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APRESENTAÇÃO 

 

Romper com práticas tradicionais do Direito está no ethos da FGV Direito SP. A abordagem de ensino 
por projetos, pautada na aprendizagem pela experiência, tem como ponto central o engajamento de 
docentes e estudantes na compreensão e resolução de questões sociais complexas, atuais e multidis-
ciplinares, em um ambiente de autonomia e construção coletiva.  

Porém, não se trata de um aprender fazendo simplesmente por fazer, de modo periférico ao conte-
údo. Por meio dessa abordagem, desenvolvem-se habilidades interpessoais fundamentais, para além 
da construção de conhecimento técnico jurídico e de outras áreas. Essas chamadas soft skills devem 
fazer parte dos objetivos de aprendizagem não como um item adicional, mas enquanto estratégia para 
um aprendizado mais significativo do conteúdo programático. 

Sim, passar a enxergar o conteúdo técnico não mais hierarquizado nem no topo de importância em 
relação ao desenvolvimento de competências interpessoais é uma mudança drástica no processo de 
ensino e aprendizagem, sobretudo no ensino superior. E o ensino por projetos permite justamente 
trabalhar a aprendizagem técnica de modo convergente às habilidades interpessoais como coopera-
ção, empatia, trabalho em equipe, inteligência emocional, liderança, gestão de pessoas, de tempo e 
de projetos. 

Outro aspecto fundamental dos projetos é a centralidade do estudante. O ensino por projetos dá voz 
e escolha aos estudantes. A partir do que constatam da realidade ao seu redor, eles definem quais 
questões são relevantes e querem investigar, e o conhecimento construído é aplicado ao mundo real, 
a partir de relações construídas ao longo do projeto. Assim, o processo não está todo definido de 
antemão pelo docente, mas é uma construção de responsabilidade coletiva. 

Além disso, tais construções são fundamentalmente propositivas, gerando discussões, dados e reco-
mendações úteis à sociedade. Em diversas camadas e dimensões, todas as pessoas saem transforma-
das desse processo. Além de os alunos e as alunas aprofundarem ativamente sua compreensão sobre 
o Direito, também realizam contribuições sociais concretas e relevantes, dando sentido ao percurso 
formativo. 

Nesse contexto, o papel do docente é facilitar esse processo, auxiliando e incentivando estudantes ao 
longo de todo o projeto, sem tirar deles e delas a autoridade para definir os problemas e soluções. É 
um método de ensino ativo, pautado na colaboração, e menos hierárquico, de forma que o protago-
nismo seja dos próprios estudantes, que se envolvem profundamente na construção de seu próprio 
conhecimento. 

É isso que almejamos para os projetos multidisciplinares da FGV Direito SP. Que estimulem os estu-
dantes a desenvolverem competências importantes para qualquer atividade profissional enquanto se 
engajam em projetos de natureza multidisciplinar de forma prática, autônoma e independente. Que 
proporcionem um ambiente de horizontalidade e responsabilidade. E que se consolidem como mais 
um espaço inovador de ensino-aprendizagem de nossa Escola. 

  

Cassia Nakano Hirai 
Marina Feferbaum 
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SOBRE ESTE MATERIAL 

Neste documento são apresentadas as sínteses de 13 entrevistas realizadas entre os meses de no-
vembro e dezembro de 2021 com o objetivo de registrar as principais características das disciplinas 
de projetos multidisciplinares realizadas desde 2019 visando consolidar os aprendizados e desafios 
com essa nova modalidade de ensino. Foram entrevistados(as) 18 professores e professoras da Escola 
de Direito de São Paulo que atuaram em parceria com outros(as) docentes propondo projetos multi-
disciplinares que abarcam as mais diferentes áreas e temas, além de mobilizar o contato dos(as) alu-
nos(as) com atores dos mais variados setores (empresarial, sociedade civil, academia e governo). 

O processo foi coordenado por Marina Feferbaum (coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa em 
Inovação – CEPI FGV Direito SP e da área de metodologia de ensino da FGV DIREITO SP) e Cassia Na-
kano Hirai (Coordenadora de Prática Jurídica e Extensão da FGV Direito SP).  

Apoiaram o projeto os(as) pesquisadores(as): Ana Carolina Rodrigues Dias Silveira; Ana Paula Camelo; 
Beatriz Yuriko Schimitt Katano; Bruno Ett Bícego; Clio Nudel Radomysler; Deíse Camargo Maito; Enya 
Carolina Silva da Costa; Gabriela Marcassa Thomaz de Aquino; Guilherme Forma Klafke; Laurianne-
Marie Schippers; Luiz Fernando Galati; Marcos Costa Gomes de Lima; e Olivia de Quintana Figueiredo 
Pasqualeto. Sob a supervisão de Ana Paula Camelo, os(as) pesquisadores(as) foram responsáveis pela 
realização das entrevistas e sistematização dos relatos apresentados a seguir (em ordem cronológica 
de oferecimento das disciplinas). 

Agradecemos a todos os(as) professores(as) e pesquisadores(as) que se dedicaram à oferta dos pro-
jetos multidisciplinares e contribuíram com este projeto: Alexandre Pacheco da Silva; André Rodrigues 
Corrêa; Clio Nudel Radomysler; Eloísa Machado de Almeida; Enya Carolina Silva da Costa; Eurico Mar-
cos Diniz de Santi; Fernando Scharlack Marcato; Flávia Scabin; Guilherme Forma Klafke; Heloisa Estel-
lita; José Garcez Ghirardi; Maria Cecília de Araujo Asperti; Marina Feferbaum; Michelle Ratton Sanchez 
Badin; Roberto Dias; Rubens Glezer; Viviane Muller Prado; Vivianne Ferreira; Thiago de Souza Amparo; 
e Thiago dos Santos Acca.  

Desejamos que essa publicação possa reverberar discussões e transformações por um ensino jurídico 
conectado com os desafios e oportunidades da complexa realidade na qual vivemos e contribua para 
a formação de profissionais que partilhem além do conhecimento técnico, habilidades e competências 
que do presente e do futuro do Direito. 
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2019-1 | ESTRATÉGIAS DE REPARAÇÃO E REMEDIAÇÃO DAS VIOLAÇÕES DE DIREI-
TOS HUMANOS 

Professores(as) responsáveis: Flávia Scabin, André Rodrigues Corrêa e Thiago dos Santos Acca1 

O projeto multidisciplinar “Estratégias de reparação e remediação das violações de direitos humanos” 
foi ministrado pelos professores Flávia Scabin, André Rodrigues Corrêa e Thiago dos Santos Acca no 
primeiro semestre de 2019 com o apoio de parceiros como membros do Ministério Público e da 
equipe da FGV que estava trabalhando na produção do material para assessorar os atingidos em Ma-
riana pelo rompimento da barragem da Vale do Rio Doce.  A entrevista com um dos professores res-
ponsáveis detalha o percurso dos alunos e alunas da FGV Direito SP que estudaram o problema pro-
posto.  

1. Qual o tema do projeto e quais foram os 
desafios propostos aos alunos? 

Segundo o professor André, primeiramente, os 
professores responsáveis pelo projeto fizeram 
um contato com o Ministério Público (MP) 
para pensar como poderia ser diferente o en-
sino, além do que já era. Desde o início, nas 
conversas com Flávia e Thiago, eles achavam 
que era necessário radicalizar nessa iniciativa 
sem receio. Segundo o professor “pode errar 
para ter materiais para avaliar”.  

A ideia do projeto era contar para os alunos o 
que aconteceu e, a partir disso, eles pensarem 
o que era necessário fazer, quais contribuições 
eles poderiam ter no processo de Mariana do 
rompimento da barragem da Vale.  No início do 
projeto não houve definição dos resultados, 
ele seria resultado do processo de amadureci-
mento dos alunos.  

O professor percebe que houve uma curva de 
aprendizado dos alunos e também dos profes-
sores, o que acabou criando uma angústia para 
professores e alunos. As discussões ficavam in-
tensas e, para ele, essa intensidade era um 
bom, não um mau sinal.  

                                                           
1 Entrevista realizada com o professor André Corrêa. 

Os resultados nos termos de postura e tudo 
mais, o que ele acha que no projeto prepara 
melhor os alunos é o fato de que, se eles não 
se engajam, o projeto não anda ou anda muito 
lentamente o que faz parte do processo de 
aprendizagem.  

Para ele, o principal desafio é como avaliar, 
como saber se os alunos corresponderam ou 
não ao desempenho. Por isso, tiveram a ideia 
de fazer uma avaliação tripartite: 1. Entre pa-
res, um avaliando o outro; 2. Autoavaliação; 3. 
Avaliação do professor 

Ele percebe que a aprendizagem dos alunos 
acontece, inclusive, fora do espaço da sala de 
aula. Ele vê a importância de ser uma reunião 
presencial de várias horas nas quais é possível 
observar a interação entre alunos e ver as con-
tribuições de cada um, além de o professor po-
der contribuir como observador.  

É preciso, então, ter uma forma de dar feed-
back e dizer se o estudante está ou não apto.  

Porém, uma questão colocada é que boa parte 
das instituições estrangeiras que trabalham 
com projetos não tem a certificação de gradu-
ação, então, na GV temos essa questão que 
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precisamos pensar, pois os projetos são dados 
no contexto da graduação.  

2. Quais foram os objetivos de aprendizagem 
para os alunos? 

Os objetivos tinham a ver com competências e 
habilidades de conseguir recortar o problema 
social, entender que o próprio problema é re-
sultado de manipulação; definir qual é pro-
blema jurídico na questão e como considerar o 
jeito do processo, a centralidade do atingido 
pelo rompimento da barragem.  

Uma dificuldade que eles tinham era de colo-
car os alunos em contato com os sujeitos atin-
gidos pelo rompimento da barragem, isso não 
foi possível, mas os alunos tinham contato di-
reto com a equipe que trabalha diretamente 
com os atingidos. Colocar o atingido como cen-
tro do processo também coloca outra questão: 
Será que é só a vítima que tem a possibilidade 
de dizer qual o dano que sofreu?  

Outro objetivo é esse da convivência entre os 
alunos e o consequente trabalho efetivamente 
em grupo, diferente dos outros trabalhos em 
grupo da graduação. No projeto é preciso defi-
nir quem vai ficar responsável por cada tarefa, 
que não são as mesmas e repetíveis, o que co-
loca outra questão: Como avaliar de modo 
justo pessoas que estão fazendo atividades dis-
tintas? - esse é o maior desafio do projeto, 
maior desafio de trabalhar efetivamente em 
equipe.  

Tiveram conversas com os alunos sobre como 
eles dariam a avaliação. Não chegaram a fazer 
muitas dinâmicas para a avaliação, mas uma 
delas foi pedir que os estudantes atribuíssem o 
que eles achavam que era uma grande quali-
dade necessária para o trabalho e como eles 
avaliavam os colegas a partir dessas atividades. 
Nessa dinâmica foi interessante que algumas 

pessoas não foram lembradas por ninguém, o 
que deu aos professores o indício de que as 
pessoas não contribuíram tanto para o projeto.  

3. Como vocês estruturaram o projeto / 
como foi o processo do desenho do curso? 

Eles não entregaram o projeto formal e rece-
beram reclamações em função disso. Eles to-
maram a decisão de não desenhar o formulário 
como uma disciplina comum. Eles sabiam que 
projeto tinha 3 fases, mas somente daria para 
saber o que aconteceria de modo retroativo. 
Para o professor, esse é um dos problemas de 
querer inovar em uma instituição, as formas 
institucionais não estão adequadas à inovação. 
A lógica do formulário da disciplina de projeto 
não pode ser igual às outras disciplinas.  

Os professores acreditaram que, por lógica, te-
ria que fazer uma análise preliminar, depois fa-
zer um protótipo e, quando chegassem uma 
versão minimamente acabada, começar a fina-
lizar. Eles chegaram a um produto que quando 
começaram eles não tinham ideia do que seria: 
o produto foi sobre direito à alimentação e se-
gurança alimentar, que foi algo que os profes-
sores sequer imaginaram que seria possível.  O 
professor Thiago estava discutindo a questão 
de moradia, o professor André de saúde e os 
alunos foram para outro caminho totalmente 
diferente da área de atuação dos professores. 
Para ele, foi uma trajetória dolorida definir os 
objetivos, eles demoraram a definir e os alunos 
ficavam a todo momento perguntando se es-
tava bom, mas eles não tinham uma resposta 
pronta.  

Talvez agora, em 2021, como foi se formando 
uma certa cultura, que os alunos que passaram 
pelos projetos, os alunos que começam a cur-
sar a disciplina já estão preparados. O projeto, 
em 2019, foi como se a faculdade estivesse co-
meçando de novo, pois os alunos não tinham 
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qualquer referencial. Cada professor tinha 
uma ideia do que poderia ser e o projeto, que 
foi um espaço de construção de consenso. 

Ele pensa que uma externalidade positiva não 
planejada é ter dois professores, ter mais de 
uma mesma perspectiva na mesma sala. Há 
discordância entre os professores, entre os 
alunos e entre os alunos e professores sobre 
determinadas posições. Os alunos já conse-
guiam compreender que a discordância entre 
eles mesmos gerava um aprendizado, mas 
quando eles veem conflito entre dois professo-
res, eles estranham. Porém, o professor en-
tende que esse processo foi positivo e reforça 
a ideia de autonomia, mas, ao mesmo tempo, 
reforça a angústia.  

Dos alunos do primeiro projeto, o nível de an-
gústia sobre dar certo ou não o projeto era 
grande. Ele pensa que isso é uma forma de 
mostrar a inovação da faculdade. Os alunos 
sentiam que não sabiam como resolver os pro-
blemas quando apresentados. Depois de pas-
sado o projeto eles chegaram a dizer: “olhando 
em perspectiva seria diferente, sabendo o que 
eu sei hoje eu faria diferente”. Porém, o pro-
fessor entende que não tem como ser dife-
rente, a ideia do projeto é essa, verificar o que 
os alunos podem fazer com os conhecimentos 
disponíveis no momento. A curva de aprendi-
zado, de amadurecimento dos alunos vai au-
mentando à medida que vão trabalhando no 
projeto.  

Ele pensa que a presença do professor não é 
essencial, o projeto é dos alunos, eles não de-
pendem do professor. Ele percebe que isso é 
assustador para os professores também, por-
que nós construímos que temos uma área de 
expertise onde nos sentimos confortáveis e o 
projeto leva a uma área que não necessaria-
mente é a de especialidade. A tarefa do profes-

sor é relevante, mas não tem a ver com o con-
teúdo. Por outro lado, não dá para pensar que 
o professor é meramente um coach. Nem todo 
professor de Direito tem essa construção de 
identidade.  

Tem um aprendizado que ainda está em cons-
trução que é o que significa ser um professor 
de projetos em Direito, pois a postura do pro-
fessor é diferente, não dá para pensar que é 
igual para o professor de qualquer disciplina. A 
questão de recortar, mostrar o que é o pro-
blema jurídico, uma das habilidades é recortar 
o problema do mundo.  

4. Como foi a avaliação? Quais formas de 
avaliação foram utilizadas para verificar se os 
objetivos de aprendizagem foram atingidos? 
Como foi a avaliação do impacto do projeto 
realizado? 

Foi feita uma avaliação descritiva: eles aponta-
vam os desafios, as pessoas faziam coisas dife-
rentes, mas não necessariamente tinha uma 
importância igual. Na avaliação por pares os 
alunos tinham que escolher três aspectos im-
portantes e avaliar seus colegas a partir disso.  

Ele pensa que as pessoas são muito sérias na 
avaliação e na autoavaliação. A avaliação de 
processo foi essa e o critério que definiu como 
relevante. Além disso, deixou claro que impor-
tava a questão jurídica e que o argumento 
fosse consistente. Contribuições rigorosas, sin-
téticas e claras. 

Para a avaliação, os professores deste projeto 
tiveram a ideia de que os alunos deste projeto 
apresentassem os resultados para os alunos do 
projeto da professora Marina e vice-versa, que 
a ideia era apresentar o produto para pessoas 
leigas. Os convidados técnicos avaliaram a 
apresentação e o produto final. Para ele, isso 
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tem a ver com a autonomia, e construir algo no 
campo jurídico.  

5. Como foi a relação com os atores sociais? 
Como foi o processo de escolha desses atores 
e a sua participação na construção e na avali-
ação dos projetos? 

Os parceiros não eram tão externos, era a 
equipe da FGV trabalhando no processo de 
Mariana, na produção do material para asses-
sorar os atingidos. A estagiária do projeto es-
tava na equipe. Ele e Thiago estavam nessa 
equipe e a Flávia ainda está na equipe que tra-
balha com os atingidos.  

6. Quais foram os seus principais aprendiza-
dos diante dessa nova modalidade de ensino? 
Quais foram os desafios e cuidados a serem 
tomados? 

O professor acha que nós temos muito receio, 
e o projeto mostra que não nos acomodamos. 
A reforma curricular aconteceu não porque o 
currículo estava ruim, mas para inovar. Os pro-
fessores também são muito angustiados com a 
maneira como se percebe o próprio trabalho – 
sair do script é um problema, o problema da 
inovação está mais no professor que nos alu-
nos, pois para os alunos é somente um novo 
semestre na graduação.  

Para os professores, há o aprendizado de se ex-
por mais, correr risco, o que faz a aula ser exci-
tante para ele e para os alunos. Um desafio 
posto é: como lidar com as coisas que vem com 
a autonomia? Outro é como fazer o projeto de 
forma que se possa avaliar e contribuir de ma-
neira responsável. Isso pode variar de profes-
sor para professor e como a escola mede um 
projeto bem ou malsucedido: Vamos avaliar só 

os resultados? Ou vamos avaliar a curva de 
aprendizado dos alunos? Para ele, é assumir a 
humildade de estar sempre aprendendo, é a 
intensificação disso, o que pode gerar um des-
conforto. O quanto de disposição e abertura o 
professor dá para o que planejou?  

Outras questões – percepções sobre o pro-
jeto, o que ele significa institucionalmente:  

O professor acha que de modo institucional se-
ria interessante não ter disciplinas, mas ter 
projetos que se concentrassem em meses e se-
manas. Por outro lado, ele pensa que os proje-
tos já conseguem fazer isso internamente. 
Para ele, seria possível fazer todo o currículo 
em cima de projetos, mas há uma barreira re-
gulatória.   

A formação em direito é generalista pelo con-
teúdo. Atualmente o generalista do Direito é 
entender que tem um tipo de raciocínio que 
aplica de modo semelhante em todos os cam-
pos do Direito. O que acabamos fazendo na es-
cola, ainda que não seja consensual, é formar 
um generalista, como sempre deveria ter sido. 
O fato de abrir o problema, discussão e prezar 
a autonomia, acaba tendo esse efeito, eles não 
aprendem as habilidades em disciplinas estan-
ques, mas vão aprendendo em várias.  

Quando começou a discutir a reforma do currí-
culo, a proposta de fazer o projeto, ele acha 
que há uma possibilidade de criar um quarto 
ano integral, não obrigatório, que entre fazer 
um projeto ou fazer um estágio, muitos alunos 
vão escolher fazer um projeto, para que as pes-
soas cogitassem ter um quarto ano integral, 
mais dedicado à faculdade e menos aos está-
gios.  
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2019-1 | QUEM POLICIA A POLÍCIA?: ASPECTOS JURÍDICOS DA ATUAÇÃO POLICIAL 
E O ESTADO DE DIREITO 

Professores(as) responsáveis: Maria Cecília de Araujo Asperti e Thiago de Souza Amparo 

O projeto multidisciplinar “Quem policia a polícia?” foi ministrado pelos professores Thiago Amparo e 
Maria Cecília Asperti no primeiro semestre de 2019 com o apoio de parceiros como o Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP) e a Defensoria Pública e culminou com um evento no qual os produtos 
da disciplina foram apresentados e mobilizou uma rica e necessária discussão sobre abordagem poli-
cial, órgãos de controle da polícia, vítimas e reparação.2  

O projeto contou com a parceria e colaboração de organizações de direitos humanos na área de segu-
rança pública a fim de proporcionar o sucesso do projeto. Registros do projeto, bem como entrevista 
com os professores responsáveis, detalham o percurso dos alunos e alunas da FGV Direito SP que 
estudaram o papel do Ministério Público em casos de violência policial; com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, conheceram o movimento Mães de Maio, exploraram a abordagem policial junto 
com Instituto de Defesa do Direito de Defesa IDDD, além de atuar em casos internacionais com a 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  

1. Qual o tema do projeto e quais foram os de-
safios propostos aos alunos? 

A concepção do projeto da disciplina esteve di-
retamente atrelado à atuação e temas de inte-
resse dos professores coordenadores – a pro-
fessora Maria Cecília e seu histórico na área de 
segurança e o caso do Carandiru, e o professor 
Thiago Amparo e seu trabalho com direitos hu-
manos. A sinergia de interesses e perspectivas 
fez com que a ideia do projeto nascesse reu-
nindo, dentro da agenda de segurança pública, 
um tema relevante publicamente e que apre-
sentasse aspectos tantos dos direitos humanos 
quanto do direito Internacional e direito pro-
cessual. Desse exercício de reflexão dos dois le-
vou ao tema da polícia. 

Outro fator interessante citado que motivou o 
projeto foi a proposta de fazer os alunos fica-
rem próximos e interagissem com movimen-
tos, com pessoas reais e efetivamente afetadas 
pelo tema. 

                                                           
2 Mais informações disponíveis em: https://direitosp.fgv.br/evento/atuacao-policial-estado-de-direito  

Um terceiro fator estava relacionado com a vi-
vência de uma proposta interdisciplinar, explo-
rando aspectos dos direitos humanos e proces-
suais juntos dentro dessa disciplina. Nas pala-
vras da professora Maria Cecília de Araújo As-
perti, o tema foi também escolhido pela sua 
importância e por não se limitar a  uma caixi-
nha individualmente, mas por ser transversal à 
várias disciplinas: “você passa por muitas (...): 
direitos humanos, direito Internacional, penal, 
processo civil, processo penal, direito adminis-
trativo. É realmente um tema que em si é inter-
disciplinar, então foi bem propicio para se tra-
balhar numa lógica de projeto interdisciplinar”.  

2. Quais foram os objetivos de aprendizagem 
para os alunos? 

Foram objetivos principais deste projeto: (i) 
problematizar as interfaces jurídicas do cida-
dão com a Polícia e as formas de se acionar me-
canismos de controle da atuação policial pelo 
Estado, seja pela via do controle extrajudicial 



 

 10

(Ouvidoria e Corregedoria), seja mediante res-
ponsabilização do Estado e de seus agentes em 
casos de conduta abusiva em processo admi-
nistrativo de reparação de danos e na justiça 
cível; (ii) explorar conteúdos de diversas áreas 
do Direito, em especial: Direito Constitucional 
(segurança pública, controle de administração, 
políticas públicas, processo legislativo); Direi-
tos Humanos; Direito Penal; Direito Civil; Di-
reito Processual Civil; Direito Processual Penal; 
Sociologia Jurídica.  

Nesse sentido, destaca-se como principal obje-
tivo do projeto multidisciplinar explorar a 
questão policial como uma questão jurídica e 
quais as regras jurídicas se encontram por trás 
das práticas e rotinas, além de proporcionar 
aos alunos aprender como se faz um projeto de 
pesquisa, desde da sua concepção até sua exe-
cução. 

3. Como vocês estruturaram o projeto / como 
foi o processo do desenho do curso? 

Ao resgatar o programa, os professores desta-
cam o desejo de fazer com que os alunos tives-
sem contato com esse conteúdo básico de nor-
mas (arcabouço normativo), que é confor-
mado por uma rede de normas que disciplina a 
atuação da policia (tanto normas estatais 
quanto constitucionais, parâmetros internaci-
onais, dentre outras), e esta foi uma referência 
que orientou o processo de desenho e estrutu-
ração do curso. 

Além do mapeamento desse arcabouço nor-
mativo, a experiência de contato com os atores 
relevantes foi requisito essencial do curso 
desde a sua concepção. Os alunos tiveram 
acesso a possibilidades, espaço de discussão e 
acesso a alguns parceiros que participaram no 
começo na fase de sensibilização do projeto, 
para eles mesmos (alunos) desenvolverem as 
ideias do projeto.  

Segundo os professores, essa combinação pos-
sibilitou aos alunos desenvolverem conheci-
mentos e habilidades de metodologia de pes-
quisa muito importantes como autonomia, o 
que é uma pesquisa, trabalhar com fontes, fa-
zer recorte, “entender a pesquisa desde do co-
meço”. Ainda que este objetivo de aprendiza-
gem estivesse presente na proposta do curso, 
ele se tornou ainda mais importante e essen-
cial ao longo do projeto e que se mostraram 
evidentes com o desenvolvimento dos grupos. 

O projeto foi dividido em fases: a primeira de 
sensibilização sobre o tema, a segunda para 
mapeamento normativo e um terceiro mo-
mento no qual os alunos construíram a pro-
posta do projeto, que incluiu a definição de 
cronograma, escrita, metodologia, papel dos 
parceiros, e tipo de produtos a serem entre-
gues.  

O professor Thiago Amparo destaca que “Em 
todo o momento, tentamos enfatizar isso no 
curso, porque era muito fácil os alunos falarem 
que era uma questão social somente ou uma 
questão de administração pública ou algo pa-
recido, mas a gente foi além dessas opções, 
além desses outros aspectos que também exis-
tem quais os aspectos jurídicos dessa questão, 
acho que ver o jurídico dentro desse debate 
complexo acho muito importante”. 

Segundo ele, esse exercício de olhar para te-
mas comumente enquadrados como de outras 
áreas também como “atos jurídicos performa-
dos ali” se revela essencial por ser “algo que a 
gente não aprende na faculdade de direito. (...) 
Então as pessoas não aprendem como uma 
questão jurídica essa questão do policiamento, 
e que foi uma questão da fase do mapeamento 
normativa (...)  que foi justamente um meio de 
dar o arcabouço jurídico para os alunos enten-
derem que aquela questão também era uma 
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questão jurídica e quais são as regras que se 
aplicam naquela questão” (TA). 

4. Como foi a avaliação? Quais formas de ava-
liação foram utilizadas para verificar se os ob-
jetivos de aprendizagem foram atingidos? 
Como foi a avaliação do impacto do projeto 
realizado? 

O processo de avaliação foi inspirado na avali-
ação das clínicas, sendo composta por (i) avali-
ação individual, (ii) uma avaliação de entrega 
parcial de desenvolvimento do trabalho em 
grupo, e (iii) uma avaliação dos produtos finais, 
configurando um processo contínuo. Os alunos 
e alunas deviam preencher um formulário e 
avaliarem a si mesmo e o trabalho do seu 
grupo no meio do semestre. Além disso, foi re-
alizado feedback individual para cada grupo 
nessas duas etapas, tudo escrito por e-mail. 
Além disso, os professores contavam com uma 
planilha e, no produto final, foram avaliados al-
guns requisitos que complementaram o feed-
back, enfatizando um viés qualitativo bem 
grande. 

Os professores destacaram na entrevista uma 
dúvida que os marcou ao longo do processo e 
que tinha a ver com a avaliação dos parceiros, 
que pode ser visto como um dilema presente 
até hoje e envolve dimensões mais complexas 
como maturidade profissional dos alunos para 
saber que estão em uma relação profissional 
com aquele cliente. “Portanto, não é que são 
chefes para os alunos, mas eles tem uma rela-
ção profissional com essas pessoas, portanto o 
feedback que essas pessoas trazem são feed-
backs que tem que ser levados em considera-
ção” (Thiago Amparo).  

Dentre os desafios e surpresas da disciplina, os 
professores também destacam a experiência 
de dedicar um grupo específico de alunos para 
comunicação, e o receio de que fosse algo que 

fugisse do debate/orientação jurídica do tema. 
No entanto, segundo os professores, o resul-
tado foi “deu super certo”, e o grupo foi capaz 
de traduzir todas as pesquisas dos alunos para 
uma linguagem mais palatável para imprensa, 
“uma linguagem correta, mas não necessaria-
mente técnica” (Thiago Amparo). “Era uma 
ideia muito audaciosa, a gente teve que pagar 
para ver, mas deu certo” reforça a professora 
Maria Cecília. 

Em termos de desafios, os professores desta-
cam de forma geral a missão de fazer com que 
os alunos sentissem que eles estavam real-
mente em uma relação profissional, e que a 
nota era importante, mas a dimensão mais im-
portante. Nesse sentido, a relação com os par-
ceiros se destacou mais uma vez e também na 
dimensão avaliativa, de forma que os parceiros 
também achassem que o trabalho era rele-
vante e com impacto significativo.  

5. Como foi a relação com os atores sociais? 
Como foi o processo de escolha desses atores 
e a sua participação na construção e na avali-
ação dos projetos?  

Tendo em vista a proposta do curso, os profes-
sores entrevistados destacam que a atuação 
dos parceiros foi fundamental e foi algo cons-
truído conjuntamente já que não se sabia pre-
viamente como seria o projeto e não se conhe-
cia a “receita” de projetos multidisciplinares 
que aquela experiência possibilitou aos profes-
sores ao final. 

O envolvimento dos parceiros se deu desde o 
começo da disciplina, na primeira fase do pro-
jeto identificada de sensibilização pelo tema. 
Dentre eles, destacam-se mães que tiveram os 
filhos mortos pela atuação da polícia, atores da 
sociedade civil, dentre outros profissionais e 
perfis que podiam contribuir com uma visão 
ampla do tema. 



 

 12

Os professores responsáveis destacam os par-
ceiros onde foi perguntado também o que es-
peravam da disciplina, dos alunos e/ou preci-
savam, como uma forma para que se sentis-
sem realmente parte integrante do projeto, 
não se criasse mais trabalho para eles ao 
mesmo tempo em que poderiam significar a 
dedicação dos parceiros aos encontros, à rela-
ção com alunos. Esse reconhecimento de que 
estes são processos que demandam muito e às 
instituições, especialmente da sociedade civil, 
têm muito trabalho para pouca gente e é fruto 
da experiência prévia dos professores em or-
ganizações similares. Nesse sentido, demandas 
que os parceiros já tinham e foram apresenta-
das antes de conhecerem a turma foram cen-
trais na avaliação dos professores que citam 
como exemplos: o Fórum Brasileiro que indi-
cou interesse para ajuda com uma pesquisa 
aprovada pelo CNJ sobre os inquéritos sobre a 
letalidade e vitimização policial; a defensoria 
que indicou interesse relacionado à comissão 
interamericana; a ouvidoria que demonstrou 
interesse em um levantamento de normativas. 

Além destes parceiros que se tornaram inter-
locutores, os professores mencionaram tam-
bém a participação de outros atores que foram 
aparecendo em vários momentos, sempre 
mantendo o contato, chamando para o último 
evento, para apresentação de resultados, uma 
interlocução contínua com todos o tempo 
todo. 

Dentre os destaques dessa relação foi mencio-
nada a vivência dos alunos ao se encontrarem 
com as Mães de Maio, evento mais importante 
do semestre, a visita à Academia de Polícia do 
Barro Branco, a participação em um júri no Fó-
rum Criminal, momentos que impactaram bas-
tante o grupo como um todo, além dos encon-
tros na própria GV. 

6. Quais foram os seus principais aprendiza-
dos diante dessa nova modalidade de ensino? 
Quais foram os desafios e cuidados a serem 
tomados? 

Fazendo uma retrospectiva do projeto, os pro-
fessores destacaram 3 aspectos que merecem 
especial desenvolvimento: engajamento dos 
alunos, aprendizados e desafios para futuras 
disciplinas. 

O elevado engajamento dos alunos, com exce-
ção daqueles que demonstravam dificuldade 
de relacionamento para além do projeto, por 
exemplo, não respondiam e-mails, etc. foi a 
primeira dimensão destacada. Na percepção 
do professor Thiago Amparo, o longo período 
de dedicação ao projeto era uma das questões 
a ser considerada, considerando o envolvi-
mento do grupo: “(...) ou a gente ocupa esse 
tempo, faz com que eles fiquem instigados a fa-
zerem ou a coisa desintegra. Mas senti que eles 
estavam muito engajados e com vontade de fa-
zer”. 

Na avaliação da professora Maria Cecília, o en-
gajamento com o projeto em si e com o tema 
apresentaram diferentes níveis. No entanto, 
houve uma certa transformação de perspec-
tiva, uma sensibilização muito forte de todo o 
grupo a partir da imersão deles, do contato 
com as diferentes realidades, configurando 
uma experiência forte inclusive para os docen-
tes. 

“Até hoje tem o grupo que, quando tem al-
guma notícia, eles compartilham, eles comen-
tam, imaginam, faz três anos, então vão assis-
tir e acompanhar o noticiário e as notícias do 
mundo de uma forma diferente” (M.C.A.A.). 

Sobre aprendizados, os professores ressaltam 
que, tendo em vista que esta era a primeira 
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disciplina deles no modelo do projeto interdis-
ciplinar, o desenvolvimento de “uma fórmula” 
que, com as devidas adaptações, implicou me-
lhor entendimento de etapas, a relação e tipo 
de parceiros, preparação que se tornou itens 
para iniciativas futuras, inclusive em outros 
cursos, como clínicas.  

Na relação com os alunos e condução da dinâ-
mica, também se destacou a importância de 
manter um alinhamento com os subgrupos e 
com o grupo, de forma a mantê-los em diálogo, 

e desenvolver seus projetos individuais articu-
lados com a ideia do todo. 

A aprimorar, ficou o desejo de dedicar mais 
tempo para própria elaboração e planeja-
mento dos projetos de cada grupo, além de po-
der terminar o produto um pouco antes do fi-
nal do semestre para que haja tempo para re-
visão e mudanças a serem implementadas, 
haja boa divulgação, reação dos parceiros, até 
para os alunos entenderem que o projeto é 
mais do simplesmente uma disciplina. 
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2019-1 | REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A LEI ORGÂNICA DO 
FISCO CIDADÃ 

Professores(as) responsáveis: Eurico Marcos Diniz de Santi e Fernando Scharlack Marcato 

O Projeto Multidisciplinar "Reestruturação da administração pública: A Lei Orgânica do Fisco Cidadão" 
foi ministrado pelos Professores Eurico Marcos Diniz de Santi e Fernando S. Marcato no primeiro se-
mestre de 2019. A partir do diagnóstico do sistema de funcionamento da administração tributária 
brasileira, o projeto objetivava que os alunos elaborassem uma proposta de Lei Orgânica do Fisco 
Cidadã, com a identificação de um parlamentar que concordasse em apresentar o projeto de lei ao 
Congresso.   

Os alunos foram instados a interagir com os presidentes dos principais sindicatos de fiscais de renda, 
visando construir um Estatuto do Fisco Cidadão que permitisse maior transparência e responsividade 
ao fisco. O projeto de lei foi montado, validado com uma diversidade de stakeholders e apresentado 
em dois eventos dos fiscais de renda (para mais de 400 pessoas) e ao deputado Alexis Fontaine. O 
projeto de lei foi levado a discussões no âmbito da reforma tributária, em andamento na Câmara dos 
Deputados.

1. Qual o tema do projeto e quais foram os de-
safios propostos aos alunos? 

O tema era "Reestruturação da Administração 
Pública: a Lei Orgânica do Fisco Cidadã". O ob-
jetivo era aproveitar a experiência do Prof. 
Marcato (que havia estudado na Dinamarca 
sobre o tema), junto com a experiência de di-
reito tributário do prof. Eurico. A Dinamarca é 
reconhecida pela experiência em participação 
cidadã no Fisco. Cliente: sindicato nacional dos 
agentes públicos do fisco municipal ANAFISCO. 

A demanda era construir uma lei orgânica do 
fisco (para agentes fiscais municipais, estadu-
ais e federais), a exemplo do que ocorre com a 
lei orgânica da magistratura, que garante uma 
série privilégios aos magistrados. Era uma pre-
tensão bastante corporativista.  

                                                           
33 Relatório sobre a disciplina ficou disponível no Migalhas: https://www.migalhas.com.br/arqui-
vos/2019/6/art20190628-08.pdf  

Alunos buscaram inspirações internacionais 
para tentar construir esse modelo de lei. 
Houve encontros com esses atores.  

2. Quais foram os objetivos de aprendizagem 
para os alunos? 

O objetivo era estimular o protagonismo dos 
alunos, organizar suas atividades, desenvolver 
competência técnica para responder aos clien-
tes, enfrentar os clientes e propor soluções 
para esse problema complexo. Foi muito rele-
vante o espaço de escuta criado na disciplina. 
Os fiscais queriam essa escuta e os alunos tive-
ram sensibilidade de criar uma relação bacana 
com os fiscais. 

Foram feitos eventos, a exemplo de um evento 
presencial em Ilhabela com diversos atores 
(presidentes de sindicatos, como a Anafisco), 
parlamentares3. 
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A proposta dos alunos foi genial; era criar uma 
solução disruptiva. Não era somente uma lei 
orgânica do Fisco (Fisco: em tese, algo visto 
como contrário aos contribuintes); não deveria 
haver uma lei orgânica simplesmente; mas um 
código que envolvesse garantias à atuação do 
Fisco, mas também proteção do contribuinte, 
com base no princípio da legalidade.  

3. Como vocês estruturaram o projeto / 
como foi o processo do desenho do curso? 

Desenho do curso:  

1a. parte - formação do grupo: envolveu uma 
espécie de vivência entre os alunos, com exer-
cícios (mais coordenados pelo Marcato). Foi 
criado um novo ambiente de sala: os celulares 
eram deixados de fora, exercício de relaciona-
mento pessoal. Exercício de escuta e de fala.  

2a. Parte - começo da elaboração do projeto e 
ouvir os especialistas: ouvir os clientes, escutar 
o que eles queriam; o desafio era entender o 
que eles queriam. 

3a. Parte - estruturação do projeto efetiva-
mente para oferecer essa solução. Produto: Es-
tatuto do Contribuinte e Administração Tribu-
tária Cidadã. O estatuto foi apresentado a um 
deputado federal. 

4. Como foi a avaliação? Quais formas de ava-
liação foram utilizadas para verificar se os ob-
jetivos de aprendizagem foram atingidos? 
Como foi a avaliação do impacto do projeto 
realizado? 

Dificuldade de avaliar os alunos individual-
mente. No final, a avaliação foi coletiva. Era a 
primeira vez que aplicavam a disciplina. Havia 
um problema porque os alunos eram obriga-
dos a escolher algum dos projetos disponíveis 
e essa é uma disciplina que expõe muito os alu-
nos. Muitos ficaram desconfortáveis, porque 

não havia expertise nesse tipo de aprendiza-
gem. Em alguns casos foi necessário mediar 
conflitos entre os alunos, especialmente com 
as lideranças entre os alunos. Ao final, a nota 
foi homogênea para todos. A avaliação externa 
foi sensacional e documentada no relatório e 
evento.  

Os grupos também visitaram a Sala São Paulo, 
ocasião em que aproveitaram para conhecer a 
região da Luz e conversaram com locais, com 
vistas a entender um pouco melhor os desafios 
da realidade do entorno. 

Ao revisitar o relatório, o Prof. Eurico disse que 
estava lembrando e "morrendo de orgulho" do 
projeto. "Saiu um produto inovador, não ape-
nas uma lei"; tudo foi justificado; cada disposi-
tivo era embasado. Os alunos deram um 
show”.  

5. Como foi a relação com os atores sociais? 
Como foi o processo de escolha desses atores 
e a sua participação na construção e na avali-
ação dos projetos?  

A ideia era criar projeto de grande impacto. Era 
um tema em pauta, de interesse dos autores, 
que tem influência política e lobby. Assim, bus-
cou-se trazer o tema para a escola, a fim de 
que pudesse estimular a academia a produzir 
reflexão crítica e que pudessem ser efetivas. 
Foco de política pública.  

Prof. Eurico já conhecia os sindicatos, especial-
mente em razão do núcleo que ele coordena 
na FGV Direito SP.  

Os auditores fiscais haviam procurado o Prof. 
Eurico há tempos para buscar formas de valo-
rização dos agentes fiscais, de valorização da 
carreira deles, trazer força institucional para a 
carreira.  
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O objetivo foi trazer esses players para dentro 
da Escola e colocar os alunos dentro do Fisco, 
dar acesso a eles a uma série de espaços públi-
cos, como a Receita Federal, Fisco Municipal. 
Quem avaliaria o trabalho dos alunos seriam os 
clientes. 

Havia um tema sensível no projeto que era a 
remuneração - pois queriam ampliar o teto e 
os alunos apresentaram resistência a esse au-
mento desejado pelos auditores. Houve uma 
saída encontrada no estatuto que resguar-
dasse a ética dos alunos na escola de direito.  

6. Quais foram os seus principais aprendiza-
dos diante dessa nova modalidade de ensino? 
Quais foram os desafios e cuidados a serem 
tomados? 

Primeira percepção: nem todos os alunos fi-
cam à vontade com a disciplina de projetos.  

É difícil montar grupos, estabelecer lideranças 
e empoderá-las. Eles se sentavam sempre em 
círculos para conversar com os alunos e os pro-
fessores separados do círculo, incentivando o 
protagonismo deles. Havia uma demanda dos 
alunos para que os professores dessem aula. 
Desafio para os alunos assumirem o protago-
nismo. Desafio para os professores descerem 
do tablado e não dar diretrizes, não assumir a 
liderança. 

Outro desafio foi a avaliação - porque fazia 
sentido ser coletiva e não individual. Até por-
que o cliente avaliou o produto com nota má-
xima. 

Desafio de trabalhar coma realidade – essa é 
uma grande sacada: de dentro da escola con-
tribuir para as instituições.  
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2020-1 | 2021–1|  CONSTRUINDO FAMÍLIAS: REVERTENDO OS DESENCONTROS DA 
ADOÇÃO NO BRASIL E LOTERIA JUDICIAL: UMA CRISE SEM PRECEDENTES 

Professores(as) responsáveis: Rubens Glezer e Vivianne Ferreira 

O Projeto Multidisciplinar “Construindo Famílias: Revertendo os desencontros da adoção no Brasil” 
foi conduzido em 2020 pelos professores Rubens Glezer e Vivianne Ferreira. O intuito da disciplina foi 
permitir a aproximação dos estudantes com a temática da adoção, de forma a compreender alguns 
aspectos, tais como: (i) legislação e práticas existentes; (ii) o que configura o melhor interesse da cri-
ança nos casos concretos; (iii) em quais etapas do processo de adoção há uma maior exposição das 
condições de vulnerabilidade; (iv) como melhorar o processo judicial; (v) se há alternativas ao modelo 
brasileiro, dentre outros. Em termos de habilidades, pretendeu-se que os estudantes desenvolvessem 
habilidades relevantes para o desempenho de qualquer atividade profissional, além de criar um am-
biente de bastante autonomia para a elaboração dos trabalhos. Contou-se com a participação de di-
ferentes especialistas das áreas de psicologia, trabalhos em ONGs, e da advocacia, promotoria e ma-
gistratura.   

Com os mesmos objetivos de desenvolvimento de habilidades, em 2021 os professores conduziram o 
Projeto Multidisciplinar “Loteria Judicial: uma crise sem precedentes”. Aqui, o foco foi compreender 
como se utiliza (ou não) os precedentes judiciais no Brasil. Alguns dos temas abordados foram: (i) a 
tentativa de implantar um sistema forte de precedentes no Brasil; (ii) a cultura jurídica brasileira é 
aberta aos precedentes?; (iii) o Judiciário criou incentivos institucionais para os precedentes?; (iv) os 
precedentes funcionam nas pequenas causas?; (v) os tribunais superiores orientam os inferiores?; (vi) 
por que os precedentes não prosperam no Brasil?   

1. Qual o tema do projeto e quais foram os de-
safios propostos aos alunos? 

 A disciplina realizada em 2020 foi denominada 
como “Construindo famílias: revertendo os de-
sencontros da adoção no Brasil”, em que foi 
abordada a temática do sistema de adoção e 
os seus problemas, tais como uma grande fila 
de adoção. Nesse sentido, segundo o prof. Ru-
bens, os alunos foram convidados a pensar em 
como resolver problemas do sistema de ado-
ção de forma eficiente e respeitando a digni-
dade de todas as pessoas envolvidas no pro-
cesso. Em 2021, o projeto de nome “Loteria ju-
dicial: uma crise sem precedentes” fez com 
que os alunos buscassem soluções para mitigar 
o problema da aleatoriedade no poder judiciá-
rio.  

Nos dois semestres, o objetivo visado foi per-
mitir que os alunos pudessem construir solu-
ções para um problema amplo, complexo, es-
trutural e consolidado, isto é, problemas que 
existem há tempos. Em ambas as temáticas, já 
existiam discussões sobre reformas e soluções, 
mas que não se mostraram eficientes. Os alu-
nos deveriam, portanto, pensar em algo efe-
tivo. 

2. Quais foram os objetivos de aprendizagem 
para os alunos?  

No caso específico do projeto “Construindo fa-
mílias”, buscou-se trabalhar a habilidade dos 
alunos de lidar com a dimensão humana envol-
vida, considerando a temática mais sensível da 
adoção. Como o problema e a temática em si 
possuem uma dimensão humana muito forte, 
as soluções a serem propostas pelos alunos 
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também precisariam contê-la. Segundo o prof. 
Rubens, a ideia era que os alunos realizassem 
visitas a abrigos, para compreender na prática 
alguns dos grandes desafios que envolvem a 
esfera humana. Por conta da pandemia, isso 
não foi possível, e outros métodos precisaram 
ser utilizados para a compreensão do pro-
blema. 

Já no caso do projeto “Loteria judicial”, o prof. 
Rubens indicou que o mesmo aspecto humano 
acabou aparecendo durante o desenvolvi-
mento dos trabalhos. Comentou que para a re-
solução de um problema estrutural, é necessá-
rio adotar a perspectiva do regulador. E, nas 
suas palavras, “adotar a perspectiva de regula-
dor ou reguladora é entender os sujeitos regu-
lados, o porquê que eles não agem como a 
gente gostaria que eles agissem”.   

Outras habilidades também foram trabalha-
das. Em ambos os projetos foi possível que os 
alunos desenvolvessem: 

(i) habilidade de pesquisa, havendo a possibili-
dade de realização de pesquisa empírica, ou 
um intenso levantamento de bibliografia pelos 
alunos; além da necessidade de desenhar um 
projeto de pesquisa, fazer o recorte do objeto, 
elaboração de cronograma, e pensar em possí-
veis parceiros e interlocutores; 

(ii) construção de um diagnóstico sobre o pro-
blema. Os alunos não partiram de um diagnós-
tico pré-concebido, e sim passaram por uma 
imersão no assunto, por meio da realização de 
pesquisas e entrevistas com convidados. 

(iii) habilidade de interlocução com diferentes 
atores e negociação, sendo que os alunos pre-
cisaram entrar em e manter contato com os in-
terlocutores e stakeholders (autoridades no 
poder judiciário, legislativo, dentre outros). O 

prof. Rubens indicou que os alunos conduzi-
ram sozinhos as reuniões com esses atores - 
i.e., os professores nem participaram das reu-
niões. O papel destes seria o de incentivar e 
dar apoio. 

(iv) trabalho em grupo e comunicação, além do 
gerenciamento das atividades com grande au-
tonomia.   

3. Como vocês estruturaram o projeto / como 
foi o processo do desenho do curso?  

Segundo o prof. Rubens, o processo foi bas-
tante angustiante para os professores, visto 
que o projeto poderia dar errado a qualquer 
momento. Havia a necessidade de equilibrar a 
autonomia dos alunos com acompanhamento 
acerca das atividades. Um dos principais desa-
fios foi dar autoestima para os alunos que, se-
gundo ele, partem de um ceticismo muito 
grande com relação à possibilidade de um re-
sultado satisfatório. Outro problema enfren-
tado foi relacionado às notas, que são gerais 
para os grupos. Os alunos não trabalham de 
forma igual, e há a questão das “caronas”. 

A profa. Vivianne apontou ainda que um dos 
desafios dos próprios professores era segurar 
a ansiedade acerca dos resultados, e dar 
tempo para que os alunos encontrassem suas 
próprias propostas, em vez de entregar algo 
pronto aos estudantes. 

Já com relação à construção das temáticas, Ru-
bens indicou que existe uma boa relação entre 
ele e a profa. Vivianne, de forma que foi fácil 
chegar a um consenso sobre os temas. Em am-
bos os casos, buscou-se abordar assuntos que 
abrangessem tanto o direito público quanto o 
privado. Também participaram de um 
workshop de pesquisa para organizar os proje-
tos.  
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Ademais, mencionou que tinham claro que a 
cada etapa os alunos precisavam ter algum 
feedback com relação aos seus produtos. Isso 
foi um problema durante a pandemia, visto 
que acredita que ter episódios de confraterni-
zação e avaliação do balanço das atividades 
junto aos alunos é importante.    

4. Como foi a avaliação? Quais formas de ava-
liação foram utilizadas para verificar se os ob-
jetivos de aprendizagem foram atingidos? 
Como foi a avaliação do impacto do projeto 
realizado?  

Os dois projetos foram desenvolvidos essenci-
almente com a mesma estrutura de avaliação. 
Foram observados: (i) o trabalho durante as se-
manas de imersão, etapa em que os alunos 
precisavam realizar um levantamento biblio-
gráfico profundo sobre uma determinada 
questão, realizavam uma pesquisa empírica ou 
faziam entrevistas com alguém da área; (ii) a 
elaboração do projeto de pesquisa aplicada; 
(iii) a execução, i.e. estar presente nos encon-
tros e nas reuniões de interlocução; (iv) a im-
plementação, observando se foi possível gerar 
impacto na comunidade, se foi possível dar pu-
blicidade, ou se foi possível inserir o projeto 
em um processo de implementação específico 
(p. ex., se as proposições foram transformadas 
em um projeto de lei). 

No projeto “Construindo famílias”, a divisão 
das notas se deu da seguinte forma: 20% imer-
são, que englobava uma esfera em grupo, por 
meio de pesquisas, e uma esfera individual, 
perguntas que deveriam ser elaboradas pelos 
alunos e enviadas aos professores, para que 
fossem feitas aos convidados; 20% projeto de 
pesquisa, em que se analisava pontos como re-
levância, detalhamento, viabilidade, profundi-
dade; 35% execução, que contabilizava ques-
tões como presença, capacidade de incorporar 
os feedbacks dos professores, capacidade de 

diálogo e exposição de dificuldades e pontos 
positivos do que haviam encontrado na prá-
tica; 25% implementação. Neste projeto, a im-
plementação foi avaliada a partir da estratégia 
de impacto na comunidade, além da capaci-
dade de dar publicidade ao projeto ou incluí-lo 
em um processo de implementação específico. 
Já no projeto “Loteria judicial”, a divisão foi: 
40% imersão; 20% projeto de pesquisa apli-
cada; 40% execução e implementação. Neste, 
os professores optaram por dar um maior en-
foque no processo de execução do trabalho 
pelos alunos. 

Mesmo com a mudança de foco das notas, foi 
possível observar resultados de aplicação e in-
terlocução muito significativos. Segundo o pro-
fessor Rubens, no projeto “Construindo famí-
lias”, um dos projetos desenvolvidos pelos alu-
nos virou lei estadual; outro se tornou um pro-
jeto de lei federal; outro iria virar uma medida 
provisória do governo (mas não foi para frente 
por uma alteração de burocracia). Já no pro-
jeto “Loteria judicial”, um dos grupos de traba-
lho do CNJ relacionado ao assunto de prece-
dentes incluiu propostas dos alunos em seu re-
latório parcial de trabalho; e um dos projetos 
que propunha modificações no sistema de pe-
ticionamento eletrônico está sendo discutido 
no TRF-4.     

5. Como foi a relação com os atores sociais? 
Como foi o processo de escolha desses atores 
e a sua participação na construção e na avali-
ação dos projetos?  

Como indicado anteriormente, os alunos tive-
ram muita autonomia para se relacionar com 
os atores sociais. No entanto, para o período 
da imersão na matéria, os atores externos que 
participaram foram selecionados pelos pró-
prios professores. No momento da implemen-
tação, essa escolha ficou a cargo dos alunos. 
Novamente, o papel dos professores foi o de 
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auxiliar e orientar o percurso, de forma a fazer 
com que os alunos entendessem o que fazia 
mais sentido para o seu projeto. Também indi-
caram que em poucos casos foi necessário in-
terferir na interlocução para destravar alguns 
processos, visto o limite de tempo inerente à 
disciplina. O prof. Rubens ressaltou que ele e a 
profa. Vivianne não participaram de nenhuma 
reunião com os interlocutores (seja com Secre-
tarias, gabinete de deputados, ministros do 
STJ, grupo de trabalho do CNJ etc.), porque 
caso participassem, a autoridade seria transfe-
rida para eles - e todo o trabalho de habilida-
des desenvolvido até então seria perdido.   

6. Quais foram os seus principais aprendiza-
dos diante dessa nova modalidade de ensino? 
Quais foram os desafios e cuidados a serem 
tomados?  

O prof. Rubens comentou que uma parte dos 
projetos multidisciplinares pode ser híbrida, 
visto que não é necessário que os alunos este-
jam em sala de aula para desempenhar certas 
tarefas. Existe uma questão de gestão de tra-
balho de pesquisa. Nessa mesma linha, verifi-
cou-se uma dificuldade da execução de traba-
lhos em grupo, e que seria importante desen-
volver uma disciplina na graduação que ensi-
nasse como trabalhar em grupo. 

Outro aprendizado relevante, segundo a profa. 
Vivianne, foi em relação a possibilidades do sis-
tema online e diferenças em relação ao mo-
delo presencial. A professora relatou que du-
rante as disciplinas, foram realizadas conver-
sas com interlocutores diversificados, muitos 
de fora de São Paulo. Como exemplo, ela men-
ciona que no projeto “Loteria judicial” houve 
conversas com assessores do STJ e STF, todos 

de fora de São Paulo. Essa experiência não se-
ria possível no ambiente presencial. 

O prof. Rubens também trouxe que o maior 
cuidado durante o período da pandemia da 
COVID-19 foi o aspecto emocional dos alunos. 
Segundo o professor, trata-se de “(...) um con-
texto em que a gente não podia pedir mais do 
que eles estavam nos dando. E eles nos deram 
muito”, chamando atenção para a complexi-
dade das disciplinas. Segundo apontamento 
realizado pela profa. Vivianne, o fato de os gru-
pos de trabalho serem pequenos fazia com que 
os estudantes se sentissem mais confortáveis 
para trazer e comentar questões de fora da dis-
ciplina, como impactos da pandemia para a sa-
úde mental, cansaço e esgotamento, dentre 
outros tópicos. 

Além disso, o prof. Rubens destaca o que, em 
suas palavras, é o “grande trunfo” da institui-
ção e de seus alunos: “Uma coisa que eu apre-
cio demais nos alunos da GV é o ethos, ter uma 
ética de trabalho absurda que a gente não 
pode perder. E eu acho que ela vem de relações 
intergeracionais; passa de um ano para o outro 
e eu acho que esse é o grande capital da GV: a 
ética de trabalho dos nossos alunos, que se dis-
põem, e entregam, e entendem a importância 
das coisas, e fazem.”. Para manter esse trunfo, 
é importante valorizá-lo e cuidar das relações 
entre os alunos (como ensinar a trabalhar em 
grupo, cuidar da gestão emocional, apoiar o 
aluno, entre outras possibilidades). 

A profa. Vivianne complementou no sentido de 
que permitir que os estudantes trabalhassem 
com autonomia, sem oferecer soluções pron-
tas a eles, levou a um resultado incrível. Foi 
possível elaborar projetos que os professores, 
mesmo em dupla, sequer haviam imaginado.
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2019-1 | 2020-1 | MUITO ALÉM DO BRINCAR E CIDADES INTELIGENTES: DESAFIOS 
REGULATÓRIOS, TECNOLÓGICOS E DE DIREITOS HUMANOS 

Professores(as) responsáveis: Alexandre Pacheco da Silva e Marina Feferbaum 

Professores assistentes: Clio Nudel Radomysler e Guilherme Forma Klafke 

O Projeto Multidisciplinar “Muito Além do Brincar” foi conduzido pelos professores Alexandre Pa-
checo da Silva e Marina Feferbaum no primeiro semestre de 2019. Buscou realizar trabalhos na área 
jurídica que envolvessem impactos no desenvolvimento de crianças e adolescentes - especialmente 
os impactos de ordem tecnológica. Partindo da premissa de que redes sociais, jogos, brinquedos, ví-
deos, dentre outros produtos moldam a formação intelectual e social de crianças e jovens para o bem 
e para o mal, a disciplina procurou discutir como o Direito pode desempenhar um papel nessa reali-
dade que potencialize os benefícios desses produtos e reduza ou elimine seus malefícios. 

Já a disciplina de Projeto “Cidades Inteligentes: Desafios Regulatórios, Tecnológicos e de Direitos Hu-
manos” também foi conduzida pelos professores Alexandre Pacheco da Silva e Marina Feferbaum, 
mas no primeiro semestre de 2020. Neste projeto, buscou-se discutir como encontrar soluções para 
o desenvolvimento nas cidades, com foco na mobilidade urbana. Duas perguntas que nortearam a 
condução da disciplina foram: (I) como utilizar infraestrutura, tecnologia, serviços e outros recursos 
para promover o bem-estar, a cidadania, a sustentabilidade e o crescimento econômico nas cidades? 
e (II) como o Direito pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas cidades? 

Em ambas as disciplinas, os professores contaram com o apoio dos professores assistentes Clio Nudel 
Radomysler e Guilherme Forma Klafke.  

1. Qual o tema do projeto e quais foram os 
desafios propostos aos alunos? 

Segundo a fala do prof. Alexandre, o “Muito 
além do brincar” (2019) teve como foco a rea-
lização de projetos na área jurídica que envol-
vessem impactos no desenvolvimento de cri-
anças e adolescentes. De forma complemen-
tar, o prof. Guilherme indicou que o objetivo 
do projeto era discutir como a tecnologia im-
pacta o desenvolvimento de crianças e adoles-
centes e também os direitos relacionados à in-
fância e juventude, especialmente no que 
tange ao ECA e pontos afins.  

Já o projeto “Cidades Inteligentes” (2020) bus-
cou discutir como encontrar soluções para o 
desenvolvimento nas cidades, com foco em 
mobilidade urbana. Este foi realizado durante 
o ano de eleições municipais, e uma das ideias 

era a de que os alunos trouxessem para a sala 
de aula os debates e notícias em pauta e os 
abrangessem em seus projetos.   

2. Quais foram os objetivos de aprendizagem 
para os alunos?  

De acordo com o prof. Alexandre, o objetivo 
dos projetos era trabalhar duas grandes fren-
tes junto aos alunos. A primeira delas era a ver-
tente de habilidades e competências, como a 
habilidade de trabalhar em grupo. Isso partiu 
da observação de que muitas vezes os alunos 
trabalham conjuntamente, mas não necessari-
amente o fazem bem. A partir das atividades 
dos projetos, poder-se-ia criar formas de men-
surar e melhorar a forma de trabalho em 
grupo.  
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Outras habilidades essenciais desenvolvidas 
foram a empatia e a tradução. No primeiro 
caso, era importante que os estudantes pudes-
sem se colocar em posições e pontos de vista 
diferentes aos seus em relação ao objeto tra-
balhado. Para isso, foram pensadas dinâmicas 
em que os alunos ouviram e entenderam os 
problemas do outro. No caso da habilidade de 
tradução, era importante que os alunos pudes-
sem compreender as demandas de outras 
áreas de atuação e trazê-las para o campo do 
direito, e vice-versa. Nas palavras do professor, 
“Como é um projeto multidisciplinar, isso quer 
dizer que os alunos não vão estar apenas no 
campo do direito, como várias disciplinas os co-
locam nessa posição; então eles vão ter que ou-
vir ali, por exemplo, num projeto, um arquiteto, 
no caso de cidades inteligentes, uma psicóloga, 
no caso de crianças e adolescentes, vão ter que 
ouvir um economista, vão ter que ouvir ali pro-
fissionais de várias áreas, que não falam neces-
sariamente a mesma língua. E aí, uma das ha-
bilidades importantes era (1) como é que você 
escuta; (2) como é que você entende; (3) como 
é que você cria um canal de comunicação; (4) 
como é que você fala. E aí para tudo isso a 
gente tentou criar espaços em que os alunos 
poderiam, em primeiro lugar, entender a mul-
tidimensionalidade dos problemas; em se-
gundo lugar, eles entenderem qual seria a con-
tribuição do Direito, e portanto deles, dentro 
desses espaços”.  

 A segunda frente de trabalho foi a de conte-
údo específico. No caso da disciplina “Muito 
além do brincar”, foram feitos debates sobre 
classificação indicativa, proteção de dados pes-
soais, regulação da Internet, proteções e veda-
ções à publicidade para o público infantil e in-
fanto-juvenil, dentre outros. O objetivo foi 
apresentar diversas temáticas para os alunos, 
e eles puderam escolher as que mais os inte-
ressavam para desenvolver seus projetos. 

Nesse sentido, era importante que eles domi-
nassem o tema dos seus projetos específicos, e 
não todos os temas que foram apresentados 
durante a disciplina.  

A profa. Clio ainda trouxe que os dois projetos 
multidisciplinares tiveram relação com uma 
frente de pesquisa do Centro de Ensino e Pes-
quisa em Inovação (CEPI) da FGV Direito SP so-
bre o futuro da profissão jurídica e o papel do 
ensino nesse panorama. Dentro dessa frente 
de atuação e desses projetos, identificaram-se 
7 competências, chamadas de “7 Cs”, que os 
professores consideram relevantes de serem 
incorporadas como objetivos explícitos dentro 
dos cursos de Direito e que buscam trazer nos 
projetos multidisciplinares. Essas competên-
cias são: (1) Consciência de si (consciência de 
seus valores, suas habilidades e suas catego-
rias); (2) Consciência social; (3) Capacidade crí-
tica; (4) Criatividade; (5) Comunicação; (6) Co-
laboração; (7) Cidadania.  

3. Como vocês estruturaram o projeto / 
como foi o processo do desenho do curso?  

A profa. Marina relatou que os projetos foram 
estruturados em três grandes arcos de apren-
dizagem, sendo que entre cada um deles há 
marcos, chamados de “lançamentos”, em que 
é feita uma validação externa do andamento 
dos trabalhos dos alunos. Cada arco tem obje-
tivos específicos, sendo que o primeiro é vol-
tado para o desenvolvimento de habilidades e 
competências socioemocionais, além do con-
teúdo que se visa trabalhar. O segundo busca 
desenvolver habilidades de Design Thinking, 
facilitação de projetos e escuta, juntamente 
com conteúdos externos trazidos por convida-
dos; e o terceiro visa a execução dos projetos 
dos grupos de alunos.  

A profa. Clio trouxe que, no primeiro arco, exis-
tem 3 eixos essenciais para serem trabalhados: 
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(i) a liderança de si; (ii) a liderança para cocria-
ção; e (iii) a liderança para transformação so-
cial. No segundo, os grupos são divididos e os 
projetos começam a ser desenvolvidos, e há a 
finalização com o lançamento de um protó-
tipo. No último arco, de execução, há apresen-
tação pública do projeto desenvolvido. Há 
muita autonomia nesse último momento, 
sendo que os professores passam a ter um pa-
pel maior de facilitação e apoio quando neces-
sário. Mas a organização e definição de prazos 
internos dos grupos é feita pelos próprios alu-
nos, de forma que eles possam desenvolver 
também a habilidade de gestão de projetos. 

O prof. Guilherme complementou as falas das 
professoras explicando a noção de arco: “é 
uma concepção de estruturar o curso a partir 
de um processo de você despertar as pessoas, 
de você criar condições para as pessoas irem 
construindo esse conhecimento, atingindo os 
objetivos”. O conceito passa pela ideia de cons-
truir, sustentar e consolidar o conhecimento 
com os estudantes, sendo os “lançamentos” os 
momentos de consolidação e finalização de 
cada arco.   

Sobre os temas trabalhados, o prof. Alexandre 
indicou que no caso do “Muito além do brin-
car” já existia uma agenda de pesquisa voltada 
para a temática de tecnologia, crianças e ado-
lescentes. Anteriormente já havia sido desen-
volvido um projeto que olhou para o impacto e 
direitos de crianças e adolescentes no âmbito 
da utilização do YouTube. A partir desse pro-
jeto, percebeu-se que seria possível explorar 
outros desdobramentos. 

Já no caso do “Cidades Inteligentes”, a ideia 
nasceu a partir de uma parceria que o CEPI ti-
nha com o CEPESP/FGV (Centro de Política e 
Economia do Setor Público da Fundação Getu-
lio Vargas), que trabalhava o tema de cidades 
inteligentes principalmente na vertente de 

mobilidade urbana. Com isso, optou-se por tra-
tar sobre o que significa construir uma cidade 
inteligente em diversas frentes, como cultura, 
habitação, mobilidade, dentre outros.  

De uma maneira geral, o prof. Alexandre co-
mentou que o processo de construção das dis-
ciplinas passou por (i) entender a amplitude do 
tema - como são disciplinas com muitas horas 
e muito tempo de interação com e entre os 
alunos, era necessário que fossem trabalhados 
temas complexos e amplos; (ii) entender a fa-
miliaridade e conexão dos professores com o 
tema, de forma a ser possível inclusive aprovei-
tar redes de contatos anteriormente formadas 
em outros projetos.  

A profa. Clio complementou mencionando que 
além de esses temas serem amplos, eles exi-
gem uma abordagem interdisciplinar. Nesse 
sentido, se fosse trabalhada a questão de regu-
lação para crianças e adolescentes, deveria 
existir também um diálogo com psicólogos, por 
exemplo. No caso de cidades inteligentes, era 
importante conversar com arquitetos e urba-
nistas.  

4. Como foi a avaliação? Quais formas de ava-
liação foram utilizadas para verificar se os ob-
jetivos de aprendizagem foram atingidos? 
Como foi a avaliação do impacto do projeto 
realizado?  

A profa. Marina mencionou que a avaliação 
dos projetos foi feita considerando o processo, 
i.e., como os alunos se relacionaram entre si, 
como trabalharam e distribuíram tarefas, além 
da avaliação metaindividual a partir dos “diá-
rios” de aprendizagem. Outra dimensão da 
avaliação foram os produtos que eles elabora-
ram ao longo da disciplina. No caso destes, o 
prof. Alexandre comentou que a nota final, 
além do resultado propriamente dito, envol-
veu também toda a evolução do trabalho dos 
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alunos, que foi acompanhada de perto pelos 
professores.  

A profa. Clio indicou que os relatos de aprendi-
zagem eram importantes para verificar como 
os estudantes estavam absorvendo as referên-
cias bibliográficas, desenvolvendo as habilida-
des visadas, relacionando as dinâmicas com os 
objetivos do curso, dentre outras análises. Os 
alunos precisaram entregar três diários de 
aprendizagem durante a disciplina, ao fim de 
cada arco. Os professores ofereceram feed-
backs para cada versão dos diários, trazendo 
informações sobre a percepção do engaja-
mento e da participação deles ao longo do 
curso.  

Segundo a profa. Clio, também havia momen-
tos de feedbacks não avaliados. Nestes, os es-
tudantes poderiam dar feedbacks entre eles e 
também para os professores, de forma a trei-
nar também essa habilidade.  

Por fim, o prof. Guilherme acrescentou que 
existiram diferenças entre as disciplinas, visto 
que a “Cidades inteligentes” ocorreu durante a 
pandemia, e a “Muito além do brincar” anteri-
ormente a ela. Nas suas palavras: “Era muito 
mais fácil, eu acho, captar outras coisas que 
não apenas a fala quando a gente estava no 
presencial. Então observar, por exemplo, se os 
alunos estavam conversando entre si enquanto 
estavam tendo aquela atividade, se eles faziam 
brincadeiras entre eles que a gente achava que 
podiam prejudicar o andamento, coisas desse 
tipo. Então esse foi um primeiro aspecto que eu 
acho que mudou entre o primeiro e o segundo”. 
Ele também notou diferenças nas avaliações, 
principalmente no caso dos diários de aprendi-
zagem: no caso do projeto “Cidades inteligen-
tes”, os estudantes utilizaram mais vídeos e 
outros recursos artísticos para relatar suas ex-
periências.   

5. Como foi a relação com os atores sociais? 
Como foi o processo de escolha desses atores 
e a sua participação na construção e na avali-
ação dos projetos?  

A profa. Marina retomou que a ideia, nessas 
disciplinas, foi a de trabalhar com atores soci-
ais que já estivessem envolvidos em pesquisas 
e projetos do CEPI, seja por eles se relaciona-
rem com outros centros de pesquisa, seja por 
trabalharem com temáticas de direito e tecno-
logia. “Então sempre as nossas escolhas são 
pautadas em relações que a já tem no CEPI 
para que a gente possa otimizar o eixo ensino-
pesquisa (...). E a ideia é sempre ter uma preo-
cupação grande com quem são esses atores, de 
onde eles falam, quais são suas posições insti-
tucionais, para sensibilizar os alunos das dife-
rentes formas de olhar para um problema jurí-
dico, interesses; principalmente para que a 
gente possa fazer um recorte estritamente ju-
rídico dos problemas e que a gente possa retri-
buir de alguma maneira para esses atores al-
gum tipo de crescimento, seja na participação 
das aulas, seja nos produtos que os próprios 
alunos criam (...)”, relatou a professora.  

A profa. Clio também indicou uma preocupa-
ção em trazer diversidade dos atores - e isso 
envolve diversidade em termos de tipos de ins-
tituições (empresas, poder público, terceiro 
setor, etc.), e em termos de gênero, raça, 
idade, trajetórias e experiências. Relatou tam-
bém a importância de levar os alunos para os 
espaços que esses atores ocupam (inclusive no 
que tange aos espaços físicos).  

Como exemplos de atores sociais que partici-
param dos projetos, os professores menciona-
ram para o “Muito além do brincar”: represen-
tantes do Instituto Alana; Procon paulistano; 
Fundação Cásper Líbero, Comitê Gestor da In-
ternet e Google, dentre outros. Para o “Cida-
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des inteligentes”, citaram, por exemplo: repre-
sentantes do iFood, 99, Lime, CEPESP, Uber, 
Google, Secretaria de Inovação da Prefeitura 
de São Paulo, dentre outros.  

O prof. Guilherme acrescentou que alguns ato-
res tiveram um papel ainda mais relevante 
dentro das disciplinas: “alguns desses atores 
encantaram os estudantes, e aí eles passaram 
a ver esses atores como mentores ou como pes-
soas de confiança”. Também ressaltou que os 
próprios alunos poderiam ir atrás de atores so-
ciais se tivessem interesse.  

6. Quais foram os seus principais aprendiza-
dos diante dessa nova modalidade de ensino? 
Quais foram os desafios e cuidados a serem 
tomados?  

O prof. Alexandre ponderou sobre o “dilema 
permanente” de como garantir que o produto 
final dos alunos seja entregue com qualidade e 
que corresponda às expectativas criadas, tanto 
a dos estudantes quanto a dos professores. A 
escolha tomada nas disciplinas foi a de traba-
lhar no primeiro arco um aspecto muito forte 
de capacitação: “(...) se eles se engajarem, se 
eles se dedicarem a esse primeiro arco, a gente 
aposta que o produto final vai ser muito me-
lhor, e a relação deles, entre eles e com o pro-
duto, vai ser melhor também”. Com isso, houve 
uma escolha de “atrasar” a elaboração do pro-
jeto para que os alunos pudessem explorar di-
ferentes conteúdos. O professor apontou que 
uma dúvida que surge com esse modelo é em 
que momento encerrar esse primeiro arco de 
capacitação. Com a experiência das duas disci-
plinas, um aprendizado que ficou foi justa-
mente entender a calibragem da extensão 
desse arco. O professor destaca: “(...) o pri-
meiro arco é necessário e ele é fundamental 
para a gente conseguir construir uma boa rela-
ção dos alunos entre si, uma boa relação dos 

alunos com seu produto, e uma forma de legi-
timar o projetão [forma como os professores 
se referem às suas disciplinas] como um espaço 
diferenciado pedagógico da escola. (...) E eu 
acho que esse foi um aprendizado que eu tive, 
que era confiar muito dentro desse processo, e 
entender que esse é um processo diferente, 
muito diferente e muito importante para a Es-
cola”. 

Outro aprendizado que o prof. Alexandre 
trouxe foi o de entender que, para os alunos, 
um acompanhamento individual é muito im-
portante: “Mesmo que seja um projetão que 
olhe para o trabalho deles e busque desenvol-
ver o trabalho deles em equipe, eu acho que o 
diário era um elemento muito importante, e foi 
um aprendizado nisso de ler e ouvir os alunos 
falando, ouvir o envolvimento dos alunos, os 
aprendizados, entender que mesmo num pro-
jeto coletivo que queira trabalhar habilidades 
de cunho coletivo, o feedback individual e ten-
tar entender as dificuldades dos alunos indivi-
dualmente é um traço fundamental de uma Es-
cola que vem crescendo em número de alunos 
ano a ano”. 

A profa. Marina destacou como aprendizado a 
questão sobre entender o melhor momento 
para dar uma maior autonomia aos alunos e de 
confiar que eles vão entregar um bom pro-
duto: “(...) confiar que eles vão entregar uma 
coisa legal, que a gente não precisa ficar neces-
sariamente em cima deles, pressionando para 
que as coisas saiam, mas que eles podem, sim, 
ser responsáveis e estar completamente envol-
vidos com a questão. (...) O curso não é um 
curso autoral do professor, mas é um curso au-
toral entre alunos e o professor, né, então ele 
só vai dar certo se todos [estiverem] onboard”. 

O prof. Guilherme mencionou que as discipli-
nas contaram com os quatro professores en-
quanto facilitadores, então havia um grande 
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desafio de entrosamento a respeito do que ia 
ser perguntado e falado. Um outro desafio foi 
a comparação de projetos muito distintos na 
hora da avaliação. Ele citou, como exemplos da 
disciplina “Muito além do brincar”, (i) um jogo 
de cartas, (ii) uma contribuição normativa para 
o CONAR, (iii) um perfil de Instagram, (iv) um 
protótipo de aplicativo. O professor explica: “E 
eu acho isso desafiador porque agora a gente 
começou até a adotar mais, né, uma matriz de 
avaliação dos produtos (...) Mas enfim, quando 
você dá essa liberdade de que você define o seu 
tema e você define o seu produto, para a gente 
entender da onde o aluno partiu e para onde o 
aluno chegou para saber qual foi essa aprendi-
zagem é muito mais difícil (...)”. Ponderou que 
a partir do momento em que se busca um pro-
jeto multidisciplinar, a avaliação também 
tende a se tornar multidisciplinar.  

O prof. Alexandre complementou relatando 
que, muitas vezes, quando os professores iam 
conversar com os grupos de trabalho, existia, 
por parte dos alunos, uma expectativa de uma 
relação de autoridade tradicional. Todos os 
professores ofereciam a sua opinião ou suges-
tão sobre os projetos dos alunos, e isso que-
brava um pouco a noção de autoridade do pro-
fessor/facilitador, pois a decisão de como pro-
ceder é do estudante. Isso acabou sendo um 
aprendizado também do professor, como uma 
necessidade de abrir mão do controle do que o 
aluno faz. 

A profa. Clio trouxe percepções na mesma li-
nha, sendo necessário lidar com as expectati-
vas e frustrações dos estudantes, visto que 
muitas vezes eles recebiam feedbacks indi-
cando que precisariam mudar o seu projeto. 
“Então como apoiar os estudantes a ter essa li-
berdade também, ajudar com essas frustra-
ções e criar um ambiente de aprendizagem que 
eles sintam que tudo bem errar, experimentar 
e fazer de novo, e continuar também com uma 
qualidade no que eles vão entregar ao final”.  

O prof. Guilherme retomou a ideia de que lidar 
com opiniões distintas era um desafio a ser tra-
balhado junto aos alunos. Buscava-se sempre 
deixar muito claro que a escolha final do que 
aconteceria com o projeto era deles. O prof. 
Alexandre comentou sobre esse aspecto, di-
zendo que as diferentes reações vinham muito 
da personalidade dos alunos também: “Tinha 
alunos que, assim, conseguiam lidar muito me-
lhor com a pluralidade de ideias, pensando que 
eles podiam escolher, e tinha alunos que ti-
nham muita dificuldade em não ter um cami-
nho traçado ao qual eles iriam completar cada 
etapa pré-traçada.” Ao final, ficou a reflexão 
de que esses projetos multidisciplinares po-
dem ser uma forma de fazer com que os alunos 
ganhem mais autonomia e possam construir 
algo que seja original e efetivamente deles. 
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2020-1 | REGULAÇÃO DE CRIPTOATIVOS 

Professores(as) responsáveis: Heloisa Estellita e Viviane Muller Prado 

O Projeto Multidisciplinar "Regulação de Criptoativos" foi ministrado pelas professoras Heloisa Estel-
lita e Viviane Muller Prado. Nele, os alunos foram instigados a explorar as facetas assumidas pelos 
criptoativos e seus impactos regulatórios. Entre os temas abordados, incluíram-se: aspectos tecnoló-
gicos dos criptoativos, a relação desses recursos com o sistema financeiro nacional, o papel das ex-
changes (intermediadoras no mercado cripto), a natureza jurídica dos criptoativos (meios de paga-
mento, ativos financeiros, valores mobiliários, moeda, dentre outros), e os crimes que podem ser apli-
cados a operações com esses ativos virtuais. 

As pesquisas desenvolvidas pelos grupos de alunos enfocaram três perspectivas: (i) técnica; (ii) finan-
ceira (mercado de capitais); e (iii) penal. A turma se dividiu entre quem gostaria de explorar mais a 
temática sob o ângulo do mercado financeiro e quem gostaria de aprofundar os crimes praticados na 
criptoeconomia. O resultado foi a publicação intitulada “Regulando Criptoativos”, hospedada no site 
que abriga os produtos do projeto: Regulando Criptoativos.  

1. Qual o tema do projeto e quais foram os de-
safios propostos aos alunos?   

O tema do projeto era a regulação dos criptoa-
tivos.  

Segundo Viviane, o principal desafio do projeto 
foi trabalhar a interdisciplinaridade. O pri-
meiro ponto era compreender a tecnologia 
(como é, como funciona, para que serve) e ten-
tar entender a realidade dos criptoativos, inde-
pendentemente de projetos e temas. O se-
gundo desafio foi o olhar regulatório e penal, 
que oferece dificuldades técnico-jurídicas 
(mercado de capitais, de um lado, e perspec-
tiva penal, de outro). 

Heloisa sistematizou, então, os problemas em 
três camadas: 

 problemas técnicos 

 problemas regulatórios 

 problemas penais 

O desafio dos alunos seria articular essas três 
camadas de problemas e as proteções. 

2. Quais foram os objetivos de aprendizagem 
para os alunos?   

Segundo Heloisa, era importante que os alunos 
passassem por, pelo menos, duas das três ca-
madas indicadas anteriormente. Inclusive, os 
estudantes foram separados conforme maior 
interesse pela perspectiva penal ou regulató-
ria. Viviane mencionou também o objetivo de 
lidar com a complexidade de pontos de vista 
diferentes e lidar com informações vindas de 
pessoas com contextos diferentes. As profes-
soras puderam aprender junto com os alunos 
nesse processo, que também envolvia não se 
incomodar com essa complexidade e enfrentar 
os desafios de compreensão. 

As professoras ressaltam também a importân-
cia do processo em si, o trabalho de conhecer, 
escolher e produzir autonomamente as fases 
de recorte do projeto e elaboração do projeto 
– a primeira fase seria mais guiada, mais asse-
melhada a uma disciplina. Quem participou do 
projeto tinha que superar a dificuldade de lidar 
com vários desconhecimentos (tecnologia, re-
gulação, penal), com vistas a produzir algo que 
fizesse sentido. 
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Finalmente, a professora Heloisa indicou um 
objetivo específico relacionado ao Direito Pe-
nal. Como os alunos não têm uma carga grande 
de Direito Penal até o 3º ano, como a Parte Es-
pecial, eles tiveram que se apropriar de conte-
údos que ainda não tinham visto e compreen-
der como se estruturava a resposta criminal a 
ilícitos no mercado. 

3. Como vocês estruturaram o projeto / como 
foi o processo do desenho do curso?   

As professoras seguiram basicamente os três 
arcos de estruturação que foram sugeridos no 
treinamento para disciplinas de projeto:  

 1º arco voltado para dar conhecimento de 
maneira estruturada aos estudantes, no 
qual as professoras selecionaram temas e 
atores para conversar didaticamente com 
os estudantes. A percepção da Heloisa é 
de que é mais próxima da estrutura de 
uma disciplina da grade. 

 2º arco voltado para decisão dos produtos 
pelos estudantes. As professoras avalia-
ram, comentaram, reconduziram e ajuda-
ram no recorte; 

 3º arco, produzir e apresentar o produto. 

A percepção da Heloisa é de que essa estrutura 
de arcos funciona bem, ainda que exija boa do-
sagem de tempo, já que a fase que dá mais tra-
balho é a fase de produção. Viviane disse que 
os pontos que precisavam ser resolvidos para 
a estruturação da disciplina não eram comple-
tamente estranhos às professoras. Elas tinham 
um grupo no semestre anterior que lidava com 
o tema, proporcionando ideias de problemas e 
questões a serem tratados. O desafio sobre 
quem chamar para o curso e os temas a serem 
tratados, por exemplo, já tinha sugestões de 
resposta dessa época. Mesmo na primeira 

parte já traziam problemas e já iam definindo. 
A forma como foi montada a estrutura facilitou 
como elas iam direcionando o curso e apoi-
ando os alunos. 

As professoras ressaltaram que perguntavam 
aos convidados sobre ideias que a turma pode-
ria ter, algo como: “O que você gostaria de ver 
feito daqui a 4 meses? O que gostaria de ler?”. 
O objetivo era estrutura o curso para que a 
turma fizesse produtos que seriam relevantes. 

4. Como foi a avaliação? Quais formas de ava-
liação foram utilizadas para verificar se os ob-
jetivos de aprendizagem foram atingidos? 
Como foi a avaliação do impacto do projeto 
realizado? 

Viviane mencionou que foi a primeira vez que 
pensaram na matriz de avaliação para proje-
tos, já que era a primeira experiência. Heloisa 
indicou que a avaliação era composta por três 
notas: nota do projeto, nota do produto final e 
observações sobre as reuniões. Cada profes-
sora acompanhava um dos grupos – mais vol-
tado para mercado de capitais ou penal. Por 
isso, estavam muito próximas no processo. Nas 
palavras da Heloisa: “É uma característica do 
projeto que você acompanha muito de perto”. 

As professoras ressaltam a divisão entre pro-
cesso e produto. O processo englobava o en-
volvimento e a colocação dos estudantes, com 
acompanhamento ao longo da disciplina. Elas 
procuraram não esperar para intervir no pro-
cesso quando percebiam que algo não ia bem. 
Mas, de maneira geral, verificaram que havia 
distribuição de tarefas e o cumprimento delas, 
até porque a relação próxima com as professo-
ras poderia gerar constrangimento pela não 
entrega. 

De outro lado, havia avaliação do projeto e da 
entrega final. A avaliação do projeto serviu 
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para antecipar as expectativas dos estudantes. 
Já a entrega final não contou com apresenta-
ção final para os parceiros, apenas apresenta-
ção para as professoras. A turma produziu um 
livro eletrônico que foi enviado para todos os 
parceiros. A disciplina também gerou artigo 
para o JOTA e um artigo para livro que será pu-
blicado. As professoras já viram o trabalho ci-
tado e referido, com muitos downloads. 

5. Como foi a relação com os atores sociais? 
Como foi o processo de escolha desses atores 
e a sua participação na construção e na avali-
ação dos projetos? 

As professoras ressaltaram que já tinham con-
tanto anterior com as pessoas convidadas para 
o projeto. Escolheram pessoas envolvidas com 
problemas regulatórios específicos trabalha-
dos no curso. Olhavam um mapa de problemas 
e tentavam escolher alguém com vivências re-
lacionadas a esses problemas e com um papel 
relevante em instituições de referências no 
tema, como, por exemplo, uma pessoa do 
COAF, da CVM [Comissão de Valores Mobiliá-
rios], do Banco Central etc.  

Heloisa aponta que tentaram envolver pessoas 
que poderia trazer perspectivas mais técnicas 
(Mercado Bitcoin, por exemplo), de regulação 
(CVM, por exemplo) e voltadas para aspectos 
penais. O principal tema abordado era o de la-
vagem, mas também incluíram problemas de 
evasão de divisas. Entrevistaram o Bruno Sa-
lama, que estava envolvido na época com es-
ses temas. 

Na primeira parte do curso, a relação com os 
atores tinha o objetivo de trazer o conheci-
mento. Depois, a depender do projeto, o rela-
cionamento se manteve ou não, em uma rela-
ção mais direta com os alunos, de acordo com 
as demandas dos próprios alunos. 

6. Quais foram os seus principais aprendiza-
dos diante dessa nova modalidade de ensino? 
Quais foram os desafios e cuidados a serem 
tomados? 

Segundo Heloisa, um grande aprendizado foi o 
trabalho em conjunto exigido pela disciplina de 
projetos, o que entendeu ser algo bastante po-
sitivo. Ela já tinha trabalhado com a Viviane em 
uma disciplina eletiva (Cinema, Mercado e 
Crime), mas no projeto a necessidade de cola-
boração foi muito maior. Viviane concorda, diz 
que foi ótimo lidar com as semelhanças e dife-
renças entre elas e não se sentir solitária na 
disciplina. As duas mencionaram que é fantás-
tico poder trabalhar com outro professor dessa 
forma, dividindo os desafios e as responsabili-
dades no dia a dia, especialmente no caso de 
alunos que apresentam algum tipo de pro-
blema de engajamento. É mais confortável tra-
balhar em duplas. Heloisa disse que a “Viviane 
é uma pessoa maravilhosa”; Viviane disse que 
“Heloisa é extraordinária”. Trabalharam com a 
dúvida, a exposição e a relação com os alunos 
juntas. 

Heloisa aponta que outro aprendizado rele-
vante foi a dificuldade de soltar o aluno, algo 
com o qual docentes não estão acostumados. 
Foi necessário realizar um exercício de auto-
controle e lidar com a insegurança de em al-
guns momentos não saber se os alunos estão 
desenvolvendo o projeto de maneira efetiva.  

Heloisa acompanhou quase todas as reuniões 
que os alunos faziam com os parceiros, o que 
considerou um exercício semanal com resul-
tado muito gratificante. Ela entende que o pro-
jeto realizado na disciplina é muito diferente 
dos produtos realizados em clínicas ou outras 
disciplinas. Acredita que não dá para avaliar o 
estudante apenas pelo produto final e que o 
processo, o caminho de aprendizado, é o mais 
importante. Para ela, na disciplina de projetos 
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é possível ter um produto final não tão rele-
vante em termos de impacto social, mas com 
um processo de aprendizado, um caminho, 
que vale a pena.  

Viviane concorda e aponta que na disciplina de 
projetos há "um acompanhar do aluno" dife-
rente, um aprendizado de soltar e ao mesmo 
tempo dar contornos ao longo do curso. Indica 
a relevância do professor observar como alu-
nos estão aprendendo, dar espaço para que 
eles possam justificar suas escolhas, e conver-
sar com eles sobre os próximos passos, apon-
tando formas para buscarem o conhecimento 
que precisam e que esteja faltando. A impor-
tância de dar os caminhos e, a partir disso, per-
ceber como os alunos conseguem digerir todo 
esse conhecimento nos encontros seguintes. 
Isso traz uma reflexão sobre como na sala de 
aula tradicional vemos que aprendizado tem 
várias formas e vários caminhos. 

Heloisa ponderou que o aprendizado na disci-
plina de projetos não é sistemático, isto é, que 
não há um conhecimento sistemático sendo 
trabalhado. Os alunos acabam sabendo um 
conteúdo mais específico, mas muitas vezes 
não sabem os elementos ao redor. Acredita 
que esse aprendizado não sistemático tem um 
público e um momento correto para ser reali-
zado, pois há o risco de os alunos não conse-
guirem organizar o conhecimento e acabem 
por ficar com um déficit. Para ela, o conheci-
mento sistemático é muito importante porque 
é o que permite tratamento igualitário. Por-
tanto, ela acredita que a disciplina de projetos 
deve ser realizada do 3º ano para cima. Quanto 
mais para frente no curso, menor o risco do 

fracionamento e da perda da visão sistemática 
da matéria. Ela indica que a dogmática é geral-
mente desprezada, mas essa sistematização 
que ela oferece é muito relevante.  

Viviane concorda com Heloisa sobre a questão 
da sistematização. Acredita que na disciplina 
de projetos é como se os alunos "vão pegando 
uma colcha de retalho e costurando". Indica 
que um desafio e cuidado a ser tomado é iden-
tificar o quanto de informação deve ser suge-
rido e o quanto precisa ser feito pelos alunos – 
"não tem como seguir sem isso". Aponta para 
a importância de calibrar qual o conhecimento 
fundamental que os alunos precisam ter para 
conseguir resolver bem o problema. 

Outro desafio apontado pelas professoras é o 
da divulgação dos produtos elaborados pelos 
alunos no site da FGV – tiveram que colocar no 
site de forma não autorizada. Não há uma pá-
gina oficial para disponibilização dos materiais 
produzidos pela turma. Fizeram uma página na 
Internet: https://www.gdpee.com.br/regu-
lando-criptoativos. Cogitou a possibilidade de 
colocar os produtos futuramente na Biblioteca 
Digital da FGV. 

Por fim, contam que um dos frutos do projeto 
foi a inclusão do produto elaborado como lei-
tura obrigatória de uma disciplina. Os alunos 
são convidados a apresentar a pesquisa elabo-
rada nessa disciplina. Heloisa conta que os alu-
nos gostam muito de estar na posição de ensi-
nar aos outros o que aprenderem com o pro-
jeto. No começo achavam muito complicado o 
tema e agora sentem confiança para ensinar o 
tema para outros estudantes. 
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2020-1 | SOLUÇÕES JURÍDICAS PARA CRISES GLOBAIS: QUESTÕES SOCIOAMBIEN-
TAIS E DE DESLOCAMENTOS HUMANOS 

Professores(as) responsáveis: Michelle Ratton Sanchez Badin e Thiago de Souza Amparo 

O Projeto Multidisciplinar "Soluções Jurídicas para Crises Globais: Questões Socioambientais e de Des-
locamentos Humanos" foi ministrado pelos Professores Michelle Ratton e Thiago Amparo. Nele, os 
alunos foram instigados a pensar áreas de alto risco global, como a atual realidade climática e ambi-
ental, e as questões humanas e sociais num cenário de crise e deslocamento, a partir de ferramentas 
do direito. Entre os temas abordados, incluíram-se: migração e refúgio, gestão e mitigação de risco 
socioambiental, instituições financeiras internacionais e indicadores socioambientais, e novas catego-
rias de litígio climático e de refúgio. 

As pesquisas desenvolvidas pelos grupos de alunos enfocaram: (i) critérios ESG em CRAs e fundos de 
investimentos; (ii) precificação do carbono e criação do imposto sobre emissões no Brasil; (iii) deslo-
camentos no contexto de impactos ambientais na América Latina; (iv) comunidades indígenas e mu-
danças climáticas; e (v) desafios e argumentos jurídicos para a responsabilização de instituições finan-
ceiras por danos ambientais e climáticos. Os resultados das pesquisas sobre essas cinco frentes foram 
publicados e oferecidos para subsidiar ações de organizações que atuam com essas pautas, a saber: 
Conectas Direitos Humanos; RESAMA - Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales; CEMA-
DEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais; Articulação dos Povos In-
dígenas do Brasil (APIB); e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).  

1. Qual o tema do projeto e quais foram os de-
safios propostos aos alunos? 

Conforme mencionou Thiago, a ideia do pro-
jeto era investigar o deslocamento humano a 
partir de um contexto de crises socioambien-
tais. O projeto endereçou esse problema a par-
tir de uma dimensão internacional, mas que 
também podia ser observada a partir de um 
ponto de vista local. Com o tema do projeto, 
foi possível dialogar com diversos ramos do di-
reito, como direitos humanos e direito ambi-
ental.  

Segundo Michelle, a ideia do projeto foi abor-
dar diferentes eixos jurídicos e dimensões so-
ciais que derivam da interseção entre crises 
migratórias e problemas climáticos. Para a pro-
fessora, existia um diagnóstico de falta de es-
paços para os alunos discutirem esse tema e 
sua relação com seus eixos jurídicos.  

2. Quais foram os objetivos de aprendizagem 
para os alunos? 

Conforme salientou Michelle, existia uma pre-
ocupação para que os alunos desenvolvessem 
habilidades de liderança, juntamente com a in-
vestigação do problema de maneira interdisci-
plinar, para entenderem como suas diferentes 
dimensões poderiam estar relacionadas. Para 
a professora, todo o fluxo de trabalho do pro-
jeto foi pensado para introduzir, de maneira in-
cremental, a autonomia aos alunos. Além 
disso, destacou que o principal desafio experi-
mentado pelos alunos foi sua dificuldade em se 
desprender de uma dimensão “escolar” e en-
carar o projeto com mais autonomia, visando a 
criação de um impacto social.  

Segundo Thiago, a principal competência para 
os alunos desenvolverem é a autonomia. O 
professor salientou que o projeto multidiscipli-
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nar não é só uma disciplina, mas sim um traba-
lho que oferece a possiblidade de impacto no 
debate público. Para tanto, os alunos deveriam 
desenvolver diversas competências de gestão 
e desenvolvimento de projetos, como a elabo-
ração de um cronograma e estruturação das 
diversas etapas a serem concretizadas. 

3. Como vocês estruturaram o projeto / como 
foi o processo do desenho do curso? 

Thiago explicou que o projeto foi construído a 
partir de quatro etapas: (i) introdução ao tema, 
quando os alunos tomaram conhecimento do 
assunto, começaram a dialogar com parceiros 
e fazer visitas; (ii) aprofundamento temático, 
no qual os alunos desenvolveram um glossário 
de termos jurídicos; (iii) formulação do projeto 
de pesquisa, incluindo a elaboração de um cro-
nograma e metodologia; e (iv) execução do 
projeto, envolvendo um trabalho mais pró-
ximo com o parceiro e a apresentação final do 
trabalho. Em cada uma dessas fases existiu um 
produto parcial para ser entregue, o que era 
importante para os alunos perceberem que es-
tavam sendo avaliados ao longo de todo o pro-
jeto 

Michelle comentou que ocorreu uma prepara-
ção muito grande por parte dos dois professo-
res envolvidos, para pensar quais eram os ati-
vos de ambos que poderiam ser usados para 
auxiliar no projeto, como redes de contatos e 
atores parceiros que poderiam ser um foco de 
diálogo com os alunos ao longo do semestre. 
Para a professora, deveria haver um equilíbrio 
entre a preparação do projeto e a autonomia 
oferecida aos alunos, para que eles também 
pudessem desenvolver e conduzir projetos de 
seu interesse. Michelle mencionou que a fase 
final do projeto foi prejudicada pela pandemia 
e foi necessário lidar com uma certa frustação 
e ansiedade dos alunos.  

4. Como foi a avaliação? Quais formas de ava-
liação foram utilizadas para verificar se os ob-
jetivos de aprendizagem foram atingidos? 
Como foi a avaliação do impacto do projeto 
realizado? 

Michelle comentou que existiu uma grande di-
ficuldade de os parceiros avaliarem e darem 
feedbacks aos alunos, uma vez que eles pró-
prios também auxiliaram os alunos ao longo do 
desenvolvimento do projeto. Para a profes-
sora, é necessário fazer algumas alterações 
nesse modelo de avaliação por parte dos par-
ceiros, para que eles possam avaliar os alunos 
de maneira mais direta, sem estarem presos 
em avaliar um trabalho que eles mesmos aju-
daram na orientação. A professora mencionou 
ser importante a possiblidade de reprovar os 
alunos nesse projeto, para eles entenderem a 
dimensão real do trabalho e como é relevante 
que, ao final, o projeto cumpra as expectativas 
de impacto social.   

Em complemento a esse desafio exposto pela 
Michelle, Thiago mencionou a possibilidade de 
escolher uma série de especialistas externos 
para avaliar os projetos. Desse modo, outras 
pessoas que não participaram do projeto po-
deriam avaliar e realmente analisar critica-
mente qual foi o impacto social do trabalho. 
Thiago salientou que, por mais que alguns pro-
jetos possam ter sido muito bem executados, 
não necessariamente eles apresentam um im-
pacto público e os alunos devem ser avaliados 
criticamente para também saberem se, na prá-
tica, os projetos desenvolvidos cumpriram as 
expectativas de impacto.  

5. Como foi a relação com os atores sociais? 
Como foi o processo de escolha desses atores 
e a sua participação na construção e na avali-
ação dos projetos? 
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Conforme mencionou Thiago, a relação dos 
alunos com os atores sociais foi muito constru-
ída a partir das redes de contatos dos dois pro-
fessores. O professor comentou que, além de 
organizações estratégicas, também foram tra-
zidas pessoas físicas que trabalham com o 
tema. 

Michelle salientou que sempre houve uma pre-
ocupação em focar na diversidade de parceiros 
para dialogar com os alunos, de modo que eles 
pudessem ouvir diversos pontos de vista sobre 
o tema. A professora mencionou que os pro-
fessores estão sempre em contato com os par-
ceiros para alinhar os objetivos e dinâmicas a 
serem desenvolvidas em conjunto com os alu-
nos.  

6. Quais foram os seus principais aprendiza-
dos diante dessa nova modalidade de ensino? 
Quais foram os desafios e cuidados a serem 
tomados? 

Michelle comentou que, do ponto de visto do-
cente, é uma das únicas oportunidades para se 
trabalhar tão intensamente com outro profes-
sor e trocar repertórios para dialogar com os 
alunos. A professora mencionou que não 
existe uma fórmula pronta para se fazer um 
projeto, então existem sempre situações ines-
peradas que devem ser enfrentadas e, para 
tanto, é preciso de um intenso diálogo com os 
alunos. A professora salientou que seria muito 
legal se os alunos mantivessem contato com o 
projeto após o término do curso, para eles en-
tenderem como o projeto pode continuar a ter 
impacto em novas situações. 
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2021-1 | DESAFIOS JURÍDICOS E ÉTICOS DA PESSOA BIÔNICA 

Professores(as) responsáveis: Marina Feferbaum e Roberto Dias 

Professores assistentes: Clio Nudel Radomysler e Enya Carolina Silva da Costa 

O Projeto Multidisciplinar “Desafios Jurídicos e Éticos da Pessoa Biônica” foi ministrado no primeiro 
semestre de 2021 pelos professores Marina Feferbaum e Roberto Dias, com assistência das professo-
ras Clio Nudel Radomysler e Enya Carolina Silva da Costa. Nele, os alunos foram instigados a pensar 
questões atuais, que mesclavam bioética, desenvolvimento da tecnologia e o papel do Direito. Os ei-
xos de conteúdos utilizados para dar subsídios aos alunos para a elaboração de seus produtos foram: 
(i) dilemas jurídicos e éticos da pré-vida; (ii) dilemas jurídicos da vida e da morte; (iii) direitos sexuais 
e reprodutivos e (iv) dilemas envolvendo proteção de dados. Em termos de habilidades a seres adqui-
ridas e aprimoradas, foram escolhidas três principais: (I) liderança de si; (II) liderança para cocriação e 
(III) liderança para transformação social. Para atingir tais objetivos, os professores que idealizaram o 
Projeto buscaram proporcionar aos alunos experiências diversificadas com atores que considerassem 
diferentes campos de atuação, e que pudessem proporcionar diferentes pontos de vista para a elabo-
ração dos produtos. No final do Projeto, os alunos puderam desenvolver habilidades de pesquisa, au-
tonomia e escolha estratégica, trabalho em equipe e visão a longo prazo, ao mesmo tempo em que 
passaram a compreender com mais assertividade problemas que se colocam além do Direito, exigindo 
um olhar multidisciplinar. 

1. Qual o tema do projeto e quais foram os de-
safios propostos aos alunos? 

Conforme exposto pelo prof. Roberto, a ideia 
principal do projeto era pensar questões rela-
cionadas à bioética e ao desenvolvimento da 
tecnologia. O professor salientou que esse cru-
zamento entre os dois temas ainda é pouco ex-
plorado pela literatura, o que se mostrou como 
um grande desafio para a preparação e estru-
turação de todo o projeto. Roberto também 
ressaltou outro desafio que foi determinar 
quanta autonomia deveria ser dada aos alunos 
e qual o momento certo do semestre, em que 
deveriam ser definidos os temas dos projetos.   

Marina destacou que a elaboração do projeto 
se deu a partir da ideia de “arcos”. Conforme 
explicou, esses arcos podem ser entendidos 
como o desenvolvimento de uma proposta, 
tendo como base um movimento de início, 
meio e fim. A professora explicou que o pri-

meiro arco esteve relacionado ao desenvolvi-
mento de habilidades; o segundo, com o apro-
fundamento no tema e o diálogo com atores, e 
o terceiro com a execução do projeto propria-
mente. No entanto, esses arcos não devem ser 
entendidos como ciclos estanques, mas sim 
como caminhos que se intercalam ao longo do 
semestre.   

“Essa é a proposta: eles [os alunos] aprende-
rem a fazer um recorte jurídico de um tema 
complexo”. (Marina)  

Sobre o desenvolvimento de competências, 
conforme salientado por Clio, desde o planeja-
mento do projeto, foi traçado um mapa para 
definir quais competências deveriam ser per-
seguidas pelos alunos. Entre essas, Clio menci-
onou as competências “Cs”: comunicação, co-
laboração, consciência de si, consciência so-
cial, cidadania digital, criatividade e capaci-
dade de adaptação. De acordo com Clio, um 
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dos objetivos do projeto é formar juristas ca-
pazes de resolver problemas complexos da 
atualidade. 

2. Quais foram os objetivos de aprendizagem 
para os alunos?   

Clio destacou um objetivo de compreensão 
composto por 4 eixos: (i) dilemas jurídicos e 
éticos da pré-vida; (ii) dilemas jurídicos da vida 
e da morte; (iii) direitos sexuais e reprodutivos 
e (iv) dilemas relacionados à proteção de da-
dos. Isso em relação ao conteúdo. 

Em relação ao desenvolvimento da competên-
cia de liderança, Clio mencionou que esse tema 
foi dividido em 3 eixos principais: (I) liderança 
de si; (II) liderança para cocriação e (III) lide-
rança para transformação social. A professora 
ainda destacou a ideia do desenvolvimento da 
liderança fluida, onde todos podem protagoni-
zar momentos de liderança que ajudam o 
grupo a construir boas soluções. Assim, cada 
um consegue exercer uma liderança de acordo 
com sua própria característica e interesse.   

3. Como vocês estruturaram o projeto / como 
foi o processo do desenho do curso?    

Roberto comentou que o processo para dese-
nhar o curso foi muito intenso, com reuniões 
semanais ao longo de quatro meses. No co-
meço, foram discutidos os temas mais gerais 
até começarem a aprofundar as discussões so-
bre o que seria discutido em cada aula especi-
ficamente. No entanto, comentou que existe 
um desafio central no momento de se pensar 
na estrutura do curso, para que esse planeja-
mento não prejudique a autonomia dos alu-
nos, que também devem participar do pro-
cesso de desenvolvimento dos encontros. Se-
gundo Roberto, “A autonomia é essencial para 
o bom desenvolvimento do projeto, por isso, 
não pode fechar muito”. 

Conforme destacou Clio, houve um desafio 
muito grande na escolha dos atores sociais 
convidados para participar do curso, pois era 
necessário pensar em diversidade de perspec-
tivas e especialidades. Nesse sentido, a profa. 
Marina destacou que o alinhamento da equipe 
com os atores pode ser muito difícil, pois nem 
sempre eles entendem a proposta do curso. 
No entanto, Marina comentou que, de um 
modo geral, o diálogo com os atores foi muito 
rico e proporcionou debates e reflexões muito 
pertinentes.  

4. Como foi a avaliação? Quais formas de ava-
liação foram utilizadas para verificar se os ob-
jetivos de aprendizagem foram atingidos? 
Como foi a avaliação do impacto do projeto 
realizado? 

Segundo a profa. Marina, a avaliação se deu 
em diferentes esferas: avaliações de pares, de 
produto, do processo. Os professores queriam 
identificar como o grupo estava se relacio-
nando como um todo. Além disso, precisavam 
analisar como os produtos estavam sendo en-
tregues. A partir disso, utilizaram instrumentos 
como relato de aprendizagem e atividades em 
grupo. 

Roberto complementou no sentido de que o 
maior foco se deu no processo, no andamento 
do projeto. Segundo ele, “o produto é impor-
tante, claro, mas não é tudo”. Com uma avali-
ação contínua do processo, não há surpresas 
no final, pois todos sabem como o projeto es-
tava se encaminhando. Dessa forma, os profes-
sores já conseguirão identificar quais serão os 
projetos de maior destaque. 

Por fim, Clio relatou que os professores busca-
ram oferecer feedbacks escritos para os alunos 
ao final de cada ciclo. Os feedbacks continham 
informações sobre engajamento, relevância 
com a bibliografia, relacionamento com o 
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grupo. Clio ressaltou que os feedbacks não fo-
ram fornecidos apenas no final, e sim durante 
todo o projeto, para que os alunos fossem ca-
pazes de reconhecer seu processo de constru-
ção. 

5. Como foi a relação com os atores sociais? 
Como foi o processo de escolha desses atores 
e a sua participação na construção e na avali-
ação dos projetos?  

Segundo a profa. Marina, a escolha dos agen-
tes busca levar em conta diversos aspectos, 
dentre eles, diversidade étnica, cultural, de gê-
nero, de área de atuação. É importante ter 
olhares diversificados sobre questões comple-
xas e multidisciplinares. O mais importante é 
ter interlocução com o que se visa compreen-
der no projeto, e a partir de perspectivas diver-
sificadas. Algumas parcerias surgiram antes do 
início do projeto, mas isso não é uma regra. 
Parcerias podem surgir a partir do interesse 
dos alunos, a partir do que eles desejam ver. 

Roberto complementou no sentido de que os 
atores possuem uma grande importância no 
processo de avaliação. Ter a perspectiva de 
apresentar o projeto para alguém de fora faz 
com que os alunos mantenham seu interesse 
em desenvolver um bom trabalho. Os atores 
vão dar sua opinião sobre o produto final, e 
isso também será levado em consideração no 
processo avaliativo. Atores fazem parte do de-
senvolvimento dos alunos. Além disso, a parti-
cipação dos atores auxilia no processo de aqui-
sição de habilidades como marcar reuniões, 
gerenciar conversas, enfrentar dificuldades 
com agenda, conciliar objetivos e interesses. 
Para Roberto, colocar os alunos nessa posição 
é extremamente produtivo em termos de no-
vas habilidades. 

Por fim, Clio indicou que uma das reflexões 
para o próximo semestre é fornecer mais auto-
nomia para que os próprios alunos indiquem 
alguns atores com quem possuem interesse 
em trabalhar. 

6. Quais foram os seus principais aprendiza-
dos diante dessa nova modalidade de ensino? 
Quais foram os desafios e cuidados a serem 
tomados? 

Para a profa. Marina, um dos maiores desafios 
foi identificar qual o limite de autonomia que 
deveriam dar aos alunos. Os professores apre-
sentam uma proposta inicial do curso, mas isso 
pode ser modificado ao longo do processo, em 
cocriação com os alunos. “Os alunos vão fazer, 
vão entregar”, ela disse. É importante perce-
ber como os alunos irão querer o curso, e estar 
disposto a flexibilizar algumas decisões. 

O prof. Roberto afirmou que um dos grandes 
desafios é compreender a posição do professor 
nos projetos multidisciplinares. Segundo ele, a 
posição do professor já é diferente na FGV Di-
reito, em relação a outras faculdades de Di-
reito, que seguem um estilo mais clássico. O 
professor não está mais na posição em que 
está acostumado, de liderança completa em 
relação aos alunos. Isso já ocorre dessa forma 
na FGV Direito por conta do método participa-
tivo, mas fica ainda mais evidente no projeto. 
“O professor vai facilitar, ajudar, cooperar, 
mas não é a pessoa que precisa saber de tudo”, 
nas palavras do prof. Roberto. O professor é 
um parceiro que irá orientar, e não possui mais 
apenas aquela função tradicional de professor. 
“A relação é muito mais horizontal do que ver-
tical”, de acordo com Roberto.  

Clio reforçou a questão da importância do pa-
pel do docente. Para ela, é importante que os 
professores e orientadores ofereçam aos alu-
nos essa possibilidade de decidir o que fazer, 
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ao mesmo tempo em que colocam algumas di-
retrizes como avaliação do bom andamento do 
trabalho em grupo, estabelecimento de pra-
zos, oferta de feedbacks. Isso tudo faz com que 
os alunos adquiram novas habilidades, e é es-
sencial para o projeto multidisciplinar. 

Por fim, os professores afirmaram que outro 
grande aprendizado se deu no sentido de que 

a relação aluno-aluno é diferente da relação 
aluno-professor. No projeto, os alunos pos-
suem protagonismo, então é importante que 
se conheçam. Para isso, foram adotados ins-
trumentos como dinâmicas de integração e 
quebra-gelo, para que os alunos pudessem sair 
de sua zona de conforto. Os alunos precisavam 
se sentir amparados, para que pudessem agir 
com autoconfiança, e sem medo de errar.
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2021-1 | DIREITO PENAL - RECONHECIMENTO FACIAL 

Professores(as) responsáveis: Heloisa Estellita e Eloísa Machado de Almeida 

O Projeto Multidisciplinar "Direito Penal – Reconhecimento Facial" foi ministrado pelas Professoras 
Heloisa Estellita e Eloísa Machado de Almeida, no primeiro semestre de 2021. Nele, os alunos foram 
instigados a pensar os limites e possibilidades trazidos pela adoção de sistemas reconhecimento facial 
e seus impactos regulatórios. Entre os temas abordados, incluíram-se: discriminação, proteção de da-
dos, LGPD, segurança pública, políticas públicas e a relação com diferentes áreas do direito como Di-
reito Penal, Administrativo e Constitucional.

1. Qual o tema do projeto e quais foram os de-
safios propostos aos alunos?  

O projeto começou com uma ideia de ambas as 
professoras em discutir a proteção de dados e 
reconhecimento facial. Depois, o tema foi re-
designado para segurança pública e proteção 
de dados, tendo em vista que o reconheci-
mento facial é um dos elementos desse grande 
tema. 

No momento em que foi apresentado para os 
alunos o primeiro arco - proteção de dados e 
reconhecimento facial - surgiram todas as in-
terconexões entre proteção de dados, reco-
nhecimento facial e segurança pública e o pro-
jeto tomou uma amplitude maior, ficando mais 
adequado nomear a disciplina como “Proteção 
de dados e segurança pública”. 

Os desafios que foram colocados para os alu-
nos envolviam lidar com quatro áreas do di-
reito. Primeiro, tecnologia, que um meio que é 
não jurídico, mas um objeto da regulação jurí-
dica que precisa ser conhecido. Em segundo lu-
gar, direito administrativo, direito público e di-
reito constitucional. Depois, proteção de da-
dos e, por último, direito penal. Como a tecno-
logia é um meio, ela está presente em todos 
esses ramos do direito. 

Dentro desse quadro multidisciplinar com-
plexo, o desafio era descobrir produtos que se 
relacionassem a esses quatro componentes.  

2. Quais foram os objetivos de aprendizagem 
para os alunos?  

Para a Professora Heloisa, o objetivo de apren-
dizagem dos projetos era de os alunos apren-
derem a fazer a relação entre todas essas dis-
ciplinas. O grande ganho dos projetos é permi-
tir que os alunos saibam abordar um tema de 
maneira multidisciplinar (mesmo que alguns 
produtos envolvam com mais ênfase determi-
nada área). 

Nesse sentido, de acordo com a professora, os 
projetos não teriam uma meta numérica: 
“você entra com ‘x’ de conhecimento e sai com 
‘x2’, ‘x3’, ‘x4’. É um aprendizado em que, na 
medida em que se aprende direito, se aprende 
habilidades.”. Por conta disso, não se pode di-
zer que a meta é que eles saíssem da disciplina 
sabendo determinados pontos das áreas jurídi-
cas, porque o projeto também é o desenvolvi-
mento de habilidades. É nesse ponto que se 
encontram os desafios de um projeto multidis-
ciplinar com duas professoras, vinte alunos, ou 
seja, uma professora para cada dez, na média. 

3. Como vocês estruturaram o projeto / como 
foi o processo do desenho do curso?  

A Professora Eloísa esclarece que o projeto foi 
desenhado em três etapas fundamentais. Uma 
etapa de aproximação com objeto do projeto e 
com a ideia de que os alunos tivessem uma en-
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xurrada, um mergulho de ideias, em vários tex-
tos, abordagens e perspectivas sobre os ma-
croproblemas. A imersão foi sempre acompa-
nhada por especialistas, parceiros da socie-
dade civil ou da academia (muitas vezes os au-
tores dos textos), que conversavam com os 
alunos e alunas.  

Depois passou-se pela etapa de formatar o 
projeto, de refletir sobre o que queriam e o 
que não queriam fazer. Foi a etapa mais rica, 
onde precisavam abstrair o conhecimento 
todo, planejar os seus atos e apresentar o cro-
nograma de como iam colocar tudo em prática.  

Por fim, uma fase de execução, com acompa-
nhamento muito próximo, para tirar dúvidas e 
propor mudanças, até que entregassem o pro-
duto final. Para a realização deste acompanha-
mento, a Professora Eloísa destaca a importân-
cia do trabalho conjunto das docentes: “A 
grande diferença nesses projetos é o fato de es-
tar em duas. Isso enriquece a perspectiva, divi-
são do trabalho, minúcia.” 

4. Como foi a avaliação? Quais formas de ava-
liação foram utilizadas para verificar se os ob-
jetivos de aprendizagem foram atingidos? 
Como foi a avaliação do impacto do projeto 
realizado? 

A Professora Eloísa relata que optaram por 
uma avaliação continuada, que se iniciou no 
momento da apresentação do plano de traba-
lho e foi gerida ao longo de toda primeira fase 
de imersão até a fase de apresentação do pro-
jeto. Também foram feitas avaliação entre pa-
res, cujo principal objetivo era detectar proble-
mas. Por sua vez, a Professora Heloisa comple-
menta indicando que a avaliação dos projetos 
se deu por notas. A nota do produto final, no 
entanto, nem sempre estava 100% ligada à 
qualidade do que foi escrito, porque também 
era considerado o engajamento e o esforço 

dos alunos. Além disso, como havia um acom-
panhamento muito próximo, a percepção 
acerca das atividades dos alunos pode se dar 
de forma mais sensível, sendo mais fácil iden-
tificar alunos pouco envolvidos. Assim, consi-
derando a percepção das professoras e a avali-
ação entre pares, a nota individual era for-
mada.  

A Professora Heloisa destaca ainda que, 
mesmo que na avaliação entre pares tenha um 
sentimento corporativista, os problemas aca-
baram sendo identificados, em especial pela 
atuação conjunta das professoras. Nesse sen-
tido, a Professora Heloisa destaca: “Trabalhar 
lado a lado com outro professor é um alento, é 
mais rico, você se sente mais apoiado”. 

Na perspectiva da Professora Eloísa os objeti-
vos de aprendizagem foram superados. Se-
gundo a professora, os alunos se compromete-
ram com o tema, pesquisaram para além do 
que era esperado e dedicaram mais horas além 
das já extensas horas previstas curricular-
mente para realizarem seus trabalhos.  

5. Como foi a relação com os atores sociais? 
Como foi o processo de escolha desses atores 
e a sua participação na construção e na avali-
ação dos projetos? 

A Professora Eloísa conta que os contatos fo-
ram feitos a partir das relações pessoais das 
professoras. Dessa forma, as docentes repas-
savam os contatos dos atores sociais para os 
alunos, que eram responsáveis por dar prosse-
guimento ao diálogo. Segundo ela, o projeto 
envolveu os principais atores da área, inclu-
indo pessoas que estão à frente os debates le-
gislativos, das sessões jurídicas e dos questio-
namentos teóricos sobre os objetos do pro-
jeto. 
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A Professora Heloisa comenta que optaram 
por dar preferência a organizações de pesquisa 
e organizações da sociedade civil. Tendo em 
vista o objeto do projeto, foram evitados os 
atores de mercado e até mesmo figuras públi-
cas. No entanto, ressalta a professora, durante 
a execução dos projetos, os alunos acabaram 
ampliando a abordagem e dialogaram com ou-
tros atores, inclusive, funcionários públicos. 

6. Quais foram os seus principais aprendiza-
dos diante dessa nova modalidade de ensino? 
Quais foram os desafios e cuidados a serem 
tomados? 

 A Professora Eloísa comenta que este foi o seu 
primeiro projeto, o que fez com que compa-
rasse mais fortemente com as disciplinas tradi-
cionais. Ressalta que seu maior aprendizado 
foi o de que certos temas “não tem atalho”. 
Nesse sentido, quando se está diante de um 
problema complexo, se tem carga horária dis-
ponível e meios para fazer os alunos mergulha-
rem no tema, o aprendizado é efetivo. Para ela, 
parte da tensão que se tem foi reduzida com o 
projeto, não havendo nenhum tipo de dívidas 
quanto a pontos não abordados. 

As professoras esclarecem que o processo de 
revisão dos projetos, elaborados pelos alunos, 
é bastante desgastante, por ser uma orienta-
ção hiperqualificada. Para a Professora He-
loisa, um dos aprendizados é que é preciso di-
minuir o número de projetos em andamento 
(tiveram 5 ao mesmo tempo) para que os pro-
fessores não fiquem sobrecarregados. 

Para a Professora Eloísa, o desafio, além da 
quantidade de trabalhos, é relacionado à or-
dem das atividades a serem realizadas. Para 
ela, se os alunos fossem desafiados a planeja-
rem antes de mergulharem no tema o aprovei-
tamento seria melhor. Completa a professora: 
“É contra intuitivo falar em fazer um plano an-
tes de estudar, mas a percepção desse projeto 
é que se eles fizessem o plano e depois estudas-
sem, eles iriam entender a importância de es-
tudar para fazer o plano e teriam, depois, uma 
consciência maior do que conseguiriam ou não 
fazer. Minha impressão é que eles voltaram, 
depois de elaborar os planos, aos textos.”. 

Em relação aos desafios, a Professora Eloísa 
considera que os projetos proporcionam o re-
pensar da docência, estimulam a criatividade e 
a execução de novas ações. Para a Professora 
Heloisa, o desafio também é de deixar os alu-
nos fazerem o projeto e manter certa distân-
cia. 

Por fim, as professoras concordam que, como 
os projetos demandam um certo grau de co-
nhecimento prévio e sistemático, é interes-
sante que sejam ministrados preferencial-
mente ao final da grade curricular. Segundo a 
Professora Heloisa: “Ele (projeto) não é uma 
matéria horizontal e não proporciona um co-
nhecimento sistemático para os alunos. Isso é 
bom e é um perigo! É um conhecimento vertical 
e pequenininho (pelo menos nas minhas duas 
experiências, pode ser que não seja sempre) e 
não é sistemático- você pega os elementos que 
você precisa para fazer aquele produto- então 
é preciso tomar um pouco de cuidado com 
isso.”.
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2021-1 | ESG ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE 

Professores(as) responsáveis: José Garcez Ghirardi e Viviane Muller Prado 

O projeto multidisciplinar “ESG Environmental, Social and Governance” foi ministrado pelos professo-
res José Garcez Ghirardi e Viviane Muller Prado no primeiro semestre de 2021, de forma remota com 
o apoio de parceiros representantes das empresas, dos investidores, dos reguladores que lidam com 
o tema em seus cotidianos. Dentre eles estes parceiros, tiveram representantes do CSN Inova, BTG, 
Natura, Comissão de Valores Mobiliários, Instituto do Clima e Sitaw. Neste projeto, os alunos foram 
instigados a explorar o papel das empresas e sua relação com políticas ambientais, sociais e de gover-
nança corporativa, considerando aspectos de investimento, valor financeiro e mercado. Entre os te-
mas abordados, incluíram-se: desigualdade, poder empresarial, mudanças na função do Estado como 
formulador de políticas públicas, responsabilidade social, litigância climática, investimento de im-
pacto, dentre outros. A entrevista com os professores responsáveis detalha o percurso dos alunos e 
alunas da FGV Direito SP que estudaram o papel dos reguladores e autorreguladores para na promo-
ção do tema proposto.  

1. Qual o tema do projeto e quais foram os 
desafios propostos aos alunos?  

O tema escolhido para o projeto foi ESG (Envi-
ronmental, Social and Governance), na tradu-
ção, “Ambiental, Social e Governança”, que en-
volve uma nova forma de enxergar o desenvol-
vimento empresarial, considerando outras 
preocupações que não só o lucro. O projeto 
teve como objetivo pensar o papel da esfera 
privada e pública. O professor destacou que 
estava interessado na questão justamente por-
que uma das pautas de interesse é uma mu-
dança do papel do estado e sua capacidade de 
gerenciar sua vida em comum. Um diagnóstico 
de que a regulação está em grande parte mi-
grando para corporações e setores privados, 
isso potencialmente cria um problema de legi-
timidade democrática. O desafio dos alunos 
era pensar essa questão nova que está em 
construção e que tem perspectivas diferentes 
das tradicionais.  

Nas palavras do professor José Garcez Ghi-
rardi, desde a fundação da Escola de Direito da 
FGV, um dos elementos mais importantes foi 
“não olhar o direito isolado da realidade, mas 

também não o enxergar de maneira estan-
que”.  Considerando esse histórico, o principal 
desafio proposto foi tentar fazer uma reflexão 
que, resguardando o olhar técnico jurídico de 
financiamento, não tivesse um olhar restrito e 
conseguisse situar o problema num movi-
mento maior que estamos vivendo. Nesse sen-
tido, buscou-se olhar com clareza para uma 
questão jurídica específica, mas também 
tendo um olhar sobre qual é o contexto que 
essa forma jurídica e econômica se insere. De 
acordo com os professores, pretende-se for-
mar profissionais competentes, que precisam 
ter um olhar mais amplo, o que é um desafio 
para eles e para nós.  

2. Quais foram os objetivos de aprendizagem 
para os alunos?  

Segundo a Professora Viviane Muller, o princi-
pal objetivo de aprendizagem era que os estu-
dantes fossem capazes de encontrar um pro-
blema, um aspecto dentro de questões com-
plexas, que envolvem mais de uma disciplina 
jurídica e identificar um ponto a ser estudado. 
Localizar um aspecto a ser estudado e depois 
trabalhar na complexidade. Considerando as 



 

 42

características do projeto, outro objetivo era 
deixar que os estudantes escolhessem esse 
problema, a fim de conseguir resolver, traba-
lhar de alguma maneira.  

Para o professor José Garcez, em termos mais 
intelectuais, o grande objetivo é propiciar que 
as alunas e alunas saibam estabelecer um re-
corte específico dentro de um campo com-
plexo. Desenvolver a capacidade de formular 
um problema e dentro desse problema formu-
lar uma questão e dentro dessa questão uma 
metodologia de pensamento. Para o professor, 
um dos objetivos de fazer projetos, é que se 
identificava uma tendência a “tarefismo” na 
FGV, isto é, a realização de muitas tarefas, mas 
de modo automático, sem refletir muito. As-
sim, a proposta do curso é romper com esse 
mecanismo, o que implica em mais trabalho, 
mas na realização de tarefas mais refletidas.   

Um segundo objetivo foi que os alunos tives-
sem contato com atores externos, através de 
entrevistas, convites a pessoas de bancos, em-
presas, dentre outros. O curso pretendia, 
desse modo, desenvolver a capacidade de es-
cuta, de ouvir o argumento, compreender e 
formular perguntas. É um objetivo de aprendi-
zagem que se liga muito com a realidade pro-
fissional. 

Um terceiro objetivo é desenvolver um sentido 
de autonomia dentro de um projeto. Dado um 
projeto coletivo, com determinadas regras e 
propostas, poder realizar aquilo da maneira 
como acha mais adequado. Todavia, os profes-
sores destacam que a autonomia não significa 
deixar os alunos sozinhos, mas sim “estabele-
cer objetivos e propostas e dentro de pontos 
obrigatórios de enfrentamento deixar os estu-
dantes livres”. No curso, eram feitas reuniões 
regulares semanalmente, instigando os estu-
dantes a assumirem a responsabilidade para 
que o projeto funcionasse.  Por isso, de acordo 

com o Professor José Garcez, a estruturação da 
disciplina de projetos tem que ser bastante rí-
gida para não deixar os alunos sem orientação 
e acompanhamento.  

3. Como vocês estruturaram o projeto / 
como foi o processo do desenho do curso?  

A Professora Viviane Muller indicou que estava 
se aproximando do tema de ESG, assim como 
o Professor José Garcez, mas que partiam de 
lugares diferentes, dada as suas especialida-
des. Por conta disso, os professores pensaram 
em um primeiro momento em promover co-
nhecimento, escutar atores e escolher pessoas 
que estavam em instituições que se relaciona-
vam com o tema.  

Assim, no primeiro ciclo do curso, participaram 
do curso representantes de órgão regulador, 
banco, instituições de financiamento, grandes 
e pequenas empresas, projetos de impacto, 
além de pessoas que realizavam certificação. O 
objetivo era apresentar pessoas que pudessem 
transmitir conhecimento e dar ideias de proje-
tos. Depois dessa escuta, foi fornecido um 
tempo para que os estudantes encontrassem o 
objeto do projeto, em cerca de duas semanas, 
definindo como seria cronograma, que foi se-
guida da etapa de execução, de elaboração do 
projeto com reuniões semanais.  

Os professores destacaram que o projeto foi 
uma tentativa de construir um “diálogo em 
que nenhum é proficiente”. Por conta disso, fi-
zeram várias elaborações de como construir, já 
que não basta encaixar no programa elemen-
tos de crise do estado, mercado de capitais e 
direito societário, sendo necessário de fato 
buscar a interdisciplinaridade e ir construindo 
com ela o objeto.  
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4. Como foi a avaliação? Quais formas de ava-
liação foram utilizadas para verificar se os ob-
jetivos de aprendizagem foram atingidos? 
Como foi a avaliação do impacto do projeto 
realizado? 

A professora Viviane destaca que a avaliação 
foi feita de um modo artesanal, analisando o 
projeto, o processo e o resultado. Um primeiro 
elemento foi verificar como foi realizar o pro-
jeto em si, isto é, encontrar um problema e re-
cortar. Depois uma questão de processo, como 
foi a postura, participação, o modo de encarar, 
a partir da observação dos professores sobre o 
fazer. Por fim, foi feita uma análise do resul-
tado final, onde conseguiram chegar com o 
projeto. A professora destaca, ainda, que o 
curso promove uma relação muito próxima en-
tre docentes e discentes, o que permite verifi-
car quem cresceu, quem “ficou no caminho”, 
de maneira mais subjetiva.  

Em relação a avaliação do resultado dos produ-
tos, o professor José Garcez apontou que 
quando se tem um produto mais próximo dos 
existentes em uma disciplina tradicional, fica 
mais quantificável, ou seja, é atribuída nota 
para coerência, consistência, resultado. No en-
tanto, para o professor, como há a autonomia, 
a avaliação é fonte de muito trabalho para os 
docentes. Ao longo do curso, o diálogo com os 
estudantes no trabalho é um diálogo avalia-
tivo, assim boa parte das reuniões de trabalho 
é para verificar como as coisas estão indo e 
avaliar. Nesse ponto, a vantagem de ter duas 
pessoas dialogando é que ajuda a terem uma 
visão mais ampla, a repensarem quais critérios 
e pressupostos avaliativos estavam usando.  

Sobre impacto, os professores apontaram que 
vários convidados sugeriam um produto, mas 
não necessariamente as sugestões se alinha-
vam ao que os alunos e as alunas queriam. 
Como professora, Viviane destaca que tinha 

vontade de sugerir um trabalho, o que facilita-
ria quantificar o impacto e quanto foi sendo 
atendido, mas há uma questão de escolha de 
desenho de curso, do quanto gostariam de in-
fluir na escolha. Para a professora, o impacto 
dos projetos tem muito mais a ver com apren-
dizado do que em “colocar na rua”, isto é, ver 
a implementação do produto na prática.  
Nesse aspecto, sugere algumas reflexões: 
“Precisa ter impacto ou não? Ter impacto ex-
terno significa ser melhor que outro?”, sendo 
necessário refletir o que queremos, para saber 
o nível de influência dos docentes no grau de 
autonomia.  

Na mesma linha, professor José Garcez identi-
fica a existência de um problema com expecta-
tiva de impacto. Para ele, o impacto a ser con-
siderado é o de aprendizagem para as alunas e 
alunos. De acordo com ele, existem outros am-
bientes da escola em que é possível pensar em 
produtos para termos impacto. Nesse sentido, 
destaca a importância de que cada instituição 
e cada dupla de professores tenha clareza de 
qual é o sentido dessa atividade no percurso 
formativo. Para o professor, o sentido é o ama-
durecimento da capacidade de reflexão, exis-
tindo um paralelo, por exemplo, com as com-
petições, em que o mais importante é a prepa-
ração, não necessariamente ganhar ou não. 
Considerando essa definição, o professore en-
tende que o projeto teve um impacto muito 
grande, já que os grupos no início do percurso 
e no final são distintos, tendo havido uma mu-
dança positiva nos tipos de perguntas realiza-
dos, na postura, o que não é tão facilmente 
quantificável.  

5. Como foi a relação com os atores sociais? 
Como foi o processo de escolha desses atores 
e a sua participação na construção e na avali-
ação dos projetos? 
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A professora Viviane destaca que foram esco-
lhidas pessoas que fossem de instituições rele-
vantes no debate: regulador, autorregulador, 
banco e empresas. Eles vieram como partici-
pantes para informar, mostrar as complexida-
des e dificuldades da atuação. Eles mostraram 
e encorajaram os alunos a entrarem em uma 
área que nem quem está no dia a dia sabia a 
resposta. Como os alunos não escolheram os 
produtos sugeridos pelos convidados, eles não 
tiveram a oportunidade de voltar ao projeto. 
Os grupos escolheram produtos mais abran-
gentes, embora cada grupo tenha tido algum 
contato com o convidado externo.  

O professor José Garcez entende que houve 
uma pluralidade de formas de abordagem e 
participação de atores. Houve uma parte mais 
especulativa, de tentar compreender o tema e 
uma dimensão mais prática, de quais cláusulas 
e obrigações são existentes. Ele percebeu que 
alguns grupos tiveram interesse mais concreto 
em estabelecer um diálogo com os atores, ou-
tros tiveram uma abordagem mais analítica, de 
comparar duas empresas, regulação em vários 
países ou como se dava esse processo na 
África, por exemplo. Segundo o professor: “os 
atores sociais tiveram a função de mostrar que 
é um campo tão novo que temos dificuldade 
em gerar propostas práticas, mas isso não 
pode ser feito sem um certo grau de teoriza-
ção”.  

Para ele, algo importante é a forma como os 
alunos interagem com os convidados externos 
nas entrevistas, qual o ethos que eles transmi-
tem, como se dirigem a essas pessoas, que tipo 
de pergunta podem fazer, o que, para ele, faz 
cada vez mais parte do processo.  

6. Quais foram os seus principais aprendiza-
dos diante dessa nova modalidade de en-
sino? Quais foram os desafios e cuidados a 
serem tomados? 

O professor José Garcez sente que, para o pro-
jeto ser realmente interdisciplinar, não pode-
mos fazer junção mecânica dos objetos de pes-
quisa, a interdisciplinaridade impõe uma ter-
ceira forma de visão. Nesse sentido, encontrar 
pontos de contato é diferente de criar uma 
nova perspectiva. O processo de construção 
desse objeto realmente interdisciplinar é 
muito rico. Nas palavras dele: “a coisa mais fá-
cil é falar de interdisciplinaridade e a coisa mais 
difícil é fazer a interdisciplinaridade”.  

Em termos de desafios, ele enfatiza que a op-
ção da escola por projetos implicou em dimi-
nuir o número de disciplinas, várias que eram 
obrigatórias deixaram de ser, com uma pos-
tura menos “tarefeira”. Segundo o professor, 
se não houver um desenho, um planejamento 
didático-pedagógico que não se esgote em de-
mandar a realização de tarefas, estaríamos so-
lapando uma das coisas mais importante que a 
escola criou, que é o ethos de responsabilidade 
e compromisso. Segundo ele, é necessário que 
os estudantes sejam incentivados a ler, “ralar”, 
estudar, para passar de ano e os projetos têm 
que ajudar a aprofundar, através de um acom-
panhamento e cobrança permanente. Caso o 
projeto permita que haja um “efeito carona” 
ou produtos sem um processo de construção, 
vamos trabalhar contra esse histórico.  

Outro ponto destacado foi que o projeto tam-
bém exige muito dos docentes, o tempo todo. 
Em contrapartida, é uma carga horária de duas 
obrigatórias. Para o professor, é preciso “ser 
inflexível com um trabalho ético e perma-
nente”.  

A professora Viviane aponta que um ponto que 
fica claro para ela é a reflexão sobre a capaci-
dade de ensinar e fazer com que os alunos 
compreendam o que foi proposto. Como os 
projetos se dividem, percebemos que uns alu-
nos assimilam, outros têm dificuldades, cada 
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um se apropria de um pedaço e olha de uma 
certa maneira para o tema. Para ela é muito 
claro que cada essas apropriações diferencia-
das são parte do processo, mas não são funda-
das apenas no esforço de cada um, mas sim 
por haver muita gente diferente olhando de 
maneiras diferentes. Ela percebe que isso 
ocorre em outras disciplinas, mas fica muito 
claro nos projetos porque o contato com os 
alunos é muito próximo. Ela questiona sobre o 
qual é o processo para o aprendizado e en-
tende que essa proximidade com os alunos 
permite refletir sobre as aulas mais tradicio-
nais também. 

Para ela, os desafios são fazer com que os es-
tudantes trabalhem e também refletir sobre 
qual é o papel do docente. Isso porque, nos 
projetos, estamos diante de uma autonomia 
controlada. Nas palavras dela: “tenho muita 
vontade de transmitir opinião, mas me seguro 
para não influenciar tanto”. É um desafio tam-

bém continuar acreditando que temos um pa-
pel enquanto docentes, o cuidado de não re-
produzir a sala de aula tradicional e entender 
que os professores talvez estejam vendo algo 
que os alunos talvez não estejam e se abrir 
para a capacidade de os estudantes trazerem 
coisas novas. 

Ao final, o professor José Garcez quis reforçar 
que o projeto redesenha a sala de aula tradici-
onal. Para ele, a sala de aula não é um espaço 
físico, é uma expectativa de papel, no qual res-
significamos o conjunto de expectativas em 
torno do objeto e pacto que está ali, o que, 
para ele, parece muito mais adequado às ne-
cessidades do mercado e as formas de sociali-
zação atuais. Para ele, levar a autonomia a sé-
rio é ter tranquilidade dos resultados. O que os 
estudantes fizeram, ainda que seja mais sim-
plório, ingênuo, é importante pois o aprendi-
zado não é o que entregaram no final, é o pro-
cesso de sua construção. 
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