou que é 

perfeitamente cabível que os profissionais da área jurídica tenham conhecimento das 

atividades do administrador.  

Em seguida, os docentes foram indagados se é importante para a formação do 

Administrador o contato, mediante estágio, com estudantes e docentes do Curso de Direito 

como forma de prepará-los para o trabalho em equipes interprofissionais. Nas respostas, que 

culminaram com a afirmação de que é importante o contato sugerido, chamou atenção o fato 

de justificarem as respostas indicando que a matriz curricular do Curso de Administração 

contém disciplinas do Direito, como Direito Empresarial, Direito do Trabalho e Direito 

Administrativo, deixando-se entender que a prática contribuirá para um melhor desempenho 

do estudante nesses conteúdos. Um dos docentes afirma que, ao mesmo tempo em que o 

estudante de Administração, “realiza atividades típicas de um administrador em qualquer 

instituição, ele pode ter uma atuação profissional, podendo colocar todos os seus 

conhecimentos em prática, trabalhando com equipes multidisciplinares, isso dá a ele uma 

compreensão muito maior da importância do seu papel e também a aplicabilidade para que ele 

possa, no futuro, encontrar diferentes formas de inserção profissional”. Foi ressaltado o fato 

de que a Administração é uma Ciência Social Aplicada, da mesma forma que o Direito, 

encontrando-se, segundo o docente, uma aplicação facilmente identificada. Já o outro docente 

acentua que alguns estudantes de Administração não se interessam muito por conteúdos 

jurídicos, podendo-se afirmar que há pouco interesse desses profissionais em atuar no 

Judiciário ou nas suas funções essenciais. Para o professor, a possibilidade de integração teria 

um efeito positivo no sentido de aproximar o estudante de Administração dos conteúdos 
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jurídicos do currículo e, consequentemente, de uma atuação nesses meios, desempenhando, é 

claro, a função de administrador.  

Visando a detectar possíveis empecilhos que possam dificultar ou impedir a 

integração, foi realizada indagação nesse sentido. Como resposta, percebeu-se, nos discursos 

dos dois docentes entrevistados, que a falta de interesse do estudante de Administração, 

gerada pelo desconhecimento dos benefícios que o estágio pode trazer, tanto em 

conhecimentos e habilidades, quanto pela possibilidade de inserção num ramo do mercado de 

trabalho. Entretanto, reconheceu-se que essa dificuldade pode ser superada com um trabalho 

prévio de divulgação dos benefícios do estágio integrado, das inúmeras possibilidades que ele 

pode trazer ao estudante, como forma de atrair a atenção, atualmente inexistente, conforme 

entendimento dos professores. Outra dificuldade seria o interesse das pessoas responsáveis 

por promover o estágio, ou seja, dos docentes e gestores da Universidade que iriam 

proporcionar as condições de funcionamento e a orientação durante o estágio. Também, nesse 

caso, colocou-se a oportunidade de sensibilizar essas pessoas da importância do estágio, 

deixando-se a entender que é uma dificuldade que pode ser relativamente fácil de resolver. 

Essas duas principais dificuldades apresentadas pelos docentes de Administração também 

foram mencionadas nos discursos dos estudantes e docentes de Direito, fazendo acreditar 

preliminarmente que a questão é pacífica, bastando ser confirmada pelos dados coletados nos 

discursos dos docentes de Psicologia e pelos dados coletados nos questionários aplicados aos 

estudantes de Administração e Psicologia.  

Em seguida, fez-se indagação sobre possíveis modalidades de estágio que 

poderiam ser adotadas para viabilizar a integração entre os estudantes. Na pergunta preliminar 

não houve resposta satisfatória, pois foram evasivas. Ante essa circunstância, indagou-se qual 

modalidade de estágio, o curricular, com o aproveitamento de créditos, mesmo que sob forma 

de disciplina opcional, ou o estágio de extensão, que geralmente tem o efeito de apenas 

enriquecer o curriculum vitae do aluno, não sendo contabilizado como disciplina, embora 

alguns cursos admitam a possibilidade de aproveitamento dessa modalidade de estágio sob 

forma de créditos em atividades extracurriculares. Com essa pergunta, detectou-se maior 

possibilidade de admissão do estágio sob a forma de extensão, onde foi muito bem ressaltado 

o trabalho com a comunidade, o que de fato ocorre no estágio de prática jurídica, que, embora 

curricular para o Curso de Direito, tem todas as características de estágio de extensão, pois há 

uma prestação de serviços gratuitos à população carente, com reflexos positivos para a 

responsabilidade social da Universidade. Ressaltou-se a riqueza de um estágio dessa natureza; 

e entretanto, um dos docentes manifestou-se no sentido de se admitir que seja um estágio 
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curricular. Deixou entender, e esta análise foi feita também com base nos discursos 

apresentados em outras indagações, que o estágio de prática em Administração é realizado em 

empresas e em outras instituições públicas ou privadas, e não necessariamente na 

Universidade. Nesse caso, os estudantes prestam contas, apresentado relatórios aos docentes 

da disciplina de estágio. Por esse motivo, o docente informou que o referido estágio, de 

natureza obrigatória, poderia muito bem ser realizado no NPJ, com o devido aproveitamento 

dos créditos, o que tornaria o estágio, para o estudante de Administração, ainda mais atraente.  

Por fim, deixou-se em aberto a possibilidade de o entrevistado, se quisesse, 

realizar considerações finais, discorrendo um pouco mais sobre a relevância de uma possível 

integração entre estudantes de Direito e Administração no estágio de prática jurídica da 

Faculdade de Direito da UFC. Como resposta, ressaltou-se o fato de ainda não haver essa 

integração, deixando a entender que o docente não só aprova a ideia como também se 

surpreende por ainda não existir uma integração conforme a sugerida. Outro docente 

demonstrou curiosidade sobre o estágio integrado, informando que gostaria de saber mais 

sobre essa possibilidade, ou seja, de conhecer melhor as nuanças do estágio de prática jurídica 

e como seria a atuação do estudante de Administração no referido estágio. O que mais uma 

vez apareceu foi a preocupação com a necessidade de despertar o interesse para os estudantes 

de Administração, demonstrando entendimento de que, mesmo sendo relevante e proveitoso o 

estágio para eles, provavelmente teria pouca adesão. Nesse caso, seria necessária ampla 

divulgação dos benefícios e oportunidades do estágio para o estudante, conforme sugerido em 

outras respostas.  

 

5.3.4 Entrevistas realizadas com docentes de Psicologia 

 

Semelhante ao que foi indagado aos docentes de Administração, também se 

perguntou aos docentes de Psicologia se, entre as diversas atividades desenvolvidas por 

profissionais com essa formação, existem atividades exercidas no âmbito ou em atenção às 

solicitações do Poder Judiciário e quais seriam essas atividades. As respostas foram 

afirmativas com a descrição de atividades, tais como a elaboração de laudos psicológicos, o 

esclarecimento ao juiz quando há dúvida a respeito do comportamento de um indivíduo 

acusado da prática de algum delito ou de pessoas envolvidas em processos judiciais, o 

depoimento sem dano
3
, litígio nos casos de guarda de crianças, a elaboração de pareceres 

                                                 
3
 Procedimento realizado para ouvir crianças, supostamente vítimas de abuso sexual. A criança é ouvida, uma só 

vez, por psicólogo ou assistente social, sem a presença de outras pessoas envolvidas no processo judicial, como 
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sobre a qualidade de vida de casais, certamente em procedimentos de dissolução de vínculo 

matrimonial ou união estável. 

Ressaltou-se também que a Psicologia Jurídica é uma área em plena ascensão no 

Brasil, apesar de reconhecer que o psicólogo é bem mais atuante nos meios jurídicos em 

outros países. Esclareceu-se que a denominação Psicologia Jurídica é mais ampla do que 

Psicologia Forense, visto que esta dá a entender que a atuação do psicólogo nos meios 

jurídicos é restrita ao campo do Fórum. Na verdade, não se limita a esse campo, pois, 

conforme já ressaltado, existem meios alternativos extrajudiciais de resolução de conflitos que 

podem ser muito bem auxiliados por psicólogos, muito embora o docente reconheça que, na 

prática, o profissional de Psicologia atua basicamente nos meios forenses. 

Em seguida, visando a detectar o entendimento dos docentes sobre o grau de 

importância que atribuem a uma formação prática integrada com o Curso de Direito para os 

estudantes de Psicologia, interessados em atuar nos meios jurídicos, verificou-se o 

entendimento unânime de que é muito importante. Como fundamento, discorreu-se que o 

estudante de Psicologia, o que se reflete no profissional de Psicologia, desconhece os trâmites 

legais de alguns procedimentos judiciais, sendo importante esse conhecimento para realização 

de uma perícia. Da mesma forma, o estudante de Direito desconhece alguns termos técnicos 

da Psicologia, necessários para a compreensão dos pareceres dos profissionais da área. 

Também foi discorrido que na formação do psicólogo o estudante terá contato com diferentes 

correntes teóricas, tais como a Psicanálise, o Behaviorismo, Humanismo etc., e dentro dessas 

e outras correntes o profissional terá que atuar em uma área, seja a Psicologia do Trabalho, a 

Psicologia Hospitalar, a Psicologia Clínica, a Psicologia Jurídica etc. Ante tal especialização, 

o docente afirma que é fundamental para o exercício profissional dos que atuam no campo 

jurídico que ele possua alguma formação que permita entender o campo do Direito.  

Indagou-se se haveria demanda de estudantes de Psicologia para um possível 

estágio integrado. A resposta foi positiva, fundamentada na crescente procura dos estudantes 

pela disciplina Psicologia Jurídica, que é de caráter opcional. O docente discorreu que no 

semestre corrente ao da realização da pesquisa que ora se disserta, foram oferecidas 12 vagas 

para a disciplina que geralmente tem um pequeno número de interessados. Posteriormente, o 

número de vagas teve que ser aumentado para 20 e depois para 36, considerando que houve 

uma demanda de 80 estudantes interessados. O docente acrescentou que, dentro da disciplina, 

o estudante procura oportunidade de estágio na área, demonstrando que há interesse dos 

                                                                                                                                                         
juizes, promotores de justiça e advogados. Estes ficam recolhidos em outra sala, podendo fazer perguntas. 

Todo o procedimento é gravado, servindo de prova e evitando que a oitiva seja realizada diversas vezes.  
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estudantes, e este interesse é o termômetro para aferição do próprio mercado de trabalho. O 

entendimento foi seguido pelo outro docente que inclusive citou o caso da disciplina ora 

mencionada, ressaltando que seria muito útil para o desenvolvimento da disciplina que o 

estudante pudesse observar o andamento de alguma situação jurídica, mesmo que simulada, 

ou até prestar um serviço. 

Em ato contínuo, informou-se aos docentes de Psicologia que o Curso de Direito 

dispõe de um ambiente de estágio denominado de Núcleo de Prática Jurídica, onde o 

estudante, mediante atendimento à população carente, acompanha processos judiciais e realiza 

procedimentos extrajudiciais de resolução de conflitos, tais como a conciliação. Após esse 

esclarecimento indagou-se se a disponibilidade desse ambiente de estágio para o estudante de 

Psicologia poderia contribuir para a formação dos estudantes que estejam interessados em 

atuar no âmbito do Poder Judiciário em suas funções essenciais. Como resposta, discorreu-se 

sobre as habilidades e as práticas que o estudante e o profissional de Psicologia possuem e 

que podem contribuir para o estágio, demonstrando boa aceitação pelos docentes da ideia de 

se integrar os estudantes de Direito e Psicologia. Informou-se que a clínica do Curso de 

Psicologia já atende a solicitações do Ministério Público para realização de avaliações 

psicológicas, diagnósticos psicológicos ou até que um determinado indivíduo seja submetido 

à psicoterapia. Mais uma vez, ressaltou que a falta de conhecimento recíproco das habilidades 

e das capacidades das respectivas ciências entre estudantes/profissionais de Direito e de 

Psicologia é perceptível quando se dão essas atividades integradas, e com a ocorrência de uma 

atividade na graduação essas dificuldades poderiam ser sanadas.  

Visando a detectar um pouco mais sobre as possíveis habilidades que o estudante 

de Psicologia poderia adquirir com o estágio integrado, indagou-se sobre quais habilidades ele 

adquiriria caso participasse de uma atividade prática integrada com estudantes de Direito. 

Informou-se que, na medida em que o estudante de Psicologia pudesse realizar atividades no 

âmbito dos meios jurídicos, tais como psicodiagnóstico, perícias em casos que envolvem 

crianças ou menores de idade, situações que envolvem pessoas com algum comprometimento 

da saúde mental, situações de divórcio, ele se beneficiaria, certamente, com a aquisição de 

conhecimentos específicos, considerando a natureza da demanda.  

Com o objetivo de verificar a opinião dos docentes de Psicologia, efetuou-se a 

pergunta sobre qual modelo de estágio, dentro dos geralmente adotados, seria mais viável para 

proporcionar uma atividade integrada capaz de atender à necessidade de uma formação 

interdisciplinar entre os estudantes de Direito e Psicologia. Um dos docentes, em resposta a 

outra indagação, mostrou como possibilidade de se estabelecer uma atividade integrada de 
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extensão, e na resposta da indagação, ora analisada, reforçou essa possibilidade, mas também 

sugeriu outras formas extraestágios que poderiam também contribuir para uma formação 

interdisciplinar, como seminários, ciclo de palestras e até a oferta de disciplinas para alunos 

de ambos os cursos. Citou inclusive que em semestres anteriores houve procura de alunos de 

Direito para cursar na Psicologia a disciplina Introdução à Psicologia, entretanto, os alunos 

deixaram de procurá-la. Certamente esse fenômeno, sem explicação para o docente, decorreu 

da oferta, no próprio Curso de Direito, da disciplina Psicologia Jurídica, presente na matriz 

curricular, por isso os alunos não tiveram mais que recorrer ao Curso de Psicologia para 

cursar uma disciplina dessa natureza. Apesar das boas ideias do docente, pode-se afirmar que 

se restringem a atividades meramente teóricas, o que já existe em ambos os cursos, pois tanto 

no Curso de Direito quanto no Curso de Psicologia são ofertadas disciplinas de Psicologia 

Jurídica. O que se pretende com a pesquisa é avançar ainda mais, detectando a viabilidade de 

se promover um estágio de natureza prática, para dotar os estudantes de habilidades para o 

trabalho em equipes interprofissionais, utilizando-se o caso da UFC, que possui ambos os 

cursos, mas não há integração. Apesar do apresentado no discurso, percebe-se que há uma 

tendência em se admitir que tal estágio possa ser considerado, para fins curriculares, como 

atividade de extensão. 

Em seguida, visando a detectar possíveis dificuldades para realização da 

integração sugerida, foram realizadas perguntas objetivando a descrição, pelos docentes, de 

empecilhos, sejam eles relacionados à estrutura da Universidade, ou até mesmo da cultura 

organizacional desta. Em resposta, um dos docentes informa que, numa análise preliminar, 

questões relacionadas à cultura organizacional não teriam efeito negativo para uma tentativa 

de integração entre estudantes. Para o docente, a falta de conhecimento da possibilidade de 

integração e dos efeitos positivos que esta poderia trazer para a comunidade acadêmica 

poderia ser superada com a realização de um seminário ou um ciclo de palestras, visando a 

esclarecer a possibilidade e se tirar dúvidas. Decerto, o docente, com essa sugestão, visa a 

uma sensibilização da comunidade acadêmica da importância de uma formação 

interdisciplinar dos cursos de Direito com os de Psicologia no âmbito do estágio de prática. Já 

o outro docente, em relação à cultura organizacional e à possibilidade desta influenciar de 

forma negativa em relação à proposta de integração entre os cursos, informa que esse fator, 

por um lado, pode dificultar ou impedir a realização desse estágio e por outro não. 

Esclarecendo esse ponto de vista, informa que atividades de natureza integrada já existem no 

Curso de Psicologia com outros cursos de graduação, como é o caso da Sociologia e da 

Comunicação Social, o que indica a vocação da comunidade acadêmica da UFC para 
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promover a interdisciplinaridade. Por outro lado, a demanda da instituição para cada 

departamento é considerada pelo docente como elevada, o que poderia impedi-lo de estender 

o trabalho. Essa demanda é caracterizada pelas exigências de instituições de fomento, tais 

como CNPq e Capes, e, para que se possa alcançar determinada meta, é necessária uma 

produção específica. Analisando esse discurso, evidencia-se uma espécie de deficiência em 

relação aos recursos humanos, considerando que os professores da instituição estão 

sobrecarregados e que isso ocorre quando há escassez de profissionais. Apesar desse 

comentário, o docente fecha o discurso, afirmando que isso não quer dizer que estejam 

fechadas completamente as portas para qualquer trabalho que seja integrado.  

 

5.4 Questionários aplicados aos estudantes de Administração e Psicologia 

 

Com os dados obtidos para a primeira pergunta do questionário, pode-se afirmar 

que a maioria dos estudantes dos cursos de Administração e Psicologia entende que, durante a 

atuação profissional, há a necessidade constante ou esporádica do auxílio do profissional de 

Direito. Essa informação corrobora o apresentado pelos docentes de todos os cursos, 

submetidos à entrevista, e aos estudantes de Direito, ressalvando alguns deles que excluíram a 

participação do estudante ou docente de Administração em atividade integrada no estágio de 

prática jurídica e do técnico-administrativo do Curso de Direito, que também é orientador de 

estágio. Considerando a grande maioria, pode-se afirmar que há demandas nos estágios que 

justifiquem a importância de um estágio integrado no NPJ, tanto para melhorar a formação 

interdisciplinar dos estudantes, quanto para aprimorar o serviço prestado à comunidade. 

Justifica-se a minoria que não admite a existência de demanda em serviços, por ignorarem a 

possibilidade, ocasionada pela falta de conhecimento das possibilidades que a atuação 

interprofissional pode trazer, conforme foi constatado pelo discurso de alguns docentes. 

Ressalte-se que esse problema pode muito bem ser sanado com uma organizada campanha de 

divulgação da ideia, conforme proposto por alguns docentes. 

Quanto à segunda pergunta do questionário, a diferença demonstra, numa análise 

preliminar, maior afinidade do Curso de Psicologia em relação ao Curso de Direto, quando se 

fala em atividades práticas. Portanto, os dados dessa fonte corroboram os demais dados 

obtidos nas entrevistas realizadas aos estudantes e orientadores de estágio do Curso de Direito 

e docentes de Psicologia. Vale ressaltar que mesmo sendo um percentual menor de estudantes 

de Administração que concordam com o sugerido na pergunta, esse percentual ainda é 

relevante, se for considerado que nem todos os estudantes têm a pretensão de atuar nos meios 
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jurídicos e que mesmo para o estágio, não é obrigatória a participação de todos os estudantes 

do curso, mas apenas os interessados em um dia atuar no âmbito jurídico, prestando seus 

conhecimentos da Administração. Conforme mencionado, verifica-se, ainda, um percentual de 

39,3% de estudantes de Administração que concordam em parte com o sugerido pela 

pergunta, o que deixa a entender que, para esses estudantes, não está fora de cogitação uma 

inserção no estágio de prática jurídica. Somando os percentuais de respostas “concordo em 

parte” e “concordo” encontrados no Curso de Psicologia, e fazendo da mesma forma com o 

Curso de Administração, os percentuais totais encontrados são de 96,2% para o Curso de 

Psicologia e de 71,4% para o Curso de Administração. Apesar de as diferenças encontradas 

serem significantes, considerando o que resultou no teste estatístico de significância, ou seja, 

um valor inferior a 0,05, não se pode dizer que está totalmente descartada a participação dos 

estudantes de Administração, mas apenas que o Curso de Psicologia demonstrou uma maior 

vocação para atuar de forma integrada com o Curso de Direito. Ainda, se deve ressaltar o que 

foi muito bem exposto no discurso dos docentes de Administração - que se manifestaram no 

sentido de que há um desconhecimento pelo corpo discente das possibilidades de um estágio 

integrado com o Curso de Direito, mas que uma divulgação dessas possibilidades poderá 

atrair o interesse dos estudantes. 

Na terceira indagação, a diferença de 29,4% entre os cursos corrobora os demais 

dados de que o Curso de Psicologia tem uma relação de afinidade maior com o Direito do que 

com o Curso de Administração. De qualquer forma, o percentual de estudantes de 

Administração interessados no estágio viabiliza o estágio integrado, pois, conforme exposto 

anteriormente, essa ideia vem privilegiar apenas os interessados em atuar nos meios jurídicos, 

não havendo sentido um estudo mais aprofundado, que contenha atividades práticas, se o 

estudante pretende, por exemplo, atuar exclusivamente na gestão estratégica de uma empresa 

privada. Nessa óptica, embora o conhecimento de Direito seja, em alguns casos, necessário, é 

o bastante o encontrado nas disciplinas teóricas que a matriz curricular possui. Vale ressaltar, 

mais uma vez, que o desconhecimento dos benefícios que o estágio integrado proporciona 

pode ser o fator determinante dos percentuais encontrados no Curso de Administração, dado 

esse colhido na análise do discurso dos decentes. Mais uma vez, evidencia-se, com essa 

constatação, o fato de  que uma divulgação da ideia de um estágio de prática integrado com o 

Curso de Direito poderia contribuir para uma melhoria na formação dos profissionais de 

Administração e Psicologia. 

Verificar se há produção científica nos cursos de Administração e Psicologia 

relacionada com conteúdos jurídicos, visando a detectar mais uma modalidade de atividade 
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interdisciplinar, além das atividades práticas típicas do exercício profissional, foi o objetivo 

traçado ao se realizar a quarta pergunta do questionário. Conforme mencionado nos 

resultados, perguntou-se se os estudantes tinham conhecimento de alguma pesquisa realizada 

por estudante ou docente do curso que tenha alguma relação com o Direito e que pudesse ser 

enriquecida com a utilização do estágio de prática jurídica como campo. Mais uma vez, 

percebeu-se uma superioridade do Curso de Psicologia em relação ao Curso de 

Administração, já que quase 90% dos estudantes desse curso desconhecem pesquisa nesse 

sentido, enquanto que 76,9%  dos estudantes de Psicologia admitem a possibilidade de haver 

pesquisa ou afirmam veementemente a existência da atividade no curso (percentual calculado 

pela soma das respostas “concordo em parte” ou “discordo”). De qualquer forma, 

aproximadamente, 10% dos estudantes de Administração admitem a possibilidade de haver 

pesquisa ou afirmam veementemente a existência da atividade no curso, demonstrando dessa 

forma que, embora pouco evidente, há certo reconhecimento da interdisciplinaridade dos 

cursos. Deve também ser considerada a pouca divulgação que, normalmente, há em pesquisas 

que ainda estão sendo desenvolvidas no âmbito da graduação. Assim, o percentual é reduzido 

pela falta de conhecimento do que é efetivamente pesquisado. 

Por fim, a última pergunta do questionário visou a coletar a percepção dos 

estudantes de Administração e Psicologia sobre quais seriam os empecilhos que poderiam 

dificultar a integração nos moldes do sugerido. No primeiro item, a maioria dos estudantes 

manifestou entendimento de que a “ausência de interesse por parte do corpo discente” em 

participar de atividades integradas no estágio de prática jurídica não é um empecilho, levando 

a crer que há uma percepção pelos pares (colegas de curso) de que há um interesse entre os 

estudantes e uma afinidade com a ideia, corroborando os demais dados colhidos. 

Dos dados coletados, o possível empecilho “ausência de interesse por parte do 

corpo docente” foi o que mais causou surpresa, pois houve um desvio significativo em relação 

aos demais. Em todos os outros dados, incluindo os discursos dos entrevistados, percebeu-se 

um maior volume de respostas positivas à ideia da integração em relação ao Curso de 

Psicologia. Assim, os estudantes desse curso entendem que pode haver algum impedimento 

gerado pelos professores, enquanto os estudantes de Administração entendem que os 

professores do curso podem não causar embaraços à ideia. A explicação para essa situação 

pode ser encontrada no discurso de um dos docentes de Psicologia que ressaltou a sobrecarga 

dos docentes do curso, que já estão envolvidos em diversas atividades, inclusive as integradas 

com outros cursos. Certamente, esse fato é perceptível para os estudantes, motivo pelo qual se 
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manifestaram dessa forma. O docente sustentou, entretanto, que, mesmo com a sobrecarga 

dificultando a sugerida atividade integrada, isso não significa sua inviabilidade. 

O grande número de respostas ao item “falta de estrutura” demonstra um 

ceticismo maior do estudante de Psicologia na realização da atividade integrada, considerando 

a estrutura, pois o objetivo foi coletar a percepção geral dos estudantes sobre a qualidade das 

estruturas físicas da Universidade, que, pelo total, demonstrou um percentual superior para o 

entendimento de que essas podem atender a demanda de um estágio interdisciplinar.  

Considerando o item “ausência de importância para a integração”, apesar da 

diferença significativa em termos estatísticos, conforme o teste realizado, há uma maioria dos 

estudantes de Administração de 57,1% que reconhecem a importância do estágio. 

Considerando os dois cursos, o percentual de estudantes que marcaram a opção como sendo 

um possível empecilho foi de 24,1. Portanto, a grande maioria de 75,9% reconhece a 

importância, não a apresentando como empecilho para a realização do estágio integrado.  

Pelos demais dados colhidos, há um ajustamento tanto dos discursos quanto dos 

dados estatísticos, demonstrando a existência de empecilhos para a promoção da atividade 

integrada, mas se pode perceber que, apesar da existência das dificuldades, elas não 

correspondem a obstáculos intransponíveis. Citou-se um novo ambiente de estágio no Curso 

de Direito, com início das atividades em fevereiro de 2012, como sendo adequado ao 

sugerido. Para a possível falta de interesse do corpo docente e discente, citou-se a divulgação 

dos benefícios da ideia como forma de sensibilizar a comunidade acadêmica. Dessa forma, 

tudo leva a crer que a sugestão, além de importante para a formação dos estudantes 

envolvidos, é exequível, bastando planejamento e ação correta para se evitar insucesso.  
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A especialização do conhecimento é fenômeno evidente, ao mesmo passo em que 

os cientistas e operadores dos diversos ramos do conhecimento se isolam cada vez mais nos 

seus objetos de estudo. A prova disso é a departamentalização na Universidade, que perdeu o 

caráter meramente de descentralização administrativa, afetando o ensino, a pesquisa e a 

extensão, com a ausência ou a carência de interdisciplinaridade com os outros ramos do saber. 

Não se quer dizer que a especialização é, no todo, prejudicial. Muito pelo contrário, ela é 

necessária, pois é impossível o cientista dominar todo o conhecimento científico ou o 

profissional liberal conhecer, de forma profunda, todos os ramos da sua área de formação. O 

que não se pode admitir é a ignorância total sobre o potencial que determinadas áreas do 

conhecimento têm para contribuir com a resolução dos problemas de outros setores do saber. 

Foi com essa constatação, baseada na literatura acadêmica e pela própria 

experiência que se tem, na qualidade de estudante e profissional, que se vislumbrou a 

importância de uma formação interdisciplinar no estágio de prática jurídica do Curso de 

Direito, permitindo que alguns alunos de outras formações com vagas no referido estágio. Na 

pesquisa, investigou-se a possibilidade de se proporcionar o estágio para estudantes de dois 

cursos – Administração e Psicologia – sem, no entanto, afirmar que apenas esses dois cursos 

são únicos suscetíveis de serem estudados com uma possível integração, conforme proposto. 

Nesse caso, o objetivo do estágio seria possibilitar uma interação entre os estudantes para 

proporcionar uma melhor comunicação dos operadores das áreas pesquisadas, visando à 

resolução de demandas judiciais ou meramente administrativas no âmbito do Judiciário e de 

suas funções essenciais (Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e 

Privada). 

Da literatura acadêmica, constatou-se que, além da necessidade geral de se 

minimizar os efeitos negativos da especialização exacerbada, há uma tendência de se admitir 

a necessidade da atuação conjunta de operadores do Direito e das outras áreas de formação 

pesquisadas. No caso da Administração, a literatura acadêmica ressalta que a crise do 

Judiciário, muito em destaque no segundo decênio do século XXI, é ocasionada não só pelo 

excesso de fases nos ritos processuais ou pelo número de juízes e serventuários do Judiciário, 

mas também por elementos relacionados à gestão do serviço que é prestado à comunidade. 

Pode-se constatar que cada vez mais as técnicas da Administração, inclusive algumas criadas 

inicialmente para priviliegiar os empreendimentos de natureza privada, são introduzidas no 

serviço público de um modo geral e, em especial, no Poder Judiciário, como, por exemplo, as 
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diversas técnicas relacionadas à gestão estratégica. Também, os grandes escritórios de 

advocacia têm se utilizam das técnicas da Administração para otimizar os processos internos 

de natureza meramente administrativa, melhorando o atendimento aos clientes. Nesses casos, 

evidenciou-se bem a atuação da Administração como suporte para a jurisdição, mas esta 

também pode ser integrada na resolução de conflitos, como é o caso da mediação empresarial, 

em que o administrador pode ser, muito bem, o mediador de conflitos entre sócios de uma 

empresa, mas para isso há a necessidade de preparação específica. 

No caso da Psicologia, a literatura acadêmica mostrou-se mais farta, 

demonstrando que esse ramo do conhecimento é, em alguns casos, indispensável para 

pacificação de conflitos de Direitos de Família e de Direitos da Criança e do Adolescente e, 

em outros casos, no mínimo, importante. A própria legislação, conforme exposto, prevê, 

mesmo que indiretamente, a intervenção de profissionais dessa formação, para o 

acompanhamento de fases de procedimentos judiciais, como, por exemplo, a participação em 

equipes interprofissionais para o acompanhamento de processos de adoção e a realização de 

perícias. Nesse último caso, como é sabido por todos os que militam no Direito Penal, há 

necessidade, em algumas situações, da realização de psicodiagnósticos.  

Das entrevistas com os estudantes de Direito, percebeu-se uma compatibilidade 

entre o disposto na literatura acadêmica, com unanimidade em se admitir que seja importante, 

útil e necessária a integração com estudantes de Psicologia no estágio de prática jurídica, 

evidenciando-se, ainda, a existência de demanda, com a demonstração de que a atuação deve 

ser mais presente nas causas de Direito Civil, em especial, o Direito de Família e o Direito da 

Criança e do Adolescente, sem, no entanto, excluir outras áreas. Os estudantes de Direito 

mencionaram como possibilidade de intervenção do estudante de Psicologia nas audiências de 

conciliação executadas no estágio de prática jurídica, bem como a possibilidade de 

intervenção em mediações que, por-ventura, forem realizadas no estágio.  

No caso da integração com o Curso de Administração, não houve unanimidade no 

discurso dos estudantes de Direito, mas ficou evidente a possibilidade de contribuição dos 

alunos desse curso, considerando-se a opinião de alguns entrevistados. Também ficou 

evidente que o estudante de Direito, apesar de admitir a importância da integração com 

estudantes de Administração, conhece pouco as habilidades e as atividades típicas desse 

profissional.  

Sobre a estrutura, foram categóricos em afirmar que o ambiente, à época da 

entrevista, não possuía condições de receber os estudantes de outros cursos por deficiência na 

estrutura física, mas, com o funcionamento do novo NPJ, já construído à época da pesquisa e 
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aguardando inauguração, teria condições de abrigá-los para promover a integração nos moldes 

do que foi sugerido, bastando apenas o interesse dos gestores da Universidade e dos cursos 

envolvidos. Como principal dificuldade para integração, foram apontadas justamente as 

possíveis ausências de interesse do corpo docente e dos gestores para a promover a 

integração. 

Semelhante aos estudantes, o docente do Curso de Direito e o técnico-

administrativo que acompanhavam o estágio à época da realização da pesquisa, manifestaram-

se pela viabilidade da integração, exibindo diversas possibilidades de atuação dos estudantes 

de forma interdisciplinar. A afinidade maior com o Curso de Psicologia também estava 

presente, mas a admissibilidade dos estudantes do Curso de Administração pelo docente foi 

mais evidente. Como modalidade de estágio, considerando que não, necessariamente, deve ser 

curricular para os demais cursos, foi aventada a possibilidade de se estruturar sob formato de 

atividade de extensão. 

Os docentes de Administração também se manifestaram pela admissibilidade do 

estágio, levantando-se, inclusive, a possibilidade de ser incluído como opção para o próprio 

estágio de prática do curso, que, geralmente, é cursado em empresas privadas ou em 

instituições públicas, mas, desde que sejam realizadas as atividades típicas do administrador, 

como o planejamento, o controle e a avaliação no âmbito dos expedientes administrativos do 

setor. Apesar disso, não foi excluída a possibilidade de ser utilizada a modalidade de 

extensão. Houve convergência de entendimentos no sentido de que seja realizado um trabalho 

de divulgação da proposta para que seja viável, visto que o estudante se move no sentido do 

que desperta o seu interesse. Extraiu-se, à luz do entendimento dos docentes, que os 

estudantes de Administração podem não ter conhecimento das possibilidades de retorno de 

um estágio dessa natureza, fundamentando, assim, a necessidade do trabalho de divulgação. 

Evidente, portanto, que o maior empecilho, no caso do Curso de Administração, é a possível 

falta de interesse por parte do corpo discente, mas que pode muito bem ser revertida essa 

situação com o sugerido pelos docentes. Marcou as entrevistas aos docentes de Administração 

a manifestação do interesse em se inteirarem mais sobre o assunto tratado, demonstrando, 

assim, que o tema é instigante.  

Quanto aos docentes de Psicologia, percebeu-se maior propriedade ao discutir o 

assunto da interdisciplinaridade com o Curso de Direito, evidentemente relacionada ao que foi 

demonstrado pelos estudantes e orientadores de estágio do curso. Houve maior facilidade em 

se apontar as demandas que poderiam ser resolvidas em conjunto, evidenciado mais uma vez 

o Direito de Família e da Criança e do Adolescente como os ramos da Ciência Jurídica com 
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maior campo de atuação para a Psicologia. O empecilho evidenciado foi a sobrecarga dos 

docentes do curso, que já estão envolvidos em outras atividades, mas, ao mesmo tempo em 

que foi demonstrada essa dificuldade, foi ressaltado que não há total impossibilidade de se 

promover um estágio integrado com o Curso de Direito. 

Houve convergência entre o que foi exposto nas entrevistas com o que foi 

encontrado nos questionários aplicados aos estudantes de Administração e Psicologia. Dos 

testes estatísticos realizados, percebeu-se a existência de diferença significante entre as 

respostas encontradas entre os dois cursos, demonstrando que há uma afinidade maior da 

proposta com o Curso de Psicologia.  

Em razão de tudo o que foi exposto, considerando os objetivos e pressupostos 

discorridos no primeiro capítulo deste trabalho, pode-se concluir que, a luz das diversas fontes 

de informação utilizadas para consecução dos dados da pesquisa, o estágio integrado com o 

Curso de Direito é. 

a) viável em relação ao Curso de Psicologia, por: 1) ser importante para formação 

dos estudantes interessados em atuar no âmbito do Judiciário e de suas funções 

essenciais; 2) existir demanda, principalmente no âmbito do Direto Civil e da 

Criança e do Adolescente; e 3) existir interesse por parte do corpo docente e 

discente;  

b) viável, com ressalvas, em relação ao Curso de Administração, por: 1) ser 

importante para formação dos estudantes interessados em atuar no âmbito do 

Judiciário e de suas funções essenciais; 2) existir demanda relacionada à gestão 

do serviço, que carece de profissionais habilitados para promoção da gestão 

estratégica; 3) existir interesse por parte do corpo docente. A ressalva que se 

faz é a necessidade de se sensibilizar mais os estudantes de Administração para 

o retorno que este tipo de atividade pode trazer para suas formações, visto que 

o número de estudantes que se mostrou interessado é bem inferior ao que foi 

evidenciado pelo Curso de Psicologia. De qualquer forma, foi constatado que, 

mesmo havendo um pequeno quantitativo de interessados, já seria viável a 

oferta de vagas para esse curso;  

c) em relação ao modelo que pode ser adotado, ficou evidente que: 1) para o 

Curso de Psicologia a oferta do estágio sob a modalidade de atividade de 

extensão seria o mais viável; 2) para o Curso de Administração, há a 

possibilidade de ser incorporado ao próprio estágio de prática do curso, que é 

realizado em diversas instituições públicas e privadas, mas não  se descartando 
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a possibilidade de ser ofertado sob a modalidade de extensão. Ante a 

dificuldade administrativa de se ofertar estágios sob modalidades diferentes, e 

verificando que não há empecilho para se atribuir a qualidade de estágio de 

extensão, conclui-se que essa modalidade é a mais viável. 

 

Com relação ao serviço prestado pela Universidade à população carente, que não 

tem como pagar a um advogado particular, as diversas atividades integradas citadas pelos 

docentes e estudantes, sobretudo pelo perfil social dos usuários do serviço, com a constatação 

de que servirão para otimizar o serviço, conclui-se que o impacto da integração é positivo 

para elas. Desta forma, evidencia-se que a Universidade cumpriria, com melhores resultados, 

o papel social que possui na resolução de litígios ocorridos na sociedade, por meio de seu 

estágio de prática jurídica, com a sugerida integração. Esse estágio é gerido pela Faculdade de 

Direito, o que não exclui a possibilidade de ser utilizado por outros cursos, afinal de contas o 

objetivo da Universidade é o compartilhamento de conhecimentos e o isolamento é a sua 

negação. 

Por fim, recomenda-se aos gestores da educação superior, não só da UFC que, ao 

tomarem conhecimento do trabalho, reflitam sobre o tema e vislumbrem a oportunidade de se 

promover políticas públicas no sentido de viabilizar atividades interdisciplinares no estágio de 

prática jurídica, com o objetivo de melhor preparar profissionais de áreas diversas para o 

trabalho em equipes interprofissionais, bem como otimizar o relevante serviço prestado pelo 

do estágio à comunidade. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ESTUDANTES DE DIREITO 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Período: __________ 

 

1) Em suas atividades de estágio, seja no escritório modelo, seja em instituições 

conveniadas à UFC (Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública) ou 

escritórios de advocacia, você, em algum momento, deparou-se com causas ou atividades que 

demandavam a necessidade de acompanhamento ou assessoria de profissional, estudante ou 

docente de Psicologia? Que tipo de atividade era essa? 

2) Em suas atividades de estágio, seja no escritório modelo, seja em instituições 

conveniadas à UFC (Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública) ou 

escritórios de advocacia, você, em algum momento, deparou-se com causas ou atividades que 

demandavam a necessidade de acompanhamento ou assessoria de profissional, estudante ou 

docente de Administração? Que tipo de atividade era essa? 

3) Em suas atividades de estágio, seja no escritório modelo, seja em instituições 

conveniadas à UFC (Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública) ou 

escritórios de advocacia, você percebeu a necessidade de intervenção na gestão do setor onde 

desenvolveu ou desenvolve estágio, através da realização de um Planejamento Estratégico ou 

a organização, coordenação, controle e avaliação das atividades e da infra-estrutura, como 

forma de melhorar os serviços prestados? Que tipo de situações presenciou que demandavam 

este tipo de intervenção?  

4) Na sua opinião, a assessoria na gestão por docentes e estudantes do Curso de 

Administração Estágio de Prática Jurídica contribuiria para melhoria do serviço prestado à 

comunidade? De que forma? 

5) Na sua opinião, o acompanhamento das causas por docentes e estudantes do 

Curso de Psicologia no Estágio de Prática Jurídica contribuiria para melhoria do serviço 

prestado à comunidade? 

6) Na sua opinião é importante para a formação do profissional de Direito à 

interação com estudantes e docentes de outros cursos como Administração e Psicologia? 
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7) Na sua opinião, o estágio de prática jurídica é o ambiente adequado para 

promover a integração entre estudantes e docentes de direito com estudantes e docentes de 

cursos como Psicologia e Administração? 

8) Na sua opinião, o estágio de Prática Jurídica de sua Instituição de Ensino 

possui estrutura para receber estudantes e docentes de outros cursos? O que poderia ser feito 

para melhorar a estrutura? 

9) Quais as principais dificuldades para integração? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA PARA DOCENTES DO CURSO DE 

DIREITO 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________________ 

 

1) Sobre o estágio de prática jurídica, o Senhor pode afirmar que em algumas 

causas acompanhadas, há a necessidade de intervenção por profissionais e estudantes de 

outros cursos, além dos estudantes e docentes de Direito? 

2) O Senhor entende que a disponibilização do Núcleo de Prática Jurídica para 

atividades de extensão ou a realização de pesquisa, por docentes e estudantes de outras 

graduações, pode contribuir para a formação do profissional de direito?  

3) De que forma a integração poderia ser benéfica? 

4)  O Senhor entende que com os recursos atualmente disponíveis é possível 

realizar uma integração entre estudantes do curso de direito com estudantes de outros cursos, 

oferecendo o núcleo de prática jurídica vagas para estágio de extensão?  

5) Quais seriam os empecilhos para a integração? 

6) Quais seriam os cursos de graduação que mais contribuiriam e mais se 

beneficiariam com integração? 

7) De que forma seria viável a integração 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA PARA DOCENTES DOS CURSOS 

DE ADMINISTRAÇÃO E PSICOLOGIA 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Curso: _________________________________________________________ 

 

1) Dentre as diversas atividades desenvolvidas por profissionais com formação 

em (curso...), existem atividades exercidas no âmbito ou em atenção às solicitações do Poder 

Judiciário? 

2) Quais as atividades são geralmente executadas por profissionais formados em 

(curso...) que auxiliam as atividades do judiciário? 

3) O senhor entende que seria importante para a formação do profissional de/da(s) 

(curso...) alguma forma de integração com estudantes de direito, como forma de prepará-los 

para o trabalho multidisciplinar? 

4) No curso de direito há o estágio de prática jurídica em que estudantes e 

docentes realizam atividades reais e simuladas, relacionadas às diversas profissões jurídicas 

(Advocacia, Magistratura, Ministério Público e Polícia Judiciária). Na sua opinião, a 

disponibilidade deste espaço para alunos do seu curso poderiam contribuir para a formação 

profissional dos que pretendem atuar no Judiciário? 

5) De que forma este estágio poderia contribuir para a formação dos estudantes de 

(curso...)? 

6) Quais seriam os empecilhos para a realização desta integração? 

7) De que forma seria viável a integração? 
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APENDICE D – QUESTIONÁRIO PARA ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO E 

PSICOLOGIA 

 

Prezado Estudante, 

 

Solicito o preenchimento do questionário abaixo que faz parte de minha pesquisa 

de mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior da Universidade Federal do 

Ceará. A pesquisa é intitulada: Análise da viabilidade da integração entre estudantes de 

Direito, Administração e Psicologia no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do 

Ceará. Para as questões 1 a 4, marque 1 caso discorde das possibilidades e situações 

apresentadas nas perguntas, marque 2 caso concorde em parte e marque 3 caso concorde 

plenamente. Na quinta questão marque um ou mais itens, conforme seu entendimento. 

Grato,  

Renaud Ponte Aguiar – Mestrado Poleduc 

  

Nome:_________________________________________________________ 

Curso: _________________________________________Período__________ 

 

1) Em suas atividades de estágio, real ou simulada, bem como de extensão você, 

em algum momento, deparou-se com situações que demandavam a necessidade de 

acompanhamento ou assessoria de docente, profissional ou estudante do curso de Direito? 

( ) 1 ( )2 ( ) 3 

 

2) Na sua opinião, o Núcleo de Prática Jurídica, ambiente de estágio obrigatório 

do curso de Direito, pode ser um ambiente fértil para realização de atividades de extensão ou 

pesquisa científica para estudantes de seu curso de graduação?  

( ) 1 ( )2 ( ) 3 

 

3) Você teria interesse em realizar alguma atividade no Núcleo de Prática 

Jurídica, seja estágio de extensão ou realização de pesquisa? 

( ) 1 ( )2 ( ) 3 

 

4) Você tem conhecimento de alguma pesquisa que foi ou esteja sendo 

desenvolvida por estudante ou docente de seu curso, que tenha alguma afinidade com 
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conteúdos jurídicos, e que pudesse ser enriquecido pelo contato com o Núcleo de Prática 

Jurídica? 

( ) 1 ( )2 ( ) 3 

 

5) Quais as principais dificuldades para integração? 

5.1 ( ) Ausência de interesse por parte do corpo discente 

5.2 ( ) Ausência de interesse por parte do corpo docente 

5.3 ( ) Falta de estrutura 

5.4 ( ) Ausência de importância para a integração 

5.5 ( ) Não existem empecilhos relevantes que impeçam a integração 
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APÊNDICE E - ENTREVISTAS COM ESTUDANTES DE DIREITO 

 

ENTREVISTA 1 

 

Pergunta 1 

Sim. A princípio, antes de mais nada, eu tive como experiência de estágio, eu posso 

considerar como tal, apenas esta no escritório modelo. Tive uma experiência no fórum, mas 

que não rendeu muita coisa. Mas aqui, como nos deparamos com problemas sociais, então a 

questão da necessidade do acompanhamento psicológico ela se faz constante, principalmente 

quando estamos em audiência de conciliação. Quando se trata de causas que versam sobre o 

mesmo objeto, como por exemplo, pensão alimentícia, regime de guarda e tal, os dramas que 

são vividos pelas pessoas, as queixas, no aspecto psicológico... Eu posso citar, no caso que 

muitas mães, que vem realizar audiência de conciliação a fim de obter um termo de audiência 

que fixe um valor a título de pensão, muitas vezes, elas acabam revelando que... o que elas 

sentem mais falta não é nem tanto o dinheiro, mas a falta de afeto que os companheiros, ex-

companheiros, tem para como os filhos. As mães sofrem muito com o sofrimento dos filhos, 

de perguntar: mamãe, cadê papai? Quando é que papai vem? E por aí vai. E casos em que diz 

respeito também a este assunto, mas que já envolve casais, já de uma idade avançada, quando 

se vê a perda do afeto, uma forma de tratar o outro como objeto, uma coisa que perdeu a 

importância, a perda do afeto de um casal de uma certa idade, chega a ser... você não 

consegue nem imaginar se aquele casal um dia teve amor, difícil até estabelecer. As pessoas 

quando vem pra cá, estão em busca de uma segurança, de um apoio, e sempre com aquele 

temor de que possa ... de que possa os direitos dela não serem bem respeitados, porque a outra 

parte com quem elas litigam, com elas tem controvérsias. Elas se dizem mais bem 

aquinhoadas e com mais possibilidade de obter uma defesa judicial de qualidade. Sempre 

imaginam, sempre... e isso leva a uma ameaça a essas pessoas e, então, o apoio psicológico, 

nestes casos, seria no sentido de... que tivesse mais confiança, de achar que vale a pena 

recorrer a Justiça, de que não vai ser mero fantoche, de que não vai ser usado, de que não vai 

haver uma manipulação lá dentro, pra dá uma auto-confiança a essas pessoas, nesse ponto.  
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Pergunta 2 

Administração relacionada à Justiça? É uma questão que eu já me deparei com ela, já refleti 

sobre ela, mas no sentido de imaginar soluções, no âmbito legislativo. Seria aumentar o 

número de servidores, e aí eu chego nesse ponto, que você quer que eu chegue, que é a 

ligação com uma coisa e outra, que deveria, a meu ver, existir um curso de formação de uma 

pessoa que vai exercer a função de diretor de secretaria. Geralmente aquele que se dirige a 

secretaria de fórum, os escrivães, antigamente chamados escrivães, eles são pessoas nomeadas 

ali, por uma preferência, por um vínculo de amizade, às vezes é porque tem uma experiência 

na área. Eles querem aproveitar o máximo a experiência, mas, no geral, falta uma formação 

específica. As pessoas que tem a responsabilidade de gerir um cartório de uma vara deveriam 

conhecer muito bem como é que um processo se desenvolve, e as formas de agilizá-lo, e 

entender a situação por que passa um advogado, desesperado para ver a sua causa andando, e 

fazer a otimização do tempo. Então deveria existir um curso de formação destes profissionais 

gestores e aí onde entra a colaboração da ciência administrativa. 

 

Pergunta 3 

Sim, evidentemente sim, mas é uma coisa que foge ao nosso âmbito de controle. Aqui é difícil 

falar em planejamento no escritório modelo, na medida em que você sabe que nós 

trabalhamos com o que nós temos. Então, você dentro do serviço público, você obter uma 

coisa que seja, uma caneta, uma resma de papel é uma complicação. Aqui a gente chega ao 

ponto de ter que carregar um cartucho com nosso próprio dinheiro. Já aconteceu isso comigo. 

 

Pergunta 4 

Certamente, mas isso traria a necessidade de mais recursos. 

 

Pergunta 5 

Sim, inclusive no momento em que as pessoas chegam aqui para serem atendidas e, às vezes, 

um senhor aqui na fila, e outras pessoas não querem ficar lá fora, por uma série de razões. 

Criança pequena dando trabalho, é o calor, e aí ficam aqui dentro na espera, e aí a gente 

percebe que as pessoas não se abrem, não chegam ao ponto de expressar todo o seu problema, 

devido ao estado emocional, de precariedade emocional, e aí, nesse momento, o 

acompanhamento de um assistente social, de um psicólogo facilitaria muito o nosso trabalho. 

A gente poderia encontrar a pessoa, mais bem... fazer a pessoa respirar fundo, refletir sobre 

sua vida com mais serenidade, e mesmo como forma de preparar a pessoa para uma audiência 
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de conciliação. As pessoas vêm pra cá, a gente tenta acalmar, mas não é como o trabalho de 

um profissional, a gente faz de tudo para não acirrar os ânimos numa audiência de 

conciliação, para fazer todo mundo se respeitar, mas uma coisinha ou outra que venha a se 

dita, acaba que desvirtua o objetivo da audiência, principalmente no caso da mulher, eu me 

preocupo com isso, porque elas acabam é... os companheiros, ex-companheiros, eles trazem 

pra cá um certo comportamento que já tiveram na relação, e que causam certos transtornos 

emocionais, e elas revivem isso aqui. 

 

Pergunta 6 

Eu penso que já discorri acerca dos dois exaustivamente, mas não só, não se esgota aí, não 

existe nenhum ramo do conhecimento humano, nenhuma ciência cultural que não tenham 

vinculação com o Direito. 

 

Pergunta 7 

Eu acho que pode sim, mas numa escala limitada. Eu acredito que existem outros espaços que 

podem ser mais adequados. No estágio a gente acaba tendo um compartilhamento muito 

interessante, mas é com o passar do tempo, com a nossa convivência. Isso traz um grande 

avanço na nossa contribuição. O que a gente leva daqui, a gente conversa nos corredores, mas 

é fruto dessa relação de companheirismo. No caso do Psicólogo, sem sombra de dúvidas. Eu 

vejo... eu só vejo possibilidades positivas, a gente pode aqui elencar, uma série de coisas, uma 

série de possibilidades. O psicólogo ela acaba analisando o comportamento humano e 

encontrando padrões, comportamentos humanos, e aí isso pode contribuir com o processo 

legislativo, criar normas mais eficazes, que a jurisprudência evolua satisfatoriamente. Agora 

eu, honestamente, pelo pouco conhecimento que eu tenho da ciência administrativa, não me 

permite encontrar grandes vínculos. 

 

Pergunta 8 

Ainda não, mas eu tenho fé que em breve. 
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Pergunta 9 

É preciso haver esse planejamento, além da estruturação física, é... uma organicidade, normas 

estruturantes, regras claras. Um regimento que atenda a maior parte dos alunos, que integre 

outros núcleos de extensão aqui dentro, acho que é por aí. 

A dificuldade é a possibilidade de consultar uma bibliografia, de poder ter... de levar isso para 

a sala de aula, que a gente não tem conseguido muito, que mais professores se dedicassem a 

dar mais assistência para a gente. É essencial. Os professores da instituição que não procurem 

conhecer essa atividade, que não se disponham espontaneamente a colaborar, eles estão 

perdendo uma oportunidade muito boa, e o conhecimento deles mesmos. Eu poderia citar 

também a questão do apoio sociológico. 

 

Pergunta: Quais as suas expectativas para o Novo Núcleo de Prática Jurídica? 

A estrutura vai ficar magnífica, agora o que me preocupa é o aspecto humano, máquinas não 

pensam por si só. O que me preocupa é como aquilo vai ser coordenado, para poder usar o 

melhor da nossa capacidade, o melhor que essa instituição tem para mostrar. Os alunos, 

mesmo que estejam iniciando, alunos que fazem parte de grupos de estudo, que de repente... 

questões que se repitam, que traga dificuldade para outros estagiários, que possam ser objeto 

de estudos, de alunos de qualquer semestre, que se disponham a isso, e aí que tragam as 

experiências deles, tragam a bagagem deles para colaborar. Então, até em questões que digam 

respeito à colaboração mútua, aqui dentro, que me preocupam em relação ao NPJ. Dizer que 

temos 40 birôs, 40 impressoras, cadeiras giratórias acolchoadas e tudo mais, banheiro 

masculino e feminino e tudo isso. Eu temo que possa haver um encantamento muito com a 

estrutura e que se deixe de lado o que realmente importa, que é trabalhar com paixão. O 

importante é que quando tudo isso estiver em funcionamento, mas que a paixão que nós 

trabalhamos aqui dentro, seja levada pra lá. Se isso acontecer estaremos levando um relevante 

serviço à sociedade. 
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ENTREVISTA 2 

 

Pergunta 1 

Eu acredito, assim, que, principalmente, nas causas de família, que são as que mais são 

atendidas aqui, um psicólogo seria de relevância, seria de muita importância, porque 

geralmente essas famílias estão desfeitas. Elas precisam de uma reestruturação. Tipo assim, 

você tem um casal, que tem três filhos e aí esse casal resolve desmembrar a sua relação, e os 

três filhos ficam no meio de uma relação que, às vezes, tem briga, que eles mesmos não 

conseguem entender, “há meu pai não gosta mais de mim”, ou “a minha mãe não gosta mais 

de mim”, entendeu? Precisaria ter, sim, um acompanhamento psicológico principalmente 

nessa quebra de rotina deles. Antes eles moravam com o pai e a mãe, e agora eles foram 

colocados no meio de uma briga. 

 

Pergunta 2 

Da administração acho que é algo mais interno, relacionado, por exemplo..., aqui seria mais 

relacionado à nossa estrutura realmente. Seria uma forma de..., até porque eles sabem, eles 

estudam essa parte de custos, essa parte de administração mesmo. Eles poderiam gerir melhor. 

Dar tipo um suporte, que favorecesse que agente atingisse os nossos objetivos. Toda empresa 

precisa de um administrador, não existe nenhuma empresa que não tenham uma parte 

administrativa, nem que não esteja sendo desenvolvida por um administrador. 

 

Pergunta 3 

Eu fui do serviço público. Então, no serviço público é onde mais falta essa parte da 

administração. Agora já estão até melhorando, já que em alguns órgãos já tem o 

administrador, o cargo de administrador. Então, de alguma forma, está melhorando, mas eles 

fazem coisas que você não entende. Tipo, fazem uma licitação de uma coisa que não precisa, 

enquanto coisas que você precisa muito, não tem. Às vezes, você chega lá e pede um cartucho 

de uma impressora tal e não tem, porque não foi licitado, e aí a gente vai ter que aguardar um 

tempo longo e, às vezes, vai ficar com um aparelho caro. Tipo, você tem uma impressora que 

é caríssima, a laser ou a jato, e você não tem o cartucho. Então você vê o caos da 

administração, para que se chegasse a utilizar bem um material que é caro e que ele vai 

deteriorar. Então, vai chegar um tempo que ele perde seu poder de ... ficando obsoleto e aí 

quando ele for utilizado, ele já não atende mais ao que se necessita. É falta de administração 

mesmo. 
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Pergunta 4 

Eu acho que sim, aqui pelo menos, como você pode ver, qualquer ajuda contribuiria. A 

situação, assim, atual, pelo menos não é uma estrutura ideal. Se você disser: há aqui funciona 

uma estrutura ideal. Não. Funciona muito pelo Dr. Paulo. Ele é que... isso é a paixão dele. Ele 

leva isso como uma ideologia, ele realmente encampa a causa do escritório modelo. 

 

Pergunta 5 

Eu acredito que o de Psicologia seria mais necessário. Aqui, como a gente trata de pessoas, 

que estão passando por um momento de quebra na vida. A maioria quer divórcio ou, então, 

pedido de pensão. Se você tivesse um psicólogo para falar com esse pai que não quer pagar 

pensão para seu próprio filho, que acha que a mulher vai gastar com outro. Ele não tem essa 

percepção que o filho dele vai passar essa necessidade, por conta daquele dinheiro que ele não 

quer depositar, por achar que a mulher dele é que vai usar. A briga com a ex-mulher acaba 

prejudicando o filho que é dele também. 

 

Pergunta 6 

Eu acredito que qualquer integração é válida. Assim, quando você sabe aproveitar para o seu 

ato. Qualquer área tem vínculo com o Direito. Se você for..., puder puxar um estudo e colocar 

dentro do Direito, com qualquer vivência que você tenha em outra área, você pode trazer que, 

com certeza, vai melhorar. 

 

Pergunta 7 

Eu acho assim, qual o outro lugar que poderia haver isso? Tem que ser aqui na Universidade 

mesmo, que é onde você tem vários cursos. Com certeza seria um ótimo lugar. Aqui na UFC a 

gente tem uma dificuldade, porque a gente está muito isolado, o curso de Direito é muito 

isolado. Se você tivesse um Campus, como na Unifor, por exemplo, onde todos os cursos 

estão concentrados. Lá, você tem como encaminhar uma pessoa para o curso de Psicologia, ou 

encaminhar para um assistente social. A maioria que estuda aqui nunca nem foi no Pici, ou ali 

mesmo nas Humanas, e faz parte da Universidade. 

 

Pergunta 8 
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Atualmente, nessa situação, não. Quando a gente receber lá a sede nova, a gente vai ter 

bastante espaço, aí você teria como alocar... hoje em dia você já está ... a situação física aqui 

já está saturada. 

 

Pergunta 9 

Eu acho assim que pode ser..., acho que também os estudantes de Direito são, às vezes muito, 

fechados. Os de Direito não gostam muito de conhecer outras realidades de outras profissões. 

Poderia acontecer de... se você já pegar o negócio andando. Se você visse que aquilo tinha um 

resultado, acabava que a pessoa mudasse o seu ponto de vista. Eu acredito que o corpo 

docente daqui é bastante desinteressado em relação a isso. Deve ter professor aqui que deve 

nem saber da existência desse escritório, como muitos alunos também não sabem da 

existência. Assim, eles não são muito interessados em contribuir aqui não. E o isolamento 

ainda contribui, porque, como a gente não tem essa noção de diversidade de cursos, quando, 

às vezes, você estuda num Campus, você conhece o aluno de Engenharia, você conhece o 

aluno de vários cursos, aí você vê o ponto de vista deles, e até a vê como você aplica isso na 

sua área. Você até se interessa por uma tese de Engenharia, mas que você tem como aplicar 

juridicamente, mas, como aqui a gente não tem muito contato, porque é sozinho. 

 

 

ENTREVISTA 3 

 

Pergunta 1 

Claro, sim. Tem casais que chegam aqui se divorciando, por exemplo, os viciados em drogas, 

outros com problemas de alimentos. 

 

Pergunta 2 

Eu acho que não. 

 

Pergunta 3 

A necessidade que eu vejo aqui é de um outro advogado. A procura das pessoas, a demanda 

da justiça, muita gente. Como aqui tem uns três estrangeiros, que tem dificuldade em ir, 

assim, direto, chegar ao local de protocolo das petições, até para esclarecer as coisas para as 

pessoas que vem aqui. A gente precisa de uns dois ou três advogados perto da gente, só tem 

um. Fica um pouco complicado. 
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Pergunta 4 

Eu acho que isso não seria necessário, a gente precisa é de um advogado mesmo. 

 

Pergunta 5 

Eu acho que isso é necessário. Melhoraria muito. Porque, assim, como eu falei, as pessoas 

chegam aqui para buscar uma informação jurídica, mas seria mesmo um psicólogo, não é nem 

um advogado que precisa, são coisas que eu mais me deparo. 

 

Pergunta 6 

De psicologia sim, de Administração não. 

 

Pergunta 7 

Eu acho que aqui não seria bom. Tem um que estão construindo aqui fora. Mas isso quanto a 

estrutura física, quanto ao estágio mesmo, seria adequado para integrar os estudantes de 

Direito e Psicologia, atendendo junto. Tem momento que o interessado precisa aqui, de um 

estudante de Direito e de Psicologia, ao mesmo tempo. 

 

Pergunta 8: não realizada, pois o estudante acabou manifestando o entendimento na resposta 

anterior. 

 

Pergunta 9 

Os professores, não sei se teriam interesse, mas os estudantes sim. Assim, é a primeira vez 

que alguém está me fazendo este tipo de entrevista, sobre esta possibilidade de integração e 

foi a primeira pessoa que me alertou sobre esta possibilidade. 
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ENTREVISTA 4 

 

Pergunta 1 

Sim, eu acredito que é muito importante ter o acompanhamento de um psicólogo. A gente 

sente falta disso, a gente acaba sendo um pouco psicólogo, até mesmo sem ter conhecimento. 

Eu tive até que ler alguns livros de método de conciliação, alguns livros do Direito que 

indicavam técnicas de conciliação ou de mediação. Eu li bastante sobre isso até para tentar 

melhorar, porque não é a minha área, mas como a gente sente a necessidade disso na hora da 

conciliação, que a gente não pode se envolver emocionalmente, no problema da pessoa, ou a 

gente tem que lidar com uma forma... é difícil, porque não é exatamente a parte jurídica. A 

família, o Direito de Família, ele envolve muito a área emocional. Então, por isso, é muito 

difícil de lidar, por isso a necessidade de um psicólogo, eu acho.  

 

Pergunta 2 

Bom, do administrador eu acredito que também há uma carência em relação a isso, porque, a 

parte administrativa, aqui neste escritório, quem faz, sou eu que estou a mais tempo, eu já 

consigo. Eu ajudo o Dr. Paulo, porque a responsabilidade da parte administrativa é dele. 

Então ele é advogado para ser orientador da gente aqui, ele é advogado para levar os 

processos ao fórum e para acompanhar, porque ele participa de tudo aqui também e, além 

disso, ele ainda faz a parte administrativa. Então, eu auxilio como? É... estruturando, fazendo 

relatório, fazendo a planilha do que a gente está fazendo aqui, dos processos que vão ser 

encaminhados, das atualizações. Então, assim, é um pouco de tudo que a gente acaba 

aprendendo aqui, por isso a importância. 

 

Pergunta 3  

A infra-estrutura está extremamente carente. A gente luta contra as deficiências. As 

deficiências são claras, não só estruturais como de pessoas qualificadas. Que é o que a gente 

está comentando aqui, nós não temos a qualificação nem de psicólogo, nem de administrador, 

mas a gente está tentando fazer com que o trabalho funcione, e para que o trabalho funcione a 

gente tem que estudar e melhorar naquelas áreas. Há claro uma deficiência estrutural, como 

você pode ver até o barulho. Aqui nesta sala a gente tenta fazer a conciliação e existe um 

barulho muito grande. Outro problema estrutural é cartucho, a gente procura o Dr. Paulo, ou 

compra a tinta para ver se a gente tenta carregar... são coisas precárias que a gente está 

tentando no dia a dia mudar. Mas por outro lado, as pessoas que nos procuram se sentem 
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bastante à vontade, acho que até pelo fato de ser uma estrutura mais simples. Mas a gente está 

mudando para o outro escritório. Em breve a gente está indo para outro setor que eu acredito 

que seja melhor. 

 

Pergunta 4 

Com certeza. O impacto que eu acredito que teria era no procedimento do dia a dia, que existe 

uma burocracia, porque quando eles chegam aqui e como a gente não pode dar uma gestão 

organizada, como a gente não tem esse conhecimento na área, é precário. Por mais que tente 

fazer, eu não tenho o conhecimento específico na área, realmente existe uma deficiência em 

relação a isso, e o impacto seria esse. 

 

Pergunta 5 

Na psicologia, eu vejo que o impacto seria nas audiências de conciliação, elas teriam um 

resultado mais benéfico, porque o resultado ..., às vezes, a gente consegue muita conciliação 

aqui. Tenta ouvir a outra parte, tenta verificar o que realmente a outra parte quer falar, porque 

muitas vezes a linguagem que eles usam não é realmente o que eles querem expressar. Então, 

assim, a gente tenta fazer esse trabalho, agora se um psicólogo atuasse aqui na área facilitaria 

enormemente isso aí, o desenvolvimento da audiência, o desenvolvimento do que eles 

realmente pedem, porque o que eu realmente percebo, muitas vezes, quando eles chegam 

aqui, e eles querem “há eu quero interditar tal pessoa”. E não entendem o que seria então 

interditar e daqui que a gente entenda o que realmente eles querem... Teve casos aqui que eu 

passei quatro, cinco horas conversando com um rapaz, porque queria mudar o nome, porque o 

nome da mãe dele estava errado na certidão de nascimento dele, e eu fiquei horas e horas 

olhando para ver o que estava errado, e depois eu percebi que o que estava faltando era o 

nome do pai dele. Então, existe uma dificuldade de comunicação, porque as pessoas são 

realmente carentes de atenção, de muitas coisas. Sociais mesmo. 
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Pergunta 6 

Olha, eu optei por ficar neste escritório, um dos motivos para eu ficar neste escritório, foi isso. 

Não que a gente tenha contato com esses acadêmicos, mas como a gente aprende a lidar um 

pouco com tudo isso, eu acho que é extremamente importante para minha formação, por quê? 

Porque a gente vai lidar com pessoas. Então a gente tem que aprender a ouvir outras pessoas, 

e a gente tem que aprender a administrar, também, os nossos processos, administrar a nossa 

carreira, administrar... A gestão daquilo ali , cada vara que cai um processo é uma 

metodologia diferente. Então, tudo isso tem que ter uma gestão, tem que ter uma organização. 

Então, é por esse ponto que achei bom, acho muito bom trabalhar aqui. 

 

Pergunta 7 

Assim, agora eu não penso qual seria o outro... não me vem a mente o outro... qual seria o 

outro ambiente. Se tivesse aqui seria o ideal, funcionaria muito bem. Se realmente tivesse esse 

apoio da administração e da psicologia. 

 

Pergunta 8 

Assim, como eu estou lhe falando, esse outro núcleo que está sendo criado, que já está com a 

estrutura física criada, a intenção é que exista isso, é que exista uma sala não só da 

administração e psicologia, mas também do serviço social, porque a gente recebe muitas 

pessoas carentes, crianças que recebem maus tratos, violência doméstica. Então, tudo isso, são 

áreas que envolvem muito o emocional que precisam de uma assistência ligada a essa área. 

Nesse novo núcleo que vai ser criado, que estruturalmente está criado, existe a previsão de 

que isso aconteça. Eu não posso lhe dizer se vai ocorrer realmente dessa forma, mas existe a 

previsão dessa estrutura. 

 

Pergunta 9 

Aqui na faculdade, o que eu acho que poderia ser feito. A Faculdade de Direito ela é 

centenária. Eu noto que ela é bastante isolada dos outros cursos. Então, estruturalmente, eu 

acho que ia ter um pouco de empecilho, porque a gente aqui é muito autônomo. A Faculdade 

de Direito tem um pouco de autonomia além das outras, eu acho. Pelo menos é o que eu 

percebo. Eu acredito que um dos problemas seria este empecilho, das outras áreas atuarem 

aqui, eu não sei como seria o relacionamento da coordenação do curso de Direito com a 

Coordenação dos outros cursos, como é que seria a conciliação em relação a isso. Em relação 

também às bolsas de estudo, como é que aconteceria. Existem alguns problemas burocráticos 
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que eu acredito que vão ser grandes empecilhos. Aqui é gratuito, não remunerado. Eu acredito 

que depende muito do que o aluno busca, mas eu acho que deveria haver um empenho muito 

grande das coordenações, as próprias coordenações teriam que ter uma integração, das 

coordenações da Administração, Psicologia e Direito, poderia ter um empenho grande delas. 

Porque da coordenação, o empenho delas é que vai trazer o interesse dos alunos por aquele 

sistema. 

 

 

ENTREVISTA 5 

 

Pergunta 1  

Já, inclusive agora eu estava fazendo uma petição de pedido de guarda em que, inclusive, no 

processo há fotos da criança que a mãe queimou e jogou no meio da rua e está sendo 

acompanhada pelo conselho tutelar. Parece até que a mãe tem problemas psicológicos, mas 

ela simplesmente recusa a ter qualquer tratamento psicológico e se aqui, nas audiências de 

conciliação, tivesse um profissional psicólogo seria de grande ajuda, com certeza. 

 

Pergunta 2 

Com certeza também, por que aqui a gente trabalha no limite de tudo. Falta tinta, falta papel, 

falta recursos, mesmo, para trabalhar, e talvez se tivesse um administrador para a administrar, 

para gerir isso aqui, talvez esses problemas pudessem ser controlados. 

 

Pergunta 3 

Pois é, na gestão, a gente sente falta aqui de muita coisa. Agora a gente está mais otimista por 

causa da mudança lá para o Núcleo de Prática Jurídica, aí a gente tem a esperança que as 

coisas possam melhorar, na gestão e no planejamento. 

 

Pergunta 4 

Acho que sim, ia ajudar mais indiretamente porque aqui, quando as pessoas vêm, elas 

procuram mais um encaminhamento jurídico, aí eu acho que a administração seria mais... só 

se for indiretamente, mas diretamente acho que não. Psicologia com certeza. Mesmo durante 

as audiências aqui prestadas, nas discussões, se perde o controle da situação. Acho que um 

acadêmico de psicologia, com certeza, seria de grande ajuda. Às vezes, tem pai aqui brigando 
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pelos filhos, quando deveriam mais pensar no bem estar dos filhos e ficam pensando mais em 

si. Um psicólogo para encaminhar este tipo de situação seria de grande ajuda. 

 

Pergunta 5 

Com certeza. Integração sempre ajuda na obtenção de mais informações e ajudaria mesmo no 

atendimento aqui, no serviço que a gente presta. Com certeza aprenderíamos muito mais, para 

prestar um serviço melhor. 

 

Pergunta 6 

Acho que, principalmente, para o curso de Psicologia aqui seria o lugar perfeito. 

 

Pergunta 7 

Atualmente, aqui agora não, a esperança é que quando a gente mudar lá para o núcleo, com 

certeza que sim, porque parece que lá, as coisas são bem maiores e oferece mais estrutura e 

mais condições para isso. 

 

Pergunta 8: não realizada, pois o estudante acabou manifestando o entendimento na resposta 

anterior. 

 

Pergunta 9 

Como a Faculdade de Direito fica isolada essa integração ajudaria a gente a se integrar mais 

com o pessoal dos outros cursos. A primeiro ver, acho que não teria muito problema não, acho 

que abrigaria mais coisas boas. Havendo interesse em interagir, não haveria dificuldade não. 

Os estudantes têm interesse, mas os docentes aí já a coisa começa a complicar um pouquinho. 
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ENTREVISTA 6 

 

Pergunta 1 

Bom, assim, no escritório em que eu trabalhei anteriormente eu não via, porque era escritório 

particular e mexia com Direito Administrativo, mas aqui, no escritório modelo, a gente recebe 

muitas causas de família, questão de divórcio, questão de guarda de filho, de pensão 

alimentícia. A maioria das pessoas demanda uma assistência psicológica, nem que seja 

mínima, porque a pessoa chega aqui totalmente desestruturada psicologicamente, chega 

nervosa, sem saber o que fazer, às vezes, até chorando. Então, assim, a gente atende muitas 

pessoas que precisam de uma assistência. Então, eu acho muito salutar que a gente tivesse 

aqui um assistente social, ou até mesmo um psicólogo. Às vezes, eu vejo caso muito grave em 

que a pessoa está entrando em depressão, aí eu encaminho para o centro de humanidades, na 

Avenida da Universidade, porque lá tem psicólogo gratuito e aí eu digo: vá lá, compareça lá, 

porque é bom. 

 

Pergunta 2 

Aqui no escritório a gente tem três bolsistas de administração. Então, aqui na administração a 

gente precisaria de um talvez. São três estudantes de direito que recebem bolsas de 

administração. Assim, como o nosso espaço é muito pequeno a gente consegue tomar conta 

da administração e a maneira que a gente pode a gente assume umas atividades 

administrativas, questões de computadores, essas coisas, tá entendendo? 

 

Pergunta 3 

No momento que agente está vivendo neste escritório, eu não vejo necessidade não. Agora vai 

abrir o novo núcleo de prática jurídica e lá vai haver uma sala só para audiência de 

conciliação, uma sala só para assistente social e psicólogo, e lá vai ter servidores da própria 

UFC e da Defensoria Pública que vão trabalhar no setor de administração, lá é bem maior, 

mas aqui não, eu não vejo necessidade não. 

 

Pergunta 4 

Claro seria muito bom.  

 

Pergunta 5 
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Olha, eu não poderia falar com conhecimento de causa porque eu não conheço muito bem o 

serviço do administrador. Agora neste espaço que a gente está não teria como melhorar não. 

Agora lá no núcleo eu acredito que vai ser muito necessário um profissional. De Psicologia 

contribuiria bastante. 

 

Pergunta 6 

Com certeza a gente adquire novas experiências, novos conhecimentos, se prepara melhor 

para atender as pessoas e tal, fica mais fácil para a gente e mais confortável para as pessoas. 

Então, a gente tendo uma assessoria destes profissionais ou futuros profissionais de Psicologia 

e Administração, eles estariam entrando nas áreas deles, e a gente teria um atendimento bem 

melhor, principalmente da área de Psicologia, porque às vezes as pessoas chegam aqui com 

um problema, e além de ter esse problema, inconscientemente acham que não tem mais jeito, 

aí a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ouvir e a Psicologia, eu acho que 

ajudaria muito. 

 

Pergunta 7 

Principalmente no atendimento a população carente, a Psicologia seria bastante necessária. 

Mas no ensino na faculdade deveria existir uma disciplina de Psicologia Jurídica. Já existe, 

mas só, assim, mais aprofundada. Uma cadeira de Psicologia Jurídica, até por questões 

criminais, a gente estuda aquela questão de criminologia e vitimologia, e seria até melhor a 

orientação de psicólogo, até porque ele tem o conhecimento. Um sociólogo, um psicólogo, 

porque a gente não estuda muito aquilo, a gente do Direito, agente se prende muito à técnica 

jurídica e esquece as questões sociais, as questões psicológicas. 

 

Pergunta 8 

Sinceramente, aqui neste espaço não tem condições, você está vendo aqui, é porque não veio 

todo mundo, mas quando vem todo mundo aqui fica lotado. Assim, estender o escritório, 

como vai ser feito lá no núcleo de prática. Lá vai ter o acompanhamento de um psicólogo de 

um profissional de Psicologia. 

 

Pergunta 9 

O que falta mais é vontade, porque dá para fazer, porque estrutura aqui a faculdade tem. 

Todas as salas são climatizadas, tem cadeira, tem várias salas, tem sala que não é utilizada. 

Então, assim, um projeto de extensão de Psicologia, um grupo de estudos de Psicologia 
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Jurídica, acho que seria muito viável, seria excelente tanto pelo currículo, quanto aqui para a 

faculdade. 

 

 

ENTREVISTA 7 

 

Pergunta 1 

Aqui essa parte psicológica, muitas pessoas que chegam aqui precisam sim. A maioria das 

pessoas que a gente atende aqui vem magoada, aborrecida, cheia de problema. A grande 

maioria, quando é divórcio. Por exemplo, o caso de uma senhora aqui, tinha que dormir em 

cima da caixa d’água do tio porque senão o marido iria matá-la. Então, assim, as pessoas 

chegam extremamente nervosas. Realmente abaladas psicologicamente. 

 

Pergunta 2 

É, aqui o que eu e a Fabiana estamos fazendo é da parte administrativa. Às vezes, a gente tem 

que fazer isso quando tem menos atendimento, quando tem menos pessoas, para que a gente 

possa deixar mais ou menos organizado, saber como é que está o andamento dos processos, 

ajudar ao Dr. Paulo, porque não tem ninguém, realmente, específico para isso. 

 

Pergunta 3 

Este espaço, por exemplo, eu acho que tem muita gente que chega aqui com determinados 

assuntos, e quer um espaço para ficar mais a vontade, e não tem. Às vezes, a gente atende ali 

quatro pessoas com assuntos diferentes e fica meio confuso. Fica um escutando o assunto do 

outro. E eu acho que o ideal seria, dependendo do assunto, uma sala reservada, porque, às 

vezes, a pessoa quer um pouco de privacidade para poder contar, para poder falar. 
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Pergunta 4 

Acho que sim. Também. Há casos que a gente acompanha aqui, que fica inviável procurar a 

parte de Psicologia, aqui mesmo na faculdade. 

 

Pergunta 5 

Eu acho que sim. Eu entendo que sim. Essa parte do curso de Psicologia, que nem sempre, 

dependendo do assunto, a gente fica sem saber como lidar com o determinado assunto, como 

falar com a pessoa, dependendo do assunto, quando a pessoa chega, e aí eu acho que é 

importante.  

 

Pergunta 6 

Eu acho que deveria ser durante todo o curso. Sei lá mais disciplinas. Porque essa parte 

psicológica é muito pouca que a gente vê.  

 

Pergunta 7 

No estágio que a gente está hoje, não. Não tem espaço para isso. 

 

Pergunta 8 

É que vai melhorar. Quando passar para o outro, para outra sala que já está pronta, que na 

verdade a gente ainda não conhece, pelo menos eu não conheço. A gente ouve só as histórias, 

mas é maior, o espaço é bem maior, e eu creio que vai melhorar bastante. Até pela quantidade 

de pessoas que vem aqui, eu acho que vai melhorar muito. 

 

Pergunta 9 

No momento, eu acho que é o espaço mesmo. Não sei, assim, a parte da diretoria. Não sei 

como seria essa integração dos outros estudantes para cá, porque, assim, nunca teve pessoas 

de fora aqui, fazendo estágio aqui.  
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

DO CURSO DE DIREITO 

 

DOCENTE 

 

Pergunta 1 

Isso é, no meu entender, o ideal. Nós, até bem pouco tempo..., os pobres eles não 

demandavam. A partir da criação dos Juizados Especiais cíveis e criminais, os pobres tiveram 

acesso à Justiça a ponto do Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, e eu estava presente com 

o Desembargador José Maria de Melo, que era o presidente do Tribunal de Justiça, ele disse 

para todos os presidentes dos tribunais de justiça “que fazia repousar o prestígio da Justiça 

brasileira nos Juizados Especiais”. Ora, nós estamos dizendo, com isso, é que o pobre, que 

antes não tinha vez, não tinha acesso à Justiça, passou a ter e, às vezes, a demanda foi de tal 

magnitude, sobretudo nesses últimos dezesseis anos, no governo do presidente Fernando 

Henrique, e mais ainda no governo do presidente Lula, houve uma diminuição daqueles que 

estavam abaixo da linha de pobreza, e que chegaram inclusive aqui no governo Lula, que 

variou, segundo a impressa, de trinta a quarenta milhões. Mas essas pessoas têm um direito 

pequeno, mas o direito pequeno do pobre é tão valioso, é tão digno quanto o direito do rico, 

de modo então, que, muitas vezes, para acabar com esse excesso de demanda, aí é que se faz 

indispensável uma... já está acontecendo em Fortaleza, quer no Ministério Público, quer na 

Defensoria Pública, como eu já sugeri ao Desembargador José Arísio Lopes da Costa, no 

sentido de fazer uma verdadeira imitação de Cristo, no sentido de imitar o que é bom. Então, 

antes, para acabar com esse excesso de demanda, muitas coisas poderiam ser resolvidas 

através da mediação, onde se tem a presença de um psicólogo, ou até mesmo de um sociólogo 

para mostrar a situação daqueles bairros mais carentes e evitar esse excesso de demanda e 

faríamos que a Justiça fosse mais efetiva, mais célere. Dizia Rui Barbosa que “uma justiça 

tardia, é uma injustiça qualificada e manifesta”, então esse é o meu ponto de vista. Essa sua 

indagação ela vem muito a protesto, no sentido de prestigiar outras carreiras sociais, haja vista 

que o bacharel em Direito é Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, exatamente como prevê 

a Psicologia, a Sociologia, a História, enfim a própria Economia, as Ciências Atuariais, para 

mostrar a situação por que estão passando, para se evitar, no momento em que o governo leva 

a saúde, leva o saneamento, leva a educação, concede empregos para os pais dessas crianças, 

obviamente as demandas diminuem.  

 



111 

Pergunta 2 

Naquilo que eu falei sobre o psicólogo, falei nas Ciências Contábeis, falei nas Ciências 

Atuariais, a Administração é absolutamente consentânea com isso, até mesmo porque um dos 

maiores litigantes, e que evitam exatamente que você possa, por exemplo... Uma coisa que eu 

gostaria de dizer, que o nosso conterrâneo, saiba disso, ora todo mundo já sabe que o Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e todos os tribunais da Justiça Comum, sejam 

federais, sejam estaduais, tem admitido que o pobre que está precisando se operar, está 

precisando de um remédio, ele entra perante a entidade municipal, a entidade estatal ou a 

União e então os nossos procuradores vivem dizendo, há, porque não é ... e aí ficam com uma 

enxurrada de ações, quando, a bem de toda verdade, nós já sabemos que ... esse é o ponto de 

vista, eles sabem. Nós estamos querendo, daqui para frente, aplicarmos uma multa, como 

sugeriu o Desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes pela falta... do desrespeito, do 

desamor para com o pobre. O Governador certamente não sabe disso. Então, posteriormente, 

o governo do Estado, o governo do Município e o governo da União, poderiam celebrar, a 

exemplo do que acontece na educação, e também em parte na saúde, para compensar, quando 

se tem menos, digamos o tesouro do Estado é consideravelmente menor, da mesma forma que 

o do município é consideravelmente menor do que o da União. De maneira que era isso que se 

precisava fazer, daí também a importância disso que você quer fazer, até mesmo do pedagogo, 

para mostrar a necessidade, porque não adianta entrar, isso vai demorar tanto. E como é que 

diminuiria, diminuindo-se as pletoras de processos sem razão de ser por parte dos entes 

estatais, do Município, do Estado e da União. Então, faríamos que a justiça fosse mais célere, 

bem mais rápida, e depois acabar com a recorribilidade assustadora. Como já disse o Ministro 

César Peluso, a regra é essa: entrou, o juiz julgou e vai para o tribunal, 

excepcionalissimamente é que se chegaria a Suprema Corte. É com isso que se vai prestigiar 

as justiças dos estados. Agora, se por ventura, um juiz tiver sido corrupto, então que se vá ao 

Conselho Nacional de Justiça ou conselho do Ministério Público, se for o Ministério Público, 

à Ordem dos Advogados do Brasil para processar e expurgar pessoas dessa natureza das suas 

respectivas instituições. 

 

Pergunta 3 

Exatamente por isso, porque o profissional do Direito, embora o nosso bacharelado seja em 

Ciências Jurídicas e Sociais, mas eu não posso dizer que eu entendo tanto de Sociologia, 

quanto o próprio sociólogo, tanto de Psicologia quanto aquele que tem a formação em 

Psicologia, ou em Ciências Contábeis, ou em Ciências Administrativas, ou em Ciências 
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Atuariais. Então, cada qual em cada seu cada qual, então cada qual em sua especialidade. Se 

nós pudermos reunir o útil ao agradável, o útil é o direito de você ter acesso à Justiça e por 

outro lado ele estar devidamente preparado, mostrando inclusive porque que há necessidade 

de que essa decisão seja é... recebida e com a maior rapidez possível deferida. É exatamente aí 

que pode entrar, mostrar ao sociólogo e perguntar porque que essa demanda está sendo cada 

vez mais crescente. É porque não levam os ambulatórios, não levam os hospitais para as 

pequenas cidades, e quando levam não há fiscalização da corregedoria pública, porque, haja 

vista do que aconteceu, foi dito hoje no Bom dia Brasil na cidade de Botucatu e por todo 

Brasil, médicos que tem de duas ou três vezes e não vão trabalhar ganhando sete, oito mil 

reais, e não só médicos não, são defensores públicos, as vezes juizes, às vezes membros do 

Ministério Público, que dão expediente de duas horas na sua repartição de origem, e ficam 

lecionando duas, três, quatro disciplinas, como já foi dito no CNJ, até em outros estados da 

federação. 

 

Pergunta 4 

A bem da verdade, eu inclusive estive conversando com alguns colegas da Faculdade de 

Direito, eu acho que isso é importante. Agora, antigamente o escritório modelo Prof. 

Alcântara Nogueira tinha quase perdido a sua razão de ser porque os grande estágios, como eu 

havia dito a você no início da nossa conversa que não estava sendo gravada, era buscado na 

Defensoria Pública, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, nas 

procuradorias municipais, nas procuradorias da fazenda, etc e tal. Muito bem, com a exigência 

dessa disciplina, mas felizmente depois eu soube que eles não estão acabando, eles querem 

que eles sejam orientados pelos professores e isso é muito bom, de modo então que está se 

unindo o útil ao agradável, que a princípio eu pensei que eles iam acabar. Então, juntos, 

vamos pegar aqui, os órgãos estatais proeminentes: Ministério Público Federal, Ministério 

Público Estadual, Defensoria e procuradorias. Eles já tem, digamos assim, estagiários de 

História, de Sociologia, de Psicologia e de outras carreiras do âmbito social de Administração, 

de Ciência Contábeis. Então, na medida em que um processo pudesse receber um parecer ou 

uma opinião de um homem dessa área, isso haveria a integração que você está almejando e ao 

mesmo tempo contribuiria sobremaneira para cada vez mais diminuir as demandas, porque o 

ideal é que você não precise demandar. Se eu tenho um direito a saúde, porque que essa saúde 

não está sendo dada mim e a minha família? Se eu tenho um direito à educação, porque que 

essa educação não está sendo dada a mim e aos meus filhos? Se eu tenho um direito a lazer, 

porque que esse direito não está sendo dado a mim, porque os homens precisam também de 
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lazer, uma forma de incentivar para evitar obesidade, que tem causado grandes males. 

Inclusive, na minha família, a minha mulher foi operada, o meu filho também. E então, causa 

graves vícios e problemas, porque na merenda escolar, poderia se começa a dizer que não é só 

a farinha e o feijão, isso é importante, mas são as verduras, as comidas fora dos fast foods, que 

você come rapidamente, que só fazem é engordar, gorduras excessivas, que vão causar 

doenças seriíssimas, neste superlativo absoluto, é para a população fazer com que nação gaste 

dinheiro desnecessário que poderia ser evitado através de uma boa dieta alimentar. 

 

Pergunta 6 

Você sabe que a Faculdade de Direito é a mais antiga das nossas unidades universitárias. 

Então, ela fica praticamente numa praça. Está circunscrita, se não for aquela outra parte que já 

foi inaugurada, a um certo tempo no governo do Juscelino Kubistcheck, era muito pequeno, 

mas nós podemos ter lucros comprado algumas casas que ficam ali por perto, ou o governo 

desapropriar e deslocada aquele setor que vai congregar as chamadas Ciências Sociais. E isso 

eu acho significativo, mas isso também pode ser deslocado para os próprios centros dos 

respectivos estágios das procuradorias municipais, de tal forma que se evitava essa demanda 

excessiva. Agora, é indispensável também que os governos estaduais, municipais e o governo 

federal deixem de ingressar com aquelas ações em que já é público e notório que eles não vão 

ter ganho de causa e deixem de cobrar, a gente vê por aí, dez, vinte, trinta, quarenta reais que 

se gasta muito mais se entrar com a cobrança do que se dispensar. Então, o que se precisa é 

educação, esses são os verdadeiros motivos, não é escolaridade não, e também a educação de 

compreensão, de saber que aquilo é inadequado, que aquilo só vai tornar a justiça mais 

morosa ainda. Agora vai depender da condição física de cada unidade universitária. 

 

Pergunta 7 

Eu estou dizendo de um modo geral, que a Sociologia, poderia estar até mais afim, que a 

própria Psicologia, a não ser que para fazer uma análise, que seria, por exemplo, em cada 

processo, o que seria conveniente. Porque que lá no Pirambu, no Bairro N.S. das Graças está 

havendo uma grande demanda, aí o psicólogo iria e fazia uma análise e levaria isso e o 

sociólogo também, e o economista, e levavam isso para a universidade e a universidade 

encaminharia este estudo para os governos do Município e do Estado, afim de que, e também 

para a União, como é que se poderia evitar essas demandas? Por que que não concede esse 

direito independente de ingresso, poderia ser administrativamente. Até porque, você talvez 

não possa se lembrar, mas existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que foi inclusive 
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colocada na Lei 8112, que a Administração Pública tem o poder de rever, a qualquer tempo, 

os direitos que ela por ventura reconhecer, e se o cara ver que aquilo está prejudicando a 

formação daquela família porque que o governo, tendo esse poder, não faz essa revisão e dá 

aquilo que ele tem direito, pelo menos a partir de agora, e não no passado, não sei se eu estou 

me fazendo entender. 

 

Pergunta 9 

Eu não sei qual foi o grande cientista social que disse que a Estatística não valia nada. E a 

Estatística tem muita afinidade com a pesquisa, porque é através da pesquisa que você fez o 

dado estatístico. A verdade quando se quer dizer isso, se você possui um milhão de reais e eu 

não possuo nada, então vamos admitir que seja seiscentos mil reais, trezentos e trezentos, 

então eu teria duzentos mil, quando na verdade eu não tenho nada e vocês é que são ricos. 

Então, muito bem, mas o importante é que a pesquisa é substancial no mundo social até para 

rimar, porque na medida em que você fizer uma excelente pesquisa e levantar razões pelas 

quais um bairro tem um índice maior de desemprego, se tem um índice maior de mortalidade 

infantil. A propósito, eu vi algumas críticas porque o Dr. Cid Ferreira Gomes, como prefeito 

de Sobral, ele homenageou os médicos cubanos, que fez com que diminuísse sensivelmente o 

número da mortalidade infantil. Então ele deu uma praça, a Praça de Cuba, homenageando os 

médicos cubanos que têm salvado muitas vidas na América Latina. Eles ganham pouco, mas 

estão servindo à humanidade, até que uma instituição americana, que eu fui presidente em 

Sobral, que era na Câmara Júnior Internacional, cujo o lema principal “servir à humanidade é 

a maior obra de uma vida ou é a melhor forma de uma vida”. Muito bem, é isso, é nesse 

sentido que todos nós, como irmãos, sobretudo aqueles que independente de serem cristãos e 

qualquer religião, ou até mesmo os ateus. Como eu vi um sujeito dizer é um desrespeito você 

usar a imagem de Cristo, que foi um homem honesto, eu sou ateu, mas para fazer uma peça, 

sugerir a traição de um marido e uma mulher. Muito bem isso foi feito lá no Rio de Janeiro, 

isso é o cúmulo, isso é um absurdo, você usar a propaganda até nesse sentido malévolo de 

levar a traição. O ideal é você dizer, se você não está mais, dizia Sigmundo Freud, a felicidade 

do casal é 90%, eu não vou dizer tanto, 80% da felicidade do casal é juntos na cama. Muito 

bem, se você não se der bem sexualmente com a sua mulher, provavelmente a sua vida vai ser 

um inferno. Muito bem, então o que eu estou querendo dizer, é nesse sentido, é que a 

Estatística é importante, a Psicologia é importante, mas não precisaria, quando houver a 

necessidade, era chamar, ele estar ali, só se chamaria o psicólogo ou o cientista social, eles 

podem estar numa mesma comunidade. Se houver a necessidade se chama, ou ele estar 
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presente para uma opinião. Por exemplo, na mediação, antes do juiz deveria haver uma 

preparação através de um psicólogo, do sociólogo e levar, vamos tentar celebrar aqui um 

acordo e vamos terminar, para que essas demandas não mais existam, porque o governo pode 

fazer um... como se faz na Justiça do Trabalho, um acordo real para ser paulatinamente 

realizado. Então, eu acho que é nesse sentido. Às vezes, com o bom senso, às vezes, com 

amor, às vezes, com a compreensão a gente resolveria muita coisa. Às vezes, eu ouço críticas 

exacerbadas que a Prefeita de Fortaleza, isso é muito interessante, o rico vai para Miame, vai 

ao reveillon nos Estados Unidos, na França, eles fazem aqui um grupo para ir para Nova York 

e o pobre do desgraçado aqui, que é o operário, que não tem nada, no momento em que a 

Prefeita resolveu imitar a Bahia, o Rio de Janeiro, e dar aquilo que os Romanos já faziam, pão 

e circo, então começou a criticar, mas o pobre também tem o direito de festejar a passagem do 

ano. Agora, o que é preciso é que essa juventude esteja agora em Brasília. Eu disse até no 

Facebook, eu que homenagear os cidadãos do sexo masculino e feminino, das crianças e do 

povo em geral, no sentido de exigir que a coisa pública seja respeitada e não seja roubada. 

Nós estamos vendo aqui roubo. Nós vimos agora recentemente, eu quero dizer a pouco, que 

pode ser a minha filha, ou seja lá quem for, que recebeu propina e o próprio Congresso 

Nacional perdoou, isso é uma vergonha, como diz aquele repórter da Band, não me recordo o 

nome dele. É preciso, como dizia o historiador, e vou terminar, João Capistrano de Abreu, que 

a Constituição do Brasil precisaria ter um único artigo: todo brasileiro deveria ter vergonha. É 

isso que está faltando nesse País: vergonha. E sobretudo a vergonha dos políticos.  
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Pergunta 1 

Olha, na minha visão esse integração entre os profissionais da área de Psicologia e o Direito 

são válidas, porque hoje, no nosso País, nós estamos difundindo essa cultura da conciliação 

entre as pessoas, vamos dizer assim, na sociedade, a cultura da conciliação nos litígios, 

melhor dizendo durante os processos judiciais, tendo em vista as condições do Poder 

Judiciário brasileiro. Então, adotou-se esse critério de se conciliar, difundir essa idéia para 

conciliar. E em muitos litígios que são verificados no Poder Judiciário, nos processos 

judiciais, a maioria desses conflitos são passíveis de conciliação, da resolução por vias 

conciliatórias e, através disso, poderia haver mecanismos que, antes de determinados conflitos 

passarem pelo Poder Judiciário, poderiam passar por uma comissão de conciliadores, de 

mediadores, e nessa comissão, ela ser composta, e esse é o nosso entendimento, não só por 

profissionais da área jurídica, mas de outros profissionais que pudessem também contribuir no 

sentido de que naquele conflito, naquele litígio, que ora se instale e nas relações sociais, 

principalmente naquelas que envolvam questões familiares, a intervenção a participação de 

profissionais, inclusive de psicólogos, de assistente sociais. Isso tem um caráter 

eminentemente positivo. Esses profissionais, usando dos seus conhecimentos, da sua técnica, 

poderiam somar-se aos demais profissionais, advogados, estudantes de Direito, no sentido de 

tentar resolver, solucionar aquele conflito existente ou preliminarmente detectado, para que 

aquilo, ao chegar ao judiciário, já tenha uma definição. Nas grandes demandas que envolvem 

família, que é o caso que nós atuamos, nós verificamos muito a necessidade, verificamos 

muito a carência desses profissionais, no sentido dele contribuir para que a gente possa ali, ter 

um resultado satisfatório e, naquele resultado satisfatório, levar ao conhecimento do 

Judiciário, e o Judiciário fazer justiça. Na maioria das vezes, o juiz de direito deve se socorrer 

da orientação de outros profissionais. Para julgar uma ação ele pode pedir a colaboração de 

outros profissionais. Se realmente nós tivéssemos mecanismos, alguns dispositivos legais, 

para que a gente realmente pudesse saber empregar esses profissionais, o juiz poderia ali 

prolatar uma decisão, mais justa. Muitas vezes, o Juiz, pelo seu esforço em querem fazer 

justiça, querer aplicar a Lei usando-se dos princípios, das normas legais, ao aplicar a Lei em 

determinados processos, muitas vezes, aquela decisão dele ali, não produz um efeito, vamos 

dizer assim, o efeito desejado na prática. Por mais que ele queira fazer justiça. Por mais que 

ele esteja imbuído no propósito de sempre querem estabelecer a paz social, trazer ali a força 

estatal, para dizer que o Estado está presente nas relações sociais, nos conflitos, nos litígios e 
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dar uma solução pacífica, muitas vezes, mesmo com o esforço dos nossos juizes, pode ocorre 

que em determinadas decisões, aquela decisão não surta o efeito desejado, o efeito positivo, 

que possa tanto trazer o efeito positivo para a parte que foi vencida nos autos, e a parte 

vencedora, aquela parte beneficiada com a decisão judicial. Então, o que eu vejo é que há essa 

necessidade muito grande. Seria muito bom, mesmo porque, como eu repito, no nosso País 

nós defendemos essa divulgação da cultura da conciliação, da mediação e hoje o Direito, o 

Judiciário, já dispõe de outros mecanismos da prestação jurisdicional. Evidentemente que há 

casos em que se pode tirar do Estado essa exclusividade da atividade jurisdicional, mas tem 

determinadas demandas que as partes podem optar, dizer não, nós queremos que, em caso de 

dúvida, que se estabeleça um tribunal de natureza privada, que são os tribunais arbitrais. 

Então, aos poucos, nós estamos num Brasil tentando, assim, desafogar, tirar esse ônus tão 

pesado, tão carregado que é o Poder Judiciário brasileiro de decidir as demandas judiciais. 

Então, nós estamos oportunizado à sociedade de dar às partes o poder de eleger uma 

jurisdição de natureza privada, que são os tribunais arbitrais, e além do mais temos as 

mediações, às conciliações, e tudo isso são mecanismos para desafogar o Judiciário. Agora, 

respondendo a sua indagação, novamente enfatizando, para que tudo isso aconteça de forma 

realmente satisfatória e positiva, de modo que aquilo ali possa ter um repercussão no âmbito 

da sociedade, que aquelas decisões possam ter um efeito altamente desejado é realmente a 

presença de outros profissionais. È muito interessante, meu caro colega, para resolução desses 

conflitos. Eu acho isso aí. A participação seria altamente positiva, porque quando nós lidamos 

com direitos, com sentimentos, principalmente em ações voltadas para o âmbito familiar, 

relações familiares, que envolve crianças, que envolvem o idoso, direitos indisponíveis, 

direitos fundamentais respaldados na Constituição Federal, que o magistrado ali precisa ter 

uma serenidade, ele precisa de ter ali uma imparcialidade, e além do mais, ele precisa estar 

municiado de conhecimentos que fogem a sua área. Conhecimento que, por mais que ele seja 

intelectual, por mais que ele seja preparado, mas ele tem que buscar uma ajuda, um auxílio, 

uma participação de outros profissionais, para poder realmente auxiliá-lo naquela decisão, de 

modo que ele possa com uma maior convicção, algo que possa servir para o resto da vida. 

Então, essa participação, interdisciplinar, multidisciplinar, desses profissionais, que já vem 

sendo adotado até pela doutrina brasileira, a nossa legislação também já vem inovando, 

quando requer a participação desses profissionais. Em algumas normas especiais isso aí já fica 

patentiado, que o juiz poderá ouvir profissional tal, profissional b, para que ele possa, assim, 

se convencer de que aquela decisão que ele está prestes a determinar, ou aquela decisão a 

prolatar, ele vai fazer realmente com muita propriedade, sem realmente cometer injustiça, pois 
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a coisa pior do mundo é julgar, julgar é muito difícil e se você vai julgar alguém, por uma 

conduta, por uma ato praticado, você vai julgar em detrimento das relações do comportamento 

social, dentre determinadas pessoas, as relações sociais, vai aplicar a Lei, vai aplicar o Direito. 

O Estado está aqui presente e vai ser assim, é muito difícil. O juiz tem que está efetivamente 

preparado para estas situações. Então, a minha opinião é que, eu acho que deveria ter, eu acho 

que deveria também, em determinadas ações quando a Lei, quando a legislação brasileira, fala 

em direitos disponíveis e direitos indisponíveis. Determinadas ações que são passíveis de 

acordo, de conciliação, no âmbito judicial, eu acho que, se existe essa possibilidade de 

dissipar esses acordos judicialmente, eu acho que se deveria criar uma Lei no nosso País para 

se estabelecer, como acontece nos Juizados Especiais, existe os conciliadores. Aquelas 

pessoas que, antes do processo iniciar com o juiz togado, ele passa pelo crivo de um 

conciliador que é um Bacharel em Direito. Isso no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais. Vamos nos referir mais no âmbito cível, porque no âmbito penal existe o 

Ministério Público que faz a transação penal e o Ministério Público funciona, mais ou menos, 

como um conciliador. Quando ele faz a proposta da transação ele tem a sua atuação social ali, 

porque o Estado não tem interesse só no aspecto punitivo, repreensivo da coisa. Quando uma 

pessoa pratica um ato que contraria a norma jurídica, existe o Estado que tem o direito de 

punir. O Direito Penal tem essa característica de punir, sancionador e intimidador. Quando o 

promotor de Justiça pratica a transação penal, tem o caráter intimidativo da coisa, porque o 

cidadão vai fazer... “olha, eu vou trocar aqui uma pena X, por uma cesta de alimento”, uma 

transação penal, isso existe ali. Então ficou ali em mente das partes a intimidação, a presença 

do Estado em querer desestimular as pessoas a praticar determinado ato que pode trazer 

prejuízo para a sociedade. Agora vamos voltar, na área cível, que é o que a gente interessa. 

Nos Juizados Especiais já se tem essa função, já por lei criada que é o conciliador. O 

conciliador tem um papel importantíssimo e, muitas vezes, isso eu falo, o conciliador 

determinado por Lei e quando o processo está instaurado. Você tem que ver o seguinte, são 

situações diferentes. Quando o processo está instaurado, quando o processo já está tramitando 

no âmbito do Poder Judiciário e quando não está tramitando no Poder Judiciário. Então, nos 

Juizados Especiais a função do conciliador, ele só pode atuar quando o processo já existe. Se 

ela foi ingressada, a ação civil foi ingressada, aí, aquela audiência inaugural não vai ser com o 

juiz de direito, ela vai ser com o conciliador. Então, aquele conciliador ele vai funcionar, na 

realizada, ele vai funcionar como um mediador porque existem duas coisas diferentes. O 

mediador é uma terceira pessoa que vai ali orientar as partes, vai tentar mostrar as vantagens 

de se resolver de forma amigável aquela determinada ação, orientá-las dos seus direitos para 
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ambos, sendo imparcial. O conciliador não, ele é um expectador, ele vai ouvir as partes, quem 

vai transigir são as partes, isso é o conciliador. O mediador a função dele é mais importante, 

ele é uma terceira pessoa. Então, isso, nos Juizados Especais, funciona muito bem porque isto 

está lá positivado na Lei essa função. No entanto, não se verifica a participação desses 

profissionais, de outros profissionais, não se verifica. Daí ser muito importante que se criasse 

através de Lei essa mesma sistemática de se ingressar com ações judiciais, ou quando o 

processo judicial estiver devidamente protocolado, distribuído para a Vara. Cada Vara deveria 

ter um conciliador, principalmente nessas ações que envolvam família, que são muito 

delicadas, e esse conciliador ele ser ali auxiliado por profissionais de outras áreas: assistentes 

sociais, psicólogos ... Nas audiências de conciliação isso deveria está previamente 

estabelecido na Lei. Deveriam ser requisitados esses profissionais para compor ali, não só a 

participação do advogado ou o conciliador, que deve ser obrigatoriamente um Bacharel, mas 

poderia ser criada uma comissão, e aí essa comissão dar uma ajuda muito importante, porque 

há a necessidade desses profissionais. Eu acho que seria extraordinário, seria positivo, iria 

trazer resultados satisfatórios nas ações da justiça. Agora é preciso que, nesse seu trabalho 

você pudesse destacar essa necessidade de se criar essa conciliação do que já vem sendo feito 

nos Juizados Especiais. Agora, de ampliá-la não só no sentido de não ser um só conciliador, 

mas uma comissão de dois, três profissionais. Daria para agente ter um resultado muito bom, 

para quando a gente chegar na presença do juiz, ele apenas homologar, referendar aquilo que 

foi pactuado entre as partes em fase anterior. Então, seria muito positivo, essa é a minha 

opinião, respondendo a sua indagação. 

 

Pergunta 2 

Sem dúvida nenhuma. Seria muito importante e eu acho que isso já era para está acontecendo. 

O estudante de Direito hoje no Brasil, ele é preparado para o litígio, para litigiosidade da 

coisa, é preparado para o conflito. Não existe no Brasil, hoje, um sistema que... agora que 

estão querendo inovar, estão inovando, por isso eu lhe parabenizo por esse trabalho porque 

talvez seja o primeiro do nosso País que tenta despertar as autoridades e a sociedade para essa 

questão, desses profissionais de outras áreas serem chamados a compor, a comissão para 

auxiliar o Judiciário, ao Direito, porque tudo existe uma ligação, todos estão interligados, 

assim, indiretamente. Mas eu acho o seguinte, a participação destes profissionais ainda na fase 

estudantil seria de bom alvitre, no seguinte aspecto, ele já ia se familiarizando com aquela 

situação. Durante a fase estudantil, acadêmica, aqueles estudantes de Direito ou de outras 

áreas, existindo essa possibilidade, eles já iriam se familiarizando, já iriam trocando 
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informações nas suas respectivas áreas, trocando idéias, sugestões e essas sugestões é que 

poderiam redundar em projetos, em melhorias para o futuro, para que se pudesse colocar em 

prática alguma experiência daquela nova relação, daquela nova situação pré-existente. Então, 

eu acho que seria muito bom essa participação. O aluno já iria se familiarizar. No período 

acadêmico ele já iria vislumbrar a necessidade da participação de profissionais de outras áreas 

para o exercício da sua profissão e eu acho que isso seria muito importante ser realizado no 

próprio estágio. O estágio já deveria ter sido realizado dessa maneira. Existe em determinados 

núcleos de prática, que isso já é figura marcante. Nós já temos a participação desses 

profissionais nos núcleos de prática. Isso já vem ocorrendo. Em determinada instituição eu fui 

a uma audiência e lá, a pessoa o qual eu representava, iria, antes de participar da audiência de 

conciliação com um advogado-orientador e estudantes estagiários, a pessoa foi submetida a 

uma entrevista com um psicólogo, e depois passou para um assistente social e aí a pessoa 

conversou e foi muito oportuno. Quer dizer, isso já vem sendo feito em alguns núcleos de 

prática jurídica em nosso País e eu acho que a presença deveria acontecer em todas, porque 

futuramente, quando este profissional estiver exercendo uma função árdua, uma função nobre 

estatal, ele não vai mais sentir dificuldade, ele não vai ter ali ao seu lado, um profissional, 

uma pessoa estranha, porque ele já trabalhou, ele já teve a oportunidade de conviver com 

aqueles profissionais em determinados conflitos. Ele já vivenciou. Ele já presenciou. Então, aí 

no seu futuro na sua profissão ele não teria nenhuma dificuldade, pelo contrário, ele se sentiria 

mais confortável para dar os encaminhamentos, as soluções devidas. Então, eu acho que é 

muito importante. Agora, o que eu mais vejo é que essa participação desses profissionais no 

âmbito da justiça comum estadual e da justiça comum federal, porque nós temos isso nos 

Juizados especiais, mas só que isso é realizado de forma muito tímida e somente, 

exclusivamente por um profissional. Às vezes, o profissional tem um preparo, um notório 

saber jurídico, mas, muitas vezes, ele não conhece os princípios gerais, aquelas coisas 

elementares de outras áreas, que aquilo podem ser componentes imprescindíveis a decisões, 

essas deliberações. Então, eu acho que isso deveria ter na Lei. A nossa Justiça Estadual criou 

uma central de métodos conceituais, mas isso foi criado por um provimento do Tribunal, por 

um ato administrativo interno do tribunal, e essa comissão de métodos que foi instalada em 

primeiro grau aqui, existe somente na Comarca de Fortaleza e é uma comissão que nem todos 

os processos instaurados passam por essa comissão, que era chamada de central de 

conciliação, que são compostas por pessoas aposentadas, juizes aposentados, 

desembargadores aposentados. Não é uma comissão, é uma central, porque lá existe um juiz e 

seus funcionários assessores, e essa comissão de métodos consensuais que passou a exercer a 



121 

função da antiga central de conciliação e o faz com muita propriedade. No entanto, foi uma 

decisão administrativa do tribunal e não tem os componentes, as pessoas com as suas 

especialidades necessárias para desenvolver esse tipo de trabalho, apesar de que flui 

positivamente, porque se consegue solucionar muitos casos e isso, quando passa por essa 

central, para o Estado é uma economia muito grande em todos os aspectos. Economiza em 

tudo, economiza em pessoal, menos juizes, tempo, desperdício de energia, instalações, 

espaço. Aquela estrutura montada pelo Poder Judiciário poderia também ser resolvida, papel e 

por aí vai. Muita coisa poderia ser economizada. Se nós tivéssemos, assim, preliminarmente, 

um trabalho para esse tipo de atividade, para esse tipo de trabalho, para que, se o processo não 

puder se desencadear através da instrução e julgamento, se alastrando, o processo se 

estendendo por um período um tanto quanto significativo, isso é muito prejuízo para o Estado, 

porque o Estado precisa contratar mais pessoas, mais juizes, mais funcionários. O gasto 

aumenta. O orçamento aumento para o poder jurisdicional. E se houvesse essa central de 

conciliação, se houvesse um investimento maciço nesse tipo de serviço, poderia-se evitar que 

muitas ações chegassem ao juiz. Muitos conflitos, muitos litígios, muitas audiências 

conciliatórias teriam seu êxito desejado e isso, quando se faz uma conciliação, quando se tem 

um resultado dessa maneira, para o Estado é um valor inestimável, e uma despesa a menos. 

Então, esse tipo de atividade já deveria ser realizada dentro do próprio estágio. Poderia 

compor o estágio, essa participação, essa integração destes profissionais. Seria muito bom 

para que eles pudessem trocar idéias, soluções, conhecimentos dessas áreas. Muitas vezes, um 

juiz, um advogado, não tem a noção do que é a Psicologia. Aquele profissional vai trocar as 

idéias e aquilo vai despertar a atenção do outro profissional e por aí vai. Então, seria muito 

bom a participação desses profissionais. 

 

Pergunta 3 

É... eu já..., em relação ao estudante de administração eu já vejo com restrição, porque a 

atividade ela não tem assim, na minha opinião, ela não tem muita ligação, não há uma 

carência da participação desses profissionais. Até porque o administrador, com todo respeito 

ao ilustres administradores, a profissão, aos estudantes, eles são mais preparados para área 

empresarial, administração das empresas. Agora, eu vou fazer até uma ressalva, em relação à 

área do Direito que envolva as questões de falência, recuperação de empresa que hoje a Lei 

denomina, essas varas que tratam, lidam com o Direito empresarial, que lidam com 

recuperação de empresas, a antiga concordata, a antiga falência, que hoje é recuperação de 

empresa, que a lei tenta ao máximo, antes de decretar a falência, recuperar a empresa. Eu não 
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sei se na atuação aí, eu não tenho conhecimento porque eu nunca trabalhei nessa área. A 

importância, um especialista, um advogado, um juiz que trabalha na área poderia vislumbrar 

sobre a necessidade ou o conhecimento do administrador, neste tipo de prestação 

jurisdicional, sobre a necessidade do administrador, se haveria essa necessidade do 

administrador, ou profissionais da área das ciências administrativas, que a gente pode 

entender também os economistas, os contadores, essas áreas mais ligadas às ciências 

administrativas. Então, de repente, poderia até se encaixar a necessidade desses profissionais. 

Agora, quem poderia falar isso com cátedra seria um profissional que lida diariamente com o 

Direito Empresarial, porque aí envolve pessoa jurídica e aí eu não sei a importância, não sei 

aqui avaliar, sob a minha ótica, da importância do administrador ou até mesmo do estudante, 

acadêmico de administração, na sua participação nos núcleos de prática jurídica. Eu vejo que 

o termômetro dos abalos sociais, dos litígios e dos conflitos sociais, eles estão concentrados 

mesmo no Direito de Família. O Direito de Família hoje, se você tiver a oportunidade de fazer 

um levantamento das ações que tramitam na Justiça, na sua grande maioria são causas que 

lidam com o Direito de Família e Direitos Sucessórios. Então, essas duas áreas do Direito é 

que a gente verifica diariamente a preocupação da sociedade e a cada dia mais conflitos no 

âmbito familiar aumentam e de forma muito preocupante, isso porque pode tomar rumos 

reprovativos que são as condutas referentes à prática de ilícitos, como é o caso, vamos citar, 

da lei Maria da Penha, de violência doméstica. Essa Lei foi criada, ela foi instituída 

justamente para poder controlar, para poder diminuir a onda crescente da violência familiar e 

isso estava tomando um rumo tão sem controle que o poder público, preocupado com essa 

situação, ele teve que editar essa lei para poder dar um basta, um freio na violência doméstica, 

que estava, assim, muito grande, muito grave. E a Lei, por mais que seja dura, rigorosa, não 

produziu, eu li sobre isso, o efeito desejado que era intimidar as pessoas a não praticarem atos 

criminosos, não praticar atos ilícitos. Além de ter o caráter sancionador, intimidativo e 

punitivo, mas necessariamente, inicialmente o caráter intimidativo, de desestimular, é 

precípuo. E a Lei, mesmo sendo usada com muito rigor pela Justiça, pelos magistrados, não 

conseguiu acabar com a violência doméstica. Agora, quando eu falo sobre violência 

doméstica você pode me indagar “e porque que violência doméstica?” E eu explico: porque 

está diretamente associada com o Direito de Família, e o Direito de Família é o termômetros 

dos conflitos que afligem a sociedade. Então, todo mundo hoje, se você chegar na casa de 

uma pessoa, todo mundo tem um problema familiar, todo mundo tem um problema que 

envolva família, criança ou essa questão de relacionamento. Então, é o termômetro hoje, é um 

problema muito grande. As varas de família das comarcas, dos fóruns realmente estão 
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abarrotadas de ações, de processos que tem como causa de pedir esse tipo de ações que 

envolvem Direito de Família. É muito preocupante isso. Se nós tivéssemos uma legislação 

que adotasse critérios para a gente solucionar, ou dar um encaminhamento, ou amenizar, ou 

reduzir esses problemas ainda na fase inaugural, seria muito bom para que o Judiciário não 

perdesse muito tempo. Voltando aqui a sua pergunta sobre o Direito Empresarial, eu vejo que, 

como profissional do Direito, não tenho conhecimento para dizer como isso ocorre na Vara 

em tratam essas ações de empresa. Pode ser que aquele profissional, aquele magistrado, ele 

vislumbre a necessidade, ele ache oportuna a participação desses profissionais, mas como o 

Direito de Família é o termômetro dos problemas sociais, no meu modo de ver, pelo que nós 

desenvolvemos, realmente, o estudante de administração, eu não vejo algo que possa trazer de 

positivo, inicialmente. Eventualmente, se fosse num determinado seguimento que tratasse de 

pessoa jurídica, essas questões referentes à recuperação de empresa, aí sim a gente poderia 

verificar a utilização desses profissionais. Outra coisa que eu gostaria de responder é que 

esses profissionais, a sua atuação mesmo, trata de Direito Privado. Direito de empresa é um 

Direito Privado. Então, é um Direito que só interessa às partes, diferentemente do Direito de 

Família que tem um interesse público, que é tutelado por Lei, que tem coisas que envolva 

menor, essas coisas que... alimentos, relacionamento, tudo isso deve ser visto com cautela. 

Porque nós não estamos lidando ali com pessoas jurídicas. O jurídico não fala, o jurídico não 

tem sentimento, a pessoa jurídica não sente dor, diferentemente do cidadão pessoa física. 

Então, é por isso que eu volto a dizer, as relações sociais, os litígios é que estão mais 

concentrados esses problemas de família é o que mais se denota em todo o Poder Judiciário. 

Então, é muito grande essas demandas: família, alimentos. Então, eu de início descarto a 

participação desses profissionais. 

 

Pergunta 4 

Eu acho que essa integração entre esses estudantes poderia ser viabilizada nos próprios 

núcleos da instituição. A Instituição, falando aqui a nível federal, por ela ter um compromisso 

social muito forte, a presença social dela tem que ser realmente exemplar e isso perante a 

sociedade. E a Instituição, isso é público e notório, ela tem as suas atividades de extensão, 

mesmo ela sendo uma Instituição que tem suas atividades-fim para o ensino superior, mas por 

ela ser uma universidade ela tem as suas atividades de extensão voltadas para a prestação de 

serviço à comunidade e nesse tipo de atividades que são colocadas a disposição da sociedade. 

Esses núcleos a que eu me refiro, núcleos de prática jurídica, núcleos de Psicologia, eu acho 

que a instituição deveria utilizar esses profissionais já nessas atividades de extensão. Seria 
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muito enriquecedor o emprego desses profissionais, desses estudantes, que ali eles já vão se 

familiarizando, como eu falei anteriormente. Antigamente, as instituições, notadamente a 

Universidade Federal ela tinha um projeto chamado de Projeto Rondom, que era composto 

por acadêmicos, estudantes universitários da instituição, em que, nos finais de semana, eles se 

dirigiam à comunidades do interior, cidades carentes. Em projeto maravilhoso, magnífico. 

Então, todos os finais de semana, dia de sábado, eu presenciei os estagiários, vários 

acadêmicos, eles prestando serviço às comunidades do interior do Estado. E ali estava o 

estudante de Medicina, o estudante de Odontologia, o de Direito eu não cheguei a ver. A 

atividade jurídica, não sei se você concorda comigo, essa nossa profissão de advogado ela 

teve um destaque maior depois do advento da Constituição de 1988, em diante, é que teve 

uma grande valorização do Curso de Direito. Foi de um tempo para cá que o Curso de Direito, 

a advocacia, os operadores do Direito, que teve uma valorização, um reconhecimento mais 

intenso depois da promulgação da Constituição de 1988. Antes, ninguém nem falava em 

advocacia. Nós experimentávamos a Ditadura Militar e isso restringia muito a liberdade das 

pessoas, até a atuação desses profissionais, mas com o advento da Constituição, essa 

profissão, se notabilizou, se destacou, se ampliou e hoje o Brasil é o País que mais tem o 

curso de Direito. Tem, infinitamente vezes, maior número de cursos de Direito que os Estados 

Unidos, que é um País que tem quase o dobro da nossa população. Então, a procura pelo 

Direito, pela advocacia, tomou rumos incontroláveis. É fenomenal. Então, isso, antigamente 

na época do Projeto Rondom eu não cheguei a verificar. O atendimento não existia. O 

atendimento jurídico como a gente vê diariamente, por exemplo, hoje o Ministério Público 

está inovado. Eu já presenciei várias vezes, inclusive neste final de semana tem no Tancredo 

Neves o Ministério Público vai aos bairros e lá eles vão prestar um serviço. Agora, o serviço 

prestado pelo Ministério Público é diferente do nosso, porque a atuação do Ministério Público 

é atribuído já na Lei, muito embora o Ministério Público possa atuar como um advogado 

quando não tem defensor público em ações, que pode até propor, porque tem legitimidade, 

mas ações do MP são mais concentradas em ações sociais, em corte de cabelo, em emissão de 

documentos, que eles só fazem uma acompanhamento, muito embora possam arregimentar as 

forças, convocar a população, conclamá-la no sentido de fazer aquela mobilização social que 

é muito importante. E isso aí o Projeto Rondom fazia com muita propriedade com os 

estudantes de Medicina, Odontologia, Agronomia, que passavam informações aos 

agricultores. Era um projeto extraordinário. Lamentavelmente, que não prosperou. Foi extinto, 

como outros projetos, como o Mobral. A própria Instituição participava com os estudantes de 

Psicologia do Mobral para erradicar o analfabetismo. Então, existiam esses projetos 
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interessantes que antes os estudantes desenvolviam, esses acadêmicos dessas áreas, 

Agronomia, na Enfermagem. Então, eu acho que a Universidade deveria dar ênfase nesse 

destaque, agora isso tem que ter verba, orçamento, investimento e políticas. Então, é muito 

importante essa participação ainda na fase estudantil e isso ser levado, em prática, para a 

comunidade. 

 

Pergunta 6 

Em relação a dotações orçamentárias é um pouco complicado falar, porque nós não temos 

números e conhecimento sobre a real necessidade, de quanto seria necessário, nós não temos 

como fazer uma avaliação segura. 

 

Quanto à estrutura física, o escritório modelo possui condições de abrigar as atividades 

integradas?  

Bom, a estrutura física, eu posso afirmar o seguinte, a estrutura física que nós temos hoje ela 

não é satisfatória. No entanto, a Instituição, preocupada com essa situação, sensibilizada com 

a condição de trabalho, que não é adequada que não é favorável, que não colabora com o 

trabalho, já desenvolveu um novo prédio, já disponibilizou um novo prédio, com todas as 

instalações necessárias para o desempenho da atividade de prática. E lá nós estamos prestes a 

inaugurar, em breve, eu acho que neste mês de setembro, a instituição possa inaugurar esta 

moderna instalação física, com todos os equipamentos, com todo estrutura necessária, para 

proporcionar aos alunos a melhor condição possível para estagiar e à população de uma 

maneira geral. Então, o espaço é muito bom. O local bastante espaçoso. Equipamentos 

eletrônicos de ponta, de última geração. Eu acredito que em anos passados, mesmo com a 

precariedade das estruturas físicas e as condições de trabalho, que realmente não eram 

favoráveis, mas o trabalho fluía normal, sem alteração, sem comprometimento na qualidade. 

Evidentemente que em proporções menores devido a limitação do espaço físico e nos objetos 

que foram colocados á disposição para os estagiários. No entanto, sensibilizada com isso aí, a 

instituição fez um investimento altíssimo. Ela apostou muito na força de vontade dos 

profissionais, nas pessoas imbuídas, os operadores do direito, os estudantes e com certeza 

ofereceu um espaço excelente, que isso vai, sem dúvida nenhuma, contribuir cada vez mais 

para prestação desse serviço com o apoio dos estudantes. Com certeza, isso terá um saldo 

muito positivo com a ampliação das atividades, dos estudos. A ampliação do contingente de 

estudantes, sem dúvida nenhuma vai aumentar, principalmente pelo espaço onde funcionava, 

era muito pequeno, e com o novo espaço, agora sim, proporcionará uma quantidade de 
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estudantes que queiram colocar na prática jurídica aquilo que aprendeu na sala de aula, que é 

colocar em prática os seus conhecimentos jurídicos. É muito importante e sem dúvida 

nenhuma quem vai ganhar com isso são aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas pobres que 

realmente procuram o serviço jurídico, que é prestado pela nossa Defensoria Pública, mas que 

não consegue atender a demanda em virtude da carência. E lá, por ser o único local da zona 

oeste, centro, que atende, que presta esse serviço, isso ficará mais, para os cidadãos, fácil, 

para que possam ser atendidos e lá dar os encaminhamentos legais. Sem dúvida, a instituição 

está de parabéns por esse investimento, que foi realizado. 

 

Pergunta 7 

Eu acho que para todo administrador não existe dificuldade. Quando o administrador 

realmente ele quer inovar, quando ele quer colocar em prática determinada idéia, projetos em 

prática, eu acho que, mesmo com a escassez de recursos, se poderia viabilizar determinados 

projetos. Eu acho que o que está faltando, com todo o respeito, seria uma vontade política das 

autoridades administrativas no sentido de efetivar esse tipo de atendimento, essa idéia, colocá-

la em prática. Muitas vezes, o administrador ele não tem coragem de enfrentar. Poucas vezes, 

a gente se depara com certos administradores, que não tem aquela empolgação. Falta nele o 

espírito público, aquela coragem, aquela iniciativa de ir a frente, porque as dificuldades 

sempre vão ter. As dificuldades no serviço público sempre vão existir e nunca vão 

desaparecer. O serviço público não vai oferecer tudo que o gestor gostaria de ter, diferente da 

iniciativa privada. O serviço público é muito complicado, tendo em vista essa situação que 

para tudo tem que ser licitado, tudo tem que ser feito uma seleção de acordo com a Lei. 

Existem aqueles princípios constitucionais que devem ser seguidos rigorosamente, sob pena 

de ser configurada uma improbidade administrativa. Então, em detrimento dessas condições, 

isso, às vezes, inviabiliza, emperra determinados projetos, determinadas ações, que, às vezes, 

com investimento tão pouco, se poderia impulsionar aquilo e colocar em prática. Então, eu 

vejo, assim, que alguns desses projetos, notadamente aos que nos reportamos, dessa interação, 

dessa integração, dessa ampliação, o que falta mesmo é a vontade política mesmo, porque o 

orçamento não sairia tão significativo. Poderia se reservar um percentual de recursos. Porque 

há a necessidade de recursos. Tudo que se faz, tudo que se cria, tudo que se estabelece, tudo 

que se inova, precisa de um investimento, mas, às vezes, com pouco investimento, com 

inteligência, com a racionabilidade das coisas, se poderia efetivar determinados projetos, 

determinadas ações, tão simples, que exige do gestor só a vontade política, só iniciativa, a 

idéia, a criatividade das coisas e a racionabilidade. O que eu vejo é isso, a vontade política. 
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Apesar de não entrar muito no mérito administrativo, mas acho que muita coisa poderia se..., 

desde que a autoridade se sensibilizasse com a causa. Realmente, o que verificamos no nosso 

País, tudo que é oferecido ao pobre não tem aquele prestígio. Na hora de se estabelecer um 

projeto em benefício às pessoas pobres, “olha, isso aqui é em prol das pessoas pobres, então 

vamos investir”, mas isso não acontece no nosso País. Isso eu falo de uma maneira genérica. 

Então, é desse jeito que acontece. Eu posso citar, por exemplo, o que a gente vê com os 

investimentos. O Poder Judiciário quando quer fazer os seus investimentos, tanto de seus 

servidores, qualificá-los, não falta verba, não faltam recursos, não falta nada. No Legislativo, 

do mesmo jeito. Agora, no âmbito do Executivo, quando se quer investir para ampliar o 

serviço, para ampliar um atendimento ao público, às pessoas carentes, principalmente na 

saúde, na educação, e conseqüentemente nessas questões, nessas atividades que são muito 

específicas, que são a prestação de serviços jurídicos gratuitos, patrocinado pelos núcleos de 

prática jurídicas das instituições de ensino superior. Então, aí é que se torna mais difícil, mas 

eu acho que, com vontade, com inteligência, dá para driblar as adversidades das coisas. É só 

ter força de vontade e tentar colocar em prática, que isso pode realmente atender a demanda 

desejada.  
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APÊNDICE G – ENTREVISTAS COM DOCENTES DE ADMINISTRAÇÃO 

 

DOCENTE 1 

 

Pergunta 1 

Olha, nós temos alunos da administração que trabalham como estagiários na área jurídica. Eu, 

por exemplo, tenho uma aluna, que é orientanda minha de monografia, que trabalha no 

Ministério Público. Então a atividade dela, considerando que ela não é minha aluna de 

estágio, mas pelo que ela me relatou, é um estágio extracurricular na área administrativa. Ela 

não entra no auxílio das peças jurídicas, mas mais as da área administrativa. A questão do 

processamento de documentos, o armazenamento de dados, a elaboração de planilhas com 

dados com informações, remessa de documentação, mais nesse sentido. Então, é algo 

possível, mas eu não sei em que medida o estagiário poderia contribuir, digamos 

juridicamente falando, no mérito das decisões, como talvez um estudante de Direito tivesse 

mais propriedade. Aí é uma coisa a se discutir, dependendo da natureza do que se está 

avaliando ou na perspectiva lá do estágio, na perspectiva jurídica. 

 

Pergunta 2 

Eu acredito que, até porque, o que a gente percebe, é que a Administração é caracterizada 

como uma Ciência Social Aplicada, e como tal, dentro de toda essa diversidade de área, eu 

encontro uma aplicação muito facilmente identificada. Na própria formação do nosso aluno, 

ele tem noções de Direito. Eu, como professora de RH, por exemplo, trabalho com eles 

algumas questões relacionadas ao Direito propriamente dito. Não é, a parte de legislação 

trabalhista. Então, a gente tem toda uma linha. Para ele não é um estranhamento a questão do 

Direito, esse é um ponto. E o outro ponto é ele poder ver a figura do administrador em 

contextos que demandam essa formação. Então, se eu tenho a possibilidade de um estágio, 

numa área jurídica onde ele possa, ao mesmo tempo em que ele realiza atividades típicas de 

um administrador em qualquer instituição, ele poder ter uma atuação profissional, onde possa 

colocar todos os seus conhecimentos em prática, trabalhando com equipes multidisciplinares, 

isso dá a ele uma compreensão muito maior da importância do seu papel e também a 

aplicabilidade para que ele possa no futuro, encontrar diferentes formas de inserção 

profissional, que essa é uma questão. O administrador ele atua numa diversidade de áreas e, 

ao mesmo tempo, como se aprofundar nessas áreas, inclusive descobrindo vocações. Então, 

eu sou administrador, mas estou envolvido com a questão do Direito, com a questão jurídica, 
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outra pode ser de uma empresa de outra natureza como, por exemplo, hospitalar, a área 

relacionada à saúde. Então, a gente pode abrir a possibilidade em termos de estágio. Ajuda e 

contribui para que o aluno encontre novas possibilidades de inserção profissional quando 

graduado, então eu considero extremamente relevante. 

 

Pergunta 3 

Eu não sei como funciona o estágio da área jurídica da UFC. Então, eu realmente precisaria... 

se ele tem alguma especificidade. Aí eu precisaria ver, na prática, como isso poderia 

funcionar. Eu teria que entender como isso funciona, esse estágio do pessoal do Direito. 

 

Pergunta 4 

É, porque aí você lança uma nova possibilidade, ou seja, existe uma atuação jurídica dos 

alunos do Direito, que provavelmente isso tenha uma característica de extensão, porque está 

trabalhando com a comunidade, e o aluno da Administração poderia, nesse caso, se ele se 

integrar nessa atividade, poderia sim, acredito que poderia se considerar uma atividade de 

extensão. Agora, o que eu acho importante é que o aluno de Administração ele tenha 

conhecimento dessa possibilidade. Então, quer dizer, uma forma poderia ser, que o aluno 

durante o curso, ele pudesse ter esse conhecimento, que isso fosse divulgado dessa 

possibilidade de inserção junto aos alunos de Direito, num estágio que pudesse ser inclusive 

considerando uma atividade de extensão. Porque aí ele não só ele tem a possibilidade de atuar 

de forma integrada ao estudante de Direito, como ele tem uma oportunidade de ter um contato 

direto, como, no caso, uma atividade de extensão, com a comunidade, com a sociedade. 

Então, ele tem aí, quer dizer, nesse momento se amplia a riqueza dessa integração com a área 

do Direito. 

 

Pergunta 5 

Olha, uma questão que eu acho importante, primeiro a gente precisa... se eu pudesse traçar um 

plano de implementação disso, fazendo um exercício, eu acho que inicialmente a gente 

precisaria sensibilizar as pessoas responsáveis por isso. O nosso estagiário ele vai à Pró-

Reitoria de Extensão, lá na Prex. Então a gente precisaria, diante dessa possibilidade, dessa 

perspectiva, sensibilizar as pessoas, digamos assim, estruturam essas possibilidades. 

Conversar com as pessoas da Prex e ver as implicações, conversar com o pessoal do Direito, 

conversar com o Coordenador de Administração, conversar com as pessoas implicadas em 

termos de coordenação, de direção da Universidade sobre isso, para que a gente pudesse ter 
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um alinhamento desse discurso, sobre essa possibilidade, quais seriam os papéis, qual a nossa 

expectativa com relação ao trabalho dos alunos. Então, esse alinhamento eu acho 

fundamental. Feito isso, o empecilho poderia ser o desconhecimento dos alunos sobre essa 

possibilidade. Então, diante disso, o que a gente poderia estar fazendo, fazendo uma 

divulgação disso. Olha, existe essa possibilidade, nós queremos essa participação, essa 

integração. E tornar isso algo atraente para o aluno, porque o aluno, ele se move muitos em 

cima daquilo que desperta o seu interesse. Então, como há inúmeras possibilidades de estágio, 

então essa possibilidade deve ser bem divulgada, porque senão, vai existir lá a possibilidade, 

mas o aluno não vai ter o conhecimento, ou pelo menos aqueles que se interessariam não 

sabem dessa oportunidade. Então, a gente observa isso em outros programas da Universidade, 

por exemplo, de bolsas, de extensão, de intercâmbio fora do País, que muitos estudantes 

simplesmente não conhecem, e que, portanto, não se habilitam. Então, eu acho que o 

desconhecimento seria um empecilho, uma dificuldade que deveria ser trabalhada. Um outro 

aspecto, na minha opinião, é que as pessoas que coordenam o estágio, como por exemplo, 

estágio na Universidade, professores de estágio supervisionado como eu, que essas pessoas 

possam entender o funcionamento, porque se há uma peculiaridade, em termos de horários de 

trabalho, de tipos de atividades, porque os alunos de estágio supervisionado, eles prestam 

conta, tanto em termos de relatórios, como em seminários, onde eles apresentam em sala de 

aula as atividades que estão desenvolvendo, fazem articulação teórica. Então, é importante 

que a gente conheça a natureza disso, que isso possa ser absorvido dentro do contexto do 

próprio estágio. Então, a gente tem que conhecer, desenvolver isso aí. Bom, eu acredito que 

feito isso, como eu considero a perspectiva bastante atraente, eu não vejo nesse momento, 

outros impedimentos, ou restrições que possam atrapalhar, ou restringir essa interação entre 

estudantes de Administração e do Direito. 

 

A Senhora entende que é viável a proposta? 

Eu acho, eu acho que é uma possibilidade. Assim, me surpreende, eu sou professora desta 

disciplina a primeira vez neste semestre, me surpreende que isso ainda não seja concretizado. 

Tem alunos da Administração... porque os estágios na área de Direito, na Justiça Federal, no 

Ministério Público, são considerandos bons estágios para os alunos, da relação de ambiente de 

trabalho, remuneração. Então, ele por si, quando se fala sobre a área de Direito, os meninos já 

tem essa idéia de que é bem remunerado. Claro, se eu estou na Universidade, como tem na 

Psicologia, o escritório de Direito para atender a população, aí já seria uma perspectiva 

diferente, porque aí teria que ver que ele não teria remuneração. O importante é a gente tornar 
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esta oportunidade atraente para o aluno, porque não necessariamente a remuneração. Ele pode 

não ter a remuneração, mas dependendo de como isso é atraente. Se isso certifica o aluno 

também numa atividade de extensão, isso pode se caracterizar como um aspecto positivo, até 

para um aluno que se insere. Então, assim, oferecer ao aluno, claro, fora o aprendizado, pode 

ser também uma forma de atraí-lo. Então eu acho interessante sim.  

 

 

DOCENTE 2 

 

Pergunta 1 

Não, geralmente os alunos de Administração exercem atividades relacionadas às atividades de 

Administração. Agora, se tiver algum aluno que esteja trabalhando numa empresa, no setor 

jurídico, não tem problema, este aluno vai continuar trabalhando nessa área para cumprir o 

estágio dele, dentro do que é solicitado na Universidade Federal do Ceará para cumprir a 

disciplina de estágio supervisionado, mas os alunos de administração devem cumprir 

atividades relacionadas à atividade de Administração: área de produção, área de marketing, 

área de finanças, administração geral, logística, são essas áreas aí. 

 

Pergunta 2 

Eu sei que tem, agora, pessoalmente, eu não conheço esses profissionais, mas eu sei que tem 

profissionais formados em Administração e que exercem atividades nesse âmbito jurídico. 

 

Pergunta 3 

Olha, eu acho que em qualquer profissão é necessário que haja o conhecimento sobre 

Administração, como pro exemplo: planejar, organizar, dirigir, controlar, que são as funções 

do administrador. Então, todos nós planejamos. Eu acredito que lá no Poder Judiciário, 

necessitam de pessoas que planejem as ações, as atividades, e quando se planeja se tem que 

controlar aquilo que foi planejado e precisa-se também organizar, a estrutura organizacional, 

o organograma, saber as competências dessas pessoas, saber a questão da autoridade, da 

responsabilidade, precisa-se ter conhecimento de como dirigir pessoas, e como é que se 

dirigem pessoas? Você precisa ter conhecimento sobre alguns assuntos como motivação, 

liderança, comunicação e controle. Tudo que se planejou deve ser controlado. Então, eu acho 

que todo profissional tem que conhecer essas funções do administrador, dessas atividades do 
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administrador. Então, eu acho que é perfeitamente cabível, que os profissionais da área 

jurídica tenham conhecimento das atividades do administrador. 

 

Pergunta 4 

É eu acho que é importante, até porque dentro do curso de Administração existem algumas 

disciplinas de Direito: Direito Administrativo, Direito Comercial, Direito do Trabalho. Então, 

eu acho que é importante muito essa parte aí, porque daria condições para o profissional de 

Administração ver na prática aquilo que ele vê em sala de aula. Geralmente o estudante de 

Administração não se interessa por essa parte de legislação, ele acha que é dispensável, não 

gosta muito da matéria. Então, se houvesse essa prática, essa interdisciplinaridade entre 

Administração e Direito acho que seria positivo, muito bom. 

 

Pergunta 5 

Se tem esse espaço, dentro da própria Universidade, por que não? Por que não chamar esses 

alunos de outros cursos e inseri-los também neste espaço, já que o espaço da Universidade 

deve ser democrático, deve ser passado por todos nós. Eu acho que sim, isso pode ser 

plenamente realizado. Olha, no momento assim, eu não tenho uma idéia, porque agora que 

estou sabendo desse seu trabalho, eu não tenho algo concreto, mas esse tipo de estágio ele 

deve ser bem orientado, bem preparado, para não ser mais um estágio. Eu pego os meus 

alunos de Administração, pegam algum tipo de estágio só com o objetivo de cumprir aquela 

disciplina. Então, quando eu começo a perguntar para eles se eles estão gostando do estágio, 

se ele está sendo proveitoso, percebo que eles estão passando, como a gente diz, por uma 

chuva, só para cumprir a disciplina. Acham que aquele estágio não é interessante, que não vão 

continuar naquele estágio. Então, tem que ser um estágio muito bem pensado, planejado, que 

os alunos vejam que vai trazer algum retorno benéfico para eles e não apenas para cumprir 

uma disciplina. 

 

Pergunta 6 

Geralmente a dificuldade de estágio é encontrar pessoas que abracem essa questão do estágio 

que estejam olhando, não apenas para o cumprimento de uma disciplina, que vejam que este 

estágio é algo importante para o aluno, que pensem em novas formas de atrair o aluno, para 

executar, para estar lá dentro desse estágio, e mostrar para esses alunos a importância de 

realizar estes trabalhos dentro da prática jurídica, que não é um estágio para eles tirarem 

cópia, servir café, passar um tempo por lá, porque tem muito desses estágios. Então, teria que 
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mostrar que esse estágio é valioso, porque ele vai aprender muita coisa ali para vida 

profissional dele, para ele saber atuar dentro das organizações. Porque, muitas vezes, 

aproveitam, chamam de mão-de-obra barata especializada, capacitada e aproveitam os 

estagiários para atividades que não tenham nada a ver com aquela profissão, com aquela 

atividade que ele está estudando, que é Administração. No caso do Direito, seria colocar em 

prática o que as empresas estão precisando dentro dessa parte jurídica, ele realmente ter um 

aprendizado. Quando se tem um bom aprendizado, quando se tem um bom estágio, isso é 

divulgado para os demais, e isso vai fortalecendo, mas se não for bem planejado, se não for 

bem preparado, de nada adiantará, porque será só mais um estágio, para eles cumprir lá. 

 

A Senhora entende que o corpo discente teria interesse em participar da atividade 

integrada no estágio? 

Eu não sei te dizer isso porque eu nunca perguntei. Seria até uma pesquisa se poderia fazer 

com os alunos de estágio, que são muitos, são cerca de duzentos alunos, perto de duzentos 

alunos que fazem estágio em Administração: o estágio 1 e o estágio 2. E você poderia até 

fazer essa pesquisa com os alunos de estágio, fazer um questionário, dando essas informações, 

perguntando o que eles acham. O próprio professor que ministra a área de Direito, saber o que 

ele acha, falar com o coordenador do curso saber qual é o pensamento dele. Os alunos estão 

só no sexto semestre, eles não sabem o que vai acontecer adiante, e também precisam ter um 

esclarecimento melhor, maior. De repente surgiria aí esse interesse. Como eu não consigo 

visualizar muito bem, então eu acho que eles também não conseguem visualizar essa 

oportunidade do aluno de Administração, mas que é importante é, porque eles vão trabalhar 

em empresas e em toda empresa há essa área que eles tem que entender da área jurídica. 

 

Pergunta 7 

Eu acho que essa forma de extensão é uma alternativa, mas eu não consigo pensar qual seria a 

melhor alternativa. É isso que eu estou dizendo, precisa-se fazer uma pesquisa para melhorar 

essas questões, para se entender e saber qual seria a melhor forma. Agora, se existir essa 

parceria da Universidade com o curso de Administração, dando essa oportunidade, porque 

não dentro do currículo. Porque vamos supor, eu tenho alguns alunos que iniciam a disciplina 

de estágio e não tem estágio, aí a gente diz: olhe se você não for atrás... aí a gente pergunta na 

sala de aula: quem tem empresa aí que possa ajudar o aluno que está sem estágio? Tem como 

vocês ajudarem? Às vezes, alguns alunos ajudam. Então, se tiver essa parceria com a 

Universidade, dela mostrar essa opção de estágio na área jurídica, onde que pode fazer este 
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estágio, acho que é uma alternativa para se incentivar o aluno, ou alguém dar um depoimento, 

dizer como foi feito este estágio na área jurídica, o proveito que teve. Acho que isso tem que 

ser muito bem pensado. Só, assim, você está me pegando de surpresa, eu realmente não 

consigo visualizar de outra forma, teria que uma coisa pensada, estudada, se colocando no 

papel, realizando um projeto, para saber qual seria a melhor alternativa, pesquisando 

professores tanto da área do direito como de administração, com coordenadores, com alunos. 

Só assim se pode chegar no melhor caminho. Eu acho que os alunos da área de Administração 

precisam ter o conhecimento da área do Direito. Então, isso aí é importante, porque eles 

praticando eles entenderiam muito melhor. Como eu lhe falei: o estudante de Administração, 

quando ele vai fazer esse tipo de disciplina de Direito, eles não se empolgam muito pelo que 

alguns me dizem. Então, oferecendo algum tipo de estágio, talvez isso aí melhore esse 

interesse dos estudantes atuarem junto à área jurídica, porque muitos acham que é necessário, 

mas não querem mexer com isso, porque fizeram concurso para Administração, não foi para 

direito. Então, eu acho que é relevante, mas eu gostaria de saber até mais sobre esse assunto, 

como seriam as formas que seriam utilizadas para melhorar esse intercâmbio aí, essa interação 

entre administradores e a área do Direito.  
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APÊNDICE H - ENTREVISTAS COM DOCENTES DE PSICOLOGIA 

 

DOCENTE 1 

 

Pergunta 1 

Sim, existem, por exemplo, no caso de laudos psicológicos, que muitas vezes a justiça pede, 

ou para esclarecer dúvidas a respeito do comportamento de um acusado ou das pessoas 

envolvidas em um processo, geralmente isso acontece. 

 

Pergunta 2 

Muitas vezes o psicólogo é solicitado para prestar algum tipo de esclarecimento, inclusive na 

nossa clínica escola já chegaram algumas solicitações do Ministério Público para efetuarmos 

alguns tipos de avaliações, avaliações psicológicas, ou diagnósticos psicológicos. Então existe 

um campo não explorado, tanto pelo psicólogo, quanto nas diversas..., na minha ignorância, 

nas diversas áreas forenses, mas o que nós temos recebido muito na clínica escola é do 

Ministério Público, solicitando avaliação de crianças que foram vítimas de abuso, pessoas que 

são acusadas de determinados crimes. Então, o Ministério Público solicita algum tipo de 

avaliação, avaliação psicológica. O Ministério Público solicita para que essa pessoa passe por 

um período de psicoterapia. Então, assim, o que eu percebo é o pouco conhecimento de ambas 

as partes, de ambas as profissões, tanto o profissional de Psicologia não conhece muito bem 

como se dá esse processo na área jurídica, como a área jurídica, de um modo geral, não 

conhece como se dá o trabalho da Psicologia, e que muitas vezes, muitas dificuldades 

poderiam, por exemplo, ser sanadas, às vezes, com uma entrevista, com uma observação que 

o psicólogo pode de fazer durante uma investigação, durante um inquérito policial, então a 

Psicologia poderia ter um papel muito significativo. 

 

Pergunta 3 

Eu acho que seria muito importante porque, inclusive, no caso do aluno de Psicologia, ele não 

conhece, por exemplo, alguns trâmites legais que seriam importantes, para que muitas vezes 

ele pudesse fazer uma perícia, porque às vezes é solicitada uma perícia sobre o 

comportamento de alguém envolvido. Muitas vezes eu vejo pelo lado do Direito que não 

conhecem alguns termos técnicos psicológicos que são importantes, que estão descritos num 

documento técnico. Então é muito importante se houvesse algum tipo de trabalho integrado, 

um estágio integrado, seria muito significativo. 
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Pergunta 5 

Olha, eu vou lhe dizer, não com muita clareza, por ser uma área que eu não tenho um 

conhecimento muito sólido que é a área da Psicóloga Forense, mas eu acredito, assim, o 

estudante de Psicologia ele poderia se beneficiar no instante que ele pudesse, na situação de 

psicodiagnóstico, elaboração de laudos psicológicos, participando de perícias onde a atuação 

de um psicólogo seria importante, na situação que envolve crianças ou menores de idade, ou 

nas situações que envolve pessoas com algum comprometimento na saúde mental. Eu creio 

que o estudante de Psicologia poderia se beneficiar bastante, nessas situações, por exemplo, 

em casos de divórcio, em que há briga pela guarda dos filhos. Com relação aos cônjuges, 

dificuldades nas situações de divórcio, quando as situações não estão muito claras e, às vezes, 

precisa haver uma espécie de conciliação, ou até de um entendimento, quem sabe até para 

evitar uma situação de divórcio. Eu acho que seriam áreas que poderiam trazer subsídios. 

 

E na mediação de conflitos, é possível a realização deste procedimento com a 

participação de estudantes de Direito e Psicologia? 

Eu acho que é possível, se for os dois trabalhando em conjunto. O psicólogo entraria com a 

assessoria em lidar com relação, com conflitos de relações entre as pessoas e obviamente o 

profissional de Direito entraria com o seu conhecimento de legislação. Também acho que esta 

questão da relação, muitas vezes relação de vizinhança, dificuldade de como abordar 

determinadas situações, eu acho que o psicólogo poderia contribuir bastante. 

 

Pergunta 6 

Eu acho que a grande dificuldade é a falta de conhecimento de ambas as partes, de ambas as 

profissões, do que uma pode fazer, ou do que a outra faz, digamos assim. O segundo 

empecilho é que, essa área que nós chamamos de Psicologia Forense é uma área, digamos 

assim, é uma área nova para nós psicólogos, então nem todo psicólogo tem conhecimento, 

tem informação. Eu acho assim, os psicólogos nem sabem a diferença, o que é Ministério 

Público e essas instâncias jurídicas que o profissional do Direito sabe, mas eu garanto que 

outras profissões não conheçam, assim como, por exemplo, o profissional do Direito não sabe 

o que o psicólogo faz, do que ele é capaz de fazer, a contribuição que ele pode dar. Então esse 

desconhecimento mútuo seria o fator que atrapalharia bastante, esse trabalho conjunto. Agora 

poderia ser feito, por exemplo, um trabalho de observação de ambas as partes, ou seminários 

que poderiam ser feitos em conjunto para iniciar um entendimento, um conhecimento mútuo, 
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entre as duas atividades profissionais, entre as duas áreas profissionais, então poderia começar 

por aí. 

 

Pergunta 7 

Em princípio não, mas um seminário, se fosse possível organizar um seminário ou um ciclo 

de palestras entre as duas profissões ou visitas de ambos os lados com núcleos de estudantes, 

para tirar dúvidas, esclarecer. Eu acho que seria muito bom. Eu acho que não teria nenhum 

impedimento. Algum projeto de extensão que pudesse englobar dois profissionais como, por 

exemplo, nós temos projetos de extensão com a Medicina em que os estudantes de Psicologia 

participam, então se pudesse existir este tipo de integração, seria muito saudável. Olha, eu 

citei a atividade de extensão, porque seriam situações práticas, mas poderia ser um evento de 

um seminário como eu falei. Poderia ser um evento que também é extensão. Poderia ser um 

evento como um ciclo de palestras, que também é extensão. Poderia ser, por exemplo, 

disciplinas optativas de ambos os lados. Eu lembro que há uns seis anos atrás alguns de alunos 

de Direito se matricularam na disciplina de Introdução à Psicologia, mas parece que como 

disciplina livre, para completar os créditos. Depois eu percebi que esses alunos ... foi durante 

dois semestres e depois eles não apareceram mais. Então era o que eu estava pensando, a 

Faculdade de Direito solicitava uma disciplina com conteúdo específico voltado para os 

alunos de Direito, montaria-se uma disciplina de acordo com o interesse deles e vice-versa. A 

Psicologia solicitaria uma disciplina com o conteúdo que fosse do interesse da Psicologia. Eu 

acho que no campo do ensino, no campo da extensão, no campo de pesquisas mútuas, 

pesquisas em comum, pesquisas integradas. Então, eu acho que em todos esses campos seria 

possível trabalhar. Eu acho que com certeza, eu estava até pensando agora, nós temos duas 

disciplinas de Psicologia Forense, que é dada pelo Prof. Walberto e tem a disciplina de 

psicodiagnóstico que é muito útil para a avaliação do comportamento da pessoa que está 

envolvido em algum delito. Então, seriam duas disciplinas que seriam muito úteis no sentido 

de prestar um serviço, e aí poderiam ir para lá estagiar ou prestar algum tipo de serviço, 

observar o andamento de alguma situação, mesmo que fosse simulada.  
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DOCENTE 2 

 

Pergunta 1 

Bom, hoje a gente tem uma área na Psicologia que está em plena ascensão, em 

desenvolvimento que é a área da Psicologia Jurídica. Alguns chamam Psicologia Forense, 

mas eu particularmente prefiro chamar de Psicologia Jurídica, porque dá uma visão mais 

ampla da atuação do Psicólogo no campo, do que simplesmente no campo do Fórum. Não sei 

se eu diga feliz ou infelizmente, o psicólogo atua em conexão com o campo do Direito, 

basicamente no campo forense. É muito comum, hoje, o psicólogo atuar em duas frentes: 

quando se trata de depoimento sem dano, que é uma questão polêmica hoje, tanto na 

Psicologia, quanto no Direito, eu penso, e também nos casos de guarda de crianças, de litígio, 

em que, às vezes, o psicólogo é convidado, ele é solicitado para apresentar um parecer, acerca 

de determinadas questões ligadas à qualidade de vida do casal e, em fim, é mais ou menos 

nessa linha que a gente vai ver o psicólogo trabalhando. Em outros países o psicólogo atua 

bem mais. No Brasil, pelo que eu tenho percebido, essas são as duas frentes em que o 

psicólogo tem atuado bem mais.  

 

Pergunta 3 

Sim, sim. Veja, com eu lhe disse, na Psicologia nós temos duas questões importantes a 

observar no profissional de Psicologia. Na formação do psicólogo ele vai ter uma questão que 

é ligada ao referencial teórico que ele usa, a corrente, a perspectiva teórica ou epistemológica 

que ele vai atuar, seja Psicanálise, seja Behaviorismo, seja Humanismo, e dentro disso, dentro 

dessas diferentes correntes teóricas, ele vai atuar em uma área. Às vezes é Psicologia do 

Trabalho, Psicologia Organizacional do Trabalho, Psicologia Escolar, Psicologia Forense ou 

Jurídica, Psicologia Hospitalar, Psicologia Clínica. Então, dentro dessas áreas, quando você 

observa, por exemplo, o psicólogo atuando no campo jurídico, é fundamental que ele tenha 

alguma formação, que lhe permita entender o campo do Direito. Então, às vezes, essa 

formação é buscada depois que ele conclui o curso de Psicologia, ele faz uma especialização 

para trabalhar no campo jurídico, na Psicologia Jurídica, e ele vai montar essa interface pós 

formado. Então, se tivesse de fato um trabalho que pudesse integrar desde a graduação, para 

aqueles que tenham a pretensão de atuar na área da Psicologia Jurídica, eu penso que seria 

importante e seria interessante para a formação do psicólogo. 

 

Haveria interesse por parte do corpo discente? 
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Penso, penso sim, e isso tem sido confirmado no curso na cadeira de Psicologia Jurídica. Só 

para você ter uma idéia, nesse semestre, no semestre corrente, eu abri doze vagas para uma 

cadeira, que tem vezes que tem um número pequeno de estudantes. Esse número de vagas foi 

ampliado para vinte estudantes, e depois tive que ampliar para trinta e seis estudantes, porque 

simplesmente teve uma demanda de oitenta pessoas, concorrendo essas trinta e seis vagas no 

curso de Psicologia, para cursar Psicologia Jurídica, para fazer a cadeira de Psicologia 

Jurídica. Então, e dentro dessa cadeira, os estudantes buscam algum estágio, buscam conhecer 

possibilidades de atuação nas diversas áreas do Direito. 

 

Pergunta 4 

Claro, claro, sem sombra de dúvida, há a possibilidade dessa interface, dessa integração, dessa 

multidisciplinaridade, é fundamental. Na minha opinião, abrindo-se espaço para os estudantes 

de Psicologia, sobretudo para aqueles que pretendem atuar no campo da Psicologia Jurídica, 

seria de uma riqueza muito grande. 

 

E o corpo docente, teria interesse em participar desse tipo de atividade? 

Sim, sim, penso que sim. Nós temos hoje no nosso curso diversos núcleos e laboratórios, que 

de alguma forma trabalham com temas que tenham relação com o Direito. Nós temos o 

núcleo de Psicologia Ambiental, que de uma forma ou de outra vai está atuando em interface, 

vai está trabalhando em conexão com o campo do Direito Ambiental. Nós temos o núcleo que 

trabalha com o menor de idade, que trabalham muito com a temática dos Direitos Humanos, 

consumo abusivo de drogas e, em fim, outros que trabalham com deliquência, com 

comportamentos socialmente desviantes. Então, de uma forma ou de outra você vai encontrar 

espaço para essa conexão. E o docente, sim, teria interesse, não sei se pela carga de trabalho 

poderia ter algum tipo de empecilho, mas no geral penso que sim, teriam interesse sim. 

 

Pergunta 5 

Bom, como eu disse, no curso nós temos a disciplina de Psicologia Jurídica, uma cadeira de 

Psicologia Jurídica. Então, normalmente nessa cadeira, todas as possibilidades de atuação do 

psicólogo, nas diversas possibilidades de atuação dos psicólogos, são vistas de uma forma 

teórica. Provavelmente, se nós temos um espaço, onde a prática pode ser enfatizada, sejam 

elas em situações que sejam simuladas, ou por meio de situações reais, em parceria com 

outros psicólogos que possam atuar, isso geraria uma possibilidade importante para a 

formação do estudante de Psicologia. 



140 

 

Há algo da cultura organizacional que possa dificultar a integração nos moldes 

propostos?  

É, por um lado eu posso dizer que sim, por outro não. De uma forma mais direta, nós temos 

no nosso curso de Psicologia, nós temos alguns laboratórios, alguns colegas que trabalham em 

parceria com professores da Sociologia, com professores da Comunicação Social e de outros 

cursos, mas o que acontece: normalmente a demanda da instituição para cada departamento 

ela se torna tão elevada, que isso impede que a gente possa estender o nosso trabalho. Nós 

temos, hoje, uma exigência por produtividade, uma exigência específica por horas em sala de 

aula, uma exigência por projetos de pesquisa dentro do próprio curso, os nossos professores 

estão vinculados a um programa de pós-graduação, em que além daquele exigência da própria 

Universidade, existe as exigências dos órgão de fomento como Capes, CNPq, e que para que a 

gente possa alcançar determinada meta a gente tenha uma produção específica. Então, no 

geral em função da carga de trabalho que hoje recai sobre o professor dentro da Universidade 

Federal, isso dificulta de certa forma, mas isso não quer dizer que isso feche completamente 

as portas para qualquer trabalho que seja integrado. 

 

Pergunta 7 

Olha, eu acho que o modelo proposto ele, de certa forma, ele atende a demanda das diversas 

áreas, dos diversos cursos, principalmente quando a gente fala em Direito e Psicologia. Um 

núcleo que proporcione um ambiente, que proporcione ao estudante, no caso do Direito, 

entender o seu espaço, de saber conectar aquilo que foge um pouco do seu campo, no caso da 

Psicologia, de saber conectar a sua prática com a prática da Psicologia. Imaginemos, por 

exemplo, no caso de depoimentos de danos em que o psicólogo treinado, preparado vai atuar, 

para trazer respostas, que o juiz necessita para uma causa qualquer de uma pessoa interrogada 

“uma criança”. Então, nesse tipo de atuação dá para ver que, se existe um espaço que 

proporcione isso, que seja de forma simulada ou real. Eu acho que isso já tem, e ele consegue 

trazer para próximo dos estudantes aquilo que é realidade, aquilo que é real na prática. Se esse 

núcleo existe dessa forma, para mim já atende a necessidade, já atende a demanda e é 

suficiente. 

 


