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RESUMO 
As Ligas Acadêmicas são organizações estudantis, sob a coordenação de professores, com 
atividades educacionais de caráter extensionista, sem fins lucrativos. Para tanto, objetivou-se 
analisar, neste artigo, a avaliação dos alunos de um Centro Universitário da Zona da Mata mineira 
no que diz respeito à utilização da metodologia do Júri-Simulado nas Ligas Acadêmicas do curso 
de Direito existentes nesta instituição. Realizou-se um relato de experiência, de natureza 
descritiva e qualitativa; para tanto, além do registro documental, aplicou-se também um 
questionário on-line, simples, de participação voluntária, que foi direcionado aos membros mais 
ativos de cada uma das Ligas Acadêmicas do curso de Direito; neste questionário, os alunos 
puderam relatar sua percepção com relação à utilização do Júri-Simulado como metodologia 
culminante do projeto "Direito em Atividade".  
 
Palavras-Chave: Ligas Acadêmicas; Júri Simulado, Direito; Metodologias Ativas. 
 
RESUMEN 
Las Ligas Académicas son organizaciones estudiantiles, bajo la coordinación de profesores, con 
actividades educativas sin ánimo de lucro de carácter extensionista. Por tanto, el objetivo de este 
artículo fue analizar la evaluación de estudiantes de un Centro Universitario de la Zona da Mata 
de Minas Gerais respecto al uso de la metodología Jurado Simulado en las Ligas Académicas de 
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la carrera de Derecho existentes en esta institución. Se realizó un relato de experiencia, de carácter 
descriptivo y cualitativo; para eso, además del registro documental, también se aplicó un 
cuestionario de participación voluntaria, simple y en línea, el cual fue dirigido a los miembros 
más activos de cada una de las Ligas Académicas del curso de Derecho; En este cuestionario, los 
estudiantes pudieron relatar su percepción sobre el uso del Jurado Simulado como metodología 
culminante del proyecto "Direito em Atividade". 
 
Palavras clave: Ligas académicas; Jurado simulado, Derecho; Metodologías activas. 
 
 
ABSTRACT 
The Academic Leagues are student organizations, under the coordination of teachers, with non-
profit educational activities of an extensionist nature. Therefore, the objective of this article was 
to analyze the evaluation of students from a University Center in the Zona da Mata of Minas 
Gerais regarding the use of the Simulated Jury methodology in the Academic Leagues of the Law 
course existing in this institution. An experience report was carried out, of a descriptive and 
qualitative nature; for that, in addition to the documentary record, an online, simple, voluntary 
participation questionnaire was also applied, which was directed to the most active members of 
each of the Academic Leagues of the Law course; In this questionnaire, the students were able to 
report their perception regarding the use of the Simulated Jury as the culminating methodology 
of the "Direito em Atividade" project. 
 
KEY WORDS: Academic Leagues; Simulated Jury, Law; Active Methodologies. 
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I. INTRODUÇÃO 

Diante das transformações culturais, sociais e econômicas do mundo 

contemporâneo, a educação vem sendo questionada acerca do seu papel nesta sociedade, 

a qual exige um novo tipo de profissional, mais flexível e polivalente, capaz de pensar e 

aprender constantemente, que atenda às demandas dinâmicas que se diversificam em 

quantidade e qualidade. Dessa forma, o sistema de ensino superior exerce papel 

importante e grande influência na sociedade; além de ser influenciado e determinado por 

condições históricas e sociais, possui papel determinante dos processos de melhoria e 

modernização da sociedade.1  

 

1 CAVALCANTE, A. S. P et al. As Ligas Acadêmicas na área da saúde: lacunas do conhecimento na 
produção científica brasileira. Revista Brasileira de Educação Médica, v.42, n.1, p. 197-204, 2018. 
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Ao analisarmos, historicamente, o processo de criação de Ligas Acadêmicas, 

observa-se que foram criadas no Brasil no período da ditadura militar como forma de 

suprir, no campo da saúde pública, a ausência do Estado brasileiro, o que conferiu às 

Ligas natureza filantrópica ou caritativa2. O período da ditadura despertou o 

questionamento da universidade com relação às atividades extensionistas, como forma de 

colocar em prática a teoria ensinada3 

Após ser promulgada a Constituição de 1988, instituiu-se o princípio da 

indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, o que trouxe maior atenção e prestígio 

às Ligas Acadêmicas devido ao fato de interligarem os âmbitos social, acadêmico e 

científico4.  

Com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 

1996, houve a definição do papel que a Educação Superior possui na formação 

acadêmica, dando destaque ao estímulo dos problemas da sociedade, objetivando formar 

profissionais nas mais diversas áreas do saber, aptos a serem inseridos nos mercados de 

trabalho, além de se tornarem participativos no desenvolvimento da sociedade 5. 

Dentro deste atual contexto, as Ligas Acadêmicas se tornaram uma opção, aos 

alunos, de um currículo diferenciado, no qual o conhecimento pode ser aperfeiçoado em 

prol da sociedade, realizando essa conexão entre ensino, pesquisa e extensão6, tornando-

se, assim, um fator diferenciador dos alunos no mercado de trabalho. 

Desta feita, o presente trabalho tem como objetivo analisar e identificar como a 

utilização da metodologia do Júri-Simulado nas Ligas Acadêmicas do curso de Direito, 

podem desenvolver as habilidades e competências essenciais para a profissão.  

 

 

2 NASCIMENTO, D.R. Fundação Ataulpho de Paiva: Liga Brasileira contra a Tuberculose - um 
século de luta. São Paulo: Quadratim, 2002. 
3 TORRES, A, R. et al. Academic Leagues and medical formation: contributions and challenges. Interface. 
Comunicação, Saúde e Educação, Botucatu, v.4, 2008. 
4 SILVA, B. B. V. da; SÜSSEKIND, E. C.; PACCA, G. P. F.P. Ligas Acadêmicas como produtoras de 
conhecimento jurídico. Empório do Direito, 2017. Disponível em: 
https://emporiododireito.com.br/.../ligas-academicas-como-produtoras-deconhecimento-juridico.pdf. 
Acesso em: 28 mar. 2020. 
5 TORRES, A, R. et al. Academic Leagues and medical formation: contributions and challenges. Interface. 
Comunicação, Saúde e Educação, Botucatu, v.4, 2008. 
6 TORRES, A, R. et al. Academic Leagues and medical formation: contributions and challenges. Interface. 
Comunicação, Saúde e Educação, Botucatu, v.4, 2008. 
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II. LIGAS ACADÊMICAS  

 

II.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE SURGIMENTO DAS LIGAS ACADÊMICAS 

Há registros de que o termo Liga é utilizado desde a Antiguidade. Na Grécia 

Antiga, as ligas eram ligadas a atividades educativas relacionadas à guerra, ou seja, 

desenvolviam estratégias de defesa relacionadas às conquistas bélicas, destacando-se a 

Liga de Peloponeso, em Esparta, e a Liga de Delos, em Atenas. Essas ligas, em especial, 

tiveram um papel muito importante na educação dos cidadãos da época, tendo a de 

Esparta mais ênfase no ensino de técnicas de lutas e, a de Atenas, maior enfoque no ensino 

de filosofia, sociologia e política 7. 

Com o passar do tempo, essas Ligas passaram a ser utilizadas em diversas outras 

áreas, destacando-se as Ligas esportivas, que reuniram grupos de atletas, em campeonatos 

territoriais, objetivando conquistas ligadas ao esporte. Essas ligas esportivas existem até 

hoje; possuem, geralmente, fins lucrativos, com arrecadação através de campeonatos ou 

contribuições de patrocinadores8. 

Segundo Nascimento (2002), na saúde, as Ligas surgiram, no início do século XX, 

em virtude da necessidade de se combater doenças como tuberculose, hanseníase e sífilis; 

como estratégia para o desenvolvimento de atividades extracurriculares que ajudariam na 

formação do profissional da saúde. Nessa época, essas Ligas eram formadas por 

representantes das elites intelectuais e da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (USP), que se engajavam de forma voluntária, o que conferia às Ligas natureza 

filantrópica ou colaborativa. 

A partir do final do século passado, as Ligas se popularizaram nos cursos de 

Medicina e começaram a se espalhar para os outros cursos de saúde. No Brasil, essas 

Ligas estão em processo de expansão, expansão essa que coincide com as reformas 

 

7 ARANHA, M.L.A; SAVIANI, D. História da Educação e da Pedagogia: geral e do Brasil. São Paulo: 
Moderna, 2006. 
8 SANTOS-NETO, A. A. M. (2009). A estrutura organizacional do futebol profissional no Brasil e o 
Clube dos 13: análise comparativa entre os modelos de organização do futebol brasileiro, europeu e 
das ligas nos EUA. Dissertação ao Departamento de Economia Aplicada – Universidade Federal da Bahia, 
Salvador – BA, Brasil. 
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curriculares 9; sendo assim, a cada necessidade de aprendizagem identificada pelos 

alunos, surgiu uma nova Liga 10. 

Atualmente, as Ligas se expandiram para outras áreas além do esporte e da saúde, 

passando a serem criadas em cursos, como o de Direito. Conforme relatado no manifesto 

Ligante da Liga Acadêmica de Ciências Criminais da UNIRIO (LACCRIM), liga 

existente desde dezembro de 2013,  
[...] além da nossa, outras Ligas estão surgindo no meio acadêmico. 
Norte do país com a LAJUPA (Liga Acadêmica Jurídica do Pará) e a 
Liga do Centro Universitário UNIRG-TO, passando pelo Nordeste com 
a LACC-UFAL (Liga Acadêmica de Ciências Criminais - Universidade 
Federal de Alagoas), e com destaque para algumas no Sul (LAJUP - 
Liga Acadêmica Jurídica do Paraná, LACC - Universidade Católica de 
Pelotas): o sonho de tornar o modelo de ensino mais participativo está 
crescendo. Esse modelo, em que o aluno é ator principal só tem a 
acrescentar e beneficiar a sociedade, as universidades, e a própria 
Educação Nacional [...11]. 

 

Ainda neste Manifesto, é colocado que o objetivo da LACCRIM é propor uma 

alternativa educacional aos docentes, sendo uma forma de "fazer a diferença na Academia 

e jogar luz na graduação, relegada a segundo plano pelos juristas"; assim sendo, volta-se 

os holofotes pela primeira vez na graduação em um contexto triste de espetacularização 

do Direito. Assim sendo, "o que a Liga quer é a mudança, tanto na mentalidade da 

Academia para com os alunos, quanto entre o próprio aluno para consigo mesmo12 

 

II.2 CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS DE UMA LIGA ACADÊMICA 

Em um contexto geral, as Ligas Acadêmicas são associações civis, sem fins 

lucrativos, com objetivos educacionais e caráter extensionista, são criadas, organizadas e 

 

9 HAMAMOTO-FILHO, PTH et al. Pesquisa em educação médica conduzida por estudantes: um ano de 
experiência no Núcleo Acadêmico de Pesquisa em Educação Médica. Rev Bras Educ Méd. v.35, n.1, 
p.108-113, 2011. 
10 CAVALCANTE, A. S. P et al. As Ligas Acadêmicas na área da saúde: lacunas do conhecimento na 
produção científica brasileira. Revista Brasileira de Educação Médica, v.42, n.1, p. 197-204, 2018. 
11 LIGA ACADÊMICA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS DA UNIRIO (LACCRIM). Manifesto Ligante: as 
Ligas Acadêmicas no Direito, 2015. Disponível em: https://emporiododireito.com.br/leitura/liga-
academica-de-ciencias-criminais-da-uniriolaccrim-propoe-o-fomento-de-aprofundados-debates-acerca-
da-tematica-criminal-aosestudantes-de-graduacao-em-direito. Disponível em: 28 mar. 2020. 
12 LIGA ACADÊMICA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS DA UNIRIO (LACCRIM). Manifesto Ligante: as 
Ligas Acadêmicas no Direito, 2015. Disponível em: https://emporiododireito.com.br/leitura/liga-
academica-de-ciencias-criminais-da-uniriolaccrim-propoe-o-fomento-de-aprofundados-debates-acerca-
da-tematica-criminal-aosestudantes-de-graduacao-em-direito. Disponível em: 28 mar. 2020. 
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geridas pelos alunos sob a coordenação de docentes 13. Várias são as definições 

encontradas: 
[...] Liga Acadêmica é uma entidade particular, sem fins lucrativos, 
apartidária, não religiosa, de duração ilimitada, com caráter 
multiprofissional, organizada por discentes, com objetivo de incentivar 
o desenvolvimento de projetos científicos e a atividade assistencial 
voluntária à comunidade14. 
[...] Ligas Acadêmicas são organizações estudantis nas quais um grupo 
de alunos "decide se aprofundar em determinado tema e sanar 
demandas da população". Caberia aos estudantes a definição dos rumos 
da Liga, sob orientação de um ou mais professores. Desta forma, além 
de aulas, cursos, atividades de pesquisa e assistência em diferentes 
cenários da prática médica, seria importante a inserção dos alunos na 
comunidade, por meio de atividades educativas, preventivas ou de 
promoção à saúde, como feiras de saúde e campanhas, objetivando 
melhorar a qualidade de vida da população e adquirir mais experiência 
e conhecimento.15 

 

Uma Liga Acadêmica segue princípios que são norteados em seus estatutos; assim 

sendo, um estatuto deve apresentar a denominação, a sede da Liga, seus fins, os requisitos 

que devem ser utilizados para a admissão ou exclusão dos seus membros, bem como os 

direitos e os deveres desses membros, a forma de constituição e funcionamento da Liga, 

a forma de gestão administrativa e as disposições regimentais e sua dissolução.16 

Quanto ao seu funcionamento, as Ligas Acadêmicas devem incorporar funções de 

ensino, pesquisa e extensão, tendo ações de cunho teórico (aulas, seminários, discussão 

de textos, apresentação de casos, realização de eventos científicos) e prático (realização 

de atividades extensionistas) que tenham caráter extracurricular permanente.17 

Para que isso ocorra de forma exitosa, em qualquer área do conhecimento, torna-

se necessário que se analisem as abordagens pedagógicas, os pressupostos teóricos e 

conceituais, o que está explícito ou implícito nos projetos políticos pedagógicos e a 

 

13 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. Manual Ligas Acadêmicas. Pró-Reitoria de Extensão. 
São Cristóvão/SE: UFS, 2018. 
14 COSTA, A. P. A importância da Liga Acadêmica de Queimaduras. Revista Brasileira de Queimaduras.  
Disponível em:http://www.rbqueimaduras.com.br/details/21/pt-BR/a-importancia-da-liga-academica-de-
queimaduras. Acesso em: 29 mar. 2020.p.102. 
15 TORRES, A, R. et al. Academic Leagues and medical formation: contributions and challenges. Interface. 
Comunicação, Saúde e Educação, Botucatu, v.4, 2008.p.714. 
16 NEVES FBCS et al. Inquérito nacional sobre as ligas acadêmicas de medicina intensiva. Rev Bras Ter 
Intens, v. 20, n.1, p.43-48, 2008. 
17 MONTEIRO, L. L. F. et al. Ligas Acadêmicas: o que há de positivo? Experiência de implantação da 
Liga de Cirurgia plástica. Rev. Bras. Cir. Plást., v. 23, n.3, p. 158-61, 2008. 
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aproximação que tudo isso tem na criação e na implementação das ações das Ligas 

Acadêmicas, além do papel de cada um dos protagonistas envolvidos18. 
 

III. JÚRI SIMULADO COMO FERRAMENTA DE CAPACITAÇÃO DOS 

DISCENTES 

O Júri-Simulado, enquanto proposta didático-pedagógica, objetiva, como o 

próprio nome já diz, realizar uma simulação de um tribunal judiciário, momento no qual 

os participantes poderão se arguirem em torno de um tema ainda não pacificado. Nessa 

metodologia, os participantes assumem diversos papéis: juiz, vítima(s), advogado(s) de 

acusação, testemunha(s) de acusação, réu(s), advogado(s) de defesa, testemunha(s) de 

defesa e júri popular e plateia. 

Segundo Anastasiou e Alves (2012, p. 99):  
A estratégia de um júri simulado leva em consideração a possibilidade 
da realização de inúmeras operações de pensamento, como: defesa de 
ideias, argumentação, julgamento, tomada de decisão etc. Sua 
preparação é de intensa mobilização, pois, além de ativar a busca do 
conteúdo em si, [...] oportunizam um envolvimento de todos para além 
da sala de aula. [...] Essa estratégia envolve todos os momentos de 
construção do conhecimento, da mobilização à síntese, pela sua 
característica de possibilitar o envolvimento de um número elevado de 
estudantes. 

 

Essa estratégia permite a discussão de questões divergentes, o senso crítico dos 

alunos, ampliação de habilidades e competências com relação à capacidade de falar em 

público, organizar as ideias, argumentar e persuadir19. Assim, os participantes analisam e 

avaliam o tema proposto com objetividade e realismo, “à crítica construtiva de uma 

situação e à dinamização do grupo para estudar profundamente um tema real”20  

Nesse processo, privilegia-se a autoaprendizagem e o gerenciamento do próprio 

conhecimento21. De acordo as orientações complementares dos Parâmetros Curriculares 

 

18 SILVA, Simone Alves da. As perspectivas das ligas acadêmicas no processo de formação dos 
estudantes de saúde na Universidade de Brasília. 2013. xiv, 100 f., il. Dissertação (Mestrado em 
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. p.40. 
19 ABEPIRENSE, P. G. G. S; VIEIRA, G.O; CURTINHAS, S. BARBOSA, L.M.A. O uso de 
metodologias ativas na formação do profissional Enfermeiro – Tribunal do Júri-Simulado: uma 
experiência de sucesso. Congresso Iberoamericano de Ciencia, Tecnologia, Innovación y Educación. 
Anais do... Buenos Aires, Argentina, 2014. 
20 ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, L. P. Processo de ensinagem na universidade: pressupostos para 
estratégias de trabalho em aula. 10. ed. Joinville, SC: Univille, 2012, p.92. 
21 VENDRAMIN, J. M. Sexualidade na Escola: amor, esperança e vida. Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE/SEED, Londrina, 2008. Disponível em: 
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Nacionais para a Educação Básica (PCN+), os júri se torna uma excelente metodologia, 

por despertar o interesse dos alunos sobre o tema, uma vez que gera debate em sala de 

aula em torno das conclusões obtida22. Além disso, o aluno aprende a respeitar as diversas 

opiniões que cada um dos participantes traz para o debate, aprendendo a separar a 

discussão ocorrida durante o Júri Simulado da sua vida pessoal23. 

Ressalta-se, ainda, como ponto forte dessa metodologia, o desenvolvimento da 

argumentação dos participantes, uma vez que: 
[...] o esquema textual evocado para a construção do discurso 
argumentativo requer do sujeito a capacidade de relacionar e articular 
argumentos e posição, por semelhanças ou diferenças, à medida que 
constrói conceptualizações, generalizações e abstrações sobre um dado 
tema polêmico sobre o qual deve emitir sua opinião24. 

  

Ao emitir um discurso dotado de intenção, o participante do Júri-Simulado tenta 

interferir no comportamento do outro de forma a influenciá-lo a adotar o seu ponto de 

vista. Nesse processo, "a neutralidade é apenas um mito: o discurso que se pretende 

'neutro', ingênuo, contém também uma ideologia – a da sua própria objetividade".25

 De acordo com Farias et. al (2019), em seu estudo sobre essa metodologia, 

“destacou-se o potencial da atividade para aprendizado: estudo do conteúdo, pesquisa, 

uso e avaliação críticos de evidências, oratória e trabalho em equipe” (p. 60), habilidades 

que são de suma importância para atuação profissional nessa área e também em outras 

áreas do conhecimento. 

Como consequência deste processo de argumentatividade, "percebe-se a 

criticidade, ou seja, o aluno é levado a compreender um discurso, refletir sobre ele, emitir 

uma opinião acerca dele e saber expressá-la”26. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1649-8.pdf?PHPSESSID=2 
010011308222591. Acesso em: 5 de Agos. 2014. 
22 BRASIL. Ministério de Educação. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto  ciclos do 
ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC, 1998. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2014. 
23 HANNAS et al (Org). Metodologias ativas de ensino: manual de aplicação. Belo Horizonte: 3i 
Editora, 2017. 
24 BARROSO, T. O desenvolvimento do discurso argumentativo por crianças do ensino fundamental: 
articulação e coordenação de sequências argumentativas no texto de opinião. Revista de Estudos 
Linguísticos Veredas, Juiz de Fora, v. 11, n. 2, 2/2007, p. 101-117, p.102. 
25 KOCH, I. G. V. Argumentação e linguagem. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
26 MARTINS, S.N.; DIESEL, A.; DIESEL, D. O Júri Simulado como estratégia de ensino nas aulas de 
Língua Portuguesa e de Educação Física no Ensino fundamental: um relato de experiências. Revista 
Educação, Cultura e Sociedade, Sinop/MT/Brasil, v. 5, n. 2, p. 182-196, jul./dez. 2015. Disponível em: 
file:///C:/Users/M%C3%A9todos%20Ativos/Downloads/1862-5793-1-PB.pdf. Acesso em: 29 mar. 2020. 
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IV. METODOLOGIA 

Apresenta-se um relato de experiência, de natureza descritiva e qualitativa, que 

objetiva avaliar a utilização da metodologia do Júri-Simulado nas Ligas Acadêmicas do 

curso de Direito de um Centro Universitário da Zona da Mata Mineira. Além do registro 

documental, aplicou-se também um questionário on-line, simples, de participação 

voluntária, que foi direcionado aos membros mais ativos de cada uma das Ligas 

Acadêmicas do curso de Direito; nesse questionário, os alunos puderam relatar sua 

percepção com relação da utilização do Júri-Simulado como metodologia culminante do 

projeto "Direito em Atividade". Como critério de inclusão, foi considerado o fato de o 

aluno estar matriculado no curso de Direito desta instituição no primeiro semestre de 

2018, período em que a metodologia foi aplicada pela segunda vez, bem como ser um 

membro ativo das Ligas Acadêmicas. Objetivando preservar a identidade dos 

participantes, os nomes dos alunos participantes foram omitidos, passando a ser 

mencionados como Aluno 1, 2,3 e assim por diante; considerou-se, para tanto, a análise 

do conteúdo das respostas. 

 

V. EXPERIÊNCIA PROMOVIDA PELA JÚRI-SIMULADO: RELATO DOS 

DISCENTES 

No primeiro semestre de 2017, ocorreu o processo inicial de implementação do 

projeto "Direito em Atividade" e, juntamente a ele, a criação das Ligas Acadêmicas do 

curso de Direito. Na época, essa estratégia foi utilizada com o intuito de se trazer mais 

dinamicidade ao ensino27 e como forma de romper com a metodologia tradicional no 

curso por meio da implementação de metodologias ativas de aprendizagem, realizando, 

assim, conexões mais fortes entre a teoria, a prática e a realidade vivenciada pelos alunos. 

Ao romper com a metodologia tradicional de ensino, reconhece-se que o 

conhecimento "não é produto radicalmente separado da natureza ou desligado do 

contexto", mas sim resultado de “interações com o mundo e com a realidade a qual 

 

27 MENDES, A.A. et al. Summaê: um método criativo de aprendizagem significativa. Pensar Acadêmico, 
v.17, n.2, 2019. Disponível em: 
http://www.pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/pensaracademico/editor/submissionEditing/1012. 
Acesso em: 29 mar.2020. 
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pertence, de interações com o que acontece no local, a partir de conexões com o global”28.  

Dentro dessa perspectiva, para que o aprendizado ocorra de fato, torna-se necessário 

realizar ligações com o mundo e com a realidade profissional de cada um. 

Assim sendo, optou-se por executar o projeto "Direito em Atividade", 

considerando-o não apenas como uma forma de conectar o aluno com a realidade da 

prática jurídica, mas também conectá-lo aos problemas da sociedade. Acreditou-se que 

essa opção oportunizaria aos alunos educação integral, preparando-os para o mercado de 

trabalho e também para a vida em sociedade, colocando-os no centro do processo de 

construção do conhecimento29. 

Para tanto, temas transversais foram trabalhados, durante todo o semestre, de 

forma ativa e transdisciplinar, ligando todas as disciplinas do curso. Esses temas foram 

escolhidos no início do semestre e estariam relacionados a problemas sociais ligados à 

prática jurídica que seriam apresentados aos alunos por meio de casos, como observado 

nos trechos (1) e (2): 

(1)"O método, que é bem-visto pela maioria dos estudantes, leva a todos para 

uma investigação a fundo do tema proposto, com metodologias distintas, 

como a revisão bibliográfica, pesquisa de documentos, feitura de peças 

processuais e o desenvolvimento do júri em si. Após a anunciação do tema, 

os estudantes se empenham em descobrir o máximo de coisas e teses que 

poderiam ajudar a defender a argumentação escolhida pelo grupo. 

Particularmente eu, que sempre fui orador dos grupos que entrei, percebia 

uma interação e ajuda mútua dos integrantes, e uma torcida imensamente 

calorosa pela vitória do grupo inteiro (Aluno 4). 

 

(2) "O júri proposto no Direito em atividade, ocorria uma escolha prévia do 

tema que seria debatido. A partir da escolha do tema, os grupos se reuniam 

para realizarem as pesquisas, de acordo com o lado que estaria defendendo 

no júri, ou seja, acusação ou defesa. No decorrer do desenvolvimento da 

 

28 MORAES, M.C. Pensamento ecossistêmico: educação, aprendizagem e cidadania no século XXI. 
Petrópolis: Vozes, 2004, p.194. 
29 LIMA, A. O. Uso de metodologia de projetos visando uma aprendizagem significativa de física. Um 
estudo contextualizado das propriedades do solo. 69 f. Dissertação (Mestrado em Ciências). Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. Seropédica. Rio de Janeiro. 2010. 
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atividade ao longo do semestre, era notório a unção da turma para obter êxito 

no resultado final do júri" (Aluno 5). 

 

Ao final do semestre, ocorreram a disputa de Júri-Simulado entre as Ligas 

Acadêmicas, momento no qual culminaria o projeto. Este projeto teve grande repercussão 

por parte dos alunos e dos professores, tendo grande aceitação. O que pode ser observado 

por meio do depoimento de alguns alunos, relatados nos trechos (3), (4) e (5): 

(3) "O júri simulado foi um dos motivos que me fizeram escolher o 

UNIFACIG, é excelente para desenvolver uma visão de como acontece na 

prática, principalmente para os períodos iniciais do curso que tem grande 

dificuldade até mesmo para se adaptar com as disciplinas, veem uma 

oportunidade de aprofundar e conhecer um pouco mais a grade curricular do 

Direito, visto que para a sua realização, precisa-se de um grau elevado de 

estudo" (Aluno 1). 

 

(4) "O projeto na liga foi um dos maiores diferenciais que me fizeram 

apaixonar ainda mais pelo UNIFACIG, a competitividade amistosa e a 

autonomia que o projeto forneceu aos alunos foi uma ótima maneira de 

vislumbrar um pouco da prática jurídica e aprofundar nesses conhecimentos 

que ainda eram um tanto quanto vagos devido ao pouco tempo de curso" 

(Aluno 2). 

 

(5) "O método do júri simulado aplicado no direito em atividade, foi uma 

forma maravilhosa de aplicação visto a integração dos alunos da turma, 

sabemos que a maioria dos alunos do curso de direito são movidos pela 

vontade de vencer, o que nos torna profissionais mais aplicados em diversas 

situações" (Aluno 3). 

 

Observa-se, no relato acima, o encantamento dos alunos. A motivação é fator 

essencial para o sucesso na aplicação de qualquer metodologia; para tanto, o professor 

necessita sempre levar em consideração a realidade de seus alunos, pois assim será mais 

fácil despertar o interesse deles. Além disso, "deve procurar articular propostas com vistas 

a garantir a aprendizagem significativa pelos alunos dos diferentes conteúdos 
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selecionados, em função dos objetivos que se pretende atingir"; sendo assim, é necessário 

garantir a participação dos alunos nas atividades e, para que isso ocorra, o aluno precisa 

estar motivado com as atividades30. 

Nos relatos acima, os alunos ainda ressaltam a oportunidade de colocar em prática 

os conhecimentos teóricos do semestre, bem como o fato de habilidades como autonomia 

e a integração ser bastante desenvolvida.  O que pode ser ressaltado também nos seguintes 

relatos (6), (7) e (8): 

(6) "Também é uma forma de aproximação entre discentes. Particularmente 

aprendi muito com o júri, essa interação com outros períodos e também com 

os professores foi de grande valia. Falando por todos, o júri simulado só tem 

pontos positivos, essa competição harmoniosa gera interesse em todos os 

alunos e de certa forma é uma preparação para o futuro" (Aluno 1). 

 

(7) "Podemos enumerar também mais pontos positivos do que os negativos 

citados acima, como disse antes a competição de uma turma contra a outra 

move e agita os alunos, o que de uma forma simples coloca a turma mais em 

contato uns com os outros, no sentido de buscar juntos a vitória contra a outra 

turma. Outro ponto positivo é conseguir captar de cada aluno o seu melhor, 

sabemos que nem todos conseguem e gostam de falar em público, e o júri 

simulado nos ajuda e muito a perder a timidez e até mesmo a descobrir que 

somos ótimos em pesquisa, fundamentação, usar de uma forma favorável a 

situação. Aprendemos a usar as mídias ao nosso favor, como por exemplo no 

tema do segundo júri, que tratava se a intervenção militar no estado do Rio 

de Janeiro era ou não inconstitucional, é fato que todos os grupos tinham nas 

mãos diversas reportagens, vídeos, documentários, pesquisas ricas para 

argumentação tanto a favor, quanto contra" (Aluno 3). 

 

(8) "Toda a sala no geral adorou a metodologia e se esforçou muito durante 

as tarefas e atividades para conseguir entregar uma tese de defesa de 

qualidade, no geral ela só trouxe pontos positivos" (Aluno 6).  

 

30 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ministério da Educação e Cultura. Brasília – DF, 
1996, p.88. 
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Outra habilidade colocada como uma das mais fortes dessa metodologia está 

relacionada ao desenvolvimento da oratória, o que estaria ligado também ao processo de 

desenvolvimento da argumentação por parte dos alunos, conforme destacado por Farias 

et al. (2019): 

 

(9) "Desde nosso primeiro período, o Júri Simulado sempre agitou emoções 

dentro de nossa sala. A proposição de uma interação dentro da própria turma 

com um debate intenso entre os oradores, sempre aflorou os ânimos e 

conquistou a atenção de todos" (Aluno 4). 

 

(10) "O Júri-Simulado é um importante instrumento para o desenvolvimento 

do debate entre os alunos, promovendo o aprimoramento dos mesmos no que 

se tange a pesquisa, oratória e postura, além da interação feita entre os alunos 

com outras turmas" (Aluno 5). 

 

(11) "Vimos também o quanto a oratória é importante para compreensão de 

quem ouve e julga o júri, o método é rico de informações, conteúdo e sem 

sombra de dúvidas envolve a todos os alunos, o engajamento de cada um da 

turma é nítido e o aprendizado gigantesco, a vivência a partir dele nos coloca 

de uma forma ou outra dentro do cenário real de trabalho" (Aluno 7). 

 

Está na oratória e na argumentação um dos principais pontos positivos do júri 

simulado: ao fazer com que o aluno se expresse oralmente, há melhora significativa no 

desenvolvimento da argumentação do aluno. Isso ocorre porque "o esquema textual 

evocado para a construção do discurso argumentativo requer do sujeito a capacidade de 

relacionar e articular argumentos e posição, por semelhanças ou diferenças, à medida em 

que constrói conceptualizações, generalizações e abstrações sobre um dado tema 

polêmico sobre o qual deve emitir sua opinião31".  Assim, “a expressão verbal do aluno é 

desenvolvida diante de todos os colegas, levando a se exporem as habituais críticas dos 

 

31 BARROSO, T. O desenvolvimento do discurso argumentativo por crianças do ensino fundamental: 
articulação e coordenação de sequências argumentativas no texto de opinião. Revista de Estudos 
Linguísticos Veredas, Juiz de Fora, v. 11, n. 2, 2/2007, p. 101-117.p.102. 
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outros” 32.  Nesse processo, o aluno é levado a compreender, refletir, emitir e saber se 

expressar diante de um determinado tema. 

Fatores ligados à competitividade e à motivação dos alunos em participar do 

projeto também foram apontados por alguns alunos (12) e (13): 

(12) "O espírito competitivo, que é visto na turma, ajuda para que todos 

pesquisem e tenham uma motivação para entrar a fundo nos assuntos 

propostos, e consequentemente, tenham um aprendizado melhor e mais 

efetivo" (Aluno 4). 

 

(13) "A competitividade entre os alunos é algo natural, vez que se trata de 

júri. Tal competitividade é primordial para o efetivo desenvolvimento do 

trabalho em conjunto e sucesso na realização da tarefa proposta" (Aluno 5). 

 

Percebe-se, pela fala dos alunos, que a competitividade com a turma adversária 

funciona como um fato positivo, que os leva a pesquisar mais o assunto proposto, a se 

esforçar mais, o que desenvolve um aprendizado mais efetivo. Segundo Real e Meneses 

(2007), o processo de argumentação ocasionado pelo júri simulado exige do aluno um 

processo de reflexão a partir da posição do outro, o que gera o amadurecimento do aluno. 

Pontos negativos da metodologia também foram apontados pelos alunos nos 

trechos (14), (15) e (16):  

(14) "Mas como tudo na vida avalio alguns pontos negativos no método, 

como por exemplo, o uso de um caso real que não tenha divulgado todos os 

detalhes, para tal coloco o primeiro caso na época ainda desenvolvido quando 

estávamos no 6º período, o caso aplicado não nos dava muitos detalhes e a 

dúvida de poder ou não manipular as informações nos afetou visto que uma 

turma entendeu que sim e a nossa que não poderia. Outro ponto negativo é a 

forma de avaliação, já que o domínio da oratória não deveria ser o mais 

pontuado, pois entendemos que o uso da oratória sem domínio de conteúdo 

não adianta" (Aluno 3). 

 

 

32 ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, L. P. Processo de ensinagem na universidade: pressupostos para 
estratégias de trabalho em aula. 10. ed. Joinville, SC: Univille, 2012, p.7. 
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(15) "Trata-se de um método muito bem aceito por todo público, é bastante 

interessante sua utilização desde que bem organizado e estruturado para que 

não ocorra sobrecarga do aluno" (Aluno 5). 

 

(16) "Uma observação que poderia ser inserida, seria aliar a prática, 

respeitando petição, contestação usando os prazos mais próximo do real, além 

disso usar como júri o número real de jurados, e alunos de outro curso, para 

nos ajudar a entender como alguém leigo no assunto jurídico reage em relação 

aos argumentos jurídicos, visto que em cenário real não temos conhecedores 

sempre no corpo de jurados" (Aluno 7). 

 

Percebe-se, nos trechos acima, a visão crítica dos alunos com relação à 

metodologia. Dar aos alunos a oportunidade de avaliar uma estratégia de aprendizagem é 

uma tarefa muito importante, pois pode-se captar a percepção deles, os agentes principais 

do processo, sobre a atividade. Nesse caso, os alunos indicaram alguns pontos em que se 

sentiram inseguros quanto à organização e às informações disponibilizadas. Há de se 

mencionar que, como metodologia de aprendizagem, o objetivo do júri simulado é 

dinamizar a análise e a avaliação de um tema, de forma objetiva e crítica, priorizando a 

autoaprendizagem e o autogerenciamento; dessa forma, algumas informações e formatos 

precisam ser mais abertos para favorecer o debate33.  

Observa-se, ainda, no comentário (16), a dificuldade que muitos dos alunos do 

Direito têm em aceitar o júri como metodologia de ensino, não estando somente 

relacionado ao Tribunal do Júri, da forma como é trabalhado na esfera jurídica. Farias et 

al. (2019) ressaltam que o Júri é uma metodologia de grande potencial “no envolvimento 

direto na busca dos conceitos, reflexões, decisões e posicionamento” (p. 61). Não se trata, 

portanto, de reproduzir o formato real do Tribunal do Júri como uma forma de treino, mas 

de oportunizar uma situação com foco nos objetivos de aprendizagem e no 

desenvolvimento de competências. 

 

 

33 ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, L. P. Processo de ensinagem na universidade: pressupostos para 
estratégias de trabalho em aula. 10.ed. Joinville, SC: Univille, 2012. 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo, objetivou-se analisar a percepção dos alunos de um Centro 

Universitário da Zona da Mata mineira no que diz respeito à utilização da metodologia 

do Júri-Simulado nas Ligas Acadêmicas do curso de Direito dessa instituição. 

Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que o júri simulado se 

configura como uma estratégia de aprendizagem de grande potencial para o 

desenvolvimento de habilidades e competências importantes para o crescimento pessoal 

e profissional dos estudantes, como a visão ampla e crítica sobre um tema, a 

argumentação e a oratória. 

Observa-se também a importância do fortalecimento da tríade ensino, pesquisa e 

extensão, que pode ser viabilizada pela atuação das ligas acadêmicas, por meio da 

promoção de atividades extensionistas, algo que deve ser incentivado e intensificado no 

ambiente acadêmico. 

Ante o exposto, indica-se que o uso do júri simulado, juntamente com a ação das 

ligas acadêmicas, como uma metodologia de múltiplas atuações e objetivos, figurando 

como situação de aprendizagem de conteúdos disciplinares e interdisciplinares, como 

ambiente de construção de competências e habilidades e, ainda, como cenário de 

consolidação da tríade. Desse modo, é possível constatar que para os alunos, essa 

metodologia foi muito significativa no desenvolvimento de habilidades e competências 

essenciais à sua profissão, bem desenvolveu a integração e o engajamento das turmas 

participantes. 
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