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RESUMO 

 

Autora: Andrea Wild 

Título: Reflexões sobre a Formação de Professores em um curso de Direito  

 

Esta pesquisa tem por objetivo construir e acompanhar, com uma reflexão 
pedagógica, um processo de formação continuada e em serviço de um grupo de 
professores de um curso de Direito, objetivando o planejamento de disciplinas com 
integração de Diretrizes Curriculares, trazendo contribuições para a prática 
pedagógica dos docentes. A autora que é docente e coordenadora de um curso de 
Direito demonstra como a preocupação com a competência pedagógica do docente 
do curso de Direito transformou-se em objeto de sua investigação. Esta 
preocupação se instalou com a observância de algumas dificuldades que os 
docentes apresentavam para, por meio de suas práticas pedagógicas nas aulas, 
implementarem as Diretrizes Curriculares Nacionais no que toca ao perfil idealizado 
do egresso de um curso de Direito. Este perfil reúne habilidades linguísticas, 
hermenêuticas e metodológicas imprescindíveis a uma boa formação e atuação dos 
operadores do Direito. Vislumbrando trabalhar para que no ensino de Direito tais 
habilidades fossem valorizadas e entendidas como função social do ensino superior, 
foram destacados dois pontos chaves para esta investigação: integração de 
Diretrizes Curriculares Nacionais nas programações de disciplinas do curso de 
Direito para explicitar a posição sobre a função social do ensino de Direito e a 
formação de docentes para poderem desenvolver práticas pedagógicas adequadas 
à aprendizagem dessas habilidades. Entendemos que é possível que professores de 
um curso de Direito invistam no seu desenvolvimento profissional por meio de uma 
formação continuada e em serviço, que os faça se apropriar de conhecimentos 
necessários ao desenvolvimento da sua competência pedagógica. Esta pesquisa foi 
realizada num curso de Direito de uma universidade particular na cidade de São 
Paulo com currículo convencional do qual participaram seis docentes regentes de 
disciplinas do 2º semestre do curso. A base teórica na qual esta pesquisa se baseou 
para formação de professores envolveu os autores Masetto, Mizukami, Nóvoa, 
Perrenoud, Canário e Feldmann. A metodologia adotada foi de uma abordagem 
qualitativa, com modalidade de pesquisa-ação.  Desenvolveu-se um programa de 
formação docente continuada e em serviço com a intervenção da pesquisadora e 
auxílio de uma assessoria externa para o planejamento das disciplinas com 
integração das habilidades expressas nas DCNs. O acompanhamento da realização 
dos planos nas disciplinas pelos professores foi realizado pela pesquisadora. Foram 
colhidos os resultados com a avaliação dos professores envolvidos na pesquisa por 
intermédio de entrevistas orais, relatórios e questionários e com a avaliação dos 
alunos mediante avaliações coletivas, provas regimentais e questionário.  Os 
resultados demonstraram que o processo de formação docente continuada e em 
serviço atingiu o objetivo inicialmente proposto com a integração de Diretrizes 
Curriculares nos planejamentos das diferentes disciplinas e contribuiu para a uma 
mudança na docência dos professores envolvidos na pesquisa de forma a 
proporcionar uma aprendizagem mais significativa do Direito. 
 
Palavras-chave: Curso de Direito, Diretrizes Curriculares Nacionais, Formação 
Docente, Práticas Pedagógicas.  



ABSTRACT 
 
Author: Andrea Wild 

 
Title: Reflections on Teacher Education in a Course of Law 

 
This research aims to build and monitor, with pedagogical reflection, a process of 
continued education and service to be applied by a group of Law School lecturers, 
aiming to plan and integrate them to the Curriculum Guidelines, bringing 
contributions to pedagogical practice thereof. Initially. The author who is a professor 
and a coordinator of a Law School in the city of São Paulo as well demonstrates how 
the concern with the lecturer`s pedagogical competence in the teaching of law 
became the subject of her investigation. This concern occurred with the observance 
of some difficulties faced by the lectures through pedagogical practices adopted in 
classroom, to implement the National Curriculum Guidelines established by the 
Government regarding the idealized profile of graduates of a Law Course. These 
include language, methodological and hermeneutical skills essential to good learning 
and performance of Law practitioners. Glimpsing to work so that the teaching of law 
valued the skills expressed in the National Curriculum Guidelines, those being 
understood as the social function of higher education, two key points to this research 
were pinpointed: integration of national curriculum guidelines with the scheduling law 
school subjects in order to explain the position on the social function of law education 
and the training of lectures with the goal of developing appropriate pedagogical 
practices in order to meet these objectives. It is our belief that it is possible for 
lectures of a Law Course to invest in their professional development through 
continuous training and in-service, which would make them acquire the knowledge 
necessary to develop their teaching competence. This research was carried out in a  
Law School from a private university in the city of São Paulo, with the use of a 
conventional curriculum attended by six chief lecturers of subjects taught in the 2nd 
semester of the course. The theoretical basis on which this study was based lecture 
training involved the authors Masetto, Mizukami, Nóvoa, Perrenoud, Canary and 
Feldmann. The methodology used was a qualitative approach consistent with action 
research. A program of lecturer training and continued in-service was developed, 
with the intervention of the researcher and help of an external advisory assistance for 
planning the integration of disciplines with skills expressed in DCNs.. A compliance 
monitoring plan was conducted in the classroom together with the students of the 
2nd semester of the Law School. The data contained the results of the evaluation of 
the lecturers involved in the research through oral interviews, questionnaires and 
reports, and the evaluation of students through collective reviews, regimental tests 
and questionnaire. Results showed that the process of lecturer education and 
continued in-service reached the goal initially proposed with the integration of 
curricular guidelines to the planning of the different subjects and contributed to a 
change in quality of the teaching standards, providing a more meaningful and 
enriched teaching of the law. 
 
 
Keywords: Law course, National Curriculum Guidelines. Teacher Training. 

Pedagogical Practices. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Em dezesseis anos atuando como docente de um Curso de Direito tive a 

oportunidade de participar da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), de 

acompanhar sua implementação e avaliação, bem como de refletir sobre seus 

efeitos. Inclui-se, nesta experiência profissional, o contato diário com o corpo 

docente, discente e técnico-administrativo que me possibilitou e possibilita uma 

interlocução capaz de levar a uma melhor compreensão de anseios, expectativas, 

ideais, frustrações, satisfações, realizações e tantas outras sensações que 

permeiam o mundo acadêmico de um Curso de Direito que, por sua vez, é objeto de 

constantes avaliações para o exercício profissional, ressaltando-se vários exames e 

concursos públicos, tais como Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Magistratura, Ministério Público, Procuradoria, Polícia entre outros. 

 

 A constatação feita por vários autores como João Ribeiro Jr (2001) e 

Rodrigues (2002) de que os docentes dos Cursos de Direito, em regra, não tiveram 

oportunidade de desenvolver sua formação pedagógica não me passou 

despercebida. 

 

  A partir da minha experiência profissional no meio acadêmico e como 

coordenadora de um curso de Direito pude observar algumas dificuldades que os 

docentes apresentavam para, por meio de suas práticas pedagógicas nas aulas, 

implementarem as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Poder 

Público no que toca ao perfil idealizado do egresso de um curso de Direito. 

  

 Nos termos da Resolução CNE/CES n.° 9, de 29 de setembro de 20041 que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Direito, 

o perfil de egresso desejável preconizado nos artigos 3º e 4º reúne habilidades e 

competências imprescindíveis a uma boa formação e atuação dos operadores do 

Direito. Para que se atinja este perfil, o mesmo diploma legal disciplina em seu artigo 

5° e seguintes úteis, exigências mínimas para a estruturação do currículo do referido 

                                                 
1
 Resolução que instituiu as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Direito a ser descrita no 

item problema.  
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curso, dentre elas conteúdos e atividades que atendam aos seguintes eixos 

interligados de formação: fundamental, profissional e prático. 

  

Ghirardi (2012) a respeito do ensino de Direito comenta que:  

 

     O ensino do Direito é uma tarefa política - sobretudo em um país 
como o nosso em que o acesso ao terceiro grau é ainda restrito e 
desigual. Implica posicionar-se sobre a função social do ensino 
superior, isto é, sobre a própria razão de ser da universidade. 
Implica, portanto, fazer escolhas e posicionar-se frente a questões 
muito sérias: a universidade deve privilegiar o conhecimento 
especulativo, prioritariamente conceitual e abstrato, ou deve dar 
maior ênfase ao conhecimento aplicado, voltado a maximizar sua 
possibilidade de utilização prática? (GHIRARDI, 2012, p.8). 

  

 A estas perguntas que também nos propusemos, vislumbramos que trabalhar 

para que no ensino de Direito fossem valorizadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais poderia se apresentar como uma possível resposta para à função social 

do ensino superior e a própria razão de ser da universidade. 

 

 Percebemos que esta resposta nos conduziria a uma tomada de posição 

sobre diversos aspectos de um curso de Direito: suas disciplinas, sua programação, 

seus conteúdos, sua metodologia, a atuação dos professores, expectativas dos 

alunos e “um processo já em andamento, em uma instituição cujas práticas e 

dinâmica de funcionamento já estão consolidadas.” (GHIRARDI, 2012, p.9).  

É o mesmo autor que continua sua reflexão: 

Será mesmo possível, nessas condições, alterar significativamente 
as coisas? Podemos realmente proceder a escolhas metodológicas 
relevantes em uma situação dessas? A resposta é sim. Se 
desejamos nos tornar sujeitos de nossos cursos e não instrumentos 
de um projeto alheio, podemos – devemos – fazer escolhas. Tais 
escolhas deverão, é claro, partir de alguma situação concreta. 
(GHIRARDI, 2012, p.9). 
 

Essa mesma crença manifestada por Ghirardi foi a nossa no início desta 

pesquisa, o que fez com que nos lançássemos nesta verdadeira aventura. 

Na linha de fazer escolhas, compreendemos que uma tomada de posição 

sobre diversos aspectos de um curso de Direito, como afirmamos acima, envolvendo 

disciplinas, sua programação, seus conteúdos, sua metodologia, a atuação dos 
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professores, expectativas dos alunos e um processo já em andamento, em uma 

instituição nos leva a buscar compreender o contexto concreto de nossa atuação. 

 Por outro lado, constatamos também que a formação dos professores do 

curso de Direito não lhes abriu oportunidades para desenvolvimento de 

competências pedagógicas, inclusive aquelas essenciais para a integração das 

Diretrizes Curriculares Nacionais em seus planos de ensino de suas disciplinas. 

 

 Em face de esse cenário, destacamos dois pontos chaves para nossa 

investigação: integração de diretrizes curriculares nacionais nas programações de 

disciplinas do curso de direito para explicitar nossa posição sobre a função social do 

ensino de Direito e a formação de docentes de Direito de modo a poderem 

desenvolver práticas pedagógicas adequadas para um novo tipo de ensino. 

 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 Compreendendo o problema não apenas como uma pergunta, mas como uma 

situação que se apresenta exigindo a busca de uma resposta, definimos nosso 

problema como: construir e acompanhar, com uma reflexão pedagógica, um 

processo de formação continuada e em serviço de um grupo de professores 

de um curso de Direito, objetivando o planejamento de disciplinas com 

integração de Diretrizes Curriculares, trazendo contribuições para a prática 

pedagógica dos mesmos. 

 

 Os objetivos desta pesquisa são: 

a) investigar o potencial de formação continuada de professores em serviço 

para transformação da prática pedagógica de professores do ensino superior; 

b) demonstrar que há a possibilidade de um fazer docente diferenciado num 

curso de Direito, oriundo de um processo de formação continuada; 

c) demonstrar que se pode planejar e desenvolver disciplinas integradas com 

Diretrizes Curriculares; 

d) discutir a formação continuada de professores do ensino superior na 

construção dos planos das disciplinas. 
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DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

  

 Esta pesquisa se concretiza num curso de Direito de uma universidade 

particular da cidade de São Paulo que iniciou suas atividades em novembro de 

1988. A instituição conta com mais de 200 mil alunos matriculados (dado de 2009), 

27 campi que englobam 65 unidades, instalações com o total de 741 mil metros 

quadrados de área construída, 339 laboratórios da área da saúde, 90 clínicas 

(Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia e Veterinária), 171 laboratórios 

da área de humanas (Fotografia, Rádio/TV e Hotelaria), 34 escritórios de assistência 

judiciária, 174 laboratórios na área de exatas (Engenharia e Arquitetura), 252 

laboratórios de informática e mais de 547 mil atendimentos realizados à comunidade 

em 2011. 

 

 Especificamente o curso de Direito iniciou suas atividades em 1990, somente 

na cidade de São Paulo em campus localizado na região central, tendo formado a 

sua primeira turma em 1994, da qual a pesquisadora é oriunda. Atualmente, o curso 

de Direito é ministrado em 26 campi da instituição, sendo 23 campi localizados no 

Estado de São Paulo, dos quais 10 estão localizados na capital paulista. A pesquisa 

foi realizada no curso de Direito de um dos campi da cidade de São Paulo localizado 

na região central. O curso em questão conta com aproximadamente 2.500 alunos e 

60 docentes.  

 

 Este curso foi escolhido por ser um curso com currículo convencional do qual 

participaram os sujeitos desta pesquisa que assumiram um compromisso com a 

realização desta. 

 

 Os sujeitos da pesquisa são seis (06) docentes integrantes do Núcleo 

Docente Estruturante2 - NDE e regentes das disciplinas que compõem o 2º semestre 

do curso de Direito  

 

 A escolha de se trabalhar com disciplinas do 2º módulo do curso deu-se em 

virtude da possibilidade de se realizar um ensino com práticas pedagógicas que 

                                                 
2
 NDE – Núcleo Docente Estruturante. Núcleo composto por um grupo de docentes da graduação 

com atribuições acadêmicas de acompanhamento e de atuação no processo de concepção, 
consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.  
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possibilitam a interdisciplinaridade devido aos conteúdos a serem abordados no 

semestre.  As disciplinas nas quais a pesquisa se realiza são: 

a) Ciência Política; 

b) Ciências Sociais; 

c) Comunicação e Expressão; 

d) Direitos Fundamentais; 

e) Teoria Geral do Crime; 

f) Teoria Geral do Direito Civil. 

  

 As habilidades das DCNs trabalhadas nesta pesquisa foram sistematizadas 

em três grupos: linguísticas, hermenêuticas e metodológicas, expressas na 

Resolução n.o 09 de 29/09/2004 do Conselho Nacional de Educação/CES. 

  

 A importância da escolha de se trabalhar com as habilidades preconizadas na 

Resolução de n.o 09/2004, é que estas permitem a construção do conhecimento 

com o fito de promover uma formação discente com capacidade crítica e consciência 

cidadã, com condições de atuar no mercado de trabalho, por intermédio de 

estratégias diferenciadas de ensino mais participativas.  

  

 Desta pesquisa participaram sessenta (60) alunos aproximadamente que 

cursaram o 2º semestre do curso de Direito no período noturno de 2011/2. A 

pesquisa se realizou no período de 2010 a 2012.  

 

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

 Constata-se que muitas das instituições de ensino superior têm se afastado 

do caráter formativo que uma escola deve ter, preocupando-se muito com o aspecto 

profissionalizante, característico de muitos cursos superiores. Em sendo assim, o 

aluno ingresso no curso superior, muitas vezes oriundo do ensino médio público, 

teria de chegar às portas da universidade em sua plena capacidade cognitiva. 

Assim, podemos dizer que o aluno oriundo da escola média (elementar-média) 

deveria chegar aos bancos acadêmicos como “pessoa capaz de pensar, de estudar, 

de dirigir ou de controlar quem dirige”. (GRAMSCI, 1979, p. 136). 
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 Não obstante, muitas são as dificuldades apresentadas pelos discentes e 

cabe à Instituição de Ensino Superior trabalhar fragilidades e potencialidades de 

seus alunos. Pode atuar nessa direção por meio da adoção de adaptações 

curriculares, de atividades complementares, bem como de práticas pedagógicas 

adequadas.  

  

 Há que se buscar a formação do aluno como uma formação completa 

enquanto ser humano em todas as suas potencialidades. Nas palavras de Durkheim, 

 

“Segundo Kant: o fim da educação é desenvolver, em cada 
indivíduo, toda a perfeição de que ele seja capaz”. Mas, que se deve 
entender pelo termo perfeição? Perfeição, ouve-se dizer muitas 
vezes, é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades 
humanas. Levar ao mais alto grau possível todos os poderes que 
estão em nós, realizá-los tão completamente como possível, sem 
que uns prejudiquem os outros – não será, com efeito, o ideal 
supremo? (DURKHEIM, 1978, p. 34). 

 

 Por outro lado, muito pouco adiantará reforçar um currículo com inúmeras 

disciplinas, se, em sala de aula, o docente não repensar sua prática pedagógica e 

seu papel de mediador da aprendizagem.  

 

 Neste contexto, Feldmann preleciona que: 

 

Nos estudos que realizamos sobre a formação de professores e a 
sua articulação com a escola brasileira, é apontada com maior 
frequência a desvinculação entre a teoria e a prática, obstáculo na 
concretização de uma prática pedagógica, vista não como repetidora 
de modelos e padrões cristalizados, mas como prática que traga em 
si a possibilidade de uma ação dialógica e emancipadora do mundo 
e das pessoas. (FELDMANN, 2009, P. 75). 

     

 Olhando para os cursos de Direito em geral, observamos com Ribeiro Jr. 

(2001) que cerca de 90% do corpo docente dos cursos de Direito são formados por 

juristas e apenas 10% possuem formação pedagógica. Para muitos destes 

professores, conhecer o conteúdo da disciplina que ministra é o saber ensinar. 

Conhecer os conteúdos a serem ministrados é um dos aspectos, mas não o único, 

quando o pretendido é educar e formar alguém para uma atividade profissional, já 
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que a verdadeira competência pedagógica consiste em relacionar conteúdos e 

objetivos a situações de aprendizagem. (PERRENOUD, 2000). 

  

Não falamos mais em processo de ensino caracterizado muitas vezes pela 

educação bancária, dissociado do processo de aprender, mas, sim, no processo de 

aprendizagem em que, segundo Zabalza: 

 

O desafio da formação dos professores universitários (e dos 
professores em geral) é ter uma orientação distinta para sua função, 
é transformá-los em profissionais da “aprendizagem”, em vez de 
especialistas que conhecem bem um tema e sabem explicá-lo, 
deixando a tarefa de aprender como função exclusiva do aluno, o 
qual terá de esforçar-se muito até conseguir assimilar, de fato, o que 
o professor lhe ensinou. 
 

Antes do compromisso com sua disciplina, está o compromisso do 
docente com seus alunos, motivo pelo qual ele deve servir como 
facilitador, fazendo o que estiver ao seu alcance para que os alunos 
tenham acesso intelectual aos conteúdos e às práticas da disciplina. 
Por isso, fala-se tanto atualmente sobre a “dupla competência” dos 
bons professores: a competência científica, como conhecedores 
fidedignos do âmbito científico ensinado, e a competência 
pedagógica, como pessoas comprometidas com a formação e com a 
aprendizagem de seus estudantes. (ZABALZA, 2004, p. 169). 

  

 Para Nóvoa (2009), o bom professor é aquele revestido das seguintes 

facetas: conhecimento, cultura profissional, tato pedagógico, trabalho em equipe e 

compromisso social. 

 

 É possível que professores de um curso de Direito invistam no seu 

desenvolvimento profissional por meio de uma formação continuada e em serviço, 

que os faça se apropriar de conhecimentos necessários ao desenvolvimento da sua 

competência pedagógica. Assim,  

 

[...] a formação continuada de professores pode ser um dos fatores 
da criação de novas formas, de novas possibilidades, que permitam 
aos docentes repensarem ou ressignificarem a sua prática 
educativa, visando dotá-la de um novo sentido para as suas vidas e 
para as vidas dos seus alunos. Partindo desses princípios, então, o 
desvendamento da ocorrência do processo de formação continuada 
dos professores universitários torna-se importante na medida em 
que permite conhecer os fatores que dificultam e possibilitam tal 
processo, e nos propicia apontar alternativas que, em nossa opinião, 
podem levar os professores a querer utilizar os meios disponíveis – 
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os fatores possibilitadores – com o objetivo de concretizar ações 
docentes realmente humanizadoras. (ROSEMBERG, 2002, p. 58). 

 

 Há que se considerar que esta formação continuada terá o condão de 

propiciar um novo fazer docente em sala de aula, permeado por novas práticas 

educativas, associadas ao processo de aprendizagem e voltadas à realidade dos 

alunos. Masetto (2010, p. 50) nos ensina que “[...] o adulto, para aprender, precisa 

ser envolvido como pessoa, como um todo. Isso exige que a aprendizagem se 

relacione ao seu universo de conhecimentos, experiências e vivências.”. 

 

 Como forma efetiva de aprendizagem nos cursos de Direito, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais nos termos da Resolução n.o 09 de 29/09/2004 do Conselho 

Nacional de Educação/CES destacam um conjunto de competências e habilidades a 

serem adquiridas pelos profissionais de Direito. 

  

 Seguindo entendimento de Rodrigues: 

 

As habilidades enumeradas na Resolução podem ser agrupadas da 
seguinte forma, para fins de trabalho didático-pedagógico: (a) 
habilidades pertinentes à questão da linguagem (leitura, 
compreensão, redação, correta utilização terminológica, etc.); (b) 
habilidades vinculadas, de forma ampla, às questões da 
hermenêutica e da metodologia jurídica (interpretação e aplicação, 
utilização do raciocínio lógico e da reflexão crítica, adequada 
utilização do Direito e suas fontes, domínio de tecnologias e 
métodos, etc.). (RODRIGUES, 2002, p. 70). 

 

 Podemos depreender que num verdadeiro processo de aprendizagem, 

 

Em aula aprendem-se habilidades e competências para o 
desempenho profissional, para aplicação dos conhecimentos 
adquiridos à vida profissional e à solução de problemas. Criatividade 
e imaginação são competências importantíssimas perante os novos 
problemas em busca de novas soluções. (MASETTO, 2010, p. 185).  

  

 No que tange à relevância social desta pesquisa, entendemos que ela poderá 

contribuir positivamente para o desenvolvimento de uma formação jurídica mais 

adequada às Diretrizes Curriculares Nacionais, e, por conseguinte, mais adaptada 

às necessidades contemporâneas de formação de alunos para que tenham reais 

condições de concluir o curso com o perfil desejado, submeterem-se às avaliações 
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exigidas pelas diversas profissões na área das ciências jurídicas com reais 

possibilidades de vir a obter resultados satisfatórios e, principalmente, para que 

sejam verdadeiros operadores do Direito, de forma a intervir no contexto social, 

buscando a pacificação dos conflitos e a prevalência da dignidade humana. 

 

Entende-se que uma formação com esta especificidade necessariamente 

amplie a capacidade cognitiva do aluno, desenvolva suas habilidades, permitindo-lhe 

inclusive tomar decisões num contexto de realidades jurídica e social.  

  

A relevância institucional faz-se presente na medida em que se possa 

oferecer às Instituições de Ensino Superior caminhos para se repensar os currículos 

no tocante às competências e habilidades, principalmente, no tocante à formação de 

docentes para os cursos de Direito, possibilitando o uso de práticas pedagógicas 

inovadoras em sala de aula, diferentemente da sistemática tradicional aplicada nos 

cursos de Direito. 

 

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 Esta pesquisa realiza-se com uma abordagem qualitativa, buscando o 

significado do fenômeno pesquisado, junto a professores e alunos, por concretizar-

se em ambiente natural, no qual procura-se identificar as múltiplas faces do objeto a 

ser pesquisado.  

 

 Como ensina Chizzotti, 

 

Se de outro lado, o pesquisador supõe que o mundo deriva da 
compreensão que as pessoas constroem no contato com a 
realidade nas diferentes interações humanas e sociais, será 
necessário encontrar fundamentos para uma análise e para 
interpretação do fato que revele o significado atribuído a esses fatos 
pelas pessoas que partilham dele. Tais pesquisas serão designadas 
como qualitativas, termo genérico para designar pesquisas que, 
usando, ou não, quantificações, pretendem interpretar o sentido do 
evento a partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam 
e fazem. (CHIZZOTTI, 2006, p.27-28) (demarcações do próprio 
autor). 
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Caracteriza-se também este percurso investigativo como pesquisa-ação, 

conforme Thiollent (1986), pois se trata de um tipo de pesquisa com base empírica 

que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 

ou participativo.    

  

 Denker (2000) também entende que características como as do pesquisador 

intervir na realidade pesquisada, envolvimento participativo e cooperativo do 

pesquisador com os pesquisados e a situação investigada normalmente 

correspondem a uma ação ou resolução de um problema coletivo, indicando uma 

pesquisa-ação.  

 

 Mizukami (2002), ao comentar sua pesquisa sobre formação de professores, 

acentua que pode se adotar:  

 

[...] o modelo construtivo- colaborativo de investigação para construir 
estratégias de intervenção-investigação. Tal modelo pressupõe 
diálogo, engajamento de pesquisadores e professores em 
conversação, trocas e desenvolvimento profissional, permitindo 
compreensões mútuas e consenso, tomada de decisão democrática 
e ação comum. (MIZUKAMI, 2002, p.43).  
 
 

 Encontramo-nos confortáveis dentro desta perspectiva, uma vez que ela 

reflete o caminho que realizamos com os docentes em seu processo de formação. E 

entendemos, também, que a fundamentação para este modelo investigativo 

defendido por Mizukami (2002) se ajusta à nossa pesquisa. 

 

Uma das características marcantes da pesquisa-ação para autores 
como Elliot, os quais consideravam esse tipo de pesquisa como base 
para a melhoria da prática, é ser um processo que se move em forma 
de espirais de reflexão e ação, implicando em modificação contínua. 
Esse processo inclui, segundo Pereira (1998): o diagnóstico de 
situações práticas que se quer melhorar, a formulação de estratégias 
de ação, o desenvolvimento dessas estratégias e a avaliação de sua 
eficiência, a compreensão da nova situação resultante desse 
processo e assim por diante. Entre as características mais relevantes 
dessa abordagem de pesquisa está em ser uma estratégia associada 
à formação e ao desenvolvimento das pessoas que dela participam. 
(MIZUKAMI, 2002, p.139). 
 



22 

 

 Os procedimentos metodológicos coerentes com a abordagem qualitativa 

utilizados são: observação participante no acompanhamento do grupo de 

professores em suas diversas atividades; debates sobre seu papel docente e as 

características da mediação pedagógica; atividades de estudo, planejamento, 

execução, avaliação e replanejamento de suas disciplinas; análise documental das 

DCNs e legislação pertinente, entrevistas, questionários, relatórios para atividades 

de avaliação do processo junto a professores e alunos, diário de campo para 

acompanhamento de todas as atividades que se realizaram com o grupo de 

professores; portfólios para organização e análises das atividades dos alunos e seus 

comentários.  

 

ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Definimos que o texto que constitui esta pesquisa contará com a seguinte 

estrutura: 

 

 Capítulo I 

 

 Realizamos a contextualização histórica da trajetória das normas 

disciplinadoras dos cursos de Direito, desde sua implantação em 1827 até o advento 

da atual legislação que rege o assunto, consistente na Resolução n.o 09 de 2004 do 

CNE/CES. Procedemos à análise das Habilidades e Competências explicitadas na 

referida Resolução, com o fito de trabalhá-las sistematicamente em sala de aula por 

intermédio de diferenciadas estratégias de ensino, com o fulcro de implementar o 

perfil do graduando com vistas a promover uma formação de alunos com 

capacidade crítica, reflexiva e cidadã.  

 

Capítulo II 

 

Neste capítulo, tratamos da construção de um Programa de Formação dos 

Professores que compõem o grupo de pesquisa, trabalhando os conceitos de: 

Formação Pedagógica de Professores do Ensino Superior, Formação Continuada e 

em Serviço para promover uma mudança na docência em busca de uma 

aprendizagem mais significativa dos alunos. Sensibilizamos os professores 



23 

 

selecionados e integrantes do NDE para se comprometerem com o projeto, e, 

consequentemente, preparamos a sensibilização dos alunos, ingressos no 1º 

semestre do curso (2011/1) para a relação de corresponsabilidade com o ensino e 

construção do conhecimento. Discorremos sobre o preparo dos planos das diversas 

disciplinas que integram a grade do 2º semestre de 2011, a integração entre os 

planos dessas disciplinas, bem como a seleção de atividades de caráter integrado. 

 

 Capítulo III 

 

 Neste capítulo, tratamos do planejamento de disciplinas com integração de 

Diretrizes Curriculares Nacionais e contribuições para a prática pedagógica dos 

docentes. Apresentamos o plano de ensino da disciplina Direitos Fundamentais 

ministrada no 2º semestre do curso para os alunos previamente sensibilizados, 

identificando nas unidades de ensino: 

- Aulas (quantidade de aulas destinada ao assunto). 

- Objetivos Gerais e Específicos (habilidades trabalhadas para implementação do 

perfil do egresso).  

- Conteúdos das Disciplinas. 

- Metodologia (estratégias de ensino inovadoras e participativas). 

- Avaliação contínua.  

 

 Capítulo IV 

 

 Este Capítulo é destinado à análise de dados da avaliação feita pelos 

professores por meio de relatórios circunstanciados, questionários e entrevistas 

orais, mediante os resultados obtidos junto aos alunos com o implemento dos planos 

de ensino das disciplinas em sala de aula.  

 

 Capítulo V 

 

 Capítulo destinado à avaliação feita pelos alunos, a partir de um instrumento 

de avaliação consistente num formulário que envolve os seguintes tópicos: 

aprendizagem de habilidades; metodologia de ensino, integração dos conteúdos; 
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motivação; interação com os Professores e interação com o grupo, além de 

impressões pessoais. 

 

 Conclusões e Resultado da Pesquisa 

 

 Considerações finais e conclusões sobre os resultados obtidos com a 

pesquisa, no que toca à realização, mediante um processo de reflexão, de uma 

formação permanente de docentes para o ensino superior de Direito, com a 

finalidade da consecução do aprendizado significativo das habilidades preconizadas 

na Resolução de n.o 09 de 2004. Habilidades estas que implementam o perfil do 

egresso de forma a torná-lo um ser capaz de interferir no meio social como um 

agente de capacidade crítica, reflexiva e cidadã. Ressalta-se que a formação 

trabalhada ao longo desta pesquisa se deu com vistas a contribuir para a mudança 

na docência com a adoção de práticas pedagógicas mais participativas. 
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CAPÍTULO I  

 

AS NORMAS E DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS CURSOS 

DE DIREITO. 

 

 Por que iniciar esta tese com um capítulo sobre Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Direito?  

 

Definimos como problema para nossa investigação: construir e acompanhar, 

com uma reflexão pedagógica, um processo de formação continuada e em serviço 

de um grupo de professores de um curso de Direito, objetivando o planejamento de 

disciplinas com integração de Diretrizes Curriculares, de maneira a contribuir para a 

prática pedagógica dos docentes envolvidos na pesquisa. 

 

 As DCNs expressam habilidades e competências que a formação jurídica 

profissional deve promover e indicam o perfil do graduando de direito, esperado para 

nossos dias e para a sociedade brasileira, que deverá ser alcançado pelos alunos. 

Razão pela qual essas diretrizes também precisam ser conhecidas e compreendidas 

pelos professores para que sua formação não se faça ao largo desses balizamentos. 

Ao contrário, a formação possa ajudá-los a integrar em sua prática pedagógica o 

disposto nessas diretrizes. 

 

 Por essa razão, neste capítulo contextualizamos historicamente a trajetória 

das normas instituidoras dos cursos de graduação em Direito no Brasil, desde sua 

implantação em 1827, até a legislação atual que rege o assunto, consistente nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, Resolução CNE/CES de nº. 09, de 29 de setembro 

de 2004, objeto do nosso estudo.  

 

Inicialmente, dois cursos de Direito foram criados no Brasil por intermédio da 

Lei de 11 de agosto de 1827, denominados de Academias de Direito3, um com sede 

em São Paulo, em março de 1828, e outro com sede em Olinda, em maio do mesmo 

ano. 

                                                 
3
 RODRIGUES, Horácio Wanderlei e outra. Ensino do direito no Brasil: diretrizes curriculares e 

avaliação das condições de ensino. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002.   
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O que se podia observar dos referidos cursos era um engessamento com 

relação a diversos fatores, pois, durante o Império, o ensino de Direito caracterizou-

se por um controle central governamental que abrangia desde recursos, metodologia 

de ensino até a determinação do currículo, com limitação às aulas-conferência, ao 

estilo da Universidade de Coimbra. Aplicava-se o modelo do currículo 

predeterminado, ou seja, fixo e rígido, composto por nove (09) cadeiras e com a 

duração de cinco anos, assim distribuídas na obra de Rodrigues.  

 

1.o ano – Direito Natural, Público, Análise da Constituição do 
Império, Direito das Gentes e Diplomacia. 
2.o ano – Continuação das matérias do ano anterior e Direito Público 
Eclesiástico. 
3.o ano – Direito Pátrio Civil, Direito Pátrio Criminal, com a teoria do 
processo criminal. 
4.o ano – Continuação do Direito Civil Pátrio e Direito Mercantil e 
Marítimo. 
5.o ano – Economia Política e Teoria e prática do processo adotado 

pelas leis do Império. (RODRIGUES, 2002, p. 23): 
 

 Depreende-se do contexto acima, que havia, na construção do currículo pleno 

e da metodologia de ensino adotados, uma preocupação muito maior com a 

formação de um corpo capacitado a fim de suprir as necessidades de um novo 

Estado Nacional, do que as reais necessidades da população brasileira.   

  

 Quer seja pelo currículo pleno, quer seja pela metodologia de ensino pautada 

na aula-conferência, “buscava-se formar gente especializada, mas não a construção 

do conhecimento”. (GUIMARÃES, 2006, p.54). 

 

 Com o advento da República, houve a possibilidade do aumento dos cursos 

de Direito com a criação das faculdades livres, ou seja, instituições particulares de 

ensino que poderiam oferecer o curso, mediante supervisão do governo. Em termos 

de currículo, muito pouco foi alterado com característica marcadamente 

profissionalizante, o mesmo ocorreu em relação à metodologia de ensino, a aula-

conferência continuou sendo a opção didático-pedagógica adotada (RODRIGUES, 

2002, p. 19).  
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 Nas palavras de Pimenta e Anastasiou, com referência a esse modelo de 

ensino: 

O modelo de ensino adotado nessas escolas era o franco-
napoleônico,  que se caracterizava por uma organização não 
universitária, mas  profissionalizante, centrado em cursos e 
faculdade,  visando à formação  de burocratas para o desempenho 
das funções do Estado. (PIMENTA;  ANASTASIOU, 2005, p. 148-149).  

 
 Na República, o currículo ainda era predeterminado, criado pela Lei n.o 314 

de outubro de 1895, apresentando a seguinte estrutura, conforme Rodrigues: 

 

1.o ano – Filosofia do Direito, Direito Romano e Direito Público 
Constitucional. 
2.o ano – Direito Civil, Direito Criminal, Direito Internacional Público e 
Diplomacia e Economia Política. 
3.o ano – Direito Civil, Direito Criminal (especialmente Direito Militar 
e Regime Penitenciário), Ciências das Finanças e Contabilidade do 
Estado e Direito Comercial. 
4.o ano – Direito Civil, Direito Comercial (especialmente Direito 
Marítimo, Falência e Liquidação Judiciária), Teoria do Processo Civil, 
Comercial e Criminal e Medicina Pública. 
5.o ano – Prática Forense, Ciência da Administração e Direito 
Administrativo, História do Direito (especialmente do Direito Nacional) 
e Legislação Comparada sobre Direito Privado.  (RODRIGUES, 
2002, p.23-24). 

 
 

 Falou-se pela primeira vez em currículo mínimo para os cursos de Direito em 

1962, o que significou um avanço em termos de ensino jurídico pela flexibilidade 

introduzida com o novo modelo. A adoção do currículo mínimo trouxe a possibilidade 

de cada instituição de ensino superior criar o seu próprio currículo pleno com base 

nas necessidades e realidades regionais. O modelo previa quatorze matérias, 

sendo, consoante Rodrigues: 

 
- Economia Política; 
- Medicina Legal; 
- Introdução à Ciência do Direito; 
- Direito Civil;  
- Direito Comercial; 
- Direito Constitucional (incluindo Teoria Geral do Estado); 
- Direito Administrativo; 
- Direito Financeiro e Finanças; 
- Direito Penal; 
- Direito do Trabalho; 
- Direito Internacional Privado; 
- Direito Internacional Público; 
- Direito Judiciário Civil (com Prática Forense); 
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- Direito Judiciário Penal (com Prática Forense). (RODRIGUES, 
2002, p. 24 – 25). 
  

  

Podemos observar uma tendência marcadamente profissionalizante de 

disciplinas de Direito no currículo proposto que, embora houvesse certa flexibilidade 

com relação aos modelos anteriores, esta não foi capaz de produzir mudanças 

significativas no ensino jurídico até então vigente no Brasil. 

 

 Por sua vez, a Resolução CFE n.o 003/72 manteve a flexibilização da adoção 

de um currículo mínimo e a possibilidade de criação, por parte das Instituições de 

Ensino, de habilitações específicas, permitindo uma visão multidisciplinar do Direito. 

Assim, previa a Resolução, consoante Rodrigues: 

 
O currículo mínimo do curso de graduação em Direito compreenderá 
as seguintes matérias: 
 
A – Básicas: 
1. Introdução ao Estudo do Direito; 
2. Economia; 
3. Sociologia. 
 
B – Profissionais 
4. Direito Constitucional (Teoria do Estado – Sistema Constitucional 
Brasileiro); 
5. Direito Civil (Parte Geral; Obrigações - Parte Geral e Parte 
Especial; Coisas; Família e Sucessão). 
6. Direito Penal (Parte Geral e Parte Especial). 
7. Direito Comercial (Comerciante; Sociedades; Títulos de Crédito; 
Contratos Mercantis e Falência). 
8. Direito do Trabalho (Relação do Trabalho; Contrato de Trabalho e 
Processo Trabalhista). 
9. Direito Administrativo (Poderes Administrativos; Atos e Contratos 
Administrativos; Controle de Administração Pública e Fundação 
Pública). 
10. Direito Processual Civil (Teoria Geral; Organização Judiciária; 
Ações; Recursos e Execução). 
11. Direito Processual Penal (Tipo de Procedimento; Recursos e 
Execução). 
12/13. Duas dentre as seguintes: 
a) Direito Internacional Público; 
b) Direito Internacional Privado; 
c) Ciência das Finanças e Direito Financeiro (Tributário e Fiscal); 
d) Direito da Navegação (Marítima); 
e) Direito Romano; 
f) Direito Agrário; 
g) Direito Previdenciário; 
h) Medicina Legal. 
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Exigindo-se também:  
a) Prática Forense, sob a forma de estágio supervisionado;  
b) o Estudo de Problemas Brasileiros e a prática de Educação Física, 
com predominância desportiva de acordo com a legislação 
específica. (RODRIGUES, 2002, p. 25-26). 

 

No que toca às habilitações específicas, além da habilitação geral, as 

instituições de ensino superior poderiam criá-las, mediante a intensificação de 

estudos em áreas correspondentes às matérias fixadas na Resolução e, em outras, 

que fossem indicadas nos currículos plenos. 

  

 Não obstante o avanço traçado pelo referido diploma legal, muitas instituições 

de ensino superior fizeram do mínimo o seu currículo pleno, deixando de 

acrescentar conteúdos que pudessem refletir de alguma forma na adequação do 

curso às realidades regionais, não viabilizando de forma satisfatória uma formação 

de profissionais especializados que pudessem enfrentar o mercado de trabalho e as 

realidades locais e regionais (RODRIGUES, 2002). 

  

 Podemos observar que é inequívoco o avanço nas normas instituidoras dos 

currículos dos cursos de Direito, porém, na prática pedagógica, pouco se avançou 

com relação ao modelo de curso tradicional sempre tão aplicado. Vemos claramente 

que as normas procuraram dar aos cursos de Direito uma dinâmica que não foi 

acompanhada pelas práticas pedagógicas. É fato que o problema não está na 

norma, mas, sim, no seu aplicador.  

 

Embora a quase totalidade dos especialistas que trabalharam a 
questão concorde com o avanço curricular trazido pela Resolução 
CFE n.o 003/72, a maioria vê como grande carência do sistema por 
ela adotado a ausência de um trabalho interdisciplinar e direcionado 
para as reais necessidades sociais, ou seja, que estivesse voltado a 
um mercado de trabalho diversificado, existente na área jurídica, e 
que não estaria sendo atendido. Esse, saliente-se, não era um 
problema da norma, mas sim dos docentes e administradores das 
instituições de ensino. E se ele persistir, não haverá novo 
conjunto normativo, currículo mínimo, ou diretrizes curriculares 
que resolvam a crise existente. (RODRIGUES, 2002, p. 27). (g.n).    

 

Ainda com referência a esta questão, Joaquim Falcão preleciona que: 

 



30 

 

As faculdades, ao reestruturarem os seus currículos, deveriam levar 
em consideração não somente as diferenciações regionais, como 
também deveriam procurar atender às demandas do mercado de 
trabalho onde estivessem inseridas. No caso, as diferenças 
regionais e o mercado de trabalho agem como instrumentos 
impulsionadores da heterogeneidade. [...] Caso este objetivo tivesse 
sido alcançado, dificilmente o ensino jurídico apresentaria 
característica marcadamente tradicional (FALCÃO, 1984, p. 41). 

  

 Como último diploma legal sobre o assunto, anterior às Diretrizes Curriculares 

Nacionais que são objeto do nosso estudo, a Portaria do MEC de n.o 1886/94, com 

vigência obrigatória a partir de 1996 passou a reger os cursos de Direito em âmbito 

nacional. Mais uma vez pudemos verificar os avanços em matéria de normas 

instituidoras dos cursos de Direito com várias inovações trazidas por tal Portaria, 

quais sejam: 

- instituição de Diretrizes Curriculares com orientações a serem seguidas, com 
relação à elaboração da grade curricular e tratamento dado aos conteúdos das 
matérias, assim distribuídos: 
 
I – Fundamentais: Introdução ao Direito, Filosofia (geral e jurídica, ética geral e 
profissional), Sociologia (geral e jurídica), Economia e Ciência Políticas (com Teoria 
do Estado). 
 
II – Profissionalizantes: Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Administrativo, 
Direito Tributário, Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito Processual Penal, 
Direito do Trabalho, Direito Comercial e Direito Internacional. 
 
- integração entre ensino, pesquisa e extensão. 
- atividades complementares, abrindo os cursos de Direito para as atividades 
extraclasse.  
- áreas de especialização a partir do 4.o ano do Curso como forma de atender às 
demandas do mercado de trabalho e características regionais. 
- monografia. 
- prática jurídica (estágio). 
- formação do bacharel em Direito em quatro níveis diferenciados: fundamental, 
sociopolítico, técnico-jurídico e prático. 
  

 Podemos notar que as normas instituidoras dos cursos de Direito, com o 

decorrer do tempo, foram se tornando mais flexíveis e esta Portaria é o exemplo 

disso. A flexibilidade abrangeu a liberdade para estruturação do currículo pleno, 

diferentemente do mínimo, com vistas a atender às demandas do mercado de 

trabalho e características regionais, além da interdisciplinaridade, por meio da 

adoção de disciplinas nas áreas de especialização a partir do 4.o ano ou constantes 

do currículo pleno.  
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 A obrigatoriedade da Monografia trouxe para os cursos de Direito a 

necessidade da pesquisa na graduação, enquanto a realização das Atividades 

Complementares vislumbrou o ensino do Direito além da sala de aula, com 

atividades extraclasse. Da mesma forma, o estágio ou a prática jurídica extrapolou a 

ideia da prática forense, ou seja, de que o profissional da área do Direito apenas 

realiza atividades jurídicas características do Foro.  

 

 De fato tal reforma do ensino jurídico em muito poderia ter contribuído para 

ocasionar mudanças favoráveis e significativas nos cursos de Direito. A nova 

mentalidade do legislador já se mostrava, desde o modelo legal anterior, com uma 

preocupação de que o ensino de Direito é muito mais do que a mera leitura e o 

aprendizado de normas jurídicas impostas pelo próprio Direito, havendo a 

necessidade de conjugá-las com a realidade sócio-econômica, social e política. 

Faltou, sem dúvida, habilidade dos intérpretes, quer sejam os aplicadores da norma 

na construção dos Projetos Pedagógicos de Cursos, e, porque, não afirmar também, 

os docentes em sala de aula. 

 

 No entanto,  

 

Ao lado disso, a reforma incidiu, novamente, no mesmo erro 
histórico: acreditar que o Direito pode mudar a realidade, quando ele 
pode, no máximo, ser um indutor da mudança e, mesmo assim, 
desde que outras condições (volitivas, materiais, psicológicas, 
culturais, etc) mais importantes estejam preenchidas. Nesse sentido, 
nunca é demais reproduzir a sábia lição de Joaquim Falcão 
(1984:40-1): 
‘A incapacidade de observar, explicar e aprender a realidade social, 
que caracteriza o método lógico formal da dogmática, produz 
propostas de reforma do ensino, mas não as viabiliza. (...) 
Na verdade, a maioria dos profissionais do Direito trata a reforma do 
ensino do mesmo modo como a Dogmática Jurídica os ensinou a 
tratar o direito positivo estatal. Ou seja, assim como o método lógico 
formal afastou do conhecimento jurídico qualquer preocupação com 
o conteúdo das normas, tendo em vista ser o conteúdo sociológico, 
político, econômico ou cultural, e não “jurídico”, assim também as 
propostas de reforma deveriam ser para estes profissionais apenas 
propostas “juridícas”. 
Não devem. Ao contrário. Devem penetrar na questão econômica, 
política, cultural e social. No fundo há uma correlação entre a 
pretensão inacabada, unidisciplinar da Dogmática Jurídica em ser 
“ciência” acima do bem e do mal econômico, político e social, e a 
ausência de economistas, sociólogos, cientistas políticos nos 
debates sobre a reforma do ensino’. (RODRIGUES, 2002, p. 51-52).        
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 Não podemos nos esquecer de que o Direito tem como finalidade precípua a 

proteção do ser humano e de todos os direitos que decorrem da pessoa humana, 

inclusive de suas relações com o Estado e/ou com outra pessoa. Assim, o ser 

humano não pode ser esquecido nas suas dimensões de ordem sociológica, 

econômica, política e social. A visão destas áreas do saber deve extrapolar o âmbito 

das reformas do ensino jurídico enquanto normas instituidoras dos cursos de Direito 

e deve estar presente em sala de aula, na relação professor-aluno. Trata-se de 

muito mais do que um aspecto formal da norma. 

 

 A Portaria 1886/94 foi revogada e um novo instrumento legal instituidor das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Direito foi adotado. A Resolução 

CNE/CES, de n.o 09, de 29 de setembro de 2004, passou a ser o diploma legal 

definidor das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Direito, objeto do 

presente estudo.  

  

A Resolução de n.o 09 de 2004 do CNE/CES manteve a tradição de inovar 

em normas instituidoras dos cursos de Direito, trazendo uma flexibilidade maior 

ainda às instituições de ensino superior no tocante à construção de seus projetos 

pedagógicos que devem atentar às realidades do mercado de trabalho que os 

cercam, com a construção de um currículo pleno que possua um núcleo obrigatório 

comum de disciplinas e atividades identificadas na própria Resolução e um núcleo 

opcional a ser definido por cada IES.     

  

Assim, todo curso de Direito deve contar necessariamente com: conteúdos do 

eixo fundamental, conteúdos do eixo profissionalizante e eixo prático, incluindo-se, 

nesse último, o Estágio Curricular Supervisionado, o Trabalho de Curso e as 

Atividades Complementares. 

 

 Já o núcleo opcional da IES compreende os demais conteúdos e atividades 

escolhidas pela própria instituição de ensino no sentido de dar identidade ao seu 

projeto pedagógico e, principalmente, ao perfil do seu formando. É nesse núcleo que 

cada IES imprime a sua marca. 
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 Fazendo-se uma divisão única e exclusivamente ilustrativa da Resolução, 

temos os seguintes tópicos a serem considerados: 

 
A – Projeto Pedagógico de Curso 
 
Elementos estruturais:  
[...]  
IV - formas de realização da interdisciplinaridade;  
V – modos de integração entre teoria e prática [...]. 
 
B – Perfil do Egresso 
 
O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida 
formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 
conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 
valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de 
visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma 
e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça 
e do desenvolvimento da cidadania. 
 
C – Habilidades e Competências 
 
O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que 
revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências: 
 
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 
normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 
 
II - interpretação e aplicação do Direito; 
 
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras 
fontes do Direito; 
 
IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 
judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 
 
V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 
 
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 
crítica; 
 
VII - julgamento e tomada de decisões; e, 
 
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação 
do Direito. 
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D – Organização Curricular 
 
O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto Pedagógico e 
em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam aos seguintes 
eixos interligados de formação: 
 
I - Eixo de Formação Fundamental: tem por objetivo integrar o estudante no campo, 
estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre 
outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência 
Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. 
 
II - Eixo de Formação Profissional: abrangendo, além do enfoque dogmático, o 
conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do 
Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados, 
segundo a evolução da Ciência do Direito, e sua aplicação às mudanças sociais, 
econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-
se necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico, 
conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito 
Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito 
Internacional e Direito Processual; e 
 
III - Eixo de Formação Prática: objetiva a integração entre a prática e os conteúdos 
teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades 
relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e 
Atividades Complementares. 
 
 Em síntese, a Resolução traçou um perfil de egresso desejável que reúne 

habilidades e competências imprescindíveis a uma boa atuação dos operadores do 

Direito com adequada formação geral, profissional e cidadã do seu egresso.  

 

 Para que se atinja este perfil, o mesmo diploma legal disciplinou, também em 

seu artigo 5° e seguintes, úteis exigências mínimas para a estruturação do curso de 

Direito, dentre elas conteúdos e atividades que atendessem aos seguintes eixos 

interligados de formação: fundamental, profissional e prático. Com base nesta 

estrutura criada pela Resolução cada IES pôde criar e dar identidade ao seu curso 

de Direito.  

 

 Segue quadro comparativo entre o perfil idealizado do egresso do curso de 

Direito e a estrutura do currículo mínimo comum, ambos exigidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais.  
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         Perfil de Egresso idealizado    Currículo mínimo exigido 
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 Numa primeira análise conjugada do perfil idealizado do egresso em relação 

aos eixos de formação fundamental, profissionalizante e prático, encontramos uma 

inconsistência no que toca à competência linguística, ou seja, inúmeras habilidades 

requerem a proficiência linguística do aluno no curso de Direito, porém, nenhuma 

disciplina e/ou conteúdos traçados nos eixos de formação trabalham diretamente 

e/ou sistematicamente estas habilidades, tais como Língua Portuguesa, 

Interpretação e Produção de Textos Jurídicos, Comunicação e Expressão, 

Argumentação, Retórica e Oratória Forenses. Assim, ficam estas disciplinas a cargo 

das IES quanto a adotá-las no currículo pleno, ou ainda, para serem simplesmente 

trabalhadas em sala de aula pelo professor.     

Art. 3°. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil 

do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, 

capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia 

jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de 

visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a 

aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da 

Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da 

cidadania. 

 

Art. 4°. O curso de graduação e Direito deverá possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e 

competências: 

I – leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-

jurídicas; 

II – interpretação e aplicação do Direito. 

III – pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da 

doutrina e de outras fontes do Direito; 

IV – adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, 

atos e procedimentos; 

V – correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do 

Direito; 

VI – utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão 

e de reflexão crítica; 

VII – julgamento e tomada de decisões; e, 

VIII – domínio de tecnologias e métodos para permanente 

compreensão e aplicação do Direito. 

O eixo de formação fundamental tem por objetivo integrar o 

estudante no campo, estabelecendo as relações do Direito com 

outras áreas do saber, abrangendo dentre outros, estudos que 

envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, 

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

 

A formação profissional abrange, além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos 

diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados 

sistematicamente e contextualizados, segundo a evolução da ciência 

do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, 

incluindo-se, necessariamente, dentre outros condizentes com o 

projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito 

Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, 

Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito 

Internacional e Direito Processual. 

 
O eixo de formação prática objetiva a integração entre a prática e 

os conteúdos teóricos desenvolvidos dos demais eixos, 

especialmente nas atividades relacionadas com Estágio Curricular 

Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares. 
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 Esta pesquisadora realizou um curso de Direito sob a égide da Resolução 

CFE n.o 003/72, especificamente no período de 1990 a 1994, e passou a exercer a 

docência a partir de julho de 1995, quando ainda em discussão, o advento da 

Portaria 1886/94, que instituiu novas regras para os cursos de Direito, conforme já 

comentado.  

 

 Muito à época, discutiu-se sobre a adoção de novas medidas 

implementadoras de novas disciplinas e atividades na IES, porém, como em muitas 

outras IES, muitas destas mudanças ficaram na formalidade do papel, sem que, 

houvesse realmente, em sala de aula, uma mudança significativa da mentalidade 

acadêmica e pedagógica do docente, com efetiva participação do aluno. Na 

transição de um diploma legal para outro (Resolução 003/72 para Portaria 1886/94), 

esta pesquisadora pôde observar que em praticamente nada o docente alterou sua 

aula em classe. Os métodos, ou melhor, o método unicamente expositivo continuou 

e continua sendo o principal meio da transmissão do conhecimento, com a 

exposição de conteúdos decorativos. 

 

 Com o advento da Resolução n.o 09/2004 e a possibilidade de uma maior 

flexibilização com relação à adoção de atividades e conteúdos, a ideia de que os 

professores poderiam realizar uma prática pedagógica diferente da tradicional em 

sala de aula foi amadurecida. Assim, independentemente da inclusão de 

determinadas disciplinas no currículo pleno da IES, esta pesquisadora entendeu ser 

possível a realização de um processo de aprendizagem mais completo no curso de 

Direito por meio do trabalho sistemático em sala de aula das habilidades e 

competências preconizadas na Resolução de n. 09/2004. Mas, esta possibilidade 

está relacionada com uma formação continuada dos professores. 

 

 As habilidades expressas no artigo 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

para realização desta pesquisa, foram sistematizadas em três grupos: habilidades 

linguísticas, hermenêuticas e metodológicas.4 Tais habilidades foram selecionadas 

porque ampliam a formação jurídica na aquisição de informações e no 

desenvolvimento da prática jurídica no contexto teórico-prático, além de 

                                                 
4
 RODRIGUES, H. W e outro. Ensino do Direito no Brasil. Diretrizes curriculares e avaliação das condições de 

ensino.  Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002, p. 70. 
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comportarem o uso de práticas pedagógicas diferenciadas da aula exclusivamente 

expositiva, contribuindo sobremaneira para a formação dos operadores do Direito.  

  

 Assim, as três esferas de habilidades acima explicitadas são focadas no perfil 

do egresso no que toca: 

 

a) sólida formação geral; 

b) valorização dos fenômenos jurídicos e sociais; 

c) desenvolvimento da cidadania. 

 

 Como dissemos anteriormente, utilizamos, nesta pesquisa, as habilidades 

expressas nas DCNs, sistematizadas em três grupos: 

 

1. Habilidade Linguística 

 

Na habilidade linguística, são trabalhadas práticas pedagógicas voltadas para: 

  

a) leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;  

b) correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito. 

 

2. Habilidade Hermenêutica 

 

Na habilidade hermenêutica, são trabalhadas práticas pedagógicas voltadas para:  

 

a) interpretação e aplicação do Direito; 

b) julgamento e tomada de decisões. 

c) utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica (comum). 

 

3. Habilidade Metodológica 

 

Na habilidade metodológica, são trabalhadas práticas pedagógicas voltadas para: 
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a) utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica (comum). 

b) pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras 

fontes do Direito. 

c) domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 

Direito.  

 

Discutidas e analisadas as normas regulamentadoras do curso de Direito no 

Brasil, desde o seu surgimento, e tendo salientado a importância do aprendizado 

das habilidades preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução 

09/2004), na formação dos nossos profissionais de Direito, passamos a desenvolver 

um processo de formação docente para propiciar aos professores envolvidos nesta 

pesquisa oportunidades de poderem trabalhar com tais habilidades em suas aulas, 

de forma mais dinâmica e participativa. 

  

No próximo Capitulo, tratamos da construção de um programa de formação 

de professores.  
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CAPÍTULO II 

 

CONSTRUÇÃO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Pouco ou nada adiantará avançar formalmente nas normas, com a instituição 

de projetos pedagógicos e currículos cada vez mais sofisticados e estruturas físicas 

cada vez mais suntuosas, se elas acabarem esquecidas no papel e em nada se 

modificar a postura e a ação docente em sala de aula, bem como em relação ao 

método de ensino praticado. Neste sentido, é pertinente considerar as palavras de 

San Tiago Dantas, citadas na obra de Rodrigues, 

 

O ponto de onde, a meu ver, devemos partir, nesse exame do 
ensino que hoje praticamos, é a definição do próprio objetivo da 
educação jurídica. Quem percorre os programas de ensino das 
nossas escolas, e sobretudo quem ouve as aulas que nelas se 
proferem, sob a forma elegante e indiferente da velha aula-douta 
coimbrã, vê que o objetivo atual do ensino jurídico é proporcionar 
aos estudantes o conhecimento descritivo e sistemático das 
instituições e normas jurídicas. Poderíamos dizer que o curso 
jurídico é, sem exagero, um curso de institutos jurídicos, 
apresentados sob a forma expositiva de tratado teórico-prático 
(DANTAS apud RODRIGUES, 2002, p. 21).  
 

 Compartilha da mesma ideia o Prof. João Ribeiro Jr. quando demonstra sua 

preocupação com o ensino de Direito, 

 

Ontem, como hoje, o ensino do Direito nada mais faz do que 
acumular informações. É um simplificador da realidade. É 
caracterizado pela transmissão da cultura jurídica positiva, cujo 
tradicional processo didático-pedagógico é muito simples – dir-se-ia 
até inexistente -, e que consiste na arte da exposição: nada mais do 
que uma forma de oratória, na qual a metodologia de ensino 
predominante é a aula expositiva e o código comentado.  
 
[...] Já é tempo de mudar essa forma de simplesmente transmitir 
conhecimentos ou pretendidas verdades, que torna ilusória a 
realização dos valores. O ensino do Direito é algo mais do que 
proferir lições em torno das suas várias disciplinas. É, sobretudo, 
despertar a consciência jurídica, mas não pelo conhecimento do 
Direito abstrato, dogmático, a - histórico, ineficiente, desconectado 
com a realidade social na qual vai ser utilizado, e sim pelo 
conhecimento de um novo Direito, contextualizado, em consonância 
com a sociedade concretamente existente. Em suma, um saber 
jurídico que viabilize as novas práticas exigidas pela modernidade 
(RIBEIRO JR, 2001, p. 22-24). 
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Face às citações acima e dentro de nosso problema de pesquisa que, em sua 

primeira parte, prevê construir e acompanhar com uma reflexão pedagógica um 

processo de formação continuada e em serviço de um grupo de professores, com 

vistas a trabalhar uma forma de docência diferente da convencional praticada em 

sala de aula, esta pesquisadora inicialmente organizou, sob sua coordenação, um 

grupo de cinco (05) professores da graduação do curso de Direito, para a 

composição do Núcleo Docente Estruturante – NDE5.  

 

Com efeito, o NDE, tendo em vista as normas estabelecidas pela Comissão 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), definidas na Resolução de 

n.o 01 de 17 de junho de 2010, tem como objetivo precípuo implementar o perfil do 

graduando por meio da aprendizagem das habilidades e competências 

estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, com adoção de novas 

metodologias de ensino, prática de atividades de interdisciplinaridade, sólida 

formação geral, valorização dos fenômenos jurídicos e sociais e desenvolvimento da 

cidadania. 

 

 Além desta pesquisadora, outros cinco professores foram selecionados, com 

formação na área do Direito e/ou em outras áreas, de forma a enriquecer os debates 

e o próprio projeto de pesquisa. Dos seis professores componentes do NDE, quatro 

têm formação em Direito e Pós-Graduação nas diferentes áreas jurídicas, um tem 

formação em Língua e Direito e Pós-Graduação em Linguística e o último tem 

formação em Sociologia e Política e Pós-Graduação em Filosofia. 

 

                                                 
5
 NDE – Núcleo Docente Estruturante. De acordo com a Resolução de n. 01 de 17 de junho do 2010 

do CONAES, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação constitui-se de um 
grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de 
concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. O NDE deve ser 
constituído por membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do 
mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em 
outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o 
desenvolvimento do curso. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:  
I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  
II - zelar pela integração curricuIar interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes 
no currículo;  
III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de 
necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 
públicas relativas à área de conhecimento do curso;  
IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação. 
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 Estes docentes embora tenham grande competência em suas áreas de 

conhecimento tiveram poucas ou não tiveram oportunidades de desenvolver uma 

formação pedagógica durante sua formação profissional com a verticalidade daquela 

aqui discutida. 

  

Daqui surgiu a necessidade da construção de um programa de formação 

docente que possibilitasse aos professores envolvidos realizar uma docência 

diferentemente da praticada em sala de aula, de forma a colaborar com os alunos 

para sua aprendizagem.  

  

 Nossa opção foi por construir, juntamente, com os cinco integrantes do grupo, 

um programa, consistente numa série de ações organizadas para a realização da 

formação continuada e em serviço, desenvolvido por intermédio de um processo de 

fases sucessivas e evolutivas de formação docente, com o fito de apoiar estes 

docentes em suas posturas em sala de aula. 

 

 Muitos autores que investigam os processos de formação docente defendem 

esta proposta de formação continuada e em serviço como sendo uma das mais 

eficientes para que se possam alcançar algumas transformações significativas na 

docência, principalmente, no que toca ao ensino superior. 

  

Revisitando autores que tratam deste tema como Perrenoud (2000, 2001 e 

2002), Marcelo Garcia (1999), Canário (2006), Nóvoa (1992 e 2009), Feldmann 

(2009), Behrens (1996), Imbernón (1998), Mizukami (2002), Masetto (2003, 2010 e 

2012), organizamos nossa concepção de formação continuada que nos orientou na 

construção de um processo de formação para os professores participantes desta 

pesquisa. 

Partimos das observações iniciais de Marcelo Garcia (1999) que justifica a 

necessidade de uma formação para a docência uma vez que esta se considera uma 

profissão e como tal exige uma competência profissional.  

 
 
 

Parece-nos claro que dado que o ensino, a docência, se considera 
uma profissão, é necessário, tal como noutras profissões, assegurar 
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que as pessoas que a exercem tenham um domínio adequado da 
ciência, técnica e arte da mesma, ou seja, possuam competência 
profissional. (MARCELO GARCIA, 1999, p. 22). 

Ao discutir a formação para uma competência docente, Imbernón (1998) 

destaca: 

Com relação à formação permanente no desenvolvimento do 
professorado destacamos três grandes linhas: a reflexão sobre a 
própria prática mediante a análise da realidade educativa, e a 
compreensão, interpretação e intervenção sobre ela; o intercâmbio 
das experiências e o desenvolvimento professional para seu centro 
de trabalho mediante trabalho colaborativo. (IMBERNÓN, 1998, 
pg.57).  

 

Em outras palavras, o autor valoriza na formação dos professores a reflexão 

sobre a própria prática, intervenção sobre ela e um intercâmbio das experiências dos 

docentes. Insiste em que a “capacidade profissional (do professor) não se esgota na 

formação teórica, mas chega até o terreno prático onde se aplicam as concepções 

pelas quais se estabelece a ação docente”. (IMBERNÓN, 1998, p. 57-58). 

 

Mais adiante, na mesma obra, Imbernón sinaliza os pilares e os princípios que 

embasam um processo de formação: 

 

Aprender investigando de forma colaborativa, conectar 
conhecimentos prévios com novas informações; aprender mediante 
reflexão e resolução de situações problemáticas da prática; aprender 
em um ambiente de colaboração e de interação e comunicação [...] 
compartilhando problemas, fracassos e êxitos; elaborar projetos de 
trabalhos em conjunto. (IMBERNÓN, 1998, p.80). 

 

Entendemos esta fala de Imbernón como um grande roteiro para um processo 

de formação de professores: aprender investigando colaborativamente, aprender por 

intermédio da reflexão e da resolução de situações problemáticas da prática; 

compartilhar problemas, fracassos e êxitos e construir projetos em conjunto. 

 

Ele nos deixa um recado que faz eco surpreendente com o que procuramos 

nesta pesquisa:  

 

A formação sempre há que ter como finalidade provocar a mudança, 
a melhora, a inovação, seja entendida, seja como estratégia para 
uma mudança específica, ou para uma mudança organizacional. 
Porém, para realizar uma melhora, os professores deverão encontrar 
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a sua solução para as suas situações práticas. (IMBERNÓN, 1998, p. 
81). 

 

Nossa pesquisa está voltada para provocar uma mudança, ou ao menos, uma 

melhora na atuação dos docentes de um curso de Direito, visando ao maior 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, sem dúvida para uma mudança 

específica, mas que só acontecerá se os professores encontrarem sua solução para 

as suas situações práticas. 

 

António Nóvoa confirma que: 

 

[...] a formação de professores deve assumir uma forte componente 
práxica, centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos 
concretos, tendo como referência o trabalho escolar. [...] Trata-se de 
abandonar a idéia de que a formação docente se define, 
primordialmente, pela capacidade de transmitir um determinado 
saber. [...] O que caracteriza a profissão docente é que as práticas 
são investidas do pondo de vista teórico e metodológico, dando 
origem à construção de um conhecimento profissional docente. São 
lições importantes para a formação dos professores: a referência 
sistemática a casos concretos e o desejo de encontrar soluções que 
permitam resolvê-los. [...] A formação de professores ganharia muito 
se se organizasse, preferentemente, em torno de situações 
concretas, de insucesso escolar, de problemas escolares [...]. 
(NÓVOA, 2009, p. 32 – 34).  

 

Nóvoa continua sua reflexão sobre a formação de professores chamando 

nossa atenção para um último aspecto: o trabalho em equipe.  

  

A formação de professores deve valorizar o trabalho em equipa e o 
exercício coletivo da profissão. [...] Hoje, a complexidade do trabalho 
escolar reclama um aprofundamento das equipas pedagógicas. A 
competência colectiva é mais do que o somatório das competências 
individuais. [...] É urgente reforçar as comunidades de prática, isto é, 
um espaço conceptual construído por grupos de educadores 
comprometidos com a pesquisa e a inovação, no qual se discutem 
ideias sobre o ensino e a aprendizagem. [...]. (NÓVOA, 2009, p. 40- 
42).  
 
 

Nessa mesma linha de pensamento, Behrens (1996) alguns anos antes já 

sublinhava, no tocante à formação continuada, a necessidade de que ela se desse 

de forma coletiva, com envolvimento e participação de todos os envolvidos, 
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construindo novas alternativas para as práticas pedagógicas, buscando um ensino 

de melhor qualidade.  

 

A essência na formação continuada é a construção coletiva do saber 
e a discussão crítica e reflexiva do saber fazer. As pesquisas na área 
da formação de professores enfatizam que os docentes precisam 
estar com vontade de mudar, sensibilizados pela necessidade de 
transformar a ação docente, em busca de um ensino de melhor 
qualidade [...].  
As proposições de capacitação docente que não busquem 
envolvimento e participação efetiva e coletiva dos professores está 
fadada ao descomprometimento dos docentes [...]. O processo (de 
formação continuada) é de construção coletiva de novas alternativas 
na prática pedagógica. 
[...] A prática pedagógica torna-se o elemento chave e a reflexão do 
professor, o instrumento relevante neste novo processo [...] 
processos de reflexão na ação e em reflexões sobre a ação. 
(BEHRENS, 1996, p. 136-137).    
 

Mizukami, em 2002, organizou uma publicação intitulada: Escola e 

Aprendizagem da Docência: Processos de Investigação e Formação. Nesta obra, 

dois dos grandes pilares desta pesquisa encontraram luz e orientação para seu 

encaminhamento, quais sejam, processos de investigação e de formação. 

 

Com relação à formação de professores, a autora:  

 

a) orienta-nos para que entendamos sua relação com a busca de novos caminhos 

não pela perspectiva de “reciclagem”, nas quais novas ideias ou conceitos são 

trazidos e propostos aos professores para serem por eles assumidos, mas pela 

perspectiva da “reflexividade crítica” sobre as práticas pedagógicas. 

   

A formação continuada busca novos caminhos de desenvolvimento, 
deixando de ser reciclagem [...] para tratar de problemas 
educacionais por meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre 
as práticas pedagógicas e de uma permanente (re) construção da 
identidade do docente. (MIZUKAMI, 2002, p. 28).  

 

b) valoriza a prática docente, pois “Recuperar a prática, como espaço privilegiado de 

formação e de reflexão, significa considerar a prática pedagógica como espaço mais 

importante, permanente e efetivo de formação docente”. (MIZUKAMI, 2002, p 40). 
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c) destaca a busca de “respostas mesmo que provisórias” para os problemas 

estudados.  

Um dos grandes desafios enfrentados continuamente em projetos 
que associam pesquisa e formação de professores tem sido o de 
construir estratégias investigativas e formativas que permitam, 
processualmente, oferecer respostas, mesmo que provisórias, aos 
problemas estudados e, ao mesmo tempo contribuir para que os 
professores reconstruam suas práticas. (MIZUKAMI, 2002, p 42). 

 

Retomando propostas e reflexões de Imbernón (1998), Nóvoa (1992), 

Behrens (1996) sobre a formação de professores, Mizukami (2002) aprofunda e 

detalha um dos aspectos mais importantes deste processo de formação - quando 

queremos realmente mudar uma atitude, uma postura do professor frente a seus 

alunos em aula, buscando melhorar suas aprendizagens: a parceria e o 

compartilhamento entre o grupo de formação são fundamentais. 

 

A construção contínua dos saberes não ocorre de forma isolada. Ela 
deve se dar na parceria entre pessoas que estão em diferentes 
níveis de desenvolvimento profissional. Os desafios devem ser 
vencidos coletivamente, com cada participante do processo 
educativo apoiando os colegas e apoiando-se neles. Nesse 
processo, cada um oferece o que sabe e, estando aberto para ouvir e 
analisar posições diferentes das suas, adquire outras formas de ver o 
mundo, de se ver nele e de compreender seu papel no exercício 
profissional. Partimos do princípio de que a prática pedagógica e a 
formação oferecem aos professores um bom suporte para atuarem 
em sala de aula. (MIZUKAMI, 2002, p. 43-44).  

 

Mizukami realça, também, uma de nossas preocupações:  

 

As oportunidades adequadas de aprendizagem profissional – nas 
quais os professores possam vir a ter chance de investigar, 
experimentar, consultar e avaliar - devem estar incorporadas à 
organização de seu trabalho diário. (MIZUKAMI, 2002, p.74)        

 

A reflexão de Masetto (2012) sobre formação continuada de docentes do 

ensino superior assumindo os princípios, diretrizes e proposições dos autores aqui 

expostos procurou trilhar um caminho que pudesse tornar viável uma formação 

continuada tal como proposta. (MASETTO, 2012, p.33-34) 

 

Como ponto de partida, Masetto (2003) propõe que o professor assuma um 

papel de mediador no processo pedagógico e de planejador de situações e práticas 
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pedagógicas inovadoras que melhor colaborem com a aprendizagem de seus 

alunos.  

  

 Na sequência, Masetto (2012, p. 33-34) descreve como ele concebe as várias 

etapas de um processo de formação continuada de professores que nos esclareceu 

o caminho na ser trilhado: 

 

a) com os professores selecionados, um tempo de sensibilização para se discutir o 

projeto de formação, suas metas e objetivos, o porquê de sua necessidade e a que 

problemas ele vem responder; a postura de mediação esperada dos professores e 

atitude participativa dos alunos a ser criada; a integração dos conhecimentos 

interdisciplinares; a relação entre participantes do projeto partilhando 

responsabilidades no processo de aprendizagem; 

 

b) com relação à atuação docente conhecer e trocar as próprias experiências e 

práticas pedagógicas, discutir métodos para facilitar e intensificar a aprendizagem 

dos alunos; o uso de técnicas variadas, em ambientes presenciais, profissionais e 

virtuais que dinamizem a ação pedagógica e permitam o desenvolvimento de 

múltiplas facetas e aprendizagem dos alunos; 

 

c) as intersecções entre teoria e prática, o saber e o saber-fazer no sentido de 

desenvolver um conjunto de ações que resultem em uma situação de aprendizagem 

estiveram presentes neste período de formação inicial; 

 

d) as investigações recentes sobre formação continuada de professores apontam a 

necessidade de tomar a prática pedagógica como fonte do conhecimento - base 

epistemológica - sobre os problemas educacionais, ao mesmo tempo em que se 

evidencia a inadequação do modelo da racionalidade técnica para dar respostas às 

dificuldades e perplexidades vivenciadas na ação concreta desses profissionais;  

 

e) este início de formação do grupo de docentes tem continuidade em encontros e 

reuniões frequentes nos quais pôde rever as atividades de ação docente e possíveis 

adaptações, refletindo sobre as práticas pedagógicas, trocando as vivências e 
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experiências didáticas dos docentes, discutindo alguns aspectos teóricos que se 

manifestam necessários. 

 

 Neste particular, Masetto (2012) ainda esclarece: 

 

Na perspectiva dialógica a formação continuada não mais se faz a 
partir de cursos, palestras no sentido cumulativo de conhecimentos, 
mas sim por meio de vivências educadoras quando em reflexões 
coletivas permitem uma reconstrução da identidade pessoal e 
profissional dos sujeitos em contextos de mudanças através de 
reflexões coletivas. 
 
Da mesma forma que Freire indica que não se aprende a ser 
professor em uma terça-feira à tarde, exigindo uma temporalidade, 
um conjunto de experiências vivenciadas e, sobretudo, uma reflexão 
sobre a prática cotidiana docente, a mesma prerrogativa é válida 
para os sujeitos envolvidos em projetos inovadores ligados à 
Educação. 
 
Entendemos que são necessários um tempo e um espaço garantidos 
para que uma nova concepção do ser professor, que assume novas 
posturas e um novo agir seja construída. E nesse tempo não se pode 
desconsiderar as histórias pessoais e profissionais destes 
professores, suas experiências, suas crenças, sua cultura, suas 
ideias, e sua “sabedoria” construída. A formação continuada permitirá 
uma consideração do que se fez até então com uma abertura para 
um novo a ser construído daí para frente numa linha de evolução e 

crescimento pessoal e profissional dos docentes. (MASETTO, 2012, 

33-34).  

 

Dentro deste cenário de fundamentação teórica sobre o conceito e o 

desenvolvimento da formação continuada de professores, planejamos e executamos 

a construção e acompanhamento com uma reflexão pedagógica de um processo de 

formação continuada e em serviço de um grupo de professores de um curso de 

Direito.  

 

Este processo se realizou nas seguintes etapas: 

 

1. Processo de seleção: professores do NDE. Por quê? 

 

Como sabemos o Núcleo Docente Estruturante de um curso de graduação, de 

acordo com a resolução do CONAES de nº. 01 de 17 de junho de 2010, constitui-se 

de um grupo de docentes (mínimo de cinco professores), com atribuição acadêmica 
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de acompanhamento e atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

O NDE do curso de Direito, objeto de nossa pesquisa, constitui-se de 06 

professores com liderança acadêmica e conhecimento nas diversas áreas do Direito 

e nas áreas de Filosofia, Sociologia, Política e Linguística. 

 

Este grupo de professores, pelas suas funções e pelas suas características 

de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, nos pareceu adequado para 

participação de nossa pesquisa e, uma vez consultados sobre essa possibilidade, 

manifestaram interesse na participação deste projeto. 

 

2. Encontros com os professores visando a sua formação para 

participar do projeto.  

 

2.1. Sensibilização dos professores para a importância do NDE, o projeto 

de formação e o compromisso com ele.               

 

 O primeiro encontro realizado com os seis docentes, na data de 27/11/2010, 

foi marcado pelo diálogo entre os professores, abordando a importância do 

pertencimento ao Núcleo Docente Estruturante, a responsabilidade da 

implementação de um Projeto Pedagógico de Curso de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, bem como com as principais atribuições do NDE, de acordo 

com a resolução supracitada, sendo: 

I – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes do currículo; 

III – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área do conhecimento do 

curso; 

IV – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação. 
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 Os professores deram especial atenção aos itens I, II e IV da referida 

Resolução, no sentido de discutir metodologias eficazes de ensino que pudessem 

contribuir para a consolidação do perfil do egresso6 previsto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Direito, de desenvolver a integração 

curricular interdisciplinar e de implementar as habilidades e competências 

linguísticas, hermenêuticas e metodológicas expressas nas DCNs. 

 

 Reforçando entendimento anteriormente transcrito sobre a necessidade da 

sensibilização dos docentes para o desenvolvimento de um projeto inovador, 

Masetto ensina que: 

 

Com os professores selecionados, num primeiro momento de 
sensibilização, se discutem o próprio projeto, suas metas e objetivos, 
o porquê de sua necessidade e a que problemas ele vem responder, 
o currículo pensado, a postura de mediação esperada dos 
professores e atitude participativa dos alunos, a integração dos 
conhecimentos interdisciplinares, a relação entre participantes do 
projeto, partilhando responsabilidades no processo de aprendizagem, 
os recursos e metodologias a serem usados, o processo de 
avaliação proposto. (MASETTO, 2012, p. 33). 

 

 Na sequência, o grupo discutiu as disciplinas que poderiam ser realizadas de 

forma a usar novas metodologias de ensino, desenvolver as habilidades e 

competências linguísticas, hermenêuticas e metodológicas constantes nas DCNs e 

implementar a integração interdisciplinar entre elas. 

 

 Os professores identificaram seis disciplinas dentro dessas especificações 

que poderiam ser ministradas pelo grupo e que faziam parte do currículo do curso de 

Direito no segundo semestre letivo do ano de dois mil e onze (2011/2), a saber: 

Ciências Sociais, Ciência Política, Comunicação e Expressão, Direitos 

Fundamentais, Teoria Geral do Crime e Teoria Geral do Direito Civil.  

 

                                                 
6
 Perfil do Egresso previsto no artigo 3º das DCNs: O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil 

do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da 

terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, 

aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem 

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

desenvolvimento da cidadania. 
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 As referidas disciplinas seriam oferecidas no segundo módulo do curso, ou 

seja, para alunos calouros de dois mil e onze, em seu segundo semestre da 

graduação. 

 

 Comentário da pesquisadora: Pelos resultados obtidos nesse primeiro 

encontro com os professores, entendemos que os objetivos esperados foram 

alcançados, quais sejam: os professores compreenderam seu papel no NDE do 

curso, assumiram um compromisso de atuar em um projeto que lhes permitisse usar 

novas metodologias de ensino, desenvolver as habilidades e competências 

linguísticas, hermenêuticas e metodológicas, constantes nas DCNs, e implementar a 

integração interdisciplinar, bem como de partir para sugestões concretas de 

identificação das disciplinas em que o projeto poderia ser realizado. 

 

2.2. A escolha e a sensibilização da turma.  

 

 O segundo encontro com o grupo de professores, realizado em 29/01/2011, 

se preocupou com a seleção da turma de alunos que participaria do projeto, uma 

vez que nesse curso de Direito, no período escolhido havia três turmas de calouros. 

 

 A discussão entre os professores estabeleceu a turma de alunos em que os 

seis professores ministrariam as disciplinas em 2011/2. Optaram pela turma 

DR1P/Q, período noturno, por ser esta uma turma de alunos calouros em 2011/1, 

portanto, recém-ingressante no curso e com um número menor de alunos, em torno 

de sessenta (60), com a qual seria possível o desenvolvimento do projeto no 

semestre letivo de 2011/2, com o magistério das disciplinas em questão.  

 

Imediatamente, os professores perceberam a necessidade de uma 

sensibilização destes alunos ainda no primeiro semestre letivo que os levassem a 

um contato prévio com estes seis professores, já que as disciplinas eleitas somente 

seriam aplicadas em 2011/2. 

 

Observe-se que esta preocupação dos professores com a sensibilização dos 

alunos indica que um dos aspectos essenciais para o sucesso do projeto, que, por 

sua vez, é o envolvimento de todos os participantes no projeto desde o seu início, 
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havia sido percebido e interiorizado pelo grupo. Daí a preocupação de preparar, de 

algum modo, os alunos que iriam fazer parte do projeto. 

 

Na continuidade deste encontro, os professores propuseram que se 

desenvolvessem duas atividades de sensibilização com os alunos calouros, de 

forma a colocá-los em contato com os seis professores já no primeiro semestre do 

curso, sensibilização esta no sentido de fomentar a autoestima, o relacionamento 

com outras pessoas (trabalho em grupo), o desenvolvimento da segurança pessoal 

e o enfrentamento de novos desafios que certamente surgiriam com a nova fase 

acadêmica, além de estimular a capacidade de reflexão do pensamento jurídico com 

fatos sociais do cotidiano. 

 

A primeira atividade realizar-se-ia a partir da edição de um vídeo de boas 

vindas aos alunos calouros de 2011 que, além de lhes chamar a atenção para os 

novos desafios, enfrentamentos e perspectivas para sua vida pessoal e profissional, 

os colocariam em contato com os seis professores que lhes dirigiriam mensagens de 

boas vindas. O vídeo focaria a animação do curta-metragem Vida Maria, de direção 

de Márcio Ramos, no qual, a protagonista, Maria José, uma menina de cinco anos 

de idade, era levada a largar os estudos para trabalhar na roça. Enquanto 

trabalhava, a protagonista, Maria José, cresceu, se casou, teve filhos e envelheceu 

no Sertão Cearense do Nordeste brasileiro.  

 

 A animação tem por enfoque o determinismo social, no qual funciona uma 

memória discursiva da manutenção da condição de dominado, na qual Maria José 

vê seus sonhos se perderem numa trajetória de vida que se repete na história de 

vida de sua mãe, de sua avó, de sua bisavó, ou seja, das várias Marias da sua 

família, configurando na verdade um modo de vida, próprio da condição social que a 

protagonista representava.                

 

 O vídeo de sensibilização elaborado trabalharia várias imagens do cotidiano 

com uma narração de enfoque na busca de um sentido na vida. Contemplaria, 

ainda, o curta Vida Maria e depois contaria com a apresentação dos professores que 

compõem o NDE, especificando suas qualificações, com uma chamada, produzida 

oralmente, por cada docente com uma mensagem significativa para que cada aluno 



52 

 

construísse, a partir do seu curso de graduação, o seu sonho a cada dia, assumindo, 

assim, a corresponsabilidade pelo aprendizado na construção do conhecimento, 

com a mensagem de que o “investimento de tempo, de dinheiro, enfim, do sentido 

que você atribui à vida... faça valer como atribuição de qualidade para o seu 

presente e para o seu futuro, como pessoa, como aluno, como profissional, como 

cidadão!”. 

 

 O vídeo seria exibido em aula inaugural de recepção aos alunos calouros. Ao 

término da exibição, cada docente, começando pela pesquisadora, faria sua 

apresentação, sua qualificação acadêmica e profissional, expondo como poderia 

auxiliar os alunos no decorrer do curso. Cada docente mencionaria sua trajetória de 

vida quando acadêmico do curso de Direito e da realização de seus sonhos.  

 

 Cabe-nos ressaltar que a atividade de sensibilização deu-se exatamente 

como planejada e foi muito bem recebida pelos alunos calouros. Muitos, ao término 

da aula inaugural, mostraram-se verdadeiramente emocionados e motivados para 

iniciar uma nova fase de vida com a realização do curso de Direito. Os docentes 

deixaram claro que a receptividade dos alunos em relação ao tema e à atividade em 

si superou as expectativas. Ficaram bastante otimistas com o andamento do projeto, 

cuja realização se anunciava profícua. 

 

 Retomando o andamento do encontro dos docentes que integram o NDE 

realizado em 29/01/2011, quando do planejamento das atividades de sensibilização, 

destacamos a discussão que norteou a definição da segunda etapa de 

sensibilização consistente na realização de uma atividade de cunho acadêmico que 

pudesse fazer uma integração entre as disciplinas do primeiro semestre do curso, 

portanto, as disciplinas que os calouros estavam vendo em sala naquele semestre 

letivo (2011/1). Isto lhes permitira experimentar, de alguma forma, noções referentes 

aos conteúdos objetos das disciplinas eleitas para o magistério no segundo 

semestre do curso (2011/2). 

 

 A obra de Nicolai Gogol, O Capote, foi escolhida para a segunda etapa de 

sensibilização. A história se passa em São Petersburgo e narra a vida de um 

funcionário público que custosamente consegue comprar um novo capote que é 
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roubado no mesmo dia em que é estreado, seguindo-se a esta situação uma 

infindável sequência de fatos que revelam a burocracia russa, até que, uma forte 

gripe, por ele contraída por estar sem o capote e exposto ao violento frio europeu, 

acaba levando-o à morte. Seu fantasma, inconformado, passa a puxar o capote de 

todas as pessoas que se aventuram a sair à noite. Trata-se de um conto que aborda 

os fatores sociais da Rússia do século XIX, satirizando o sistema.  

 

 A tarefa dada aos alunos seria dividida em três etapas: a) Leitura da obra O 

Capote; b) análise da obra à luz das disciplinas do corrente semestre letivo, 

mediante os conhecimentos trabalhados em sala. Informes da autoria dos 

professores do NDE seriam encaminhados aos alunos, com vistas a levá-los a 

experimentar alguns conhecimentos das disciplinas futuras. Este tipo de atividade, 

igualmente, manteria um vínculo entre os professores do NDE e os alunos durante 

todo o semestre letivo; c) construção da pesquisa formalizada em texto escrito. 

 

 Nesta atividade específica cabe discorrer sobre a elaboração dos Informes 

que foram encaminhados para auxílio na análise da obra O Capote. 

 

 Foi solicitado a cada professor que elaborasse um informe a ser encaminhado 

aos alunos, que abordasse uma análise crítica de um ou mais fatos sociais da obra 

em referência, inclusive, com apontamentos jurídicos, de forma a expor aos alunos 

noções de parte dos conteúdos que seriam tratados no semestre letivo vindouro.  

   

Cada informe contemplaria: a foto do professor, sua qualificação, suas boas 

vindas aos alunos, uma leitura crítica da obra O Capote, com apontamentos jurídicos 

relativos às disciplinas daquele semestre letivo, fazendo alusão a noções dos 

conteúdos das disciplinas que seriam ministradas no próximo semestre.  

 

 Nesta tarefa, os alunos teriam a oportunidade de desenvolver a capacidade 

de reflexão sobre a visão multi e interdisciplinar de um mesmo fato social, 

direcionada pelas análises realizadas nos Informes, além de fomentar a capacidade 

do trabalho em equipe, visto que a tarefa exigia trabalho em grupo. 
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Há que se salientar que esta atividade de sensibilização foi igualmente 

executada nos conformes de seu planejamento. Destacou-se um significativo 

empenho por parte dos alunos, possibilitando ainda uma aproximação com os 

professores que no referido semestre (2011/1) não ministravam aulas para a turma. 

Por meio do correio eletrônico, os alunos que desejassem poderiam entrar em 

contato com os professores para que pudessem sanar eventuais dúvidas sobre a 

execução da tarefa. 

  

Comentário da pesquisadora: Mais uma vez, sublinha-se que o grupo de 

professores, comprometidos com o projeto, além de criar ideias visando à 

implementação do projeto e o seu sucesso, encaminha-se sempre para sugestões 

concretas a serem realizadas com a participação deles e dos alunos. É o que 

Masetto costuma dizer em seus cursos: necessidade fundamental para que qualquer 

projeto se realize é que os participantes dele “ponham a mão na massa”. 

 

Ainda no segundo encontro dos docentes, o grupo sentiu a necessidade de 

contar com a colaboração de alunos monitores que pudessem acompanhar os 

professores nessa nova empreitada.  

 

Quais seriam as atribuições desse monitor? 

 

a) um aluno monitor pesquisador para auxílio na elaboração do material de aula;  

b) um aluno monitor de sala para auxílio na implementação de novas práticas 

pedagógicas, além de constituir um elo permanente entre o docente e os discentes.  

 

O grupo estabeleceu que cada professor, de livre escolha, selecionaria dois 

alunos monitores dentre os seus alunos do curso de Direito, notadamente, os que 

tivessem tido satisfatório aproveitamento nas disciplinas anteriormente ministradas. 

 

 Trata-se de analisar o surgimento de novo personagem dentro da pesquisa: o 

monitor. Em princípio, foi considerada uma excelente ideia dentro da concepção do 

monitor inserido no contexto pedagógico da aula, a fim de contribuir efetivamente 

para o processo de aprendizagem. 
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 Neste processo, os monitores se reuniriam regularmente com os respectivos 

professores para acompanhar o preparo das aulas, a definição da linguagem mais 

ajustada aos alunos, das estratégias utilizadas. Desse modo, os monitores, em sala 

de aula, poderiam identificar com maior facilidade as dificuldades apresentadas 

pelos alunos, incentivando-os na participação das atividades acadêmicas, 

acompanhando as discussões em grupo e realizando plantão de dúvidas na pré-aula 

para a compreensão dos textos. 

 

 Esta perspectiva para monitoria em aula segue a reflexão de Masetto que 

aponta: 

Junto com o professor, o monitor poderá colaborar na revisão da 
programação: se foi adequada aos objetivos propostos, se foi 
compreendida pelos alunos, se teve condições de ser realizada, se, 
em particular, os textos escolhidos estiveram ao nível dos alunos, se 
as estratégias realmente facilitaram a consecução dos objetivos 
pelos alunos. 
Dessa descrição pode-se depreender como um monitor poderá 
facilitar a relação professor-aluno em sala de aula, como poderá ser 
um elo que una professor-aluno numa célula de trabalho intelectual 
em sala de aula e como poderá ser um eficiente colaborador na 
aprendizagem de seus colegas. (MASETTO, 2003, p. 56-57).  

 
 

 Comentário da Pesquisadora: A consequência de uma pesquisa-ação na qual 

a construção da investigação, como diz Mizukami, citando Elliot: 

 

(...) se faz num processo que se move em forma de espirais de 
reflexão e ação, implicando em modificação contínua, incluindo o 
diagnóstico de situações práticas que se quer melhorar e a 
formulação de estratégias de ação. (MIZUKAMI, 2002, p. 139). 

 

É o surgimento de novo participante no processo que, na sua primeira 

percepção, não fazia parte dele: a presença do monitor. 

 

2.3. Encontros subsequentes com os professores na busca de um 

novo fazer pedagógico 

 

As atividades de formação continuada tiveram seu prosseguimento com uma 

preocupação do grupo de professores pela busca de um novo fazer pedagógico, 

mediante à criação de estratégias de interação, motivação, investigação, tutoria, 
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resolução de problemas decorrentes de uma atuação conjunta de professores, 

alunos e monitores, na construção individual e coletiva deste projeto. 

 

Sentiram os participantes do grupo que estas eram questões e práticas novas 

para eles, considerando as práticas usuais que empregavam em suas aulas. 

Manifestaram interesse em desenvolver habilidades para um novo fazer pedagógico. 

 

Com estas sugestões, os encontros subsequentes se voltaram para as 

atividades de formação pedagógica dos docentes do grupo, com foco nos seguintes 

tópicos:  

 

a) o desenvolvimento de competências próprias como interação da equipe 

multiprofissional e multidisciplinar; 

b) troca de experiências e saberes num processo de reflexão crítica sobre estes;  

c) desenvolvimento de cooperação entre o grupo para efetivar as práticas 

inovadoras de ensino;  

d) a parceria na (re) construção dos planos de ensino com planejamento 

participativo.  

 

 Estes tópicos se apresentaram fundamentais para a construção do nosso 

projeto.  

 

a) o desenvolvimento de competências próprias como interação da equipe 

multiprofissional e multidisciplinar  

 

Neste primeiro momento, cabe ressaltar a importância do trabalho em equipe 

para um processo de formação colaborativa. O avanço profissional coletivo é de 

suma relevância para o sucesso do projeto. A troca de experiências, o enriquecer 

uns aos outros como forma de criação de estruturas de apoio são partes integrantes 

das práticas educativas inovadoras.  

 

Nas palavras de Carbonell, 
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A cultura colaborativa começa na escola fortalecendo o projeto 
educativo e as inovações gerais mediante a participação 
democrática; criando pequenos grupos de professores e professoras 
que trabalham em um projeto de pesquisa ou sobre qualquer 
problema específico; abrindo as classes a outros docentes da escola 
ou de fora para fomentar a observação e a análise compartilhada da 
intervenção educativa e estabelecer estruturas de apoio entre elas 
(CARBONELL, 2002, p. 112). 

 

Neste mesmo sentido, comenta Nóvoa: 

 

Os novos modos de profissionalidade docente implicam um reforço 
das  dimensões colectivas e colaborativas, do trabalho em equipa, 
da intervenção conjunta nos projectos educativos de escola. O 
exercício profissional organiza-se, cada vez mais, em torno de 
‘comunidades de prática’, no interior de cada escola, mas também no 
contexto de movimentos pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que 
vão para além das fronteiras organizacionais (NÓVOA, 2009, p. 31). 

 

É verdade que o trabalho em equipe, hoje em dia, é uma característica nas 

diversas profissões, tais como sociedades de advogados, clínicas médicas etc. O 

trabalho coletivo, nas suas diversas especialidades, poderá sempre melhor atender 

às necessidades humanas. Não poderia ser diferente na Educação. Um grupo de 

professores discutindo a docência, trocando experiências sobre o fazer docente por 

meio de práticas inovadoras, certamente, constituirá um desenvolvimento 

profissional do docente na sua competência pedagógica.  

 

Para Nóvoa,  

 

É urgente reforçar as comunidades de prática, isto é, um espaço 
conceptual construído por grupos educadores comprometidos com a 
pesquisa e a inovação, no qual se discutem ideias sobre ensino e 
aprendizagem e se elaboram perspectivas comuns sobre os desafios 
da formação pessoal, profissional e cívica do aluno (NOVOA, 2009, 
p. 41). 

  

b) troca de experiências e saberes num processo de reflexão crítica sobre estes  

 

 Aqui se faz necessário esclarecer que a troca de experiências e saberes está 

atrelada à reflexão. A reflexão leva à autocrítica, ao olhar do parceiro na equipe, à 

comparação da experiência própria com a experiência dos demais docentes. É, por 

meio da reflexão, que se alteram comportamentos. E é a reflexão sobre as práticas 
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educativas que torna o processo de aprendizagem mais dinâmico e a serviço da 

educação. 

 

Neste mesmo entendimento segue Carbonell, 

 

A experiência não é suficiente. Não basta gastar muito tempo em 
sala de aula para gerar conhecimento formativo; a experiência deve 
submeter o  indivíduo à autocrítica, à análise, ao questionamento, ao 
olhar do outro; isto é, à reflexão que proporciona uma compreensão 
mais profunda de nossa prática pedagógica. A reflexão ativa a 
memória e ajuda a comparar nossa experiência presente com a 
passada; a contrastá-la com a de outros professores e professoras; e 
a revisar a mudar nossas práticas – porque a reflexão é também 
experiência. A formação permanente mais sólida e frutífera é a que 
se aprende a partir da reflexão sobre as práticas  inovadoras; aquela 
que obriga a modificar as propostas originárias sobre as concepções 
de ensino e aprendizagem, em que a vivência produz reflexão e esta 
se apoia na vivência; e que, por fim, comporta uma mudança 
pessoal, ideológica e profissional (CARBONELL, 2002, p. 112-113). 

 
 

Neste mesmo sentido, podemos citar Masetto, 
 
 

Na perspectiva dialógica a formação continuada não mais se faz a 
partir de cursos, de palestras que acumulem conhecimentos, mas 
sim por meio de vivências educadoras que permitam uma 
reconstrução da identidade pessoal e profissional dos sujeitos em 
contextos de mudanças através de reflexões coletivas (MASETTO, 
2012, p. 33).  

 
 

A troca de experiências e saberes, num processo de reflexão crítica sobre 

estes, se estende para o terceiro tópico de formação: 

 

c) desenvolvimento de cooperação entre o grupo para efetivar as práticas 

inovadoras de ensino.  

 

 O trabalho em equipe, permeado pela constante reflexão sobre as práticas 

educativas, certamente nos levará à adoção de mudanças no fazer docente, fulcrado 

no processo de aprendizagem, superando a dicotomia ensino x aprendizagem, 

muitas vezes, aplicada nos cursos de Direito em vista do modelo tradicional de 

ensino e das práticas educativas convencionais. 
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Neste particular, citando Zabalza, 

 
O desafio da formação dos professores universitários (e dos 
professores em geral) é ter uma orientação distinta para sua função, 
é transformá-los em profissionais da “aprendizagem”, em vez de 
especialistas que conhecem bem um tema e sabem explicá-lo, 
deixando a tarefa de aprender como função exclusiva do aluno, o 
qual terá de esforçar-se muito até conseguir assimilar, de fato, o que 
o professor lhe ensinou (ZABALZA, 2004, p. 169). 

 

 
Assim, tornam-se de suma importância, no processo de aprendizagem, as 

metodologias ou as estratégias de ensino, que, atentas ao modo como os alunos 

compreendem o que lhes é ensinado, possam ajustar os conteúdos às condições de 

tempo e de inserção no contexto social, adaptar as condições de aprendizagem ao 

número de alunos, às características e ao perfil dos formandos. (ZABALZA, 2004). 

 

d) a parceria na (re) construção dos planos de ensino com planejamento 

participativo 

 

Este quarto tópico tem a ver diretamente com nosso projeto de pesquisa, uma 

vez que nos propusemos a realizar o planejamento de disciplinas com integração de 

diretrizes curriculares, trazendo contribuições para a prática pedagógica dos 

docentes envolvidos no processo. Trata-se de aprender a desenvolver a parceria da 

(re) construção dos planos de ensino com planejamento participativo.  

 

 Podemos dizer que a (re) construção dos planos de ensino enquanto uma 

atividade educativa é uma resultante concreta do processo de formação continuada 

dos docentes. 

 

Ao construir um plano para a aprendizagem do aluno, o docente refletirá 

sobre: 

 

a) objetivos da disciplina que irá ministrar; 

b) os conteúdos que possibilitem o alcance de tais objetivos; 

c) as estratégias que sejam mais facilmente assimiladas pelos alunos, propiciando a 

implementação dos objetivos, e por fim; 

d) uma forma de avaliação contínua para todo o processo de aprendizagem.   
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A construção e (re) construção dos planos revela-se uma excelente 

oportunidade para que os docentes possam refletir sobre as práticas educativas, 

com vistas a modificar sua docência. 

 

2.4. Desenvolvimento dos encontros com o grupo de professores. 

 

Para o desenvolvimento das atividades específicas de formação de                                                                      

professores, com foco nos tópicos acima abordados foram necessários vários 

encontros que se estenderam por mais de um semestre letivo.  

 

Na ótica de Masetto, o início da formação de um grupo de professores detém 

determinadas particularidades. 

   

O início de formação do grupo de docentes responsável pelo 
projeto tem continuidade em encontros e reuniões frequentes 
em que se possa rever as atividades do projeto e as possíveis 
adaptações, refletir sobre as práticas pedagógicas, 
intercambiar as vivências e as experiências didáticas dos 
docentes, discutir alguns aspectos teóricos que se manifestem 
necessários. (MASETTO, 2012, p. 33). 
 
 

A fundamentação teórica para a realização destes encontros de formação 

continuada do grupo dos professores a que nos referimos acima se baseou 

principalmente em dois autores: Masetto, com duas de suas obras: Competência 

Pedagógica do Professor Universitário, publicado em 2003, e O Professor na Hora 

da Verdade publicado em 2010; e Gil, com a obra Didática do Ensino Superior, 

publicado em 2007. 

 

Foram 06 os encontros realizados com o grupo de professores entre os 

meses de março e agosto de 2011. Entre um encontro e outro, a interação entre o 

grupo e a pesquisadora se fizeram por e-mails e diálogos informais, o que manteve 

o grupo ligado às atividades de sua formação em uma atmosfera de cooperação e 

interesse. 

 

 O terceiro encontro, realizado em 19/03/2011, foi marcado pela atenção 

especial dada à reflexão sobre um fazer docente diferente que levasse em conta o 
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processo de aprendizagem do aluno, integrando não só a competência científica, 

mas também a aquisição de outras habilidades preconizadas pelas DCNs, conforme 

selecionadas nos primeiros encontros deste grupo: habilidades linguísticas, 

hermenêuticas e metodológicas.  

 

 Para a realização deste encontro, foi solicitado aos professores, como 

preparação prévia, que retomassem individualmente os principais tópicos das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Direito, 

notadamente, os que se referiam às habilidades linguísticas, hermenêuticas e 

metodológicas, para um primeiro debate de compreensão coletiva destas 

habilidades. 

 

   Compreendidas que foram as diversas habilidades fulcradas no perfil do 

graduando do curso de Direito e selecionadas para este projeto de pesquisa, abriu-

se, a título de um exercício, com enfoque na própria prática e na troca de 

informações, questionamentos de como se encontravam atualmente os planos de 

disciplinas de cada um dos participantes.  

 

Algumas perguntas levantadas pelo grupo orientaram essa reflexão: 

 

a) como identificar os objetivos e/ou habilidades a serem apreendidas em um 

determinado conteúdo?  

b) como fazer uso de outras práticas educativas que não somente a aula expositiva?  

c) como fazer uso de recursos para auxílio nas novas estratégias de ensino 

adotadas?  

d) como tornar a aula mais dinâmica e participativa (inclusão – realidade do aluno)?  

e) como realizar um processo de avaliação contínua e não somente ao término do 

semestre por meio de provas escritas?     

 

 Com o lançamento destas indagações, o grupo prosseguiu numa discussão 

com propostas e ideias para a mudança na docência, tais como: utilização de 

indicação de filmes, julgados dos Tribunais, fotos e matérias jornalísticas, imagens, 

realização de seminários, debates, painéis, júris simulados, estudos de casos reais, 

enfim, uma diversidade de ideias e propostas aflorou no grupo. 
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Como podemos observar, as propostas foram surgindo com base no “mundo” 

real, social e profissional jurídico de cada integrante do grupo, explicitando uma 

inserção social muito forte por parte dos professores, projetando o mesmo sentido 

para as práticas inovadoras que estavam buscando para sua docência.  

 

Buscando trazer todas as ideias e propostas colocadas pelo grupo para que 

se fizesse uma mudança na docência, foi sugerido um novo exercício: elaborar um 

plano de ensino em uma das disciplinas no qual um assunto seria planejado para 

atender à aprendizagem dos alunos envolvendo os conteúdos necessários e 

habilidades das DCNs. O tópico selecionado foi o de Direito de Isonomia, contido no 

plano de ensino da disciplina de Direitos Fundamentais. 

 

Coube à pesquisadora, pois sua era a disciplina escolhida, realizar esse 

exercício e colocá-lo em discussão para o grupo. 

  

 O plano de ensino do conteúdo de Direito de Isonomia foi pensado para se 

realizar em 4 aulas, da seguinte forma:  

 

a) primeiramente foi identificada qual habilidade prevista nas DCNs seria 

desenvolvida com a aplicação deste tópico do conteúdo específico. Selecionou-se a 

habilidade hermenêutica, com o fito de interpretação e aplicação do Direito com 

julgamento e tomada de decisões. Neste ponto, definimos os objetivos envolvidos na 

questão, quais sejam: sólida formação geral com valorização dos fenômenos 

jurídicos e sociais, com o fito da aquisição de conceitos sobre o direito de isonomia, 

sua interpretação e aplicação, com vistas à tomada de decisão fulcrada na 

cidadania. 

 

b) num segundo momento, passou-se à reflexão de quais estratégias ou 

metodologias de ensino seriam desenvolvidas para o alcance destes objetivos 

previamente estabelecidos. No caso em questão, à luz das considerações de 

Masetto7 e Gil8 foram pensadas as seguintes técnicas:  

                                                 
7
 MASETTO, Marcos T. O professor na hora da verdade: a prática docente no ensino superior. São Paulo: 

Avercamp, 2010. Cap.6 - Aula presencial na universidade com apoio de técnicas pedagógicas: identificação e 

aplicação de diferentes técnicas.  
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b1) leitura prévia por parte do aluno de texto conceitual com indicadores a serem 

identificados; elaboração de um texto pessoal e sintético, manifestando sua 

compreensão sobre os indicadores colocados;  

 

b2) divisão da sala em pequenos grupos para comparação dos textos por eles 

elaborados e síntese do assunto com elaboração de texto final pelo grupo;  

 

b3) aula expositiva dialogada com recursos de PowerPoint;  

 

b4) Indicação de um estudo de caso prático (realidade social) para aplicação dos 

conceitos trabalhados em sala de aula com tomada de decisão;      

 

c) finalmente, passou-se à discussão da forma de avaliação compatível com a 

metodologia desenvolvida para verificação do alcance dos objetivos inicialmente 

propostos. A avaliação consistiu no relato dos textos finais elaborados pelos grupos 

com fechamento pelo professor e na resolução do estudo de caso apresentado com 

a aplicação da teoria e a tomada de decisão por parte dos alunos no caso concreto, 

considerando os aspectos da realidade social e o desenvolvimento da cidadania. O 

desenvolvimento desta atividade teve como fito observar a implementação da 

habilidade hermenêutica esperada nesta atividade específica. 

  

 Desta forma, o plano de ensino no que toca a este tópico específico do 

conteúdo de Direitos Fundamentais designado direito de isonomia ficou assim 

reconstruído: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
MASETTO, Marcos T. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo: Summus, 2003. Cap. 8 - 

Técnicas para o desenvolvimento da aprendizagem em aula.  
8
 GIL, Antonio Carlos. Didática do ensino superior. São Paulo, Atlas: 2007. Cap. 9 - Como ministrar aulas 

expositivas. Cap. 10 - Como promover discussões em classe, respectivamente. 
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CONTEÚDO OBJETIVOS METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

  

Sólida Formação Geral. 

Aquisição de conceitos 

sobre direito de 

isonomia. 

 

Leitura prévia por parte do aluno 

de texto conceitual com 

indicadores a serem 

identificados. 

 

 

 

 

 

 

Direito 

de Isonomia 

 

Interpretação e aplicação 

do Direito. 

 

 

Elaboração de um texto pessoal 

e sintético, manifestando sua 

compreensão sobre os 

indicadores colocados. Divisão 

da sala em pequenos grupos 

para comparação dos textos por 

eles elaborados e síntese do 

assunto com elaboração de texto 

final pelo grupo. 

 

Exposição dos textos 

finais pelos relatores dos 

grupos com fechamento 

pelo professor. 

  

Valorização dos 

Fenômenos Jurídicos e 

Sociais. 

 

Tomada de decisão e 

desenvolvimento da 

cidadania. 

 

 

Aula expositiva dialogada com 

recursos de PowerPoint. 

Indicação de um estudo de caso 

prático (realidade social) para 

aplicação dos conceitos 

trabalhados em sala de aula com 

tomada de decisão. 

 

Resolução do estudo de 

caso com a aplicação da 

teoria e a tomada de 

decisão por parte dos 

alunos no caso concreto, 

considerando os 

aspectos da realidade 

social e o 

desenvolvimento da 

cidadania. 

   

  

A construção deste plano foi muito discutida pelos docentes com vistas a 

compreender principalmente como fazer a relação entre objetivos, metodologia e 

avaliação.  

 

 Após a discussão, foi solicitado aos docentes que identificassem, nos planos 

de ensino de suas disciplinas fornecidos pela IES, como as habilidades linguísticas, 

hermenêuticas e metodológicas poderiam ser desenvolvidas e apreendidas pelos 

alunos, mediante o uso de novas práticas educativas.  

 

 Sugeriu-se que, nesse tempo, antes do próximo encontro, os professores 

pudessem se encontrar, trocar ideias, pedir ajuda e auxílio uns dos outros, debater 
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questões e dificuldades. A própria pesquisadora se colocou à disposição de todos 

para troca de ideias e sugestões.   

 

Novo encontro foi agendado para a data de 09/04/2011 para o qual os seis 

professores trariam seus planos de ensino integrando as habilidades linguísticas, 

hermenêuticas e metodológicas.  

 

Comentário da pesquisadora: Como esperado, este foi um primeiro ponto 

muito difícil de ser compreendido pelos professores acostumados a planejar suas 

aulas, voltados apenas para o ensino de conteúdos, sem relacioná-los a outros 

objetivos. Planejar aulas se preocupando com objetivos do aprendizado de 

habilidades das DCNs era até o momento quase impensável. 

 

O debate mostrou que a compreensão ainda estava muito difícil e que um 

tempo para amadurecer a ideia, analisar com mais calma o exemplo proposto e 

tentar construir seu plano de disciplina com essas preocupações seria muito 

importante para se dar continuidade ao programa de formação continuada, a fim de 

que os professores pudessem exercer a atitude de colaboração e de buscar apoio 

para juntos enfrentarem esse novo desafio. 

 

Essa expectativa teve resposta positiva: de fato, durante o tempo entre um 

encontro e outro, vários professores procuraram o apoio de outros colegas do grupo 

falando das dificuldades de realizarem a solicitação de planejamento para o próximo 

encontro. Destaca-se que o diálogo foi muito frequente entre todos os participantes 

nessa etapa da pesquisa. 

 

  Para o encontro de 09/04/2011, os professores trouxeram o material 

combinado, ou seja, a indicação de como os objetivos propostos de formação do 

bacharel em Direito retirados das DCNs poderiam ser estudados e aprendidos em 

suas disciplinas. Procedeu-se a uma troca destas informações com perguntas, 

dúvidas, debates e esclarecimentos. 

  

 Os docentes demonstraram muita dificuldade, principalmente, na identificação 

de estratégias ou métodos de ensino, bem como, no planejamento da avaliação, 
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pois a forma tradicional com a qual estavam acostumados envolvia apenas o método 

de aula expositiva e avaliação feita por meio de provas escritas institucionais. 

 

 Estas dificuldades apontaram para mais um ponto de formação necessitando 

de estudos: o uso de técnicas de ensino nas aulas, seus objetivos, a necessidade de 

variação delas e o aumento do repertório quanto às próprias técnicas. 

  

 Na continuidade dos debates, procurou-se verificar se os professores 

conseguiriam organizar suas disciplinas da seguinte forma: 

 

a) identificação dos objetivos (habilidades) a serem desenvolvidas na disciplina;  

b) identificação do conteúdo; 

c) identificação da estratégia ou metodologia de ensino para alcance dos objetivos;  

d) avaliação. 

 

Buscou-se que os professores aprendessem a planejar suas disciplinas 

relacionando objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação, pois, só assim, seria 

possível um futuro planejamento das disciplinas nas quais se trabalhariam as 

habilidades das DCNs. 

 

Entendemos que a relação objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação 

havia sido compreendida pelos participantes do grupo, observando-se as discussões 

e os pedidos de esclarecimentos. A grande dificuldade era o fazer. Consoante o 

entendimento de Nóvoa e de outros autores, eles tinham desenvolvido o saber. 

Faltava aprender o como fazer. 

 

Diante deste contexto, a sugestão da figura do orientador da pesquisadora, 

para atuar diretamente com os professores com uma assessoria, se fez necessária 

para que se pudessem apresentar sugestões nos planos individuais dos professores 

com devolutiva para cada participante, de forma a promover os ajustes necessários.  

 

Sugeriu-se que os professores retomassem os materiais produzidos e 

discutidos nos encontros anteriores e ampliassem seus estudos sobre plano de 
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ensino e uso de técnicas em aulas universitárias, consultando a obra de Masetto 

(2010) O Professor na Hora da Verdade. 

 

 Dois novos encontros foram agendados para as datas de 07/05/2011 e 

28/05/2011 para continuar a discussão da construção dos planos de ensino. 

 

Propôs-se para o encontro do dia 07/05/11 duas atividades:  

 

a) participação de uma assessoria externa na pessoa do Prof. Masetto para um 

diálogo sobre planejamento de disciplinas, interação entre objetivos, conteúdos, 

metodologias e avaliação, procurando explicar as dúvidas e responder às perguntas 

que os docentes tinham sobre essa forma de planejamento;  

 

b) orientação individual para cada professor com feed back direto e pessoal sobre 

seus planos delineados no modelo proposto, com a observância de objetivos 

(habilidades), estratégias (métodos de ensino) e avaliação para cada conteúdo ou 

conjunto de conteúdos a serem ministrados. 

 

Ainda, com o fito de aproveitamento do lapso temporal do encontro de 

09/04/2011 para o encontro de 07/05/2011, foi estabelecido que os docentes 

enviassem seus planos de ensino por e-mail para os demais docentes, visando à 

publicidade dos planos e uma possível integração futura destes.  

 

No encontro de 07/05/2011, o Prof. Masetto, num primeiro momento, por meio 

do recurso de PowerPoint e uma conversa dialogada, procurou trazer as explicações 

solicitadas. Na sequência, utilizando-se dos planos que os professores haviam 

realizado, foi aplicando a eles os princípios que havia explanado, demonstrando-lhes 

como os planos poderiam ser ajustados. Foi um acompanhamento individual para 

cada professor num momento de socialização dos planos. 

 

 Comentário da pesquisadora: nesta etapa da formação continuada, sentiu-se a 

necessidade de buscar uma assessoria externa que apoiasse o trabalho da 

pesquisadora para sua proposta se viabilizasse, qual seja, a de realizar uma 

formação continuada de um grupo de professores em serviço, objetivando o 
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planejamento de disciplinas com integração de diretrizes curriculares, trazendo 

contribuições para a prática pedagógica destes docentes. Essa assessoria externa 

foi muito importante e significativa para os docentes, na medida em que fez com eles 

se sentissem valorizados em seu projeto, ouvindo de um especialista considerações 

sobre a importância e a relevância do que faziam, bem como sobre a inovação que 

estavam criando para o ensino de Direito. 

 

 De um lado, estes professores estavam sentindo o que doutrinava Mizukami: 

 

Um dos grandes desafios enfrentados continuamente em projetos 
que associam pesquisa e formação de professores era o de construir 
estratégias investigativas e formativas que permitam, 
processualmente, oferecer respostas, mesmo que provisórias, aos 
problemas estudados [...]. (MIZUKAMI, 2002, p 42),  
 

 

 E, de outro lado, viviam uma experiência forte e dolorosa, porém, gratificante 

que lhes mostrava que:  

 

A construção contínua dos saberes não ocorre de forma isolada. Ela 
deve se dar na parceria entre pessoas que estão em diferentes 
níveis de desenvolvimento profissional. Os desafios devem ser 
vencidos coletivamente, com cada participante do processo 
educativo apoiando os colegas e apoiando-se neles. Nesse 
processo, cada um oferece o que sabe e, estando aberto para ouvir e 
analisar posições diferentes das suas, adquire outras formas de ver o 
mundo, de se ver nele e de compreender seu papel no exercício 
profissional. (MIZUKAMI, 2002, p.43). 

 

 

Para o encontro de 28/05/2011, novo desafio se apresentou ao grupo em 

formação: os docentes deveriam proceder aos ajustes finais dos seus planos 

individuais de ensino, de modo a possibilitar a integração dos planos para o 

magistério das disciplinas no segundo semestre letivo de 2011.  

 

À atividade deste encontro se propôs dar um novo passo: as disciplinas do 2º 

semestre de 2011 deveriam ser ministradas de forma integrada, e não isoladamente 

ou justapostas umas às outras. 
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Houve troca dos planos para que cada docente tivesse em mãos o próprio 

plano e os demais planos de ensino dos outros professores elaborados de acordo 

com a proposta do grupo, ou seja, com objetivos, conteúdos, estratégias e 

avaliação, a fim de refletir sobre eventuais possibilidades de integração. 

 

Os docentes puderam refletir sobre os planos individuais de ensino de forma 

a sugerir a integração destes. Entendemos que um dos pontos fortes que favoreceu 

um processo de integração foi o fato de que todos os seis professores assumiram 

conjuntamente o compromisso de trabalhar em suas disciplinas com objetivos de 

formação dos profissionais de Direito retirados das DCNs, quais sejam: o 

desenvolvimento das habilidades linguísticas, hermenêuticas e metodológicas, além 

de sólida formação geral, aquisição dos conhecimentos básicos e práticas 

profissionais competentes.  Isto se constituiu como um grande eixo de integração 

entre as disciplinas.  

 

Identificaram-se também conteúdos afins nas diversas disciplinas que 

poderiam ser abordados de forma interdisciplinar em aula. Estes pontos comuns 

e/ou de afinidade entre os conteúdos foram selecionados em cada plano individual 

de ensino para propiciar a reflexão sobre sua possível integração a ser realizada no 

próximo encontro designado para a data de 19/06/2011. 

 

 Comentário da pesquisadora: Neste particular, verificamos que o processo de 

formação de professores, objetivando o planejamento de disciplinas com integração 

de diretrizes curriculares, trazendo contribuições para a prática pedagógica dos 

decentes se estabeleceu em duas etapas distintas e sequenciais: na primeira, a 

construção dos planos individuais, nos quais os professores puderam desenvolver 

suas distintas áreas do conhecimento, por meio da proposição de se construir um 

saber sólido, e buscar, para sua área de atuação como docente, o uso de práticas 

inovadoras como forma de implementar para seus alunos o processo de 

aprendizagem das habilidades preconizadas nas DCNs; e, na segunda etapa, a 

integração dos planos individuais, com base no coletivo e na troca de ideias, 

experiências e trabalho colaborativo da equipe, com vistas a promover a 

interdisciplinaridade. 
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 Este entendimento é partilhado por alguns autores que defendem a formação 

continuada como Carbonell, 

 
A formação contínua realiza-se em dois planos complementares: o 
individual, com a aquisição contínua de um saber sólido e atualizado 
nas distintas áreas do conhecimento; e o coletivo, com o intercâmbio 
de ideias e experiências e o trabalho cooperativo que promova uma 
cultura inovadora nas escolas e uma futura cidadania mais culta, 
crítica e solidária. Em ambos os casos, a chave está na intensidade 
da reflexão, sobre a teoria e sobre a prática (CARBONELL, 2002, p. 
111). 

 
 

Masetto também assim se expressa:  
 
 

[...] Hoje, porém, vivemos em uma sociedade na qual o 
conhecimento está  sendo analisado sob dois aspectos: o primeiro 
diz respeito à ampliação, à  diversificação dos ambientes e espaços 
de sua produção e à variedade de formas de sua socialização, 
incluindo velocidade, imediatismo e tempo real em que ele acontece. 
O segundo, ao mesmo tempo que destaca a necessidade da 
especialização e da continuação das pesquisas científicas em áreas 
específicas do conhecimento, exige uma atitude e uma postura de 
aproximação de áreas de conhecimento que permitam uma maior, 
mais profunda e mais abrangente compreensão dos fenômenos 
naturais. [...] O tipo de conhecimento hoje exigido e esperado é 
aquele que ultrapassa os limites de uma só área, abre-se para outras 
ciências e formas de conhecimento, procura integração, diálogo, 
complementação para melhor compreender o que está acontecendo 
no mundo e com a humanidade e seus fenômenos de múltipla 
causalidade (MASETTO, 2010, p. 59-60).  

 

     
 No encontro de 19/06/2011 e último do semestre letivo, trabalhando com o 

novo desafio da integração dos planos das disciplinas foram realizadas algumas 

atividades: 

 

a) os docentes indicaram parte do material de aula (textos, slides, filmes, imagens 

etc.) para socialização com o grupo, de forma a permitir que o mesmo material fosse 

utilizado por mais de uma disciplina; 

b) foram feitos, ainda, alguns ajustes nos planos individuais de ensino de forma a 

atender à integração entre os estes, tais como: alteração na ordem de oferecimento 

de conteúdo para compatibilizar com outra disciplina, alteração de estratégia de 

ensino para atender a outras estratégias adotadas em outros planos etc. 
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c) para concretização da integração dos planos das diversas disciplinas do 

semestre, pensou-se em estabelecer uma atividade extracurricular de caráter 

eminentemente integrado, com uma atividade avaliativa própria bimestral de caráter 

integrativo, além da avaliação contínua que as disciplinas vinham realizando. Para o 

próximo encontro, realizado em 06/08/2011, os professores deveriam trazer 

sugestões para esta atividade integradora e respectiva avaliação. 

 

 Cabe destacar que a partir deste momento, levando-se em consideração os 

planos individuais de ensino e sua integração, cada docente passou a reunir-se com 

seus monitores (pesquisador e de sala de aula), para elaboração de cada aula. O 

monitor pesquisador ficou responsável pela pesquisa de materiais específicos para 

compor as aulas, tais como: imagens, textos, acórdãos, entrevistas, notícias 

jornalísticas etc.; enquanto o monitor de sala acompanhou a elaboração da 

aula/atividade pelo docente, a fim de facilitar a relação professor-aluno quando do 

magistério das referidas aulas.  

 

 Comentário da pesquisadora: Após um semestre pesado, cansativo, 

trabalhoso, o grupo ainda manifesta forças e criatividade para planejar a integração 

das disciplinas com o compartilhamento de material a ser usado por qualquer das 

disciplinas, com abertura para alterar a ordem de oferecimento de conteúdo para 

compatibilizar com outra disciplina, alterar estratégia de ensino para não se sobrepor 

a outras estratégias adotadas em outras disciplinas e pensar ainda em atividade 

extracurricular de integração e avaliação integrada.  

 

 Masetto (2012) reflete sobre esse envolvimento que marcou a participação 

deste grupo de professores: 

 

Não há possibilidade de qualquer inovação acontecer e se implantar 
quando imposta de cima para baixo, ou de fora para dentro por 
melhor que seja o projeto. O sentimento de “pertença” ao projeto é 
requisito básico a ser vivenciado e trabalhado desde o início. A 
presença e a coesão maiores desse Grupo podem determinar o ritmo 
de implantação da inovação [...]. (MASETTO, 2012, p.26). 
 

  

O autor completa suas considerações sobre a questão, acentuando que: 
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Necessita-se de um envolvimento individual e coletivo com o novo projeto 
com atitudes de percepção e vivência das necessidades sentidas, de 
abertura para a inovação, ousadia, coragem, compromisso, participação, 
disposição de modificar crenças, culturas, atitudes, ideias; disposição para 
um trabalho de equipe, de corresponsabilidade para “por a mão na massa”; 
disposição para discussão, implantação e desenvolvimento do projeto. 
(MASETTO, 2012, p.31). 

 

  No encontro de 06/08/2011, socializou-se parte do material trazido pelos 

docentes e aplicado nas diversas disciplinas, tal como, o texto de Charles de 

Montesquieu sobre o Espírito das Leis, utilizado nas disciplinas de Ciência Política e 

de Direitos Fundamentais.  

 

Como atividade integrada representativa do semestre letivo, foi de comum 

acordo proposta pelo grupo que os alunos devessem assistir ao filme O Mercador de 

Veneza, analisá-lo do ponto de vista das diversas disciplinas, mediante os 

conhecimentos nelas obtidos, uma vez que a produção cinematográfica possibilitava 

uma leitura multi e interdisciplinar. Os docentes elaboraram um roteiro prévio com 

diversas possibilidades de leitura da obra. 

 

 A programação desta atividade integrada foi estabelecida em três fases: 
  
 
1ª. Fase: Nesta primeira fase, os alunos deveriam assistir ao filme, fazendo a 

anotação de indicadores conceituais trabalhados em sala, nas diferentes disciplinas 

e constantes do roteiro criado pelos docentes. 

 

2ª. Fase: Nesta segunda fase, os alunos deveriam fazer uma busca de 

fundamentação teórica para respaldo da análise prévia do filme, ou seja, a partir dos 

indicadores anotados na vista do filme, e aprofundar a análise crítica mediante os 

conhecimentos obtidos em cada disciplina do semestre. 

 

3ª. Fase: Nesta terceira e última fase, os alunos deveriam finalizar a pesquisa com a 

elaboração de texto com análise crítica multi e interdisciplinar fundamentada do 

filme, explicitando como os conceitos trabalhos em aula nas diferentes disciplinas 

foram integrados no presente trabalho. 
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 Ainda neste encontro, estabeleceu-se que em cumprimento das normas 

institucionais, duas provas regimentais fossem aplicadas em cada disciplina. A prova 

de 1º bimestre ficou a cargo de cada docente que deveria realizá-la de acordo com 

os conteúdos ministrados em aula, enquanto a prova regimental do 2º bimestre seria 

uma avaliação integrada, de forma a mobilizar os diferentes conhecimentos 

trabalhados nas disciplinas do semestre letivo. Para tanto, os docentes tiveram de 

tomar por base os roteiros definidos para a atividade integrada de O Mercador de 

Veneza, elaborando questões pertinentes ao assunto que viriam a constituir a 

avaliação integrada.  

 

Estabeleceu-se de comum acordo que os docentes fariam, na primeira 

semana de aula, a apresentação aos alunos dos planos individuais de ensino, bem 

como das atividades integradas, com vistas a colher a impressão destes alunos, 

ajustar os planos às suas necessidades acadêmicas, profissionais e sociais. 

 

2.5. Iniciado o curso, o acompanhamento dos docentes. 

  

 Após o encontro de 06/08/2011, tiveram início as aulas com a referida turma e 

o desenvolvimento dos planos de ensino individuais com as suas integrações. Os 

planos individuais de ensino são o objeto do próximo capítulo do presente trabalho, 

no qual são descritos de forma detalhada em seus objetivos, estratégias e 

avaliações nas diferentes disciplinas.     

 

 No decorrer do semestre letivo, os docentes fizeram a troca de e-mails com 

relatórios sobre as aulas ministradas a cada período, para que se mantivessem a 

integração e a atualidade dos conteúdos e atividades, bem como se procedessem 

aos eventuais ajustes feitos de forma a atender a demanda discente. 

 

 Um encontro foi agendado para a data de 15/10/2011 para troca das 

impressões gerais sobre o cumprimento dos planos individuais de ensino, suas 

dificuldades, facilidades, sugestão de possíveis alterações e suas experiências com 

os alunos monitores. Neste encontro, os professores manifestaram, inicialmente, 

uma preocupação com o cumprimento dos planos, tendo em vista a mudança do 

calendário escolar no meio do semestre letivo. Outra manifestação de caráter 
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comum foi a de como os alunos estavam bastante receptivos aos novos métodos 

empregados em sala de aula. Após, cada docente passou a expor um pouco sobre 

sua realidade em sala de aula com relação à sua disciplina, o que permitiu uma 

importante troca de informações sobre potencialidades e fragilidades dos planos. A 

avaliação de cada docente é objeto de capítulo futuro.         

 

 Ao término do encontro, um relatório final de cada docente com suas 

impressões e avaliações foi solicitado para entrega após o término das atividades, 

com vistas a fomentar a função crítica que todo processo de formação continuada 

deve ter. Este relatório também é objeto de estudo e análise em capítulo futuro. 

 

 Neste sentido Canário preleciona que, 

 

 [...] É por esta razão que se torna tão importante a metodologia de projeto 
 na concepção e no planejamento deste tipo de práticas formativas. O 
 professor deixa de ser visto como um técnico que executa as decisões e 
 utiliza os materiais produzidos pela “indústria do ensino”, para ser 
 considerado como um processador de informação que, em contextos 
 singulares, analisa situações, toma decisões, produz materiais pedagógicos, 
 reflete criticamente sobre as suas práticas, reorientando-as. Nesta 
 perspectiva, o “sentido” da formação passa a ser construído a partir de uma 
 forte finalização relativa à autonomia e ao exercício da responsabilidade 
 (CANÁRIO, 2006, p. 83).   
 
 

Nas palavras de Canário, sobressaem as questões da autonomia e do 

exercício da responsabilidade no desenvolvimento do processo de formação de 

professores levados a efeito neste projeto de pesquisa. O estímulo e o 

desenvolvimento da autonomia do professor possibilitaram romper com as amarras 

do ensino tradicional do Direito.  

 

Podemos dizer que a mudança na prática pedagógica docente ocorreu 

independentemente da intervenção e do apoio direto dos órgãos gestores da IES, 

mostrando que é possível, por intermédio de um processo de formação continuada 

de docentes, a implementação de forma participativa de um projeto pedagógico que 

inova, num curso de Direito, o planejamento de disciplinas com integração de 

diretrizes curriculares, trazendo contribuições para uma nova prática pedagógica dos 

docentes. 
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Assim, com esse processo de formação, os docentes puderam refletir sobre 

suas práticas educativas, reformulando-as, analisando situações, tomando decisões, 

produzindo materiais pedagógicos. Enfim, puderam agir com autonomia e 

responsabilidade pela formação de futuros operadores do Direito e cidadãos. 
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CAPÍTULO III  

 

PLANEJAMENTO DE DISCIPLINAS COM INTEGRAÇÃO DE 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS (DCNS) E 

CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS 

DOCENTES. 

  

 Um dos objetivos desta pesquisa é a construção e a implantação do 

planejamento de disciplinas constituintes de um semestre letivo de um curso de 

Direito que, além de trabalharem na formação de um Bacharel em Direito com os 

respectivos conteúdos, possam também criar condições para que os alunos 

aprendam e desenvolvam habilidades e competências exigidas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Direito. 

  

 Conforme dissemos anteriormente, o semestre escolhido para a realização 

desta pesquisa foi o 2º semestre de um curso de Direito de uma universidade 

particular na Capital paulista. 

  

 As disciplinas integrantes deste semestre no curso de Direito da instituição 

pesquisada são: 

 

a) Ciência Política: Ciência política: origem, conceitos fundamentais, problemas e 

temas relevantes. Evolução histórica e clássica do pensamento político. Principais 

correntes do pensamento político contemporâneo. Origem da sociedade. Conceito 

de Estado. Soberania. Território. Povo. Finalidades e funções do Estado. 

Personalidade jurídica do Estado. Estado e democracia. Democracia direta e 

semidireta. Democracia representativa. Sistemas eleitorais e sistemas partidários. O 

Estado de Direito. O Estado Social de Direito. O Estado Democrático de Direito. 

 

b) Ciências Sociais: Introdução às Ciências Sociais. O pensamento sociológico 

clássico. Capitalismo no Brasil. Globalização. Transformações no Trabalho. Política. 

Questões Urbanas. Movimentos Sociais. 
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c) Comunicação e Expressão: Texto e contexto; sistemas de conhecimento e 

processamento textual; intertextualidade; as informações implícitas; alteração do 

sentido das palavras; sofisticação do processo da argumentação: o artigo de opinião 

e a resenha, bem como os tipos de argumentos. 

 

d) Direitos Fundamentais: Teoria dos direitos fundamentais. Os direitos de defesa e 

os direitos prestacionais. A efetividade dos direitos fundamentais. Direitos 

fundamentais na Constituição de 1988: os diretos e deveres individuais e coletivos, 

os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e cidadania. As garantias 

processuais dos direitos fundamentais. 

 

e) Teoria Geral do Crime: Conceito, teorias e correntes sobre o crime. Aplicação da 

lei penal. Anterioridade da lei. Lei penal no tempo. Lei excepcional ou temporária. 

Tempo do crime. Territorialidade. Lugar do crime. Extraterritorialidade. Pena 

cumprida no estrangeiro. Eficácia de sentença estrangeira. Contagem de prazo. 

Frações não computáveis da pena. Teoria geral do crime. Relação de causalidade. 

Superveniência de causa independente. Relevância da omissão. Crime consumado. 

Tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. 

Crime impossível.  

 

f) Teoria Geral do Direito Civil: Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, 

princípios e conceitos fundamentais. Codificação. Teoria da unificação do direito 

privado. Conceito filosófico e conceito jurídico de pessoa. Pessoas naturais. 

Personalidade. Capacidade. Direitos da personalidade. Ausência. Curadoria. 

Sucessão. Pessoas jurídicas. Associações. Fundações. Domicílio. Bens. 

 

 É proposta desta pesquisa a construção de um planejamento dessas 

disciplinas que, além dos objetivos cognitivos representados pela aquisição das 

informações de conceitos e teorias explicitados em cada uma delas, também 

propiciem aos alunos aprender e desenvolver as habilidades expressas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais citadas e definidas anteriormente: habilidades 

linguísticas, hermenêuticas e metodológicas. 
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 A importância dada ao planejamento das disciplinas reflete todo o processo 

de formação de professores que foi desenvolvido nesta pesquisa, pois o 

planejamento significa uma atitude voltada para as práticas educativas e não 

simplesmente um ato burocrático respondendo às exigências administrativas. 

 

 Neste particular Masetto ensina que: 

 
O professor, ao planejar sua disciplina, estará consciente de que está 
colaborando para a formação de um profissional competente e 
cidadão co-responsável pela melhoria das condições de vida da 
sociedade. Com sua disciplina está colaborando para a formação de 
jovens e investindo numa formação com reflexos projetivos para os 
próximos 10, 15 ou 20 anos. Estamos trabalhando para uma nova, 
presente e futura geração. Ou seja: a atividade docente em uma 
disciplina do ensino superior não é só uma atividade técnica. É 
profundamente educativa (MASETTO, 2003, p. 175-176). 

 

 Desta forma, muito além do mero cumprimento dos tópicos dos conteúdos 

programáticos das disciplinas está o planejamento dos objetivos do processo de 

aprendizagem das habilidades preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de Direito, o planejamento dos conteúdos significativos selecionados, 

da metodologia de aprendizagem com as técnicas e recursos necessários para 

tanto, bem como de um processo de avaliação que acompanhe o desempenho dos 

alunos frente aos objetivos propostos e das práticas pedagógicas dos docentes.  

 

 No dizer de Masetto: 

 

Nossos alunos precisarão aprender a iniciação à pesquisa e aos 
trabalhos científicos, a fazer investigação de caráter básico, a 
socializar esses conhecimentos, a desenvolver competências e 
atitudes que lhes permitam analisar e discutir criticamente a ciência 
e suas soluções para os problemas da humanidade como hoje se 
apresentam e a tomar decisões com responsabilidade de 
profissionais competentes e cidadãos (MASETTO, 2010, p. 12).   

 
 

           Para tanto, esta pesquisa se debruça no aprendizado de habilidades e 

competências do mundo jurídico, com um fazer docente diferente em sala de aula, 

longe da forma tradicional de ensino, no qual “a relação entre professor e aluno 

deixa de ser vertical e de imposição cultural e passa a ser de parceria e 
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corresponsabilidade na construção em conjunto de conhecimentos”. (MASETTO, 

2010, p. 41).  

 

 As práticas pedagógicas docentes a serem planejadas incluem: 

  

a) adoção de novas estratégias participativas de ensino, extrapolando, portanto, o 

âmbito da aula expositiva;  

b) estimulação da capacidade reflexiva do aluno;  

c) estimulação da capacidade laboral do aluno concernente à interpretação e à 

produção de textos jurídicos;  

d) contextualização do Direito com os fenômenos sociais, políticos e econômicos;  

e) tomada de decisões com vistas à prática da cidadania; e,  

f) ensino interdisciplinar capaz de propiciar uma visão de totalidade e não estanque 

dos fenômenos jurídicos das seis (06) disciplinas previstas para nossa pesquisa.  

 

 Como vimos no capítulo anterior, o processo de formação continuada, que foi 

construído juntamente com os docentes participantes desta pesquisa, esteve 

concentrado na discussão das habilidades expressas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, em sua compreensão e nas diversas alternativas de se organizar um 

plano de ensino que pudesse contemplá-las, integrando-as com os conteúdos 

previstos para as disciplinas escolhidas.  

 

 Este processo se concretizou a partir de encontros nos quais predominou o 

compromisso com o projeto, o compartilhamento de experiências, ideias, sugestões, 

trabalho árduo e constante para que se pudesse aprender a trabalhar tecnicamente 

a elaboração desses planos de ensino. Foram tempos de maior conhecimento entre 

os participantes, acertos de perspectivas, aquisição de técnicas, abertura para 

diálogos e ousadia para inovar, superando inseguranças próprias desses momentos. 

 

 O resultado desse período de formação vem relatado agora neste capítulo. 

Afinal, vimos, sentimos o processo, acompanhamos as idas e vindas, as dificuldades 

e trabalhos. Mas, afinal qual foi o resultado? O que se construiu efetivamente? 

  

 Essa é a resposta que apresentamos neste capítulo. 



80 

 

 Os professores integrantes deste projeto construíram os planos de suas 

disciplinas em parceria, em colaboração, em equipe, aprendendo uns com os outros, 

trocando suas dificuldades e suas descobertas, ajudando uns aos outros na 

correção do que não estava dando certo e solicitando apoio e ajuda mútua.  

 

 Todas as 06 disciplinas foram planejadas conjuntamente, incluindo-se as 

atividades próprias e específicas de integração como descritas no capítulo II. 

 

 Para efeito de relato neste capítulo, vamos apresentar, inicialmente, a 

construção do plano de uma das Disciplinas: Direitos Fundamentais. 

 

Dentro da proposta, o planejamento desta disciplina procurou integrar a 

aprendizagem dos conteúdos próprios desta com a aprendizagem das habilidades 

linguísticas, hermenêuticas e metodológicas. 

 

O plano da disciplina foi dividido em seis (06) unidades de ensino para que os 

alunos pudessem melhor desenvolver seu processo de aprendizagem destas 

habilidades.  

 

UNIDADE I: DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

1. Objetivos 

 

Para a unidade I do plano de ensino foram designadas 04 aulas e 

selecionadas as seguintes habilidades (objetivos) para o processo de aprendizagem: 

a) linguística consistente em: aprendizagem de leitura, compreensão e elaboração 

de textos para se adquirir informações sobre o conceito, características e gerações 

de direitos fundamentais. 

 

b) hermenêutica consistente em: aprendizagem de interpretação e aplicação do 

Direito, relacionando fatos sociais com o estudo dos Direitos Fundamentais.    
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 As duas habilidades acima descritas foram focadas no perfil do egresso no 

que toca à sólida formação geral e a valorização dos fenômenos jurídicos e sociais. 

  

2. Conteúdos 

 

Para o alcance destes objetivos, foram selecionados conteúdos introdutórios, 

de forma a familiarizar o aluno com os assuntos a serem tratados na disciplina, quais 

sejam: histórico, tripartição de poderes, natureza jurídica, características e gerações 

de direitos humanos fundamentais.  

 

3. Metodologia 

  

 Na expectativa de que os alunos desenvolvessem a habilidade linguística de 

leitura e compreensão de um texto jurídico, para a cognição dos conteúdos 

introdutórios, relacionando-os com fatos sociais e o estudo do direito constitucional 

como forma de implementar a habilidade hermenêutica de interpretação e de 

aplicação do Direito, foram traçadas as seguintes estratégias: 

 

a) leitura prévia de parte do texto O Espírito das Leis de Montesquieu com anotação 

de indicadores e respostas a um questionário9 sobre o texto, individualmente;  

 

b) em sala de aula, foi realizado trabalho em pequenos grupos para que os alunos 

analisassem as respostas individuais e formulassem um relato final sobre os 

indicadores e questionário a ser apresentado em plenário; 

 

c)  exposição de slides em PowerPoint com imagens relacionadas aos direitos 

fundamentais, nas diversas gerações de direitos humanos fundamentais; 

 
d)  formação de pequenos grupos em sala para correlação de situações do cotidiano 

com os direitos fundamentais abordados e apresentação desta atividade em debate 

com o professor. 

 
 

                                                 
9
 O questionário adotado e baseado no texto trabalhou com os conceitos de Estado, de tripartição de Poderes e 

suas funções, justiça privada e justiça pública, atuação do Poder Judiciário e princípio da legalidade.  
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4. Avaliação 

 

A avaliação buscou identificar se os alunos haviam alcançado os objetivos 

inicialmente propostos, quais sejam, implementação das habilidades linguística e 

hermenêutica relacionadas com foco na sólida formação geral e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais. 

  

 A apresentação, em plenário, dos resultados do estudo sobre o texto de 

Montesquieu possibilitou verificar se os indicadores e os questionamentos dirigidos 

aos alunos haviam sido corretamente assimilados.  

  

 Da mesma forma, também foi possível verificar, no debate com o professor, a 

aplicação dos conceitos trabalhados individualmente e, posteriormente, em grupo, 

fazer a correlação das imagens do cotidiano exibidas em PowerPoint com os 

fenômenos jurídicos tratados em aula.  

 

 A avaliação foi encerrada com o fechamento das questões pelo docente com 

autoavaliação dos alunos, na medida em que cada aluno acompanhou e corrigiu sua 

própria atividade. Este processo caracteriza a autoaprendizagem, uma vez que, 

propicia que o aluno aprenda a fazer e a pensar o seu fazer. 

  

A avaliação foi positiva no que toca ao alcance dos objetivos propostos, pois 

houve satisfatória leitura e compreensão do texto jurídico, bem como correta 

interpretação do Direito em relação à correlação das imagens (sociais) com os 

fenômenos jurídicos. 

 

 Esquematicamente o quadro que segue permite uma melhor visualização do 

plano da I Unidade de trabalho:  
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UNIDADE I    AULAS OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

 
Direitos 

Fundamentais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

AULAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sólida 

Formação Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adquirir 

informações sobre 
o conceito, 

características e 
gerações de 

direitos 
fundamentais 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Histórico. 

Tripartição de 
Poderes. 
Natureza 
Jurídica. 

Características 
dos Direitos 

Humanos 
Fundamentais 

 
 
 
 
 
 

 
Leitura prévia 
individual do 

Texto do Espírito 
das Leis de 

Montesquieu, com 
anotação de 

indicadores e de 
questões. 

Pequenos grupos 
em aula 

analisando as 
respostas 
individuais 

Apresentação em 
plenário 

 

 
Observação das 

respostas em 
plenário com 
feed back do 
professor dos 
indicadores do 

texto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
02 

AULAS 
 

 
Valorização dos 

Fenômenos 
Jurídicos e 

Sociais 

 
Relacionar fatos 

sociais com o 
estudo dos Direitos 

Fundamentais. 
Trabalho em grupo 

 
Gerações dos 

Direitos 
Humanos 

Fundamentais 

 
PowerPoint com 

imagens do 
cotidiano para 
correlação aos 

direitos 
fundamentais. 

Pequenos grupos 
para discussão 

dos slides. 
Debate com o 

professor 
 

 
Observação no 
debate com o 
professor da 

correlação das 
imagens com os 
indicadores do 
texto e temas 

tratados em aula. 
 

Autoavaliação do 
aluno 

 

  

 Assim, fazendo-se uma leitura horizontal do quadro, percebe-se que os 

objetivos foram claramente colocados e contaram com tempo de carga horária 

pertinente, capaz de permitir que se configurasse a aprendizagem por parte dos 

alunos.  

 

 Os conteúdos foram selecionados com propriedade, as técnicas propostas 

foram coerentes com os objetivos que se pretendiam alcançar e a avaliação 

ofereceu informações corretas aos alunos e ao professor quanto ao aproveitamento 

e à aprendizagem individual e coletiva dos alunos. 

 

 

UNIDADE II: OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA ORDEM INTERNACIONAL 

 

  

 A unidade II do plano da disciplina Direitos Fundamentais focou como os 

Direitos Fundamentais estão inseridos na ordem jurídica brasileira no que toca ao 

direito interno e internacional.  
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1.  Objetivos 

 

 Para esta unidade de estudo, definiram-se como objetivos o desenvolvimento 

de habilidades linguísticas, hermenêuticas e metodológicas em 04 aulas: 

a) com o objetivo específico de adquirir conhecimentos sobre a intersecção entre o 

direito internacional e o direito interno brasileiro no que toca aos direitos 

fundamentais, trabalhamos o desenvolvimento da habilidade linguística em leitura, 

compreensão e elaboração de texto; 

 

b) com vistas a desenvolver a capacidade de interpretação das normas de direitos 

fundamentais (constitucionais) e aplicação do Direito, trabalhamos a habilidade 

hermenêutica; 

 

c) com o fito de aprender a utilização do raciocínio jurídico e da reflexão crítica, 

trabalhamos o desenvolvimento das habilidades metodológica e, também, a 

hermenêutica.   

  

 Estas habilidades contribuem para que se alcance o objetivo geral no tocante 

à sólida formação e o desenvolvimento da cidadania junto aos alunos. 

 

2. Conteúdos 

  

As informações, adquiridas nesta unidade, como exposto anteriormente, se 

referem aos direitos fundamentais na ordem internacional.  

 

3. Metodologia 

 

a) leitura de texto em sala sobre conceitos de direitos fundamentais na ordem 

internacional; 

 

b) posterior aula expositiva dialogada sobre os principais conceitos de direitos 

fundamentais na ordem internacional com questionamentos apresentados aos 

alunos; 

 



85 

 

c) exercícios de interpretação das normas jurídicas e de raciocínio jurídico 

desenvolvidos em sala de aula conjuntamente com os alunos, abordando um caso 

real do STF sobre a não prisão civil do depositário infiel; 

 

d) divisão da sala em grupos para a elaboração de um texto (voto), sustentando a 

não prisão civil por dívida, mobilizando conhecimentos obtidos em outras disciplinas 

do semestre e na própria disciplina de direitos fundamentais. 

 

4. Avaliação 

 

a) observação das respostas dos alunos aos questionamentos e perguntas sobre a 

intersecção entre o direito interno e o direito internacional no que toca aos direitos 

fundamentais feitos durante a aula expositiva dialogada, para verificar sua 

compreensão do texto lido e explanado pelo professor. As respostas demonstraram 

que houve leitura e compreensão do texto didático trabalhado em sala;  

 

b) resolução em sala de aula de um caso real do STF que focou o percurso 

interpretativo e raciocínio jurídicos trabalhados no texto didático; 

 

c) um novo exercício previu a redação em grupo de um voto (texto), sustentando a 

não aplicação da prisão civil por dívida, mobilizando conhecimentos obtidos nas 

demais disciplinas do semestre, além dos da própria disciplina, com enfoque na 

cidadania. O exercício foi finalizado com a leitura feita por um relator de cada grupo 

e fechamento das questões pelo docente.       

 

 O quadro esquemático da unidade II para melhor visualização assim se 

apresenta: 
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UNIDADE II 
 

AULAS OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

 
Os Direitos 

Fundamentais 
na Ordem 

Internacional 
 
 
 
 
 

 
04 

AULAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sólida Formação 

Geral 
 
 

Desenvolvimento 
da Cidadania 

 
Adquirir 

conhecimentos 
sobre a 

Intersecção entre 
o Direito 

Internacional e o 
Direito interno 

brasileiro 
 

 
Direitos 

Fundamentais 
e a Ordem 

Internacional 
 
 

 
 Leitura de texto 

em sala.  
 

AED trabalhando 
os principais 

conceitos com 
questionamentos 

aos alunos 

 
Observação das 

respostas às 
questões 

formuladas 
durante a aula 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
Desenvolver a 
capacidade de 

interpretação das 
normas de 

Direitos 
Fundamentais 

 

  
Realização 
conjunta de 
exercício de 

interpretação e 
raciocínio 

jurídicos, com 
aplicação de caso 

real do STF 
 

 
Resolução de um 
caso real do STF, 
exercício prático 
de interpretação 

das normas 
correlatas 

 

 
 
 
 
 
 

   
Utilizar o 

raciocínio jurídico 
e a reflexão crítica 

 
 

  
Realização pelos 
alunos em grupos 

pequenos para 
elaboração de 

texto (voto) 
mobilizando 
conceitos de 

outras disciplinas, 
com enfoque na 

cidadania 
 

 
Redação em 
grupo de um 
voto (texto) 
mobilizando 

conhecimentos 
com enfoque na 
cidadania, com 

estímulo ao 
raciocínio 
jurídico 

             

 

 

 Cabe aqui a mesma reflexão que fizemos após a apresentação deste quadro 

síntese na primeira unidade: encontramos os objetivos claramente expostos, os 

conteúdos, a metodologia e a avaliação realizados de forma coerente com os 

objetivos, justamente para que eles pudessem ser alcançados pelos alunos. 

Inclusive as técnicas de avaliação mostraram aos alunos e ao professor o 

aproveitamento dos alunos. Note-se que pudemos usar outras técnicas avaliativas 

que não necessariamente as provas discursivas.  

 

Percebe-se que a contribuição deste planejar é permitir ao professor 

estabelecer com clareza as relações entre o que se pretende que o aluno aprenda 

do ponto de vista cognitivo, de habilidades e de atitudes e a organização de 

condições de tempo e estratégias para que esses objetivos possam ser trabalhados 

pelos alunos. 

 

UNIDADE III: DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

  

 A unidade III do plano da disciplina Direitos Fundamentais focou os Direitos 

Individuais e Coletivos, notadamente o Direito à Vida, Direito de Igualdade ou de 
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Isonomia e Direito de Liberdade. Para uma melhor compreensão do planejamento 

desta unidade de ensino faremos a exposição dos tópicos separadamente. 

 

Direito à Vida 

   

1. Objetivos 

  

 Para este tópico da unidade de estudo, definimos como objetivo o reforço do 

desenvolvimento de habilidades linguísticas, hermenêuticas e metodológicas em 04 

aulas: 

 

a) com o objetivo específico de adquirir conhecimentos sobre direitos individuais e 

coletivos no que toca ao direito à vida, trabalhamos o desenvolvimento da habilidade 

linguística em leitura, compreensão e elaboração de texto; 

 

b) com o fulcro de desenvolver a capacidade de interpretação das normas de 

direitos fundamentais e aplicação do Direito em casos concretos, trabalhamos a 

habilidade hermenêutica; 

 

c) com vistas a promover a utilização do raciocínio jurídico e reflexão crítica, 

trabalhamos as habilidades metodológica e, também, hermenêutica.   

  

 Estas habilidades contribuem para que se alcance o objetivo geral desta 

pesquisa quanto a promover sólida formação e valorização dos fenômenos jurídicos 

e sociais. 

  

2. Conteúdos 

 

 As informações adquiridas nesta unidade, como explicitado anteriormente, 

referem-se ao direito fundamental à vida.  

 

3. Metodologia 
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a) em um primeiro momento, leitura de texto em sala sobre conceitos do direito à 

vida e suas modalidades com anotação de indicadores; 

 

b) em um segundo momento, aula expositiva dialogada com recurso de PowerPoint 

sobre os principais conceitos do direito à vida e suas modalidades, com exposição 

de exemplos de casos reais para discussão e aplicação do direito; 

 

c) finalmente, divisão da sala em pequenos grupos para a realização de uma única 

tarefa consistente em elaboração de um texto crítico sobre um caso real julgado pelo 

STF, mediante a análise conjugada de diversos artigos de lei, inclusive contrapostos, 

estimulando desta forma o uso de raciocínio jurídico e da reflexão crítica como forma 

de interpretação e aplicação do direito. 

 

4. Avaliação 

 

a) observação sobre os indicadores anotados em texto didático básico sobre o tema 

durante a aula expositiva dialogada com a discussão dos casos reais exemplificados 

para aplicação dos conceitos trabalhos. As manifestações demonstraram que houve 

leitura e compreensão do texto didático trabalhado em sala, com implementação das 

habilidades linguística e hermenêutica na interpretação do direito aplicado; 

 

b) a elaboração de uma análise crítica sobre um caso real julgado recentemente 

pelo STF que envolveu a questão do direito à vida em contraposição a outros 

dispositivos legais do ordenamento jurídico brasileiro possibilitou ao aluno estimular 

sua capacidade de raciocínio jurídico e reflexão crítica, sopesando os dispositivos 

legais e argumentos jurídicos cabíveis ao caso concreto, para o fito de resolver o 

possível conflito de normas. A avaliação mostrou que as análises realizadas e 

expostas em plenário foram satisfatórias do ponto de vista das habilidades 

hermenêutica e metodológica trabalhadas na unidade de ensino.  

  

 O quadro esquemático do tópico direito à vida da unidade III, para melhor 

visualização, assim se apresenta: 
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UNIDADE III 
 

AULAS OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

 
Direitos 

Individuais e 
Coletivos 

 
 
 
 

 
02 aulas 

 
Sólida formação 

geral 

 
Adquirir 

conhecimentos 
sobre os conceitos 
do direito à vida e 
suas modalidades. 

 
Interpretação do 

direito 

 
Direito à vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Leitura de texto 
em sala de aula 

com anotação de 
indicadores  

 
 

AED trabalhando 
os principais 
conceitos do 

direito à vida e 
suas modalidades 

com 
exemplificação de 

casos reais 

 
Observação dos 

indicadores 
anotados em 

discussão na AED 
frente à 

exemplificação de 
casos reais 

       

  
02 aulas 

 
Valorização dos 

fenômenos 
jurídicos e 

sociais 

 
Desenvolver a 
capacidade de 

raciocínio jurídico e 
reflexão crítica 

  
Realização de uma 
análise crítica de 
um caso real do 

STF com estímulo 
do raciocínio 

jurídico e reflexão 
crítica mediante a 
interpretação de 

dispositivos legais 
contrapostos no 
caso concreto 

 

 
Exposição pelos 

alunos em 
plenário das 

análises realizadas 
e discussão em 

sala com 
fechamento pelo 

professor 

  

 

 Na análise do quadro, há que se ressaltar que a metodologia proposta para a 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, no fomento do uso do raciocínio 

jurídico e da reflexão crítica consistente na realização de uma única tarefa, para 

todos os alunos da sala, divididos em duplas, possibilitou um avanço em relação às 

metodologias anteriores para a interpretação e aplicação do direito.  

  

 Neste caso, a divisão em pequenos grupos enriqueceu a discussão, pois no 

total havia mais grupos refletindo sobre a mesma tarefa. Os alunos se depararam 

com dispositivos legais para aplicação ao caso concreto, no entanto, com um 

diferencial, dispositivos colidentes cuja interpretação e aplicação desafiaram o 

correto uso do raciocínio jurídico e da reflexão crítica para solução da questão 

proposta no caso concreto. Houve satisfatório aproveitamento, pois as análises 

expostas em plenário mostraram que os alunos enfrentaram a questão do conflito 

aparente de normas para aplicação do direito ao caso concreto, de acordo com os 

conceitos trabalhados em sala de aula, implementando, assim, as habilidades 

hermenêutica e metodológica.  
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Direito de Igualdade (Isonomia) 

 

1. Objetivos 

 

 Para este tópico da unidade de estudo, foi definido como objetivo o reforço do 

desenvolvimento de habilidades linguística e hermenêutica em 04 aulas: 

 

a) com o objetivo específico de adquirir conhecimentos sobre direitos individuais e 

coletivos no que toca ao direito de igualdade ou direito de isonomia, foram 

trabalhados para o desenvolvimento da habilidade linguística a leitura, a 

compreensão e a elaboração de texto individual e, posteriormente, coletivo. 

 

b) na habilidade hermenêutica buscou-se desenvolver a capacidade de interpretação 

das normas de direitos fundamentais (constitucionais) do direito de igualdade e da 

aplicação do Direito em casos concretos, com o diferencial de fomentar nesta 

unidade de ensino específica a persuasão e argumentação jurídica;  

  

 Estas habilidades contribuirão para o objetivo geral de sólida formação, 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais com o desenvolvimento da cidadania. 

  

2. Conteúdos 

 

 As informações adquiridas nesta unidade, como referido anteriormente, 

referem-se ao direito fundamental à igualdade ou de isonomia.  

 

3. Metodologia 

 

a) leitura prévia por parte do aluno de texto conceitual com indicadores a serem 

identificados; elaboração de um texto pessoal e sintético, manifestando sua 

compreensão sobre os indicadores colocados; 

 

b) divisão da sala em pequenos grupos para confrontação dos textos por eles 

elaborados e síntese do assunto com elaboração de texto final pelo grupo. Aula 

expositiva dialogada com recurso de PowerPoint; 
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c) Indicação de um estudo de caso prático (realidade social) para aplicação dos 

conceitos trabalhados em sala de aula com tomada de decisão. Divisão da sala, 

primeiramente, em três grandes grupos, para resolução do caso prático indicado. 

Um dos grupos sustentou a constitucionalidade de determinado diploma legal em 

discussão no caso prático, enquanto o outro grupo, a inconstitucionalidade do 

mesmo diploma, e o terceiro grupo, por sua vez, atuou como juiz. A subdivisão dos 

grupos se deu para facilitar a reflexão sobre o tema; 

 

d) apresentação e debate entre os relatores dos subgrupos em plenário, fomentando 

assim a persuasão e argumentação jurídica, para sustento de uma das posições 

sugeridas na discussão do caso prático;  

Avaliação pelo grupo juiz, com mediação do professor. 

 

4. Avaliação 

 

 A avaliação compatível com a metodologia desenvolvida para verificação do 

alcance dos objetivos inicialmente propostos consistiu, na habilidade linguística, no 

relato dos textos finais elaborados pelos grupos com fechamento pelo professor. 

 

 No que toca à habilidade hermenêutica, a avaliação consistiu na sustentação 

oral da tomada de decisão no caso prático apresentado, com a aplicação da teoria 

ao caso concreto, considerando-se os aspectos da realidade social e o 

desenvolvimento da cidadania, para o fito de observar a implementação da 

habilidade hermenêutica, esperada nesta atividade específica, consistente no 

desenvolvimento do poder de convencimento como forma de comunicação verbal.  

  

 Desta forma, o plano de ensino no que toca a este tópico específico do 

conteúdo de Direitos Fundamentais designado como direito de igualdade ou de 

isonomia ficou assim construído para sua melhor visualização: 

 

 

 

 

 



92 

 

UNIDADE III 
 

AULAS OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

 
Direitos 

Individuais e 
Coletivos 

 
 
 
 

 
02 aulas 

 
Sólida formação 

geral 

 
Adquirir 

conhecimentos 
sobre os conceitos 

do direito de 
igualdade ou de 

isonomia 
 
 

 
Direito de 
igualdade 
(isonomia) 

 
 Leitura prévia de 

texto com 
anotação de 
indicadores 

Elaboração de 
texto individual 

 
Divisão da sala em 

grupos para 
confrontação dos 
textos individuais 
e elaboração de 

texto final 
 

AED trabalhando 
os principais 
conceitos do 

direito de 
igualdade  

 
Exposição dos 

textos finais pelos 
relatores em 
plenário com 

fechamento pelo 
professor na AED 

       

 02 aulas Valorização dos 
fenômenos 
jurídicos e 

sociais 
 

Desenvolvimento 
da cidadania 

Interpretação e 
aplicação do direito 

(fomento à 
capacidade de 
persuasão e 

argumentação 
jurídica) 

 Indicação de um 
estudo de caso 

prático (realidade 
social) com divisão 
da sala em grupos 

para tomada de 
decisão com 

sustentação oral 
de pontos de vista 
opostos em debate 

em sala com 
mediação do 

professor 
  

Resolução do 
estudo de caso 

com aplicação da 
teoria ao caso 
prático com 
tomada de 

decisão, exposta 
em plenário por 

meio de 
sustentação oral 
dos relatores dos 

grupos e avaliação 
pelos próprios 

alunos com 
mediação do 

Professor. 
 

 

Chamamos a atenção para o quadro em tela. Trata-se de plano elaborado 

quando da formação de professores como um exercício para a construção dos 

planos de ensino (página 64). Note-se que houve um aprimoramento em relação ao 

plano inicialmente concebido, posto que, dentro de todo o planejamento da disciplina 

direitos fundamentais, justificou-se adequá-lo às necessidades da turma, bem como, 

enriquecê-lo com avanços na metodologia, na busca do implemento da habilidade 

hermenêutica que, além da interpretação e da aplicação do direito com tomada de 

decisão com enfoque na cidadania, inicialmente previstos, possibilitou a adoção de 

uma estratégia que viabilizou o desenvolvimento da capacidade de persuasão e 

argumentação jurídica.  

 

 Da leitura horizontal do quadro, podemos observar que, para o alcance dos 

objetivos indicados, foi selecionado conteúdo que viabilizasse a implementação da 

habilidade hermenêutica por intermédio de estratégia idônea que possibilitou a 

interpretação e aplicação do direito, com enfoque na persuasão e na argumentação 

jurídica. Técnica esta que previa a sustentação oral de um ponto de vista em debate 
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com ponto de vista oposto. A avaliação também se mostrou coerente com as 

estratégias adotadas, já que houve o implemento da habilidade linguística na 

intelecção do texto básico didático discutido em aula expositiva dialogada, com 

aplicação da teoria à prática na resolução do estudo de caso com a apresentação 

oral em plenário da tomada de decisão e debate mediado pelo professor.  

 

Direito de Liberdade 

 

1. Objetivos 

 

 Antes do traçado dos objetivos do tópico específico desta unidade, cabe 

ressaltar que, pela mudança do calendário escolar e consequente redução dos dias 

letivos, foi definido como objetivo o reforço do desenvolvimento de habilidades 

linguísticas e hermenêuticas em 02 aulas: 

 

a) com o objetivo específico de adquirir conhecimentos sobre direitos individuais e 

coletivos, no que toca ao direito de igualdade ou direito de isonomia, foi trabalhada, 

para o desenvolvimento da habilidade linguística a leitura, a compreensão de texto 

básico didático em sala de aula; 

 

b) na habilidade hermenêutica, buscou-se desenvolver a capacidade de 

interpretação das normas de direitos fundamentais (constitucionais) do direito de 

liberdade e da aplicação do Direito em casos concretos.  

  

 Estas habilidades contribuem para o implemento do objetivo geral de sólida 

formação, valorização dos fenômenos jurídicos e sociais com o desenvolvimento da 

cidadania. 

  

2. Conteúdos 

 

 As informações, adquiridas nesta unidade, como apontado anteriormente, 

referem-se ao direito fundamental de liberdade.  

 

3. Metodologia 
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a) leitura em sala por parte do aluno de texto conceitual com indicadores a serem 

identificados; 

 

b) aula expositiva dialogada com recursos de PowerPoint. Exposição de situações 

reais do cotidiano, envolvendo o direito de liberdade em suas modalidades, tais 

como direito de liberdade de informação, para confrontação com a teoria e aplicação 

do direito ao caso real. 

 

4. Avaliação 

 

 A avaliação compatível com a metodologia desenvolvida para verificação do 

alcance dos objetivos inicialmente propostos consistiu, de forma concatenada, na 

habilidade hermenêutica conjugada com a habilidade linguística, pois houve, por 

parte do docente, a aferição da aprendizagem dos alunos no decorrer a AED com a 

aplicação da teoria discutida em texto básico didático aos exemplos de casos reais 

do cotidiano ilustrados em slides da aula.  

 

 Desta forma, o plano de ensino, no que toca a este tópico específico do 

conteúdo de Direitos Fundamentais, designado como direito de liberdade, de forma 

sintética, ficou assim representado: 

 

UNIDADE III 
 

AULAS OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

 
Direitos 

Individuais e 
Coletivos 

 
 
 
 

 
02 aulas 

 
Sólida formação 

geral 
 
 
 
 
 
 

 
Adquirir 

conhecimentos 
sobre os conceitos 

do direito de 
liberdade e suas 

modalidades 
 
 

 
Direito de 
liberdade 

 
 Leitura de texto 
com anotação de 

indicadores  
 
 
 
 
 
 

 
Aplicação da 

teoria discutida 
em texto básico 

didático aos 
exemplos de 

casos reais do 
cotidiano 

ilustrados em 
slides durante a 

AED 
 

       
  Valorização dos 

fenômenos 
jurídicos e 

sociais 
 

Interpretação e 
aplicação do direito 

 AED trabalhando 
os principais 
conceitos do 

direito de 
igualdade com 
exposição de 
casos reais 
correlatos 

 

 

 

 Com uma construção mais simples de planejamento em vista da mudança do 

calendário escolar, o quadro acima mostra claramente a definição dos objetivos 
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atrelados às habilidades linguística e hermenêutica, cuja metodologia adequada 

para a fixação de indicadores do texto básico possibilitou a confrontação da teoria 

com os exemplos de casos reais ilustrados em slides de aula durante a AED, com a 

participação dos alunos, demonstrando que houve aprendizagem das habilidades de 

forma satisfatória.   

 

 

UNIDADE IV: DIREITOS SOCIAIS NA ORDEM JURÍDICA CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRA 

    

1. Objetivo 

 

 Para esta unidade foram designadas 02 aulas e selecionados os seguintes 

objetivos de aprendizagem: 

 

a) promover a aquisição de informações e conceitos sobre direitos sociais; 

  

b) dar continuidade ao desenvolvimento das habilidades linguística e hermenêutica, 

considerando que a habilidade hermenêutica, nesta unidade, prevê a valorização 

dos fenômenos jurídicos e sociais com o objetivo específico de interpretação e de 

aplicação do direito com julgamento e tomada de decisão, fulcrado na cidadania. 

 

 As duas habilidades acima descritas foram focadas no perfil do egresso para 

consecução da sólida formação geral e da valorização dos fenômenos jurídicos e 

sociais. 

 

2. Conteúdos 

 

 Foram selecionados conteúdos que proporcionassem uma leitura jurídica para 

aquisição cognitiva dos conceitos dos direitos sociais constitucionalmente previstos: 

trabalho, educação, saúde, previdência social e assistência social. Cabe esclarecer 

que o conteúdo selecionado tem o condão de trazer noções gerais sobre os 

assuntos abordados, pois estes assuntos são objeto de disciplinas específicas 

durante o curso. 
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3. Metodologia 

 

 Visando ao alcance dos objetivos estabelecidos, foram adotadas as seguintes 

estratégias: 

 

a) leitura prévia de texto sobre os conteúdos abordados com anotação de 

indicadores preparando a aula; 

 

b) divisão da sala em grupos de discussão para que cada grupo abordasse um tema 

específico dentre os conteúdos adotados, respondendo a questões formuladas pelo 

docente sobre a interpretação dos textos e normas jurídicas; 

 

c) redistribuição dos grupos, sendo agora formados novos grupos com um 

participante de cada grupo anterior (técnica do painel integrado), com o fito de que 

os novos integrantes em cada novo grupo pudessem trazer a contribuição da 

discussão do seu grupo primeira para a troca de informações e de conceitos de seu 

tema para que, assim, todos pudessem aprender os conceitos de cada um dos 

temas indicados nessa unidade. Tem-se o grupo, tomando a totalidade dos temas 

abordados nos conteúdos. Procedeu-se à elaboração de relato final por cada grupo, 

abordando a totalidade dos temas, com fechamento pelo professor. 

 

 Nesse momento o docente ampliou o quadro de discussões, abrindo para a 

sala casos reais que envolvessem fenômenos sociais.  

 

 Exemplificando: medicamentos para aidéticos não constantes do sistema 

SUS (saúde), impenhorabilidade do bem de família (moradia); a greve em relação a 

serviços/atividades essenciais (trabalho); inércia do poder público na erradicação do 

analfabetismo (educação) e, por fim, inexistência de contribuição prévia (assistência 

social).  

 

4. Avaliação 

 

a) observação e registro de que todos os alunos fizeram a leitura prévia do material 

anteriormente disponibilizado pelo docente com anotação dos principais indicadores; 
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b) em sala de aula, cada grupo discutiu um tema específico dentre os selecionados, 

respondendo por escrito às questões formuladas pelo docente; 

 

c) a redistribuição dos grupos possibilitou que cada aluno levasse para o novo grupo 

os apontamentos de um tema específico, de forma que os novos grupos formados 

tiveram acesso a todo conteúdo anteriormente discutido nos grupos iniciais, 

estimulando desta forma a responsabilidade do aluno enquanto portador de 

informações imprescindíveis aos novos grupos formados; 

 

d) os relatos finais apresentados pelos novos grupos foram satisfatórios, mostrando 

que houve assimilação dos conteúdos, interpretação das normas envolvidas com 

tomada de decisão com enfoque na cidadania. 

 

 Segue quadro esquemático da unidade IV para melhor visualização: 

 

UNIDADE IV 02 
AULAS 

OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 

 
Direitos 
Sociais 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 aulas 

 
Sólida 

Formação Geral 
 
 
 

Valorização dos 
fenômenos 
jurídicos e 

sociais 
 

 
Adquirir conceitos 

sobre direitos sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direitos Sociais 

(Trabalho, 
Educação, 

Saúde, 
Previdência 

Social e 
Assistência 

Social) 

 
Leitura prévia de 

texto com 
marcação de 
indicadores 

 
Distribuição da 
sala em grupos 

para discussão de 
diferentes temas 

 

 
Texto trazido 
para a aula 

 
 
 

Texto elaborado 
em pequenos 

grupos sobre um 
tema 

 
 
 
 
 
 

   
Interpretação e 

aplicação do direito 
 

  
Elaboração de 
texto final por 

grupo, 
respondendo a 

questões do 
professor. 

 
Observação das 

informações 
trocadas nos 

grupos  
 

 
 
 
 
 

   
Tomada de decisões 

 
Desenvolvimento da 

Cidadania. 

  
Redistribuição 

dos grupos (painel 
integrado) para 
conhecimento e 

discussão de 
todos os temas 

 

 
Texto final 

apresentado 
pelos relatores 
de cada grupo 

com fechamento 
pelo professor 

 

   

 Da análise do quadro esquemático em questão, podemos depreender: 

 

A mudança de metodologia para uma técnica mais dinâmica e, ao mesmo 

tempo mais complexa, como é o painel integrado (MASETTO, 2010), trouxe maior 

envolvimento dos alunos que trabalharam o tempo todo em pequenos grupos com 

tarefas alternadas, sendo que, em cada uma delas, foi realizada uma produção 
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diferente, demonstrando o que haviam aprendido, com feed back imediato do 

professor para cada um dos grupos e para todos os grupos posteriormente. 

  

 A presença do docente em sala de aula durante as discussões feitas pelos 

grupos garantiu um acompanhamento da prática educativa, no sentido de verificar 

eventuais dúvidas dos alunos, bem como, de corrigir e/ou aperfeiçoar determinadas 

informações. O relato final apresentado por cada grupo confirmou que houve 

aprendizagem da habilidade hermenêutica, pois os casos reais foram solucionados 

com a interpretação e aplicação dos direitos envolvidos, com tomada de decisão 

focada na proteção da pessoa humana, valorizando, assim, os fenômenos jurídicos 

e sociais. 

 

UNIDADE V: DIREITOS DE NACIONALIDADE E CIDADANIA INSERIDOS NOS 

DIREITOS POLÍTICOS NA ORDEM JURÍDICA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

 

1. Objetivos 

 

a) aquisição dos conceitos sobre direitos políticos com o desenvolvimento da 

habilidade linguística consistente em leitura, compreensão e elaboração de texto 

relacionado aos conceitos sobre o tema; 

 

b) desenvolvimento da habilidade de hermenêutica com a interpretação e aplicação 

do direito e desenvolvimento da cidadania.  

 

 Estes objetivos cooperam para formação do perfil do egresso para 

consecução da sólida formação geral e para a valorização dos fenômenos jurídicos 

e sociais.  

  

2. Conteúdos 

 

 Conceitos envolvidos nos direitos políticos constitucionalmente previstos e 

sua aplicabilidade.   

 

3. Metodologia 
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a) leitura em sala de aula de texto sobre os conteúdos abordados para anotação de 

indicadores; 

 

b) aula expositiva dialogada com a apresentação em PowerPoint sobre o tema 

selecionado com informações e imagens para fixação dos conceitos trabalhados; 

 

c) apresentação de um estudo de caso real para o fim de estimular a capacidade de 

analisar problemas, apresentando possíveis soluções com base nos conceitos 

trabalhados em sala e fechamento da atividade pelo docente. 

 

4. Avaliação 

 

a) observação em sala de aula sobre a leitura realizada de texto didático contendo 

os principais conceitos sobre direitos políticos; 

 

b) observação da relação das informações assimiladas da leitura com a aula 

expositiva dialogada com recurso de PowerPoint;  

 

c) resolução de um caso real, com vistas a verificar a aplicação da teoria trabalhada 

em sala de aula e pela abertura de discussão em sala.    

 

 Segue para melhor visualização o quadro esquemático da unidade V: 

 

UNIDADE V AULAS OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDO METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

 
Direitos de 

Nacionalidade e 
Cidadania 

 
 
 

 
02 aulas 

 

 
Sólida 

Formação Geral 
 
 
 
 

 
Adquirir conceitos 

sobre direitos 
políticos 

 
 
 

 
Direitos 
Políticos 

 

 
Leitura de texto 
em sala de aula 

com anotação de 
indicadores 

 
  AED com 

apresentação de 
slides em 

PowerPoint  

 
Observação da 
leitura realizada 

 
 
 

Observação 
sobre o debate 

na AED 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Valorização dos 

fenômenos 
jurídicos e 

sociais 
 
 
 

 
Desenvolvimento da 

cidadania 
 

 
 
 
 
 

 
Debate em sala de 

aula sobre a 
importância dos 
Direitos Políticos 

como uma das 
formas de garantia 

dos demais 
direitos 

fundamentais com 
a aplicação de um 

caso real 
 

 
Observação 

sobre o debate 
em sala com a 
resolução do 
caso real e 
fechamento 

pelo professor 
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 Da análise do quadro em tela, podemos depreender que se ofereceu a 

oportunidade de implementar a habilidade linguística (leitura e interpretação de 

texto), posto que os alunos fizeram em sala de aula leitura de material didático sobre 

direitos políticos. Isto possibilitou a aquisição de conceitos sobre o tema (objetivos 

específicos) em referência, reforçando a sólida formação geral (objetivos 

gerais).Constatou-se a correlação da leitura realizada com a aula expositiva 

dialogada ministrada pelo docente, demonstrando a fixação dos conceitos 

trabalhados. 

  

 A habilidade hermenêutica também teve possibilidade de ser aprendida, pois 

a metodologia de aplicação de um caso real abriu discussão ampla em sala de aula, 

demonstrando que foi possível realizar uma análise diagnóstica do caso, 

fomentando desta forma a capacidade reflexiva do aluno, de maneira a aplicar a 

teoria praticada em sala de aula ao caso concreto, valorizando assim os fenômenos 

jurídicos e sociais (objetivos gerais), na prática da cidadania (objetivo específico). 

 

 

UNIDADE VI: REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 

 

 Esta Unidade se destina ao estudo dos Remédios Constitucionais como 

instrumentos garantidores da eficácia dos direitos fundamentais inseridos na ordem 

jurídica constitucional brasileira.  

 

1. Objetivos 

 

a) aquisição dos conceitos sobre os instrumentos de efetivação dos direitos 

fundamentais, inseridos na ordem constitucional, para implemento da habilidade 

linguística com leitura, compreensão e elaboração de texto; 

 

b) valorização dos fenômenos jurídicos e sociais com objetivo específico de 

interpretação e aplicação do direito e de tomada de decisão, para o implemento da 

habilidade hermenêutica; 
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d) pesquisa e utilização de legislação, doutrina e jurisprudência e de outras fontes do 

direito, para que se trabalhasse a habilidade metodológica.  

  

2. Conteúdos 

  

 Conceitos e teorias sobre os remédios constitucionais (ação popular; habeas 

corpus; habeas data; mandado de injunção e mandado de segurança) e sua 

aplicação frente aos casos reais e simulados indicados que envolvessem os direitos 

materiais anteriormente abordados nas outras unidades de ensino. 

 

3. Metodologia 

 

a) leitura em sala de aula de texto conceitual sobre os conteúdos abordados para 

anotação de indicadores; 

 

b) aula expositiva dialogada com a apresentação em PowerPoint sobre o tema 

selecionado para discussão em sala dos indicadores anotados;  

 

c) estudo em pequenos grupos de casos reais e simulados para adoção do remédio 

constitucional cabível, mediante pesquisa em legislação, doutrina e jurisprudência 

para a construção e embasamento do remédio constitucional cabível ao caso prático 

indicado. Correção final pelo docente.    

  

4. Avaliação 

 

a) o confronto feito, pelos alunos entre as informações assimiladas na leitura com a 

aula expositiva dialogada com recurso de PowerPoint, mostrou que houve 

assimilação dos conceitos básicos e estruturais dos remédios constitucionais.  

 

b) a resolução de casos práticos possibilitou verificar a aplicação da teoria, 

trabalhada em sala de aula com aplicação do direito e tomada de decisão na 

escolha do remédio constitucional cabível, bem como o sustento das de 

argumentações referentes ao direito material invocado.  
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c) ainda, esta atividade possibilitou verificar a mobilização dos conhecimentos 

conceituais adquiridos em sala de aula sobre os remédios constitucionais, 

juntamente com os direitos fundamentais trabalhados nas unidades de ensino 

anteriores, posto que, na elaboração do caso prático o aluno mobilizou os 

conhecimentos obtidos na própria unidade, refazendo o percurso metodológico de 

unidades anteriores ao fazer a sustentação do direito material invocado no caso 

prático. 

 

 Segue para melhor visualização o quadro esquemático da unidade VI: 

 

UNIDADE VI AULAS OBJETIVOS 
GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDOS METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

 
Remédios 

Constitucionais 
 
 

 
04 aulas 

 
Sólida Formação 

Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Adquirir 

conhecimentos 
sobre os 

instrumentos de 
efetivação de 

direitos 
 
 
 
  

 
Ação popular 

Habeas 
corpus, 

habeas data, 
Mandado de 

Injunção 
Mandado de 
Segurança 

 
Leitura de texto 
conceitual em 
sala de aula 

 
 

Debate em sala 
dos indicadores 

com AED 
 

 

 
Confronto feito 
pelos alunos 
entre material 

estudado e 
colocações do 
Professor em 

AED 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Valorização dos 

fenômenos 
jurídicos e sociais  

 
Desenvolvimento 

da cidadania 
 

 
Tomada de 
decisões  

 
Pesquisa e 

utilização da 
legislação, da 

jurisprudência, da 
doutrina e de 

outras fontes do 
direito 

 
 
 

  
Estudo de casos 
reais e simulados 

para realização 
prática do 

remédio cabível 
mediante 

pesquisa e uso de 
legislação, 
doutrina e 

jurisprudência 

 
Resolução de 
casos reais e 

simulados  
 

Correção final 
pelo docente 

 

 

Quanto ao implemento das habilidades e alcance satisfatório dos objetivos, 

pudemos verificar que: 

 

a) houve implemento da habilidade linguística uma vez que os alunos realizaram 

leitura e compreensão de texto didático, fazendo anotação de indicadores, com 

vistas a adquirir conhecimentos sobre os instrumentos de efetivação de direitos 

fundamentais (objetivos específicos). Tal leitura e compreensão de texto 

possibilitaram a correlação e confrontação das informações com a aula expositiva 

dialogada ministrada pelo docente, mostrando que houve incorporação dos 

conceitos trabalhados em sala de aula, e, portanto, aquisição de formação geral e 

específica sobre o tema (objetivos gerais). 
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b) no que toca à habilidade hermenêutica, também os objetivos foram 

satisfatoriamente alcançados, pois a indicação de um caso prático para cada grupo 

de alunos possibilitou a aplicação da teoria na prática com tomada de decisão 

(objetivos específicos), com análise diagnóstica e solução do problema envolvido em 

cada caso prático, valorizando, assim, os fenômenos jurídicos e sociais (objetivos 

gerais). A análise crítica e reflexiva das normas jurídicas aplicáveis ao caso 

concreto, de forma a proteger os direitos da pessoa humana, fez com que os alunos 

mobilizassem, para a resolução dos estudos de caso, conhecimentos trabalhados 

nas outras unidades de ensino, como forma de integração dos direitos fundamentais 

na valorização da cidadania (objetivos gerais); 

 

c) neste quadro síntese de unidade, como em todos os demais, observamos as 

várias técnicas de avaliação usadas pelo professor. Cabe notar, aqui, uma atuação 

muito importante realizada pelo professor, em todas as unidades, que foi a de 

registrar com os alunos, de forma oral ou escrita, individual ou coletiva, o feed back 

sobre seu aproveitamento naquela unidade e sua aprendizagem dos objetivos 

esperados, criando condições para as correções e acertos necessários em tempo 

imediato ou até mesmo durante a própria unidade. Procurou-se desenvolver um 

processo de avaliação da aprendizagem de modo contínuo. (MASETTO. 2010). 

 

d) ainda, para o desenvolvimento do estudo de caso, consistente na realização 

prática de um remédio constitucional, os alunos foram instados a realizar pesquisa 

de legislação, doutrina e jurisprudência com o fito de sustentar juridicamente suas 

alegações lançadas no referido instrumento do remédio constitucional cabível, o que 

possibilitou a implementação satisfatória da habilidade metodológica acima prevista 

(objetivos específicos). 

  

 Exemplificando a atividade, um dos casos reais previa que “Fulana de Tal, 19 

anos, filha única, sempre teve um relacionamento conturbado com seus pais. Soube 

por seu primo, Beltrano de Tal, que seus pais estavam numa clínica psiquiátrica a 

fim de contratar sua internação para tratamento psiquiátrico, tendo inclusive o Diretor 

da Clínica, Dr. Sicrano já tomado providências para sua futura remoção. Fulana de 

tal o (a) procura como advogado (a) para obter orientação jurídica. Tome as 

providências cabíveis”. 
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 Somente a título de ilustração, neste problema específico apresentado a 

alguns alunos para solução, eles deveriam aplicar os conceitos tratados em aula 

sobre remédios constitucionais, ou seja, identificar o remédio cabível tendo em vista 

sua indicação ao caso concreto (finalidade), mobilizar conhecimentos obtidos em 

outra unidade de ensino, qual seja, direitos individuais e coletivos, precisamente o 

direito de liberdade (de ir e vir), para o fito de construir um texto de característica 

processual, com base na pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência para 

embasamento das alegações lançadas no texto, com tomada de decisão sobre a 

melhor solução cabível, sempre focada na cidadania e proteção da pessoa humana.  

 

 Assim, os textos finais foram elaborados pelos alunos de acordo com a 

metodologia proposta, alcançando os objetivos de forma bastante satisfatória, já 

que, além do implemento das habilidades previstas para esta unidade de ensino, a 

estratégia de estudo de caso prático envolvendo direitos fundamentais anteriormente 

estudados, possibilitou uma avaliação integrada da disciplina durante todo o 

semestre letivo.  

        

 Uma análise desta disciplina considerando seu planejamento e sua execução 

feita pelo professor, que é também a pesquisadora, a partir dos registros das 

atividades, das observações realizadas, dos trabalhos e avaliações feitas pelos 

alunos e, inclusive, dos resultados das provas institucionais, mostra-nos que foi 

possível a aprendizagem das habilidades linguísticas, hermenêuticas e 

metodológicas preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Direito, integradas aos objetivos cognitivos esperados dos alunos nessa mesma 

disciplina. 

 

 Neste particular, mister se faz esclarecer que o planejamento da disciplina por 

meio da elaboração do plano de ensino com a identificação de seus componentes é 

elemento indispensável para o sucesso do processo de aprendizagem, obtido por 

meio de uma formação continuada de docentes em serviço, sensíveis a esta prática 

de ensino.  

  

Semelhantemente a este planejamento da disciplina Direitos Fundamentais, 

cada um dos docentes construiu os planos da sua própria disciplina. No Apêndice 1 
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colocamos o planejamento de uma unidade de cada disciplina envolvida no projeto, 

a título de exemplo deste planejamento com as respectivas atividades e produtos. 

 

 No Apêndice 4, exemplificamos algumas das atividades que foram realizadas 

nas diversas disciplinas que compõem este projeto de pesquisa, incluindo-se um dos 

trabalhos da atividade integrada de O Mercador de Veneza.  
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CAPÍTULO IV 

 

A AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

 No Capítulo II desta tese, apresentamos a descrição do processo de 

formação que foi desenvolvido com os professores sujeitos desta pesquisa. A 

descrição deste processo foi acompanhada de reflexões e comentários desta 

pesquisadora sobre o movimento que se desenrolava durante a formação 

continuada e em serviço. O resultado deste processo de formação foi apresentado 

no Capítulo III. 

 

Neste Capítulo IV, é fundamental que possamos trazer à consideração a 

avaliação que os professores fizeram deste processo de formação. O que aqui se 

encontra são os depoimentos dos docentes recolhidos em forma de relatórios, 

questionários e entrevistas orais realizadas durante as reuniões e ao término do 

projeto.  (Apêndice 2).  

  

 Para facilitar a compreensão na identificação dos docentes e suas disciplinas, 

passaremos a designar: 

 

Professor de Comunicação e Expressão – Professor n.o 01. 

Professor de Ciências Sociais – Professor n.o 02. 

Professor de Ciência Política – Professor n. 03. 

Professor de Teoria Geral do Direito Civil – Professor n. 04. 

Professor de Teoria Geral do Crime – Professor n.o 05. 

Professor de Direitos Fundamentais – Professor n.o 06. 

 

 A avaliação dos professores abarcou 06 itens: 

 

1. Do desenvolvimento de habilidades previstas na Resolução 09/2004 do CNE 

anteriormente ao processo de formação realizado; 

2. Do processo de formação docente à construção dos planos de ensino;  

3. Da aplicação dos Planos em sala de aula; 

4. Do comportamento discente e da aprendizagem das habilidades;  
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5. Dos Monitores; 

6. Do Processo de Formação Docente. 

 

1. O desenvolvimento de habilidades previstas na Resolução 09/2004 do 

CNE anteriormente ao processo de formação realizado. 

 

 Para se estabelecer um parâmetro avaliativo sobre o processo de formação 

dos professores, procuramos, em primeiro momento, obter informações dos 

docentes sobre as práticas pedagógicas até então realizadas por eles em sua 

docência, anteriormente ao processo de formação permanente que desenvolvemos.  

  

 Uma das questões colocadas no início do processo de formação permanente 

de docentes foi se de alguma forma eles trabalhavam as habilidades preconizadas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais em suas disciplinas em sala de aula.  

 

Houve neste particular um consenso entre os docentes que, de alguma forma, 

trabalhavam algumas habilidades linguísticas e hermenêuticas em função das 

especificidades das próprias disciplinas que operavam, bem como das suas 

respectivas formações acadêmicas. Por exemplo, as duas habilidades (linguística e 

hermenêutica) eram trabalhadas em sala durante a realização das aulas expositivas 

ministradas.  

 

Assim se expressou o Professor n.o 01: O fato de a habilidade linguística ser 

inerente à disciplina da Comunicação e Expressão, bem como à de Interpretação e 

Produção de Textos que a antecede, somado ao fato de eu ter adotado sempre a 

abordagem de língua instrumental com ênfase em assuntos próprios do Direito 

sempre me permitiram trabalhar tanto a habilidade linguística como a hermenêutica, 

sobretudo pelo fato de eu reunir a formação tanto em Linguística como em Direito. 

Contudo, a construção de um plano de ensino sistematicamente voltado a esse fim, 

enriquecido com a parte metodológica, dentro de uma dinâmica mais participativa do 

aluno durante as aulas, devo dizer, que acrescentou muito às aulas e em muito 

contribuiu para um aprendizado mais eficaz. 
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Este professor, com formação em Linguística e em Direito, ao trabalhar com a 

Disciplina Comunicação e Expressão, trabalhava a habilidade linguística e algumas 

vezes a hermenêutica. No entanto, não havia vislumbrado a construção de um plano 

de ensino voltado para o implemento de habilidades, principalmente enriquecido 

com novas metodologias de ensino.  

 

 O Professor n.o 02 ressaltou que, por imposição das particularidades da 

disciplina, a habilidade hermenêutica era pressuposição para a conduta didático-

pedagógica no sentido do corpo discente ter de interpretar, por princípios 

hermenêuticos, tanto a realidade quanto textos teóricos. Também a formação 

acadêmica do docente e a experiência em outras IES levaram a um favorecimento 

para esta situação, considerando-se a sua formação em Filosofia, em Sociologia e 

em Política. O docente trabalhava com aulas expositivas e textos teóricos, 

reforçando, desta maneira, a habilidade linguística: [...] elaboração por parte dos 

alunos/as de textos interpretativos e/ou exposição oral de fatos sociais que se 

transformam em fatos jurídicos com vocabulário técnico/científico, em outras 

palavras, conduzir o corpo discente para análises críticas distanciando-se do senso 

comum. Desse modo as habilidades linguísticas são imperiosamente colocadas. 

 

 Já para os demais Professores (n.o 03, 04, 05 e 06), de alguma forma, eram 

trabalhadas as habilidades linguísticas e hermenêuticas pela própria especificidade 

das disciplinas de cunho jurídico, atrelando às aulas expositivas ministradas o uso 

de dicionários de língua portuguesa e jurídicos, textos didáticos e análise de 

decisões judiciais. Os docentes destas disciplinas têm a formação acadêmica em 

Direito. 

 

 [...] Por primeiro ordenava a todos que consultassem diuturnamente pelo 

menos 2 dicionários da Língua Portuguesa e 2 dicionários jurídicos [...] Em segundo 

lugar, dicionário de Filosofia [...] Em terceiro lugar, fazíamos a interpretação de 

acórdãos no sentido literal, teleológico, lógico e histórico [...]. A hermenêutica, de 

caráter epistemológico e propedêutico que eu apregoava, sempre foi utilizada com 

caráter científico e, de fato introdutório [...] As formas utilizadas eram sempre 

análise, abstração e síntese de ideias contidas em acórdãos. Professor n.o 03.  
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 Posso dizer que, em parte, já trabalhava as habilidades de natureza 

linguística e hermenêutica, ínsitas ao próprio ensino jurídico, [...]. (Professor n.o 04). 

 

 Trabalhamos vocabulário jurídico a partir de exercícios diários em sala de 

aula [...] Sobre hermenêutica, os artigos [...] foram analisados em sala [...] para 

demonstrar ao aluno a estrutura do tipo penal [...]. (Professor n.o 05.) 

 

 Sempre trabalhei com aula expositiva, focando textos jurídicos e análise de 

decisões judiciais para exemplificar o percurso interpretativo da norma. (Professor 

n.o 06).   

 

 O que podemos observar é que os docentes que, de alguma forma, 

desenvolviam com mais facilidade algum tipo de habilidade das previstas tinham 

uma formação acadêmica diferenciada do Direito, o que favoreceu esta situação. No 

entanto, também observamos que as habilidades, quando implementadas, eram, na 

verdade, uma consequência do processo pedagógico consubstanciado nas aulas 

expositivas que ministravam, e não como objetivos de um processo de 

aprendizagem. 

 

2. Do processo de formação docente à construção dos planos de ensino. 

 

 A avaliação deste item pelos professores incluiu 03 tópicos: as dificuldades 

que sentiram, os ganhos obtidos e a integração dos planos 

 

2.1. Dificuldades. 

 

 Dos atos iniciais de construção dos planos de ensino focados na 

aprendizagem das habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

surgiram dificuldades decorrentes do próprio processo de construção e integração 

dos planos. Várias dificuldades foram relatadas pelos docentes envolvidos no 

processo, tais como:  
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a) elaboração de um plano que englobasse exposição oral do professor e ao mesmo 

tempo, com o incremento da participação dialética do alunado [...] antes 

acostumados com a passividade. (Professor n. 03). 

 

b) conciliar os conteúdos de forma que estes se coadunassem com os conteúdos 

abordados nas demais disciplinas da grade, de modo a integrar o conhecimento [...] 

porque nos permitiu refletir sobre processo de aprendizagem de forma mais ampla, 

transcendendo aos limites da nossa disciplina. (Professor n.o 01). 

 

c) o uso de novas metodologias de ensino que extrapolassem o âmbito da aula 

expositiva e das avaliações bimestrais regimentais. (Professor n. 06). 

 

d) a busca por textos e filmes que pudessem gerar contribuição simultaneamente 

para todas as áreas me pareceu uma grande dificuldade [...]. (Professor n. 05). 

 

e) de início notei uma grande diferença entre o modelo proposto e o modelo de que 

dispúnhamos até então na Universidade. (Professor n.o 04).  

 

 Tais dificuldades eram esperadas e precisaram ser adequadamente 

trabalhadas, uma vez que representavam, de uma forma geral, o método tradicional 

do ensino do Direito aplicado na IES, qual seja, aulas expositivas, transmissão de 

conteúdos como objetivos da aprendizagem, verticalidade na relação aluno e 

professor, inexistência de interdisciplinaridade e realização de avaliação regimental. 

 

 Fazendo uma análise individualizada das dificuldades relatadas, temos: 

 

A dificuldade apresentada em (a) demonstra claramente que o método 

utilizado em sala pelo docente era o da aula expositiva, agora, o docente é instado a 

planejar diferentemente com o uso de novos métodos de ensino para trazer o aluno 

à sua responsabilidade, tirando o aluno da zona de conforto para ser um dos sujeitos 

ativos no processo de aprendizagem. 

 

A dificuldade apresentada em (b) demonstra que o docente não vislumbrava 

em seu usual planejamento e/ou método de ensino a interdisciplinaridade entre as 
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disciplinas do semestre, quiçá de todo o curso de Direito, certamente ministrando a 

sua disciplina de forma autônoma e estanque. Demonstra também que não havia um 

trabalho prévio realizado em equipe para a troca de experiências e informações no 

tocante às disciplinas envolvidas em um dado semestre do curso. 

 

Os comentários representados em (c) demonstram uma dificuldade 

relacionada à adoção de novos métodos de ensino que pudessem ir além das aulas 

meramente expositivas, tão aplicadas no curso de Direito, demonstrando a 

dificuldade na passagem da docência baseada no ensino para uma docência 

baseada na aprendizagem. A dificuldade relatada mostra também que o docente 

realizava avaliação compatível com a forma expositiva, ou seja, que a avaliação era 

sempre uma surpresa no final de cada bimestre, demonstrando se os alunos 

haviam, ou não, apreendido os conceitos trabalhados em sala, diferentemente da 

avaliação contínua proposta no novo modelo.  

 

A dificuldade relatada em (d) tem o condão de demonstrar que apenas 

conteúdos eram trabalhados em sala. Com o novo planejar foi necessário pensar o 

implemento das habilidades mediante o uso de novos métodos e material respectivo 

para atingir os objetivos de aprendizagem, além da bibliografia didática, mormente 

trabalhada nos planos de ensino usuais nas diferentes IES. 

 

O depoimento apresentado em (e) demonstra, de uma forma mais sintética de 

relato, que a dificuldade encontrada pelo docente reflete bem o modelo tradicional 

ao estava acostumado, qual seja o modelo proposto pelo IES e que guarda 

considerável diferença com a nova forma de planejar o modelo proposto pela IES. 

Como de praxe, em muitas IES, o modelo de plano de ensino foca a aprendizagem 

na transmissão dos conteúdos (cognitivo) por meio da realização de aulas 

expositivas com a previsão de realização de provas regimentais bimestrais, o que 

está em contraposição ao novo modelo proposto de planejamento: objetivos por 

habilidades, novos métodos além da aula meramente expositiva, trabalho em 

equipe, interdisciplinaridade e realização de avaliação contínua.  

 

 Apontada como a maior dificuldade enfrentada pelos docentes, inclusive nos 

encontros realizados durante o processo de formação, foi a de inverter o significado 
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dos objetivos em relação aos conteúdos, ou seja, a prática comum até então 

realizada era a da transmissão do conteúdo como objetivo, enquanto, neste novo 

planejar, a aprendizagem de habilidades tornou-se o objetivo principal do 

planejamento.  

 

Consubstanciando a dificuldade relatada na fala de um dos docentes: [...] o 

conteúdo passou para a condição de cenário e a metodologia aplicada para atingir 

as habilidades propostas, bem como a avaliação foram os atores e atrizes principais 

[...]. Apesar de sempre trabalhar a hermenêutica [...] nunca havia colocado tal 

habilidade como objetivo.  (Professor n.o 02).  

 

 Para todos os docentes, até aquele momento, as habilidades nunca tinham 

sido colocadas como os objetivos de aprendizagem.  

 

2.2. Ganhos com a nova forma de planejar uma disciplina. 

  

 Uma reflexão que se fez necessária foi a identificar se houve ganhos didáticos 

com a nova forma de planejar uma dada disciplina.  

 

As colocações feitas pelos docentes envolvidos no processo de formação 

seguiram num consenso de que houve ganhos com a nova forma de planejar. Os 

ganhos relatados deram conta, principalmente, do engrandecimento no aprendizado 

do aluno, que, de modo mais participativo no processo de aprendizagem com uso de 

novas metodologias, ao interpretar um determinado fato social e jurídico, pode fazê-

lo por meio de uma interpretação multi e interdisciplinar, decorrente da integração 

dos diversos planos de ensino.  

 

Neste particular, os docentes consideraram de suma importância a não 

fragmentação do Direito. É muito comum que docentes de um curso de Direito 

chamem a atenção de seus alunos sobre a unicidade do Direito, fragmentado para 

facilitar seu estudo. No entanto, nem sempre é possível demonstrar esta unicidade. 

  

 No caso em tela, o planejamento preocupou-se em transformar aulas 

meramente expositivas de transmissão de conteúdos estanques em aulas mais 
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participativas, continuamente avaliadas, propiciando várias visões e interfaces de um 

mesmo objeto jurídico, de acordo com as especificidades de cada disciplina.  

 

 Ilustrando o entendimento acima nas palavras dos docentes: 

 

 [...] O planejamento contribuiu para que tivéssemos uma visão maior do 

andamento dos trabalhos, que acompanhássemos os resultados de forma mais 

pontual e em sala com os alunos. A nova abordagem permitiu uma aula mais 

interessante, sobretudo pela participação dos alunos. (Professor n.o 01). 

 

 Esse entendimento do docente demonstra que houve uma forma mais ampla 

de planejar a disciplina por meio da integração, de métodos mais participativos de 

ensino e da avaliação contínua feita em sala de aula com os discentes.  

 

 [...] O ganho mais significativo foi de oportunizar ao corpo discente a 

apreensão e compreensão de que o mesmo fato social, uma vez transformado em 

fato jurídico, pode e deve ser abordado pelas mais diversas perspectivas [...], isto é, 

o fato jurídico é um composto de inúmeras variáveis e assim deve ser tratado. 

(Professor n. 02). 

 

 As considerações do docente retratam como ganho principal a integração 

entre as disciplinas para uma análise multi e interdisciplinar do mesmo objeto de 

estudo. 

  

 [...] A dialética como degrau superior à mera retórica cansativa do professor, 

propiciou a interação [...]. A aula discursiva não monológica impulsiona o espírito 

participativo dos alunos [...] não delimita possibilidades estanques, podendo o aluno 

defender infinitas possibilidades para um caso concreto interpretado. (Professor n. 

03). 

 O depoimento revela a satisfação do professor no sentido de avançar em 

relação às aulas meramente expositivas para métodos mais participativos de aula 

que conduzem ao diálogo e ao debate de ideias, além de retratar também a 

integração das disciplinas para análise dos fenômenos jurídicos e sociais. 
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 [...] houve um ganho a partir da adoção de nova forma de planejamento da 

disciplina, representado por melhor compatibilização entre os meios disponíveis e os 

fins didáticos visados. (Professor n.04). 

 

 Para o docente, o planejamento com novos fins didáticos (implemento das 

habilidades) correspondeu às novas metodologias traçadas para o processo de 

aprendizagem.  

  

 [...] O estudo do Direito não pode ser segmentado, ignorando-se o fato de que 

as disciplinas se comunicam sempre. Usar a comparação das disciplinas e a 

comparação na forma como as disciplinas encaram um mesmo assunto foi muito 

importante. Creio que o professor perfeito deve ser capaz de demonstrar a diferença 

dos institutos que ensina, levando em consideração as outras disciplinas para que o 

aluno tenha um panorama mais completo [...] A melhoria na fixação de conteúdo é 

nítida, assim como a evolução do pensamento jurídico do aluno. (Professor n.o 05). 

  

 Aqui, o professor apresenta mais um relato de ganho com o trabalho em 

equipe para a integração das diversas disciplinas envolvidas no semestre e controle 

da evolução do pensamento jurídico do aluno, por conta da realização das 

avaliações contínuas envolvidas no processo. 

 

 O maior desafio e por isso o maior ganho foi sair da inércia pedagógica. Foi 

vislumbrar e planejar novas metodologias de ensino que tirassem o professor e o 

aluno da inércia pedagógica, aquela em que o professor só expõe um conteúdo e o 

aluno só estuda para realizar as avaliações. O novo planejamento possibilitou não 

só a participação discente, mas o seu comprometimento com todas as disciplinas na 

medida da integração realizada entre elas, assim como, a contínua avaliação de 

todo o processo de aprendizagem. (Professor n.0 06). 

 

O relato retrata o avanço na prática educativa além da mera aula expositiva, 

como muitos outros docentes relataram. Demonstra também a importância da 

integração dos planos para dar conta de uma visão panorâmica de um mesmo 

objeto de estudo, na valorização dos fenômenos jurídicos e sociais. A participação 

discente decorreu do comprometimento com o processo de aprendizagem nas 
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diversas disciplinas, por meio de métodos que desafiaram a mobilização de muitos 

conhecimentos para o implemento das diversas habilidades.   

 

2.3. Integração dos planos.  

  

Conforme vimos nos relatos discutidos, grande importância, em termos de 

novos ganhos para a docência, foi dada ao processo de integração dos planos, após 

planejamento individual de cada disciplina. A integração dos planos teve por base o 

coletivo e a troca de ideias, as experiências de trabalho colaborativo da equipe para 

promover a interdisciplinaridade. 

 

 Para os docentes, de um modo geral, os planos foram bem integrados e esta 

etapa foi significativa no planejamento realizado, tendo o condão de contribuir para a 

formação profissional e humanística do aluno nos termos preconizados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Inclusive, foi proposto por um dos docentes a 

manutenção da integração de disciplinas em semestres futuros, num segundo 

exercício de integração, de forma mais concisa e com maior proximidade na 

exposição dos conteúdos integrados nas diferentes disciplinas. 

 

 Quanto ao processo de integração dos planos, assim se expressaram os 

professores: 

 

 A integração foi uma das partes mais importantes porque permite aos alunos 

consolidar o conhecimento e, ao mesmo tempo, entender o direito como uma ciência 

que dialoga com as demais áreas do conhecimento. (Professor n.o 01). 

 

 [...] considero que a integração foi satisfatória. A manifestação dos alunos no 

último dia de aula foi suficiente para entender que a manutenção, com as devidas 

correções, do processo pode em muito contribuir para a formação profissional e 

humanística dos/as alunos/as. As correções a que faço referência são de elaborar 

conteúdos mais integrados, no sentido de exposição de conceitos e definições os 

mais próximos possíveis em uma mesma semana, ou melhor, na mesma unidade de 

cada disciplina. (Professor n.o 02).  
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 Sim, foi possível. Quando, por exemplo, exploramos o tema “Liberdade”, o 

entrelaçamento das disciplinas foi essencial [...]. Enfim, a integração foi satisfatória. 

(Professor n.o 03). 

 

 A integração foi possível, na medida dos possíveis pontos de identidade entre 

as disciplinas propostas, sendo que, nesse nível, avalio como positiva essa 

integração, dentro de uma visão interdisciplinar do Direito. (Professor n.o 04). 

  

 Com exceção do Direito Civil, conseguimos integrar bem as disciplinas, os 

planos de ensino se tocavam em diversos pontos e era possível cruzar sociologia, 

filosofia, direitos básicos, linguagem, temas de estado social e democrático... O 

direito penal consegue percorrer todas essas esferas e creio que a integração foi 

interessante [...]. (Professor n.o 05).       

      

 A integração dos planos enriqueceu em muito o nosso processo de formação 

docente porque possibilitou a reflexão sobre as práticas educativas até então 

aplicadas em sala. A reflexão somente foi possível a partir de um olhar crítico sobre 

a própria disciplina, em comparação com os demais planejamentos das disciplinas 

desenvolvidas no processo, fulcrada na troca de experiência profissional e 

pedagógica de cada docente. (Professor n.o 06).   

 

No que toca a esta primeira parte do processo de formação docente, 

pudemos observar que o planejamento foi realizado de forma satisfatória por todos 

os professores envolvidos, cujos planos foram objeto de capítulo específico anterior. 

Foram relatadas as dificuldades encontradas com esta nova forma de planejar, os 

ganhos pedagógicos e o resultado do trabalho em equipe. 

 

 O segundo momento da formação docente previu a aplicação destes planos 

de ensino discutidos e integrados em sala de aula. 

 

3. Da aplicação dos planos em sala de aula. 

 

A avaliação deste segundo momento de formação continuada dos docentes 

se deu em dois aspectos: sentimento inicial e o cumprimento dos planos. 
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3.1. Sentimento inicial. 

 

Uma questão levantada junto aos professores foi o sentimento inicial que 

tiveram frente à aplicação dos novos planos em sala de aula com uma turma nova. 

 

O sentimento foi, para alguns, de um pouco de apreensão no início dos 

trabalhos acadêmicos, já que o novo planejamento previa uma participação 

significativa dos discentes. No entanto, este sentimento foi sendo modificado com o 

decorrer do semestre letivo, na medida em que os alunos iam correspondendo às 

aulas e às atividades desenvolvidas. 

 

 Para o Professor n.o 01: A aplicação se deu de forma tranquila, o novo foi 

trabalhar em grupos e grupão, porque apesar de estar acostumada, de certa forma, 

com a aula dialogada, a dinâmica da abertura para a sala se posicionar em trabalhos 

em grupo suscitou alguma preocupação, talvez pelo receio de os alunos ainda não 

estarem preparados para discorrer sobre o conteúdo recém-trabalhado. O resultado, 

porém, foi muito gratificante. 

 

 Experimentaram um sentimento semelhante os Professores n.o 02, n.o 04 e 

n.o 06, senão vejamos: 

 

 De início não nego, estava muito preocupado, pois apesar da experiência com 

trabalhos semelhantes em outra IES, cada Instituição, cada sala, formam unidades 

sociais independentes, com suas marcas sociais e com suas histórias particulares. 

(Professor n.o 02).    

 

 No início foi necessária uma certa adaptação da metodologia ao corpo 

discente, facilmente superada. (Professor n.o 04). 

 

 A expectativa era muito grande no início dos trabalhos e a apreensão 

também. Era algo relativamente novo para mim e para os alunos. Poderia ser que o 

planejado não saísse totalmente da forma prevista, poderia ser que os alunos não se 

adaptassem aos novos métodos e não se comprometessem com a disciplina. O 
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sentimento de expectativa só foi cedendo com o desenrolar do semestre letivo com 

a confirmação da participação discente. (Professor n.o 06). 

 

 Já os professores n.o 03 e n.o 05 relataram não ter experimentado nenhum 

tipo de sentimento relacionado à expectativa na aplicação dos planos em sala: Senti-

me muito bem, sem nenhuma apreensão. O começo foi muito sereno e a novidade 

animou a todos. (Professor n. 03). Não senti dificuldades. (Professor n. 05).  

  

3.2. Cumprimento dos planos. 

  

 A avaliação deste item se revestiu de um cuidado especial, pois o que estava 

em jogo era a possibilidade de um novo plano de disciplina consubstanciado na 

aprendizagem de habilidades a ser realizado no mesmo tempo que o plano 

tradicional. Além disso, o processo de formação levou em consideração dois 

momentos distintos: a) o planejamento da disciplina; b) cumprimento do 

planejamento da disciplina em sala de aula. 

 

 Neste particular, todos os docentes enfrentaram uma situação inesperada 

superveniente no semestre letivo em razão de alteração do calendário escolar com 

antecipação do final do semestre em 12 dias letivos para inclusão de um período 

final de revisão de notas, reduzindo, portanto, duas semanas letivas de conteúdos e 

atividades em sala de aula. Assim, partimos da premissa de que nenhum docente 

cumpriu 100% do planejado inicialmente, sendo necessária uma revisão dos planos 

para aplicação em sala de aula. 

 

Cada docente relatou aspectos a respeito do cumprimento do seu plano, das 

dificuldades encontradas para o cumprimento do plano em sala de aula e de como 

avaliou o que efetivamente foi cumprido do planejamento.  

 

Vejamos cada caso: 

 

 Para o Professor n. 01 (Comunicação e Expressão), o plano não foi 

integralmente cumprido em virtude de alguns ajustes necessários em vista de 
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feriados e palestras da Semana Jurídica, levando o docente a priorizar algumas 

atividades das unidades do plano, reajustando e realocando outras.   

 

 A parte relativa à metáfora e à metonímia foi trabalhada dentro da 

intertextualidade e a resenha foi indiretamente trabalhada no trabalho de Atividades 

Práticas Supervisionadas (APS) 10 do qual fui a orientadora. Não dei prioridade a 

estes conteúdos como planejados porque tivemos feriados e palestras que 

comprometeram um pouco o cumprimento do anteriormente planejado. O plano foi 

cumprido em 90%, pois apenas a resenha não foi trabalhada particularmente.   

 

 [...] foi a dificuldade de integrar com determinadas disciplinas, por exemplo: 

com Direito Civil. No caso da APS, pude finalmente fazer essa integração.      

 

As dificuldades pedagógicas encontradas para o cumprimento do plano em 

sala relatadas pelo docente dão conta das atividades voltadas para a integração das 

disciplinas, uma vez que isso não ocorria de forma automática em relação aos 

discentes, havendo a necessidade de trabalhar os pontos de integração e fazer com 

que os alunos enfrentassem essas questões em sala de aula, mobilizando os 

conhecimentos oriundos da multi e interdisciplinaridade. 

 

Avalio de forma muito satisfatória, as atividades realizadas deram provas de 

que o aprendizado se deu de forma eficaz.  

 

Questionado sobre o sentimento ao término do semestre letivo quanto ao 

cumprimento dos planos, o docente relatou: eu me senti bastante gratificada, porque 

o novo desafio se mostrou pertinente e conduziu a resultados eficientes. 

 

 Para o Professor n.o 02 (Ciências Sociais), também não foi possível cumprir 

integralmente o plano, principalmente no que toca às metodologias para implemento 

das habilidades em 50% do inicialmente planejado. Mesmo após o replanejamento 

com o encurtamento do semestre letivo, o plano não foi cumprido na sua 

integralidade. O docente relata que a compreensão por parte dos alunos, assim 

                                                 
10

 Trabalho semestral realizado pelos alunos sobre tema visto durante o semestre letivo. 
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como as intervenções feitas em determinados momentos de algumas aulas 

demandaram mais tempo do que planejado, impossibilitando o cumprimento do 

plano na sua integralidade. No entanto, o docente avalia que a parte que não foi 

cumprida, não prejudicou o plano, porque foi compensada pela maior participação 

dos alunos em sala de aula. 

 

 Não foi possível cumprir na íntegra o plano. Dois foram os motivos: primeiro, 

mesmo tendo conhecimento da redução dos dias letivos e elaborando o 

planejamento de acordo com tal redução não foi possível aplicar na totalidade; 

segundo, em alguns momentos nas aulas tanto a compreensão por parte dos alunos 

de alguns conceitos (legitimidade e legalização) quanto às intervenções por eles 

realizadas tomaram muito mais tempo das aulas do que havia pensado. No entanto, 

o que se deixou não prejudicou, pois foi compensado pela maior participação dos 

alunos. 

 

 A maior dificuldade encontrada pelo docente para o cumprimento do plano foi 

a mesma quando da sua elaboração, foi colocar em prática os objetivos definidos 

enquanto habilidades, por meio de metodologias diferenciadas que propiciassem 

esse alcance.   

 

 Foram as mesmas daquelas encontradas para elaborar o plano de disciplinas, 

isto é, colocar em prática os objetivos por habilidades e não os itens do conteúdo 

programático.        

   

 O docente avaliou o que efetivamente foi cumprido do plano como mais do 

que satisfatório, capaz de mudar sua percepção inicial do histórico-cultural do 

pedagógico-didático do curso de Direito, vislumbrando uma aproximação fática do 

conteúdo do plano à realidade sociocultural. 

 

 Apesar de não ter cumprido integralmente o que foi planejado, entendo que 

as aplicações da metodologia e da avaliação foram mais do que o esperado, uma 

vez que modificaram por completo a minha percepção inicial do histórico-cultural do 

pedagógico-didático do curso de Direito [...], em outras palavras, a inovação como 

que aproximou os conteúdos da realidade sociocultural e, de forma mais ampla, para 
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a transmissão aos alunos de uma nova visão tanto do curso de Direito quanto das 

disciplinas que compõem a grade curricular.  

 

 Sobre o sentimento experimentado ao término do semestre com relação ao 

cumprimento do plano, o docente relatou: frustração se o tempo planejado não tinha 

sido suficiente; satisfeito/aliviado se cumprido, mesmo que parcialmente, os 

objetivos propostos. Digo aliviado, porque o investimento intelectual para a 

elaboração dos planos de disciplinas de forma integrada foi muito alto.         

 

 Para o Professor n.o 03 (Ciência Política), o plano foi cumprido em 80% do 

inicialmente concebido, ficando a última das cinco unidades planejadas apenas 

indicada como material de estudo e pesquisa individual e/ou em grupo.   

 

 [...] O Plano foi integralmente cumprido em 04 unidades, com avaliação final. 

Em seu relatório, o docente complementa: O Plano de Ensino foi cumprido quase 

que integralmente. Pode-se dizer integralmente se considerar que o último tópico foi 

deixado para que os alunos estudassem e pesquisassem em casa, sozinhos ou em 

grupos. 

 

 As dificuldades relatadas pelo docente dão conta da diferença de nível 

intelectual entre os alunos, o que acabou por exigir uma compensação dinâmica por 

parte do docente no processo de aprendizagem.  

 

 Apenas uma dificuldade pedagógica mais sentida: diferença de nível 

intelectual entre alunos, exigindo uma compensação dinâmica por parte do 

professor.  

  

 Questionado sobre como avalia o que efetivamente cumpriu dos planos, o 

docente considera que o cumprimento se deu de forma positiva, uma vez que o 

aprendizado privilegiou a qualidade e não a quantidade de conceitos trabalhados. 

Acentua que a dinâmica diferenciada proposta nas aulas propiciou uma aproximação 

maior com os alunos, permitindo discussões proveitosas sobre as diferentes 

atividades realizadas no semestre que não eram encontradas com frequência nos 

cursos regulares. 
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 Avalio o cumprimento do meu plano de maneira positiva, pois certamente o 

alunado não aprendeu “mais em quantidade”, mas “mais em fixação e qualidade”.  

 

 Em relatório, o docente complementou: Minha impressão final é otimista. Tive 

a impressão de que algo bom e construtivo foi feito. [...] Melhorei porque a 

aproximação com o alunado foi maior. Fiz amigos e mantive discussões proveitosas 

sobre o filme e atividades dinâmicas que não são encontráveis em outros cursos 

regulares.  

 

 Quanto ao sentimento experimentado ao término do semestre letivo, o 

docente relatou: senti-me muito bem, intimamente feliz, satisfeito e bem sucedido. 

[...].  

 

 Complementado a ideia, o docente, em relatório final, expressou: Meu 

relatório final é emotivo, positivo e traz apenas impressões otimistas e favoráveis. Os 

alunos corresponderam ao que foi proposto. Esta nova ideia é benfazeja e agradável 

ao docente, pois guia os aprendizes ao multicolorido espectro da educação, que 

nem sempre é explorado em toda sua grandeza. 

 

 Para o Professor n.o 04 (Teoria Geral do Direito Civil) o plano também não foi 

cumprido integralmente. O docente relata que cumpriu integralmente os conteúdos 

da disciplina, fazendo-se necessário ressaltar que os conteúdos eram parte 

integrante de todo um planejamento com metodologias diferenciadas e avaliação. 

  

 O docente relata: O plano foi cumprido integralmente. 

 

 No entanto, conjugando outras informações como relatos do próprio docente 

e de alguns discentes, foi possível verificar o cumprimento efetivo do plano em 20% 

da sua totalidade, qual seja, uma unidade completa (primeira) das cinco unidades 

planejadas inicialmente com metodologia diferenciada e avaliação. As demais 

unidades foram com aulas expositivas, algumas dialogadas, abertas para dúvidas 

em aula e avaliação final bimestral, sem o implemento das metodologias inicialmente 

propostas, justificando em seu relatório que: eventuais dificuldades encontradas [...] 

cingiram-se unicamente à necessidade de constante adequação do Plano de Ensino 
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ao tempo disponível, considerando, sobretudo a metodologia proposta para a 

execução do Plano de Ensino. (g.n).   

 

 Em seu relatório o docente confirma as conclusões expostas quando relata 

que: O Plano de Ensino [...] foi regularmente cumprido no tocante ao seu conteúdo 

programático, durante o presente semestre letivo. Quanto às Atividades 

Complementares propostas e efetivadas ao longo do presente semestre, convém 

ressaltar a atividade de análise e posterior discussão sobre o texto “A Boa-fé no 

Código Civil” de autoria do Professor Miguel Reale, realizada em sala de aula, e que 

estimulou o debate e discussões a respeito da matéria, em sala de aula, sob um 

enfoque diferente. 

 

 Sobre as dificuldades encontradas para o cumprimento do plano, o docente 

relatou, como dito anteriormente, que houve a contingência do tempo para o 

cumprimento de todo o planejado, dando prioridade aos conteúdos e conceitos 

teóricos, sublinhando a diferença de percepção constatada entre os alunos com 

bases de formação escolar distinta.  

 

 Convém ainda ressaltar que [...] não foi realizada a atividade complementar 

de constituição de uma associação, tendo em vista a necessidade de cumprimento 

preliminar do conteúdo programático definido pela Universidade para essa disciplina, 

face ao tempo disponível. 

 

 [...] as dificuldades pedagógicas muitas vezes foram verificadas na diferença 

de percepção constatada entre os diversos componentes do corpo discente, visto 

que em uma mesma turma havia alunos com bases de formação escolar distinta 

(alguns com boa formação escolar oriunda do ensino fundamental e médio, e outros 

não). 

 

 Quando questionado sobre sua avaliação do cumprimento do plano, o 

docente considerou que como um primeiro exercício, o resultado pode ser 

considerado satisfatório, mas que deveria estar em constante revisão e 

aprimoramento.  
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 Considero que, como uma primeira etapa, o resultado foi satisfatório, mas 

deverá ser constantemente revisto e aprimorado.  

  

 Sobre o sentimento experimentado com o término das aulas após o 

cumprimento do plano em sala de aula respondeu: satisfeito. 

 

 Comentário da pesquisadora: cabe neste particular uma reflexão, qual seja, a 

de que todos os docentes envolvidos no processo de formação tiveram e relataram 

dificuldades das mais variadas, principalmente, aquelas ligadas ao implemento das 

novas práticas educativas e à redução do tempo letivo. No caso do docente da 

disciplina em análise, houve uma característica peculiar com relação ao processo de 

formação que desenvolvemos.  

 

 Houve por parte do docente disposição para fazer o planejamento de sua 

disciplina, atentando ao que foi proposto no sentido de repensar o plano a partir da 

aprendizagem de habilidades expressas nas DCNs, com a adoção de metodologias 

mais participativas. No entanto, para o cumprimento do plano em sala de aula, o 

frequente uso de aulas expositivas acabou por comprometer a participação discente 

na aula com a valorização da transmissão de conteúdos. 

 

 O que percebemos aqui é que o docente conseguiu satisfatoriamente planejar 

sua disciplina, porém, observa-se a prevalência da influência do modelo tradicional 

de ensino pautado na aula expositiva, da relação vertical professor-aluno, cada qual 

com a sua responsabilidade, qual seja, o docente pelo ensino e o discente pela 

aprendizagem. Neste particular, não há se falar em corresponsabilidade e, portanto, 

em práticas mais participativas. 

  

 Para o Professor n.o 05 (Teoria Geral do Crime) o plano também não foi 

integralmente cumprido. O docente informa ter chegado ao cumprimento de 80% do 

que foi planejado para a disciplina. Dois motivos foram fornecidos pelo docente 

como causadores do impedimento: tempo insuficiente para conclusão do plano e o 

fato de as aulas de Teoria Geral do Crime terem sido ministradas na 6ª-feira no 

segundo horário de aula, portanto, das 21h15 às 22h55. Identificou como: além do 

normal a participação discente nas aulas, o que, de certa forma, acabou por truncar 
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um pouco o desenvolvimento do plano, porém, como o interesse dos alunos era 

grande foi prazeroso o debate ativo em aula. 

 

 Não cumpri por dois motivos: a) falta de aulas suficientes versus aulas em 

segundo horário de sexta-feira; b) como as disciplinas se integravam, os alunos 

mostravam-se muito interessados e perguntavam além do normal nas aulas, 

fazendo com que o desenvolvimento ficasse, às vezes, truncado. Porém, o interesse 

era tão elevado que era prazeroso o debate ativo em aula. 

 

 Quanto às principais dificuldades pedagógicas enfrentadas para o 

cumprimento do plano em sala, o docente também relatou a disparidade de nível 

intelectual dos alunos, assim como o extenso plano da disciplina, no que toca aos 

conteúdos que deveriam ser abordados no semestre letivo. 

 

 O excesso de conteúdo disciplinar e a disparidade de nível intelectual dos 

alunos foram os principais pontos. [...]. 

 

 Avaliando o cumprimento do plano, o docente também fez uso do termo 

satisfatório dentro do quadro de 80% do cumprido efetivamente em sala, o que é 

bastante considerável, principalmente por haver integrado de forma satisfatória seu 

plano com os demais planos das outras disciplinas. 

 

 Satisfatório, diante do quadro. Foram cumpridos 80% do plano e foi possível 

integrar sempre todos os temas com a maior parte das disciplinas. Apesar das 

dificuldades, muitos alunos desenvolveram grande afinidade com o direito penal. 

 

 Sobre o sentimento experimentado ao término do semestre, após o 

cumprimento dos planos, o docente relatou certa frustração com a avaliação 

integrada realizada ao término do 2º bimestre. No seu entendimento, a avaliação 

não teve o condão de avaliar todas as unidades desenvolvidas no planejamento da 

disciplina Teoria Geral do Crime, apesar de ter ressalvado que, nas unidades 

trabalhadas, houve uma integração satisfatória das disciplinas. 
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 [...] A avaliação, porém, me pareceu um pouco destoante do que costumo 

praticar.  

   Um pouco frustrado com a avaliação, que não permitiu que todo o conteúdo 

trabalhado fosse testado. Também um pouco frustrado por perceber que os alunos 

gostariam que tivéssemos mais aulas da disciplina. Mas na maioria dos casos certo 

de que a maioria dos temas foi devidamente apresentada de modo integrado.       

      

 Para o Professor n.o 06 (Direitos Fundamentais), o plano não foi cumprido na 

sua integralidade, tendo em vista a alteração do calendário escolar e a antecipação 

do término do semestre letivo; porém, o cumprimento efetivo do plano foi 

significativo na ordem de 90% do planejado. 

 

 A antecipação do término do semestre letivo fez com que alguns tópicos da 

unidade III fossem repensados, ficando o tópico específico relativo ao direito de 

liberdade reduzido no seu planejamento inicial, para recurso de aula expositiva 

dialogada. Nas demais unidades, o planejado foi devidamente cumprido.  

 

 Sobre as dificuldades pedagógicas enfrentadas pelo docente para o 

cumprimento do plano, foi relatada como maior dificuldade a viabilização das 

estratégias planejadas para o implemento das habilidades em sala de aula. O 

número de alunos considerável em sala de aula exigiu uma atenção muito grande 

por parte do docente para o implemento de algumas das estratégias delineadas no 

plano, além do controle do tempo, visto que o docente teve de controlar o tempo das 

atividades desenvolvidas em sala de forma rigorosa, para não prejudicar outras 

unidades de ensino.  

 

 A maior das dificuldades encontradas foi a do número de alunos em sala de 

aula para desenvolver as estratégias planejadas, como, por exemplo, a estratégia do 

painel integrado, em que foi necessário dividir a sala em grupos e depois redividir os 

mesmos grupos de forma a alcançar o objetivo proposto, com o fito de ampliar o 

quadro de discussões com a redivisão dos grupos inicialmente formados. O controle 

do tempo para cada unidade de ensino também teve de ser rigoroso, sob pena de 

prejudicar as demais unidades. Com a interação dos alunos, as discussões, em sala, 
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poderiam avançar no tempo além do previsto. Assim, esta também foi uma 

dificuldade considerável a ser contornada. 

 

 A avaliação do cumprimento dos planos pelo docente foi bastante satisfatória, 

uma vez que houve tecnicamente o cumprimento da totalidade do plano com o 

desenvolvimento das metodologias e avaliações projetadas com pequenas 

intercorrências. 

 

 Avalio de forma muito positiva o cumprimento do plano consoante o planejado 

para a disciplina de Direitos Fundamentais. Tecnicamente, a totalidade do plano foi 

levada a efeito com pequenas intercorrências, o que, para um primeiro exercício, 

está muito bom. Claro está que num próximo planejamento, algumas correções 

serão bem-vindas, como a de considerar mais tempo para as unidades de ensino, 

permitindo um tempo maior para as discussões em sala, na medida em que os 

planos são integrados. 

 

 O sentimento experimentado pelo docente ao término do semestre letivo após 

o cumprimento do plano foi um sentimento misto de alívio e satisfação alternado 

com preocupação para as questões futuras. 

 

 Senti de pronto um alívio ao término do semestre letivo com o sentimento do 

dever cumprido e satisfação de ver que o primeiro passo fora dado, um primeiro 

degrau fora galgado para efetuar mudanças na docência do curso de Direito. Por 

outro lado, também uma preocupação se instalou no tocante aos processos futuros, 

a continuidade e o aprimoramento do processo de formação frente aos resultados 

obtidos com essa nova experiência. 

 

 Comentário da pesquisadora: O professor de n.o 06 é a própria pesquisadora. 

Foi excelente como pesquisadora participar da experiência de realizar e procurar 

cumprir o planejamento realizado, pois permitiu que sentisse, em sua própria 

vivência, as dificuldades que seus colegas professores sentiram ao realizar um novo 

planejamento. Isto lhe conferiu uma oportunidade de compreender melhor as 

dificuldades encontradas e de buscar formas de adaptação do plano às novas 

circunstâncias. 
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No início, falamos que a avaliação deste item se revestia de um cuidado 

especial, pois o que estava em jogo era a possibilidade de um novo plano de 

disciplina (como vimos) a ser realizado no mesmo tempo que o plano tradicional. 

 

Após a manifestação dos docentes, pudemos perceber alguns fatos:  

 

a) realmente, a diminuição inesperada de duas semanas de aula exigiu uma 

adaptação dos planos, inclusive quanto aos conteúdos. Mas, esta é uma situação 

que aconteceria, mesmo num ensino tradicional; 

 

b) as adaptações que 05 dos 06 professores fizeram se constituíram como 

comportamentos esperados em qualquer planejamento de curso, pois, é muito 

frequente que os programas não consigam se completar ao final do semestre; 

 

c) um professor realizou o plano combinado apenas em uma das cinco unidades. 

Portanto, nas outras quatro, o plano praticamente voltou ao tradicional. Houve 

dificuldades mais sérias. 

 

4. Do comportamento discente e da aprendizagem das habilidades. 

     

 Neste item, os professores manifestaram-se sobre: a) a participação discente; 

b) comprometimento discente e; c) aprendizagem de habilidades. 

 

4.1. Participação discente.  

 

 Com relação ao comportamento dos alunos, abordamos a questão se as 

metodologias aplicadas em sala de aula, de fato, haviam contribuído para que os 

alunos fossem mais participativos no processo de aprendizagem.  

 

Neste quesito, houve um consenso entre a maioria dos docentes de que os 

alunos ficaram mais interessados com a forma de aula proposta e 

consequentemente mais participativos.  

 

 Vejamos as opiniões relatadas pelos docentes: 
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 Sim, não há dúvidas quanto a isso. A nova dinâmica levou-os a trabalhar de 

forma mais integrada também, desenvolvendo a própria competência linguística oral. 

(Professor n.o 01).  

 

 Sim, muito mais participativos. As perguntas e as intervenções que 

realizavam em sala podem ser entendidas como expressões de maior motivação e, 

por consequência, maior envolvimento com a disciplina e com o curso. Acrescenta-

se, ainda, que ao elaborarem, tanto individualmente quanto em grupo, os trabalhos 

acadêmicos propostos houve a preocupação de elaborarem textos reflexivo-

interpretativos. (Professor n.o 02).  

 

 Sim, todos ficaram participativos, mesmo aqueles que eventualmente não 

estavam em um grupo em determinada atividade levantavam a mão para dizer algo. 

(Professor n. 03).  

 

 [...] é necessário atentar para o fato de que numa mesma turma há alunos 

com bases de formação escolar distintas [...], de modo que o desenvolvimento da 

metodologia proposta exigiu a consideração desse fator básico. (Professor n.o 04). 

 

 Certamente sim, os alunos comumente traziam em suas perguntas bases de 

outras disciplinas e as jogavam em aula de modo a discutirem o tema e provocarem 

o professor a se posicionar. (Professor n.o 05). 

  

 Pude observar que as metodologias tratadas em sala aproximaram mais os 

alunos do docente e deles mesmos, isso gerou um clima muito agradável na turma, 

cuja participação nas aulas adquiriu um contexto natural. Notei também que havia 

respeito para ouvir a posição do outro e para contradizer posições. (Professor n.o 

06).   

 

 Comentário da pesquisadora: este tópico nos traz um dado significativo de 

que os docentes, ao avaliarem como positiva a participação dos alunos em sala de 

aula, indica que estes assumiram a corresponsabilidade pelo processo de 

aprendizagem, já que o momento aula foi enriquecido com colaboração mútua 
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(professores e alunos), troca de experiências, debate, apresentação de dúvidas e 

solução de problemas, demonstrando que houve um maior comprometimento 

discente, que é objeto de avaliação no próximo tópico.  Não obstante, um docente 

relatou haver correlação entre participação, e, portanto, comprometimento, com 

base escolar discente, o que nos remete novamente à questão da ausência da 

corresponsabilidade, com valorização da responsabilidade do docente em ensinar e 

atribuir exclusiva responsabilidade do aluno em aprender. Note-se que, mesmo 

diante desta constatação, o docente não adotou postura diferente, como outros 

docentes relataram ter adotado, no sentido de resgatar esta diferença de base 

escolar entre os alunos na sala, confirmando o modelo tradicional de ensino.      

 

4.2. Comprometimento discente. 

 

 Outro ponto de discussão entre os docentes foi se a mudança na metodologia 

das aulas que previa uma maior participação discente havia de alguma forma gerado 

um comprometimento maior por parte dos alunos para com a aprendizagem. Neste 

particular, também o posicionamento dos docentes foi o de que houve sim um maior 

comprometimento por parte dos alunos, até por conta das próprias estratégias 

realizadas em sala que exigiam uma maior participação. 

 

 Relataram os docentes: 

 

 [...] percebi que eles se sentiram muito bem e mais comprometidos com a 

nova dinâmica e muito estimulados com a integração das disciplinas. (Professor n.o 

01). 

  

 A participação dos alunos tanto em relação ao professor quanto ao processo 

didático aplicado ocorreu de modo progressivo, isto é, de início certa apreensão por 

parte dos discentes e, aos poucos, ao longo das aulas, o envolvimento necessário. A 

sedução venceu a resistência inicial. Houve, sem dúvida, maior envolvimento por 

parte dos discentes e, como prova documental, pode-se citar o trabalho acadêmico 

individual da Lei antivéu na França e o texto elaborado em grupo do filme O 

Mercador de Veneza. (Professor n.o 02).   
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 [...] Todos vinham para os seminários com todo o material preparado e 

prontos para assumir papéis numa discussão interativa. (Professor n.o 03). 

 

 Sim. (Professor n. 04).  

 

 [...] senti os alunos muito interessados ao notarem como as disciplinas se 

tocavam constantemente. Os alunos que iam às aulas ficavam até às 22h45 sem 

reclamar, como era uma sexta-feira, isso representa um incrível comprometimento. 

(Professor n.o 05) 

 

 Observei um comprometimento significativo por parte destes alunos, desde a 

presença em sala de aula, a disponibilidade e o interesse para realização das 

atividades propostas, a comunhão entre eles para a troca de materiais, pesquisas e 

ideias. (Professor n.o 06).  

 

 Comentários da pesquisadora: como dissemos no tópico anterior, este dado 

nos traz notícia de que os alunos assumiram a corresponsabilidade como 

verdadeiros parceiros no processo de aprendizagem. Demonstra ainda que, os 

docentes conseguiram, por intermédio de práticas mais participativas, criar uma 

interação entre o mundo individual dos alunos e a realidade social e jurídica 

(valorização dos fenômenos jurídicos e sociais).  

 

4.3. Aprendizagem das habilidades. 
 

 Pedimos aos docentes que avaliassem se houve, durante o semestre letivo, a 

aprendizagem das habilidades propostas nos planos de suas disciplinas. Neste 

particular, também houve um consenso de que as habilidades propostas 

(linguísticas, hermenêuticas e metodológicas) foram implementadas de forma 

satisfatória, porém, não na sua totalidade.  

 

Verificamos os índices de aprovação nas diversas disciplinas e obtivemos os 

seguintes dados: 96% de aprovados na disciplina Comunicação e Expressão; 98% 

de aprovados na disciplina Ciências Sociais; 80% de aprovados na disciplina Ciência 

Política; 83% de aprovados na disciplina Teoria Geral do Direito Civil; 86% de 
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aprovados na disciplina Teoria Geral do Crime e 95% de aprovados na disciplina 

Direitos Fundamentais, totalizando a média de 89,66% de aprovados nesta turma 

naquele semestre letivo. Sem sombras de dúvida, um número bastante significativo.    

  

Quanto ao aprendizado das habilidades os docentes assim se manifestaram: 

 

 O professor de n.o 01 relatou: sim, houve, não tenho dúvidas quanto a isso. A 

questão é que a maioria dos alunos, mais envolvidos, mais comprometidos 

apresentaram resultados acima do esperado, produzindo trabalhos de nível de 

excelência. Alguns alunos, no entanto, que mostraram menos comprometimento e 

que se mostram ainda em dúvida quanto à escolha da área em si, tiveram um 

resultado menos significativo. Ainda assim, pudemos observar um crescimento 

quanto à aquisição da habilidade hermenêutica, sobretudo. A habilidade linguística, 

em alguns casos, apresenta ainda algumas falhas e os aspectos metodológicos 

trabalhados fora do âmbito da sala de aula não apresentaram resultados tão 

apurados, acredito que devido ao próprio comprometimento com a área. 

 

 Para o professor n.o 02: sim, ocorreu a aprendizagem, porém, não na sua 

totalidade. Os resultados foram parciais mesmo porque se deve entender que foi a 

primeira vez que ocorreu a aplicação de tal metodologia. [...] provavelmente entre 

70% e 80%. Como avaliação de tais percentuais, considero a quantidade de alunos 

que apresentaram resultados significativos tanto nas provas quanto nos trabalhos 

propostos, além da quantidade de alunos que me procuravam após as aulas para 

exporem suas considerações ao longo do semestre.   

 

 Para o professor n.o 03: creio que os alunos aprenderam e apreenderam a 

disciplina numa escala de 80%.  Em relatório ressaltou: Sinto que esta classe 

aprendeu mais e está melhor preparada que classes que não tiveram as atividades 

dinâmicas.  

 

 O Professor de n.o 04, em seu relatório, também avaliou que a turma 

envolvida na pesquisa manteve um desempenho diferenciado das demais turmas 

em que ministrava a mesma disciplina. Tendo em vista a abordagem didática 
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diferenciada proposta, foi possível avaliar comparativamente o desempenho da 

turma em questão com outras turmas dessa mesma disciplina. 

 

  Quando questionado sobre se houve a aprendizagem das habilidades, o 

referido professor relatou: sim, em torno de 75%. Esse percentual, em minha 

avaliação pessoal, foi obtido a partir do desempenho da sala em que aplicamos a 

nova metodologia proposta (sala 808).   

 

 Como vimos em itens anteriores, para o professor de n.o 04 somente foi 

possível aplicar a metodologia inicialmente proposta no plano na unidade I do 

planejamento, de forma que, podemos considerar esse percentual (75%) de 

aprendizagem das habilidades ali previstas na unidade I. Nas demais unidades, o 

professor fez uso das aulas expositivas e avaliações regimentais. 

 

 O Professor de n.o 05 relatou: [...] os alunos comprometidos e participantes 

obtiveram o resultado pretendido na aprendizagem pretendida. Os faltantes tiveram 

resultados desastrosos e frustrantes, demonstrando que a presença em sala de aula 

foi fundamental para as habilidades. 

 

 O Professor n.o 06 relatou: sem dúvida as habilidades foram implementadas 

de forma satisfatória e num crescente. Os alunos, na sua maioria, em torno de 80%, 

corresponderam às propostas de leituras e interpretação de textos, fazendo a 

correta interpretação das normas jurídicas envolvidas nas aulas, bem como, nos 

casos suscitados, o uso do raciocínio jurídico e reflexão crítica, além das técnicas de 

argumentação e persuasão que foram exigidas em algumas tarefas de sala. 

Construíram, também, decisões jurídicas para sustentação de pontos de vista em 

determinadas tarefas, além de desenvolverem a responsabilidade pela 

aprendizagem do grupo. Na minha avaliação, a aprendizagem das habilidades foi 

significativa. 

 

 A título de ilustração e corroborando as informações relatadas dos docentes 

envolvidos na pesquisa, solicitamos a um docente que também ministrou uma dada 

disciplina (História do Direito e Direitos Humanos) para a turma em questão, mas 

que não participou do processo de formação docente, ficando, portanto, excluída 
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esta disciplina da integração dos planos realizados, que relatasse sua avaliação 

sobre a referida turma. 

   

 O docente nos passou o seguinte relato: É curioso que ao longo da minha 

carreira como professora universitária percebi que algumas classes se diferenciam 

das outras. Talvez seja pelo feliz encontro dos alunos que delas participam, talvez 

pelas condições que a universidade oferece. Uma dessas turmas memoráveis é a da 

sala 808. O que chama atenção nessa turma é a maneira como se relacionam uns 

com os outros. Estudam em equipes e responderam magnificamente, já no primeiro 

semestre de 2011, à ideia de vincular o conhecimento da matéria (no caso 

"Filosofia") ao dia-a-dia dos casos que movem a Justiça hoje.  Fizeram isso também 

no segundo semestre na disciplina "História do Direito".  Estudaram, pesquisaram, 

trocaram informações entre si e aproveitaram para diminuir a diferença do nível 

cultural entre eles, muitas vezes, acentuada. Por outro lado, deu para perceber outro 

fato que vale a pena ressaltar. Foi fundamental o trabalho transdisciplinar realizado 

pelos colegas professores das outras disciplinas.  Quando esse tipo de trabalho dos 

docentes ocorre, as turmas respondem positivamente. Já fiz essa experiência em 

outras universidades (na UNESP, em Franca, e na UNIMEP, em Lins). Quando os 

docentes trabalham com um método transdisciplinar, "amarram" as disciplinas em 

torno da pesquisa e de uma temática comum, as turmas respondem positivamente. 

Isso ocorreu, durante o ano de 2011 com a "sala 808".  Formou-se mais que uma 

classe, um "grupo criativo".  Espero poder acompanhar a classe e colaborar para 

estender essa experiência para outras classes. 

 

 Chama-nos a atenção o relato de uma docente que não participou do 

processo de formação, mas que, sensível às práticas pedagógicas, percebeu a 

evolução acadêmica da turma em que desenvolvemos e aplicamos os nossos 

planos. A docente em questão trouxe também um dado interessante relativo ao 

comportamento da turma quando ministrou também aulas no primeiro semestre 

letivo de 2011, portanto, o semestre que antecedeu nossa presença em sala de 

aula. Porém, semestre este em que já tínhamos feito a sensibilização para fomentar 

a autoestima, relacionamento com outras pessoas (trabalho em grupo), 

desenvolvimento da segurança pessoal e o enfrentamento de novos desafios. 
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 Comentários da pesquisadora: é de suma importância a avaliação deste 

tópico, porque aqui residem informações sobre o implemento das habilidades por 

meio das práticas educativas mais participativas como sendo parte integrante do 

problema que nos propusemos enfrentar no início desta pesquisa. Os relatos dos 

docentes deram conta de que, mediante avaliações contínuas das metodologias 

desenvolvidas em sala de aula, foi possível constatar o aprendizado das habilidades 

linguísticas, hermenêuticas e metodológicas. Mesmo com as dificuldades relatadas 

pelos docentes com o planejamento e o cumprimento dos planos foi possível 

implementar satisfatoriamente as habilidades expressas nas DCNs, por meio de 

práticas mais participativas e avaliações contínuas do processo de aprendizagem, 

mostrando que a participação e interação do grupo em aula foi fundamental para 

estes resultados.        

 

5. Dos Monitores. 

 

 Durante a realização dos trabalhos, precisamente quando da elaboração das 

aulas e respectivos materiais para uso em sala, fizemos o uso de alunos monitores. 

Alunos monitores pesquisadores e alunos monitores de sala. Ao término do 

semestre letivo, solicitamos informações aos docentes de como avaliaram o uso do 

monitor, não havendo neste particular, um consenso entre os docentes. 

 

5.1. Monitor pesquisador. 

 

Neste tópico específico os docentes avaliaram da seguinte forma o aluno 

monitor pesquisador (aquele que auxiliou na elaboração do material de aula): 

 

 No caso em questão, tivemos apoio que se mostrou interessante, mas não 

indispensável aos resultados alcançados. O monitor de sala foi mais eficiente para a 

obtenção de trabalhos bem feitos. (Professor n.o 01). 

  

 Não houve necessidade da participação do monitor pesquisador. (Professor 

n.o 02). 
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 Foi extremamente útil para garimpar jurisprudência de difícil obtenção. 

(Professor n.o 03). 

 

 A monitora pesquisadora [...] mostrou-se bastante interessada e chegou, 

inclusive, a colaborar em algumas pesquisas que lhe passei, sendo que, em uma 

próxima versão desse modelo, poderão ser predeterminadas atividades mais 

específicas para os monitores pesquisadores, ao longo do semestre, a partir de 

diretrizes fixadas pelo NDE. (Professor n.o 04). 

 

 Gostei de ter um monitor pesquisador auxiliando a tirar dúvidas sobre 

trabalhos e temas antes das aulas [...]. (Professor n.o 05).  

  

 Achei importante a divisão entre o monitor pesquisador e o monitor de sala 

com tarefas distintas, porém, também notei que para um bom funcionamento deste 

triângulo monitor pesquisador – professor – monitor de sala há a necessidade de um 

estreitamento muito grande de laços acadêmicos, pois os três têm de atuar numa 

velocidade muito semelhante na proposição da ideia da aula, busca do material, 

preparo da aula e desenvolvimento em sala. Neste ponto o monitor de sala foi mais 

eficiente. (Professor n.o 06). 

 

5.2. Monitor de sala.  

 

 Neste tópico específico, os docentes avaliaram da seguinte forma o aluno 

monitor de sala (aquele que auxiliou na implementação de novas práticas, além de 

constituir um elo entre o docente e os alunos): 

 

 O monitor em sala, acompanhando as aulas foi muito produtivo porque os 

alunos recorreram a ele para a realização dos trabalhos, sentindo-se mais 

amparados nas dúvidas próprias ao fazer uma atividade de pesquisa. (Professor n.o 

01).  

 

 Pouco representativa para o desenvolvimento das aulas [...]. (Professor n.o 

02).   
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 Avalio positivamente, uma vez que filtrava dúvidas dos alunos antes de 

chegarem a mim e, algumas delas eram sanadas pelos próprios alunos x monitor. 

(Professor n.o 03).   

 

 A monitora [...], consoante seu interesse na participação no projeto, teve 

presença constante nas aulas ministradas na sala 808 (período noturno), sendo que 

seu interesse pela disciplina (Direito Civil), inclusive, levou-a a elaborar projeto de 

Iniciação Científica que foi aprovado pela Universidade [...], e que ora se encontra 

em fase de execução, sob minha orientação. (Professor n.o 04).  

 

 O monitor serviu muito bem para ser um viés aproximador do aluno. Enquanto 

que o professor apresenta a disciplina em seu grau mais importante, o monitor a 

revê em pré-aula e pode sentar com o aluno em nível mais íntimo e sentir a 

dificuldade dos segmentos da sala, trazendo ao professor onde este deve reforçar 

explicações ou dar novas explicação ou dar nova explicação na aula seguinte. 

(Professor n.o 05). 

 

 O uso do monitor de sala foi muito importante na consecução dos trabalhos. 

Falávamo-nos anteriormente às aulas para repassarmos as estratégias do dia e o 

monitor de sala, nesta questão, foi fundamental tendo em vista o número de alunos 

em sala de aula. O monitor me auxiliou nas dúvidas mais frequentes dos alunos, no 

acompanhamento das atividades em sala, ajudando-me a percorrer os grupos e no 

feed back de cada processo pedagógico. (Professor n.o 06).    

 

 Comentário da pesquisadora: cabe lembrar que o uso do monitor que foi uma 

sugestão do grupo no tempo da formação continuada, muito bem aceita, porém, a 

sua prática mostrou que apesar de consistir numa ideia muito boa, precisa ser mais 

amadurecida para um novo curso. 

 

6. Processo de formação docente. 

 

 Ao término do semestre letivo, conversamos com os professores sobre 

fazerem uma retrospectiva de tudo que fora desenvolvido no processo de formação 

docente de novembro de 2010 até aquela data, avaliando este processo nos 
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seguintes termos: a) avaliação do processo de formação e sugestões; b) 

autoavaliação e c) mudanças na docência. 

 

6.1. Processo de formação docente e sugestões. 

  

 Neste tópico específico, passaremos a relatar como os docentes avaliaram o 

processo de formação docente desenvolvido e quais sugestões fariam para melhorar 

a continuidade deste processo. 

 

 Seguem os relatos: 

 

 Foi um processo que nos exigiu um fazer reflexivo importante. Depois de 25 

anos de docência superior, esse momento de parar para fazer um plano de ensino 

possibilitou uma reflexão importante. A aplicação em sala de aula propiciou um 

refletir contínuo muito interessante e gratificante e valioso para um repensar 

necessário. Gostei da nova dinâmica de integrar com as demais disciplinas e de 

promover atividades em sala entre os alunos. Não houve qualquer etapa que tenha 

me causado problemas ou da qual eu não tenha gostado. Se pudesse rever, faria 

um piloto e uma nova pesquisa com o mesmo grupo de professores com outra 

turma. (Professor n.o 01). 

 

 Significativamente importante. Foi um momento de rara oportunidade para 

“oxigenar” o curso de Direito, no sentido de oportunizar um novo ambiente na sala 

de aula, bem como de apresentar aos professores de que é possível outra forma de 

elaboração do plano de disciplina. O que mais gostei foi a elaboração compartilhada 

dos planos de disciplinas, porquanto entendo que quanto maior a integração entre 

as diversas disciplinas, maior é o ganho para o aluno, no sentido de oportunizar o 

aprendizado de que o direito é um só, isto é, o Direito com sua composição 

axiológica tem por propósito a prática mais próxima possível da justiça-social, apesar 

do contexto sociocultural perverso da sociedade contemporânea. [...] Um acréscimo: 

a sala escolhida para a efetiva aplicação deve (ria) ser sensibilizada de modo 

particular. Evidentemente, como sugestão, tal sensibilização pode ser desenvolvida 

do seguinte modo: enfatizar o valor da integração das disciplinas e da avaliação-
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integrada para a formação não só técnica, mas, sobretudo para a formação 

humanística e das práticas de cidadania. (Professor n.o 02).  

 

 Avalio positivamente, uma vez que o planejamento deixava as ações claras a 

serem tomadas em módulos. Gostei da ideia do planejamento fragmentado e bem 

pensado. Gostei da mudança de tipo de aula (de monólogo para diálogo). O que 

menos gostei foi do número de alunos elevado, que dificulta seminários. (Professor 

n.o 03).  

 

 Satisfatório. A possibilidade de incorporação de novos métodos de elaboração 

dos planos de ensino [...] e a possibilidade de apreensão de experiências distintas, a 

partir do intercâmbio de informações com os demais integrantes do NDE são pontos, 

a meu ver, altamente satisfatórios no trabalho desenvolvido até o momento [...].  

(Professor n.o 04).  

 

 O planejamento foi muito importante para que sentíssemos como os colegas 

iriam apresentar certos temas e trocarmos formas de integrar certos temas. 

Conversas pós-aula também demonstravam onde o professor poderia auxiliar o 

colega, reforçando temas e conceitos. O debate constante fez com que o objetivo 

“sala 808” fosse especial e nossas mentes pareceram estar sempre tentando gerar 

atividades e ideias conjuntas. Gostei muito da preocupação de todos os professores 

com a sala e do esforço de todos para conseguir romper paradigmas antigos em 

nome de um laboratório que se mostrou importantíssimo e fundamental para o 

ensino do Direito. Não gostei da avaliação integrada [...] faria uma avaliação mista, 

que tivesse uma ou duas questões de integração das disciplinas e o restante seria 

livre para o docente. (Professor n.o 05). 

  
 O processo de formação docente teve papel especial no aprendizado da 

turma 808. É vergonhosamente gostoso perceber que é possível alterar, modificar, 

propor, sugerir, ousar em termos de práticas pedagógicas e, vergonhoso, porque 

não havíamos feito isso antes, talvez esperando que medidas pedagógicas viessem 

de outras esferas e instâncias. A reflexão sobre este processo de formação é muito 

positiva, porque podemos fazer algo diferente, aliás, podemos fazer muito mais do 
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que fizemos. Dentro no nosso contexto acadêmico-administrativo esse foi um grande 

passo, mas foi o primeiro. (Professor n.o 06).   

 Comentários da pesquisadora: dos relatos dos professores, podemos 

observar que o processo de formação continuada e em serviço que nos propusemos 

a realizar no início desta pesquisa alcançou níveis satisfatórios. Os docentes deram 

conta, em seus relatos, de que foi possível realizar um processo de planejamento 

diferenciado de disciplinas com o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas 

para a integração de habilidades expressas nas DCNs. 

 Confrontando os depoimentos dos docentes transcritos com a proposta de 

formação continuada que assumimos neste trabalho, balizada pelos ensinamentos 

de Mizukami (2002), concluímos que o processo de formação foi permeado: a) por 

uma reflexão crítica contínua sobre as práticas pedagógicas; b) pela valorização da 

prática docente por intermédio da adoção de novos métodos e de um novo ambiente 

participativo e propício à aprendizagem em sala de aula (ambiente privilegiado de 

formação e reflexão e adequado à aprendizagem profissional); c) pelo apoio mútuo e 

pela troca de experiência entre os componentes do grupo (parceria e 

compartilhamento entre o grupo de formação). 

 Para a obtenção de um resultado satisfatório do processo de formação 

continuada, foram imprescindíveis: o diálogo, o engajamento da pesquisadora e 

professores em conversação, as trocas e desenvolvimento profissional, o que 

permitiu compreensões mútuas e consenso, tomada de decisão democrática e ação 

comum (MIZUKAMI, 2002).             

 

6.2. Autoavaliação e mudanças na docência. 

 

 Finalizando este capítulo, que procurou tratar das impressões e avaliações 

dos docentes sobre todo o processo de formação docente e seus 

desmembramentos, fez-se necessário o seguinte questionamento: o processo de 

(re) planejar nossas disciplinas modificou algo na sua docência? 
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 As respostas dão conta de um consenso no sentido de que a docência sofreu 

mudança, o que consideramos altamente positivo para continuidade dos trabalhos 

da formação permanente dos docentes. Seguem os relatos: 

 

 Ele me permitiu aprender um novo modelo capaz de me levar a concatenar os 

conteúdos, integrando-os sempre de forma eficiente e interessante. [...] Hoje, em 

outras turmas e até mesmo com outras disciplinas, procuro integrar 

sistematicamente e trabalhar as habilidades linguística, hermenêutica e 

metodológica. (professor n.o 01).  

 

 Sim, a modificação na minha prática docente ocorreu tanto no planejamento 

quanto na prática em aula: a inversão realizada, isto é, colocar as habilidades um 

pouco ou muito acima dos conteúdos transformou minha visão do significado e 

sentido do planejamento didático-pedagógico, pois verifiquei a possibilidade de 

outras condutas, sem prejuízo no processo de ensino-aprendizagem. Acrescento, 

ainda, que no decorrer das aulas, é comum, agora o “fantasma das habilidades” 

acusar os momentos que estou valorizando por demais o conteúdo. [...] os objetivos 

por habilidades quando colocados permitem uma concentração maior, em outras 

palavras, o que antes era o meu pressuposto (aplicação de 

metodologia/hermenêutica), agora é a esteira por onde caminha cada unidade do 

conteúdo programático. (Professor n.o 02).   

 

 Sim, o planejamento, por vezes esquecido, ganhou importância recorrente. 

[...] passei a me aproximar mais dos alunos, passei a saber ouvir mais os alunos. 

Passei de diretor a ator com os alunos, todos reunidos em sala para um diálogo. 

Passamos todos de espectadores uns dos outros a protagonistas de uma urdidura 

horizontal. (Professor n.o 03). 

 

 Sim, [...] passei a planejar melhor certos detalhes e atividades inerentes à 

disciplina. Sim, passei a realizar um planejamento mais detalhado das aulas, tendo 

em vista uma metodologia global e inclusive, mediante a inclusão de outras 

atividades em meio às aulas expositivas. (Professor n.o 04).  
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 Reforçou um conceito que já possuía, o professor deve ser um gerador de 

debates, um provocador de dúvidas, um norteador de ideias e simultaneamente um 

freio àqueles alunos muito ávidos por aprenderem sozinhos. Reforçou também a 

ideia de que as disciplinas não podem ser ministradas solitariamente, em conexão 

com as demais e que o professor deve ser capaz de transitar por mais de uma 

disciplina numa mesma aula, para que o aluno note a integração elevada de toda a 

ciência. [...] fui obrigado a estudar as disciplinas que meus colegas lecionavam para 

compreender mais precisamente detalhes dos temas e poder utilizá-los de modo 

complementar o Direito Penal. (Professor n.o 05). 

 

 O processo de (re) planejar minha disciplina, assim como processo de 

formação me permitiram uma constatação de que a docência nunca mais será a 

mesma. É como aprender a andar de bicicleta, é uma prática que só pode ser 

evoluída, ser aprimorada. O exercício do planejamento por habilidades, na verdade, 

significou uma técnica, que pode ser agora aplicada em qualquer disciplina, em 

qualquer contexto, em qualquer curso ou Universidade. (Professor n.o 06).  

 

 Pedimos aos docentes que, se possível, definissem com uma só palavra todo 

o projeto que desenvolvemos. Interessante verificar que palavras distintas, mantém 

um estreito vínculo de significados para o presente processo de formação docente 

desenvolvido. 

 

 Ousadia. (Professor n.o 02). 

 

 Estimulante. (Professor n.o 03). 

 

 Evolução. (Professor n.o 04). 

 

 Integrativo. (Professor n.o 05). 

 

 Corresponsabilidade. (Professor n.o 06). 

 

 Eficiente. (Professor n.o 01). 
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 Comentário da pesquisadora: neste tópico, pudemos avaliar se os resultados 

obtidos no processo de formação, permeado por uma reflexão pedagógica contínua, 

tiveram o condão de contribuir para uma mudança na docência dos professores 

envolvidos na pesquisa. Os relatos dão conta de que houve significativa 

compreensão da importância do processo de formação desenvolvido e do ganho 

pedagógico em termos de mudança na docência voltada para uma aprendizagem 

significativa dos alunos. 

 

 Os professores relataram que a docência assumiu uma nova roupagem, ou 

ainda, que a docência nunca mais será a mesma, agora revestida de: a) um 

planejamento detalhado e recorrente das disciplinas com integração de habilidades 

(ousadia); b) relação de corresponsabilidade entre professor e alunos na construção 

em conjunto de conhecimentos (corresponsabilidade); c) mediação da aprendizagem 

(estimulante); d) integração com as demais disciplinas do curso (integrativo); e) 

adoção de novas técnicas mais participativas (eficiente); f) uma reflexão permanente 

sobre as práticas como forma de evolução da competência pedagógica (evolução). 
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CAPÍTULO V 

 

A AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

 

 Sujeitos e participantes desta investigação, os alunos da sala 808, turma 

DR2P/Q, foram convidados a se manifestar sobre o curso do qual participaram 

durante o semestre letivo de 2011/2. 

 

 Coletar estas informações mostrou-se delicado, porque, os alunos, pela 

cultura atual entre estudantes, poderiam entender que suas opiniões pudessem 

influenciar de alguma forma na atribuição de notas e, com isso, as informações que 

nos interessavam poderiam ser deturpadas. Desta forma, decidimos realizar essa 

avaliação ao final do semestre letivo, após o encerramento das avaliações e do 

período de revisão de notas, por meio de um questionário enviado aos alunos, 

constante do Apêndice 3. 

 

 Foram enviados 60 (sessenta) formulários aos alunos integrantes da turma, e 

recebemos, por intermédio do representante de sala, respondidos 20 (vinte) 

formulários devidamente preenchidos, sendo 18 sem identificação e 02 identificados. 

 

O instrumento de avaliação procurou abordar 06 tópicos: habilidades 

aprendidas, metodologia utilizada, integração dos conteúdos, motivação, interação 

com os professores e interação com o grupo. Além dos seis tópicos foram incluídas 

três perguntas para impressões gerais dos alunos consistentes em: 1ª) O que você 

mais gostou no curso neste semestre? 2ª) O que você menos gostou no curso neste 

semestre? 3ª) O que você mudaria no curso? 

 

Seguem os questionamentos que foram feitos aos alunos em forma de 

planilha para facilitar a visualização dos resultados. Vinte (20) alunos foram ouvidos, 

portanto, cerca de 33% dos integrantes da turma. Grafamos em vermelho as 

respostas que indicaram conceitos “sempre” e “quase sempre” aos questionamentos 

realizados, inclusive com indicação dos percentuais nas respostas. 
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FORMULÁRIO DE 
AVALIAÇÃO 

CURSO DE DIREITO 2011/2 20 ALUNOS 
AVALIADOS 

TURMAS 
DR2P/Q 

SALA 808 

 
 

Neste semestre você 
adquiriu as seguintes 
habilidades? 
 

    

 a) leitura, compreensão e 
elaboração de textos, atos e 
documentos jurídicos ou 
normativos, com a devida 
utilização das normas 
técnico-jurídicas.  

Sempre 
 

11 
(55%) 

Quase sempre 
 

06 
(30%) 

Às vezes 
 

03 
(15%) 

Nunca 
 
0 

(0%) 

 b) correta utilização da 
terminologia jurídica ou da 
Ciência do Direito.  
 

Sempre 
13 

(65%) 

Quase sempre 
05 

(25%) 

Às vezes 
02 

(10%) 

Nunca 
0 

(0%) 

HABILIDADES c) Interpretação e aplicação 
do Direito. 
 

Sempre 
13 

(65%) 
 

Quase sempre 
05 

(25%) 
 

Às vezes 
02 

(10%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 
 
 

d) Julgamento e tomada de 
decisões. 
 

Sempre 
09 

(45%) 
 

Quase sempre 
07 

(35%) 
 

Às vezes 
04 

(20%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 
 
 

e) Utilização de raciocínio 
jurídico, de argumentação, 
de persuasão e de reflexão 
crítica. 
 

Sempre 
12 

(60%) 
 

Quase sempre 
05 

(25%) 
 

Às vezes 
03 

(15%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 f) pesquisa e utilização da 
legislação, da jurisprudência, 
da doutrina e de outras 
fontes do Direito. 
 

Sempre 
15 

(75%) 

Quase sempre 
02 

(10%) 

Às vezes 
03 

(15%) 

 Nunca 
0 

(0%) 

 
 

a) a metodologia utilizada em 
sala de aula ajudou na 
aquisição das habilidades 
acima identificadas? 

Sempre 
09 

(45%) 

Quase sempre 
08 

(40%) 

Às vezes 
03 

(15%) 

Nunca 
0 

(0%) 

METODOLOGIA b) a metodologia utilizada em 
sala ajudou na participação 
nas aulas?  

Sempre 
08 

(40%) 

Quase sempre 
10 

(50%) 

Às vezes 
02 

(10%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 c) Os métodos utilizados 
facilitaram a aprendizagem 
nas disciplinas? 

Sempre 
10 

(50%) 

Quase sempre 
08 

(40%) 

Às vezes 
01 

(5%) 

Nunca 
01 

(5%) 

 d) Os métodos utilizados 
tornaram as aulas mais 
dinâmicas? 

Sempre 
10 

(50%) 

Quase sempre 
07 

(35%) 

Às vezes 
03 

(15%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 
 

INTEGRAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS 

Você percebeu a integração 
dos conteúdos nas diversas 
disciplinas?  
Dê um exemplo:  

Sempre 
 

14 
(70%) 

Quase sempre 
 

06 
(30%) 

Às vezes 
 

0 
(0%) 

Nunca 
 
0 

(0%) 

 
MOTIVAÇÃO 

As aulas motivaram você 
para estudar as disciplinas e 
participar nas atividades? 

Sempre 
13 

(65%) 

Quase sempre 
06 

(30%) 
 

Às vezes 
01 

(5%) 

 Nunca 
0 

(0%) 

 
INTERAÇÃO COM 
PROFESSORES 

Você assumiu juntamente 
com o Professor a 
corresponsabilidade pelo 
processo de aprendizagem?  

Sempre 
17 

(85%) 

Quase sempre 
02 

(10%) 

Às vezes 
01 

(5%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 A relação com os 
Professores foi marcada pelo 
diálogo? 

Sempre 
12 

(60%) 

Quase sempre 
05 

(25%) 

Às vezes 
03 

(15%) 

 Nunca 
0 

(0%) 
 

 A relação com os 
Professores foi marcada pela 
colaboração? 
 

Sempre 
14 

(70%) 

Quase sempre 
04 

(20%) 

Às vezes 
02 

(10%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 
INTERAÇÃO COM O 

GRUPO 

Houve uma interação com o 
grupo? 

Sempre 
12 

(60%) 

Quase sempre 
06 

(30%) 
 

 Às vezes 
02 

(10%) 

 Nunca 
0 

(0%) 

 O grupo de certa forma 
colaborou para sua 
aprendizagem? 
 
 

Sempre 
 

06 
(30%) 

 

Quase sempre 
 

09 
(45%) 

Às vezes 
 

04 
(20%) 

Nunca 
 

01 
(5%) 

 Você colaborou para a 
aprendizagem dos demais 
colegas? 
 

Sempre 
10 

(50%) 

Quase sempre 
08 

(40%) 

Ás vezes 
02 

(10%) 

Nunca 
0 

(0%) 
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    Com base no quadro ilustrativo exposto, faremos análise dos 

questionamentos dirigidos aos alunos para uma melhor compreensão dos resultados 

obtidos com o processo de formação docente continuada que desenvolvemos nesta 

pesquisa, com o fito de refletir sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala 

de aula, buscando uma aprendizagem mais significativa por parte dos alunos.  

 

1. Aprendizagem das habilidades preconizadas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

 

 
 
Sempre – média de 60%.  
Quase sempre – média de 25%. 
Ás vezes – média de 15%.  
Nunca – média de 0%. 

 

 Procurando ouvir os alunos sobre sua aprendizagem a respeito de 06 (seis) 

habilidades expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais durante o curso em 

2011/2, ouvimos deles que, num percentual bastante expressivo, a média de 85% 

dos alunos responderam que adquiriram tais habilidades SEMPRE ou QUASE 

SEMPRE. A média de 15% dos alunos responderam ÀS VEZES para a aquisição 

das habilidades, sendo que nenhum aluno assinalou a resposta NUNCA.  

 

 

 

 
 

Neste semestre você 
adquiriu as seguintes 
habilidades? 
 

    

 a) leitura, compreensão e 
elaboração de textos, atos e 
documentos jurídicos ou 
normativos, com a devida 
utilização das normas 
técnico-jurídicas.  

Sempre 
 

11 
(55%) 

Quase sempre 
 

06 
(30%) 

Às vezes 
 

03 
(15%) 

Nunca 
 
0 

(0%) 

 b) correta utilização da 
terminologia jurídica ou da 
Ciência do Direito.  
 

Sempre 
13 

(65%) 

Quase sempre 
05 

(25%) 

Às vezes 
02 

(10%) 

Nunca 
0 

(0%) 

HABILIDADES c) Interpretação e aplicação 
do Direito. 
 

Sempre 
13 

(65%) 
 

Quase sempre 
05 

(25%) 
 

Às vezes 
02 

(10%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 
 
 

d) Julgamento e tomada de 
decisões. 
 

Sempre 
09 

(45%) 
 

Quase sempre 
07 

(35%) 
 

Às vezes 
04 

(20%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 
 
 

e) Utilização de raciocínio 
jurídico, de argumentação, 
de persuasão e de reflexão 
crítica. 
 

Sempre 
12 

(60%) 
 

Quase sempre 
05 

(25%) 
 

Às vezes 
03 

(15%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 f) pesquisa e utilização da 
legislação, da jurisprudência, 
da doutrina e de outras 
fontes do Direito. 
 

Sempre 
15 

(75%) 

Quase sempre 
02 

(10%) 

Às vezes 
03 

(15%) 

 Nunca 
0 

(0%) 
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2. Metodologia utilizada em sala de aula. 

 

 
Sempre – média de 46,25%.  
Quase sempre – média de 41,25%. 
Ás vezes – média de 11,25%.  
Nunca – média de 1,25%. 

 

 Com resultados também expressivos nas respostas aos questionamentos 

SEMPRE ou QUASE SEMPRE, em torno de 87,5% de alunos reconheceram que a 

metodologia utilizada no semestre em sala de aula facilitou a aprendizagem nas 

diversas disciplinas, tornando as aulas mais dinâmicas e participativas, contribuindo 

para a aprendizagem das habilidades. 

 

3. Integração dos conteúdos das diversas disciplinas.  

 

 
Sempre – média de 70%.  
Quase sempre – média de 30%. 
Ás vezes – média 0%.  
Nunca – média de 0%. 

 

 Na avaliação da integração dos conteúdos nas diversas disciplinas do 

semestre, houve uma percepção total (100%) dos alunos ao responderem que 

perceberam esta integração. 

  

 Neste particular, o questionário solicitava que ao identificar a integração de 

conteúdos que o aluno exemplificasse uma situação de integração. Vale transcrever 

alguns depoimentos que dão conta deste trabalho: 

 

 Percebeu-se a integração da Disciplina Ciência Política com a Disciplina 

Direitos Fundamentais. Três alunos fizeram esta identificação. 

 
 

a) a metodologia utilizada em 
sala de aula ajudou na 
aquisição das habilidades 
acima identificadas? 

Sempre 
09 

(45%) 

Quase sempre 
08 

(40%) 

Às vezes 
03 

(15%) 

Nunca 
0 

(0%) 

METODOLOGIA b) a metodologia utilizada em 
sala ajudou na participação 
nas aulas?  

Sempre 
08 

(40%) 

Quase sempre 
10 

(50%) 

Às vezes 
02 

(10%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 c) Os métodos utilizados 
facilitaram a aprendizagem 
nas disciplinas? 

Sempre 
10 

(50%) 

Quase sempre 
08 

(40%) 

Às vezes 
01 

(5%) 

Nunca 
01 

(5%) 

 d) Os métodos utilizados 
tornaram as aulas mais 
dinâmicas? 

Sempre 
10 

(50%) 

Quase sempre 
07 

(35%) 

Às vezes 
03 

(15%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 
 

INTEGRAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS 

Você percebeu a integração 
dos conteúdos nas diversas 
disciplinas?  
 
Dê um exemplo:  

Sempre 
 

14 
(70%) 

Quase sempre 
 

06 
(30%) 

Às vezes 
 

0 
(0%) 

Nunca 
 
0 

(0%) 
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 Direito Penal realizou uma integração com Ciência Política abordando o tema 

da extraterritorialidade e territorialidade da lei. 

 

 Destaque para a atividade do Mercador de Veneza11 que uniu praticamente 

todas as matérias. Quatro alunos fizeram esta identificação. 

 

 Ciência Política e Direitos Fundamentais se integraram com todas as outras 

disciplinas. Dois alunos fizeram esta identificação. 

 

 Os conteúdos de Fundamentais e Penal. 

 

 À exceção de HDDH todos os conteúdos foram integrados, especialmente 

nas matérias de Direitos Fundamentais, Ciência Política e Teoria Geral do Crime.  

 

 Cabe ressaltar, no último apontamento, que a disciplina História do Direito e 

Direitos Humanos (HDDH), como referida pelo aluno, de fato não foi objeto da 

presente pesquisa, portanto, seu docente não participou do processo de formação 

docente continuada, consequentemente, não houve uma integração planejada desta 

disciplina com as demais oferecidas no semestre. 

 

4. Motivação. 

 

 
Sempre – média de 65%.  
Quase sempre – média de 30%. 
Ás vezes – média 5%.  
Nunca – média de 0%. 

 

  Da análise do quadro exposto, podemos observar com certa folga que os 

métodos empregados em sala, tornando as aulas mais participativas tiveram o 

condão de motivar os alunos para estudar e participar das diversas atividades do 

semestre. Verificamos que 95% dos alunos responderam que se sentiram motivados 

SEMPRE ou QUASE SEMPRE. 

 

                                                 
11

 Atividade Integrada. 

 
MOTIVAÇÃO 

As aulas motivaram você 
para estudar as disciplinas e 
participar nas atividades? 

Sempre 
13 

(65%) 

Quase sempre 
06 

(30%) 
 

Às vezes 
01 

(5%) 

 Nunca 
0 

(0%) 
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5. Interação com os professores. 

 

 
Sempre – média de 71,6%.  
Quase sempre – média de 18,4%. 
Ás vezes – média 10%.  
Nunca – média de 0%. 

 

  Neste quesito, procuramos ouvir os alunos sobre a relação professor-aluno 

praticada durante o semestre letivo. Os dados obtidos nos dão conta de que a 

relação acadêmica caminhou da verticalidade para uma urdidura horizontal. Os 

alunos sentiram um compromisso por parte dos docentes para com a aprendizagem 

colaborativa marcada pelo diálogo. 

 

6. Interação com o grupo. 

 

 
Sempre – média de 46,6%.  
Quase sempre – média de 38,4%. 
Ás vezes – média 13,4%.  
Nunca – média de 1,6%. 

 

  A análise dos dados obtidos nos dá conta de que a habilidade do trabalhar em 

equipe foi desenvolvida satisfatoriamente. Na maioria das disciplinas ministradas no 

decorrer do semestre letivo, foram levadas a efeito inúmeras atividades realizadas 

pelos alunos em grupos de discussão, de oposição, painel integrado, grupos para 

realização de uma só tarefa ou mais tarefas, entre outras técnicas. Verificamos que 

houve por parte dos alunos um compromisso para levar adiante os trabalhos numa 

ação cooperativa. 

 

 
INTERAÇÃO COM 
PROFESSORES 

Você assumiu juntamente 
com o Professor a 
corresponsabilidade pelo 
processo de aprendizagem?  

Sempre 
17 

(85%) 

Quase sempre 
02 

(10%) 

Às vezes 
01 

(5%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 A relação com os 
Professores foi marcada pelo 
diálogo? 

Sempre 
12 

(60%) 

Quase sempre 
05 

(25%) 

Às vezes 
03 

(15%) 

 Nunca 
0 

(0%) 
 

 A relação com os 
Professores foi marcada pela 
colaboração? 
 

Sempre 
14 

(70%) 

Quase sempre 
04 

(20%) 

Às vezes 
02 

(10%) 

Nunca 
0 

(0%) 

 
INTERAÇÃO COM O 

GRUPO 

Houve uma interação com o 
grupo? 

Sempre 
12 

(60%) 

Quase sempre 
06 

(30%) 
 

 Às vezes 
02 

(10%) 

 Nunca 
0 

(0%) 

 O grupo de certa forma 
colaborou para sua 
aprendizagem? 
 
 

Sempre 
 

06 
(30%) 

 

Quase sempre 
 

09 
(45%) 

Às vezes 
 

04 
(20%) 

Nunca 
 
1 

(5%) 

 Você colaborou para a 
aprendizagem dos demais 
colegas? 
 

Sempre 
10 

(50%) 

Quase sempre 
08 

(40%) 

Ás vezes 
02 

(10%) 

Nunca 
0 

(0%) 
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7. Impressões gerais. 

 

  Neste tópico específico, reproduziremos as perguntas que foram feitas no 

questionário direcionado aos alunos sobre impressões gerais em relação ao curso 

desenvolvido durante o semestre letivo.  

 

7.1. O que você mais gostou no curso neste semestre?  

  

  Dos 20 alunos ouvidos, 16 manifestaram posição com relação ao 

questionamento supra, relacionamos abaixo os relatos pertinentes à pesquisa: 

 

 [...] interação entre as disciplinas, trabalhos em sala tornando a aula mais 

dinâmica!   

 

 A interação e a intertextualidade entre as matérias foi o ponto mais marcante 

neste semestre. 

 

 Direito Penal e Ciência Política estabeleceram bons paralelos com a nossa 

realidade. Os professores deram exemplos pautados na doutrina e na jurisprudência 

e discutimos a eficácia da norma. Foram as melhores aulas. Gostei muito também 

da parte dos remédios constitucionais que me permitiu – de maneira definitiva – 

entender tais dispositivos, os quais são bastante veiculados na mídia de maneira 

geral. 

 [...] existe muito aprendizado além do conteúdo normal das matérias. 

 

 Integração das matérias de forma mais específica e pontual. 

 

 Foi interessante a maneira como a matéria foi abordada em sala de aula, bem 

como algumas atividades que possibilitaram uma maior abertura para exploração de 

novos conhecimentos. 

 

 A interatividade das disciplinas. 
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 Gostei dos professores, houve uma interação maior entre os professores e os 

alunos [...]. 

   

 A metodologia de integração entre as disciplinas foi bastante interessante. 

 

 A real percepção de aprendizagem com a interação entre as disciplinas. 

 

 Gostei de todo o curso de modo geral, pois cada disciplina tem sua 

particularidade, assim como cada professor tem sua metodologia de ensino. Mas o 

que vale ressaltar é o grande empenho dos professores em transmitir conhecimento 

preparando os alunos para serem verdadeiros operadores do Direito. 

 

 [...] Acredito que a qualidade do corpo docente, não só quanto ao domínio da 

matéria, mas também quanto ao interesse no aprendizado e gabarito dos 

profissionais foi o diferencial deste semestre. 

 

 Provas que sejam dissertativas, elas fazem toda a diferença e obrigam o 

aluno a se expressar através da escrita e passar para o papel o conhecimento 

adquirido. 

 

 Este semestre nos aproximamos mais dos professores e, em contrapartida, 

percebi um retorno muito bom por parte de todos eles. 

 

 Produzir academicamente foi um privilégio inequiparável, abordagem de 

obras, textos e livros consagrados foi uma experiência sensacional. 

 

 Comentário da pesquisadora: É sumamente gratificante ouvir os alunos 

avaliando seu curso, com tanta liberdade e sinceridade; mas, principalmente, com 

indicações tão precisas sobre os pontos que mais os ajudaram a desenvolver um 

processo de aprendizagem tão complexo e tão rico. No relato de um aluno, um 

processo de aprendizagem que os preparou para serem verdadeiros operadores do 

Direito. Os relatos dão conta de que os alunos reconheceram o trabalho, o 

envolvimento, a dedicação e a competência de seus professores como verdadeiros 
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experts em seus conhecimentos e como competentes em sua prática pedagógica, 

fruto sem dúvida do processo de formação continuada do qual participaram. 

 

7.2. O que você menos gostou no curso neste semestre? 

   

  Neste particular, 17 alunos manifestaram posição com relação ao 

questionamento supra, relacionamos abaixo os relatos pertinentes à pesquisa: 

 

 A mudança do calendário no meio do curso encurtando o período entre a B1 e 

a B2 causando certa correria no curso. Três alunos fizeram esta indicação. 

 

 Não sei se é o momento, mas senti falta de conteúdos processuais ou até 

mesmo uma noção. 

 

 Poucas aulas de Teoria Geral do Crime. 

 

 Muitos trabalhos que pouco agregaram em razão de os prazos serem 

pequenos e o volume grande. [...]. 

 

 O sistema de avaliação de provas feito exclusivamente em cima do filme O 

Mercador de Veneza. Dois alunos fizeram esta citação. 

 

 O que percebo não só com relação a mim, como também colegas de sala em 

relação aos trabalhos de grupo, pois como sempre existiu e sempre vão existir 

aqueles que pouco ou nada colaboram para a pesquisa, apenas se beneficiando do 

valor atribuído ao trabalho por cada professor. 

 

 A dinâmica das aulas de Direito Civil foi muito teórica e pouco exemplificativa 

em minha opinião. Acredito que se a metodologia fosse um pouco menos 

“engessada” teríamos a oportunidade de analisar casos práticos e, 

consequentemente, interpretado melhor a doutrina. Embora a carga de trabalhos 

tenha sido grande neste semestre, faltou trabalhar a pesquisa e prática em Direito 

Civil.  
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 Os professores são bons, mas alguns são técnicos e não professores. 

 

 Comentários da pesquisadora: os relatos transcritos nos fornecem pontos 

críticos que precisam ser considerados para um aperfeiçoamento do projeto e, ao 

mesmo tempo, alguns mantêm coerência com dados obtidos quando da análise do 

capítulo da avaliação dos professores. Já tínhamos em mãos informações sobre: a) 

problemas relacionados ao encurtamento do semestre, o que impactou para os 

professores no cumprimento dos planos e para os alunos no cumprimento das 

atividades; b) a disciplina de Teoria Geral do Direito Civil ter mantido a forma 

tradicional de ensino com aulas quase que exclusivamente expositivas, fazendo 

pouco uso de práticas pedagógicas mais participativas; c) pouca carga da disciplina 

de Teoria Geral do Crime consoante relato do professor ao enfrentá-la como uma 

das dificuldades pedagógicas.     

 

 Ademais, somente a título de esclarecimentos, a crítica sobre a ausência de 

conteúdos processuais não mantém pertinência porque não houve qualquer 

disciplina no corrente semestre letivo que vislumbrasse conteúdo processual, sendo 

este objeto de disciplina específica a ser estudada em outro momento da grade. 

 

7.3. O que você mudaria no curso? 

   

 Neste tópico específico da avaliação, os 20 (vinte) alunos avaliados 

manifestaram um entendimento sobre o que mudariam no curso, no entanto, apenas 

foram consideradas 08 (oito) manifestações, porque pertinentes à presente 

pesquisa, já que as demais manifestações disseram respeito ao atendimento de 

Secretaria, Tesouraria e outros. 

 

 Seguem os relatos:  

  

 Acrescentaria visitas em órgãos públicos da área jurídica, palestras fora da 

Universidade etc. 

 

 Mais aulas de Teoria Geral do Crime durante a semana. 
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 Manteria a dinâmica dos trabalhos multidisciplinares, pois obriga a uma ampla 

exploração de todo conteúdo didático. Exemplificando: tanto o roteiro do APS12 do 

Mercador de Veneza quanto o trabalho do Gogol sobre O Capote foram bem 

dinâmicos e abrangentes, pois nos obrigaram a passar em revista todo conteúdo de 

maneira ordenada e explorar os aspectos das correntes de direito que estavam em 

pauta. Foram exercícios extensos, mas recompensadores, de muita inteligência. 

Mudaria a forma de comunicação com os alunos [...] a comunicação por email não 

foi suficiente. Faria mais estudos de casos. Disseminaria mais a produção literária 

(de peças jurídicas, de redações etc.). Gostei particularmente das provas de Direitos 

Fundamentais e de Direito Penal em que nos foi dada a oportunidade de exploração 

de todo o conteúdo dado no primeiro bimestre e foram as provas que mais exigiram 

estruturação nas respostas. Em minha opinião, esse é um dos principais exercícios 

que deve ser feito com os alunos, pois a produção literal é a prova cabal da 

formação de um bom profissional nessa área. 

 

 De modo geral o curso está muito satisfatório, aliás, superou minhas 

expectativas, eu não mudaria nada. 

 

 Creio que os docentes poderiam já no início do semestre fazer a indicação de 

bibliografias, materiais a serem pesquisados, bem como fazer a distribuição de 

textos, apostilas entre outros para que haja uma maior harmonia durante o período 

letivo, não ficaria assim nada para a última hora. 

 

 Optaria em propor trabalhos de pesquisa individual para incentivar ainda mais 

aqueles que se dedicam e gostam do curso, contribuindo para o enriquecimento de 

conhecimento ao curso de Direito, valorizando todos que se propõem a levar com 

seriedade o curso, contribuindo também para elevar o nome desta universidade, 

como também dos professores que tanto se dedicam e contribuem para com este 

curso e esta universidade. 

 

                                                 
12

 Atividade semestral supervisionada em que foi realizada a atividade integrada.  
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 Não necessariamente uma mudança, mas pelo contrário, pediria que fossem 

mantidos na medida da integração com a grade curricular os mesmos professores 

devido ao alto grau de satisfação proporcionado pela interação deles com a turma. 

 

 Incluiria a análise de mais casos práticos em quase todas as disciplinas. 

 

 Comentários da pesquisadora: Ao observarmos as sugestões de mudanças 

que os alunos propuseram com relação ao curso nos traz de imediato uma 

satisfação, pois muitas são sugestões de acréscimo em práticas já realizadas, mas 

que necessitam ser aperfeiçoadas. Vejamos: visitas a órgãos públicos, manutenção 

da dinâmica dos trabalhos multidisciplinares com maior disseminação de produção 

literária (peças jurídicas, redações etc.); proposição de mais trabalhos individuais 

como forma de incentivo e maior adoção de casos práticos para as todas as 

disciplinas.  

 

 Os dados obtidos a partir dos questionários que foram respondidos nos 

trouxeram um panorama de informações relevantes para planejamentos futuros. 

Mostraram que os alunos assumiram a parceria para uma aprendizagem 

significativa. Indicaram pontos críticos que devem ser repensados e fizeram 

sugestões altamente positivas e intimamente ligadas ao processo de formação 

docente, no sentido de ampliar as práticas pedagógicas participativas em sala. 
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CONCLUSÕES E RESULTADO DA PESQUISA 

 

 Iniciamos a conclusão desta pesquisa com um novo olhar para a Resolução 

CNE/CES n.o 9 de 29 de setembro de 2004 que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Direito. Referimo-nos a um novo olhar, 

porque esta Resolução ganhou um significado diferente do meramente normativo.  

 

 Anteriormente à realização desta pesquisa, o contato com as Diretrizes 

Curriculares se dava por intermédio do Projeto Pedagógico do Curso nas reuniões 

regulamentares com a administração superior da instituição. A significância desta 

Resolução perdia sua força gradativamente até chegar aos bancos acadêmicos e 

em contato com professores e alunos. 

 

 Um novo significado das Diretrizes Curriculares, por nós assumido, trouxe um 

eixo norteador para a realização desta pesquisa. Entendemos que uma possível 

resposta para a função social do ensino superior em Direito seria a aprendizagem 

significativa das habilidades expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Para 

tanto, nos propusemos a construir e acompanhar, com uma reflexão pedagógica, um 

processo de formação continuada e em serviço de um grupo de professores do 

curso, objetivando o planejamento de disciplinas com integração de diretrizes 

curriculares, trazendo contribuições para a prática pedagógica dos docentes. 

 

 Para chegarmos aos resultados da pesquisa e a conclusões finais analisamos 

o presente trabalho em três dimensões: a) construção e acompanhamento, com uma 

reflexão pedagógica, de um processo de formação continuada e em serviço de um 

grupo de docentes do curso; b) planejamento de disciplinas com integração de 

diretrizes curriculares; c) contribuição para a prática pedagógica dos docentes 

envolvidos no processo. 

 

1. Construção e acompanhamento, com uma reflexão pedagógica, de um 

processo de formação continuada e em serviço de um grupo de docentes do 

curso. 
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  Para realização deste propósito, construímos um programa, consistente numa 

série de ações organizadas para a realização da formação continuada e em serviço, 

desenvolvido por intermédio de um processo de fases sucessivas e evolutivas de 

formação docente, com o fito de apoiar estes docentes em suas posturas em sala de 

aula. Para tanto, fizemos uso dos ensinamentos de Mizukami (2002) e Masetto 

(2012) ao trilharmos o seguinte caminho da formação: 

 

1.1. Sensibilização dos professores. 

 

  Dois (02) encontros foram destinados à sensibilização de 06 professores do 

NDE, no sentido de expor a importância do pertencimento a este Núcleo, as metas e 

os objetivos do projeto, visando uma aprendizagem mais significativa dos alunos 

com a adoção de práticas pedagógicas mais participativas, exposição e discussão 

sobre a integração das habilidades expressas nas DCNs nas diferentes disciplinas, 

integração dos conhecimentos disciplinares e avaliação contínua.   

 

  No segundo encontro, os professores opinaram, sugeriram, fizeram 

apontamentos críticos no sentido da escolha da turma, da sensibilização prévia da 

turma como forma de envolvimento de todos os participantes no projeto e solicitaram 

o uso de monitores, demonstrando, assim, que houve uma satisfatória sensibilização 

dos docentes para a consecução da presente proposta. 

 

1.2. Formação continuada e em serviço. 

 

  Foram destinados seis (06) encontros presenciais realizados entre os meses 

de março a agosto de 2011, além dos contatos virtuais por email e diálogos 

informais entre os participantes durante este período. Nestes encontros, foram 

focados: o desenvolvimento de competências próprias como interação da equipe 

multiprofissional e multidisciplinar; a troca de experiências e saberes permeada por 

uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas até então realizadas; a 

cooperação para efetivar práticas inovadoras de ensino e a parceria na reconstrução 

dos planos de ensino com planejamento mais participativo.  
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  Conforme descrito no Capítulo II, nos encontros realizados, os professores 

refletiram sobre as práticas pedagógicas que realizavam, como poderiam torná-las 

mais participativas com a integração nos planos de ensino de habilidades previstas 

nas DCNs.  

 

  Nas discussões levadas a efeito nos encontros de formação, os professores 

trouxeram suas próprias e diferentes experiências de ordem profissional e 

acadêmica, o que acabou por enriquecer muito as discussões do grupo. Os 

encontros de formação foram permeados por uma reflexão constante sobre o que 

fazer e como fazer.  

 

  O grupo levantou questionamentos e propôs respostas, mesmo que 

provisórias, sugeriu mudanças, criou modelos, buscou amparo em autores que 

tratavam de formação docente continuada como baliza para a reconstrução dos 

planos de ensino. Planos estes baseados na integração das habilidades expressas 

nas DCNs e em técnicas mais participativas. As dificuldades encontradas em cada 

encontro foram sendo superadas na medida da evolução do processo formativo, 

ainda assim, houve a necessidade da participação de uma assessoria externa.      

 

  Com a assessoria externa, toda a atenção foi dada ao processo de 

reconstrução dos planos, desde um diálogo sobre o planejamento de disciplinas e 

espancamento das dúvidas até a integração entre os objetivos, conteúdos, 

metodologias e avaliação contínua, além de um feed back individual para cada 

participante, direto e pessoal, sobre seu plano, seguido da abertura para o grupo dos 

planos revistos, de forma a socializar os planejamentos, o que facilitou, 

sobremaneira, a integração posterior dos planos de ensino.          

 

  Neste particular, a figura de um assessor externo ao grupo se mostrou 

fundamental. Trouxe respaldo à iniciativa da pesquisa e contribuiu de forma eficaz 

para o planejamento das disciplinas nos moldes propostos: com a integração de 

habilidades expressas nas DCNs, com a adoção de técnicas mais participativas e de 

avaliação contínua. O planejamento das disciplinas é objeto do próximo item de 

conclusão. 
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2. Planejamento de disciplinas com integração de diretrizes curriculares.    

        

 Merece destaque este item que compõe a conclusão dos trabalhos e, 

portanto, parte do resultado da pesquisa. Como vimos anteriormente, especial 

atenção foi dada ao planejamento feito pelos seis docentes das disciplinas 

envolvidas no projeto.        

 

 Com a intervenção da pesquisadora e contribuições dos professores com 

sugestões, trocas de informações e experiências, bem como reflexões para a 

elaboração dos planos de ensino, dentro dos moldes propostos pelo próprio grupo, 

somados ao apoio de uma assessoria externa, os planos de ensino de cada 

disciplina puderam ser elaborados da seguinte forma: objetivos, conteúdos, 

metodologias e avaliação, correlacionados entre si, para propiciar uma 

aprendizagem mais significativa para o aluno, contribuindo, desta forma, para uma 

mudança na prática pedagógica dos docentes envolvidos. 

 

 O planejamento consistiu na identificação dos objetivos, enquanto habilidades 

expressas nas DCNs, dos conteúdos significativos selecionados, da metodologia de 

aprendizagem, com técnicas e recursos necessários ao implemento das habilidades, 

e de um processo de avaliação que acompanhasse todo esse percurso pedagógico. 

 

 Como forma de tornar ainda mais significativa a aprendizagem dos alunos, os 

docentes fizeram uma integração dos planos nas diversas disciplinas, de modo a 

propiciar a construção de um conhecimento jurídico multi e interdisciplinar.    

 

 No Capítulo III, fizemos a exposição do plano completo de uma das 

disciplinas envolvidas na pesquisa (Direitos Fundamentais) e, no Apêndice 1, 

procedemos à exposição de uma unidade de ensino dos planos de cada disciplina. 

Ao fazermos uma leitura horizontal das unidades de ensino constantes dos 

diferentes planos, observamos que os docentes conseguiram concretizar em seus 

planejamentos: a) a integração de habilidades expressas nas DCNs enquanto 

objetivos definidos de aprendizagem; b) a adoção de novas estratégias participativas 

de ensino, extrapolando o âmbito da aula expositiva; c) a estimulação da capacidade 

reflexiva do aluno e laboral concernente à interpretação e à produção de textos de 
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cunho jurídico; d) a contextualização do Direito com os fenômenos sociais, políticos 

e econômicos; e) a tomada de decisão com vistas à prática da cidadania e; f) o 

ensino interdisciplinar que propiciou uma visão de totalidade e não estanque dos 

fenômenos jurídicos tratados nas seis disciplinas. 

 

 A análise do Capítulo III nos traz a notícia de que houve assimilação por parte 

do grupo da formação docente que foi desenvolvida, notadamente no que toca ao 

(re) planejamento das disciplinas. Todos os docentes realizaram de forma 

satisfatória seus planos de ensino com a integração das habilidades expressas nas 

DCNs, atendendo ao que foi proposto pelo próprio grupo. Também, ao realizarem tal 

planejamento, vislumbraram possibilidades de um fazer docente diferente, iniciando-

se pelo planejamento da disciplina com a adoção de práticas pedagógicas mais 

participativas, avaliações contínuas e não estanques, além de estreitarem os laços 

acadêmicos com os alunos numa relação mais profícua e significativa. 

 

 Por outro lado, dentro do que foi planejado e avaliado, inclusive com 

avaliações finais, os dados do Capítulo IV nos mostram que houve um significativo 

índice de aprovação nas disciplinas envolvidas na pesquisa. A média de alunos 

aprovados é da ordem de 89,66% (oitenta e nove vírgula sessenta e seis por cento), 

considerando-se a média final 5.0 (cinco) para aprovação com Exame. Fazendo-se 

uma análise comparativa, o índice de aprovação de uma turma parelha que cursou 

as mesmas disciplinas foi de 71,2% (setenta e um vírgula dois por cento) no mesmo 

período (2011/2). Cabe destacar que o fato de esses alunos da turma parelha terem 

ingressado no curso no mesmo semestre (2011/1), lhes permitiu viver a experiência 

da sensibilização. Ainda neste particular, dois docentes relataram que o índice de 

aprovação nas disciplinas da turma DR2P/Q que participa desta pesquisa foram 

superiores comparativamente ao de outras turmas.  

 

 Considerando-se também os relatos dos professores que foram objeto do 

Capítulo IV, temos um consenso no sentido de que houve - dentro do que foi 

planejado e cumprido em sala de aula - uma significativa aprendizagem das 

habilidades expressas nas DCNs por parte dos alunos. De forma a manter uma 

coerência nesta conclusão sobre a aprendizagem das habilidades, ouvimos também 

os alunos no Capítulo V, especificamente neste tópico, distribuído em seis itens de 
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avaliação. Cerca de 85% dos alunos ouvidos manifestaram entendimento de que 

adquiriram as diversas habilidades indicadas no formulário de avaliação e que foram 

retiradas das DCNs, respondendo às perguntas com SEMPRE (60%) ou QUASE 

SEMPRE (25%).  

  

 Os dados obtidos no Capítulo V (A Avaliação dos Alunos) nos dão outras 

notícias significativas para análise do resultado do processo de formação 

desenvolvido junto aos docentes com reflexos em sala de aula. Outros itens 

avaliativos incluídos no formulário de avaliação dirigido aos alunos nos mostraram 

que estas metodologias utilizadas pelos docentes em sala de aula propiciaram a 

aprendizagem das habilidades (85%); tornaram as aulas mais participativas (90%), 

facilitaram a aprendizagem das disciplinas (90%) e tornaram as aulas mais 

dinâmicas (85%).  

 

 A título de integração dos conteúdos nas diversas disciplinas houve ainda 

uma percepção total (100%) dos alunos ouvidos e dos professores em seus relatos 

de que os conteúdos foram integrados de forma satisfatória e eficaz.  

 

 Por outro lado, podemos observar que a verticalidade na relação professor- 

aluno também foi vencida, cedendo lugar a uma horizontalidade. Os relatos dos 

professores reproduzidos e analisados no Capítulo IV dão conta de que houve 

participação e comprometimento satisfatórios por parte dos alunos. Neste particular, 

os alunos ouvidos também informaram que essa nova sistemática aplicada em sala 

de aula produziu reflexos na motivação para participação nas aulas (95%), maior 

interação com os professores (90%) e possibilitou uma integração com o grupo 

(85%). 

 

 No campo da aprendizagem das habilidades nas diversas disciplinas do 

semestre, concluímos que houve uma aprendizagem significativa por parte dos 

alunos. Aprendizagem esta que se opõe ao aprendizado mecânico, repetitivo e 

memorístico. Nas palavras de Masetto (2003), citando Ausubel em Sacristán e Perez 

Gomes (1996): 
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A aprendizagem significativa, seja por recepção, seja por descoberta, se 
opõe a aprendizado mecânico, repetitivo e memorístico. Compreende a 
aquisição de novos significados... A essência da aprendizagem significativa 
está em que as ideias expressas simbolicamente se relacionam de maneira 
não arbitrária, mas substancial com o que o aluno já sabe. O material que 
aprende é potencialmente significativo para ele. (MASETTO, 2003, p. 42). 

 

 Além do questionário aplicado, os alunos fizeram relatos sobre o que mais 

gostaram no curso naquele semestre letivo. Os relatos demonstram que houve uma 

satisfação com esta aprendizagem mais significativa. 

 

3. Contribuição para a prática pedagógica dos docentes envolvidos no 

processo. 

 

  Como um verdadeiro ciclo de ações que se movem em espiral, realizamos um 

processo de formação docente buscando remodelar os planos de ensino com 

integração de habilidades expressas nas DCNs, incluindo metodologias mais 

participativas e avaliações contínuas, a fim de aplicá-los em sala de aula. Todo esse 

processo pedagógico foi permeado por constantes reflexões sobre esse percurso 

formativo dos docentes, com vistas a colher os resultados obtidos em sala de aula e 

voltar a planejar as práticas como forma de aperfeiçoamento da competência 

pedagógica do docente. 

 

 Realizamos verdadeira ação permeada por uma reflexão que resultará numa 

nova ação revestida por um aperfeiçoamento. Este aperfeiçoamento consiste na 

contribuição do processo de formação docente continuada e em serviço que 

pudemos proporcionar aos professores envolvidos neste projeto. 

 

 O primeiro dado de contribuição e, portanto, de aperfeiçoamento que 

podemos citar é a própria realização dos planos. Neste particular, o processo de 

formação docente continuada e em serviço criou condições para que os docentes 

pudessem planejar suas ações, instituir objetivos de aprendizagem, repensar as 

metodologias de ensino e avaliar as práticas pedagógicas, inclusive, dialogando com 

outras disciplinas quando da integração dos planos. Este planejamento extrapolou o 

âmbito técnico desta atividade de planejar que comumente era feita, para configurar 

uma verdadeira ação educativa (MASETTO, 2003). 
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 Na avaliação dos docentes analisada no Capítulo IV, os mesmos relataram 

dificuldades com este novo modo de planejar, não obstante, também relataram os 

ganhos, e, portanto, as contribuições que esse processo de planejamento trouxe 

para a docência. 

 

 A segunda etapa do processo de formação previu a execução dos planos em 

sala de aula. Neste particular, os professores relataram um problema de ordem 

externa ao grupo e comum a todos consistente no encurtamento do semestre letivo 

por conta de alteração no calendário escolar. Sem dúvida tal infortúnio acabou por 

impossibilitar que todos os docentes concluíssem a execução dos planos de ensino 

em sua totalidade.  

 

 A imprevisão do encurtamento do semestre letivo alcançou a todos, porém, 

dos seis professores envolvidos nesta pesquisa, dois encontraram maiores 

dificuldades no cumprimento dos planos. Para os professores n.o 01 (Comunicação 

e Expressão), n.o 03 (Ciência Política), n.o 05 (Teoria Geral do Crime) e n.o 06 

(Direitos Fundamentais) várias dificuldades foram relatadas, respectivamente:  

 

a) promover a integração dos conteúdos em sala já que elas não se davam de forma 

automática;  

b) diferença de nível intelectual entre os alunos, porém compensada com dinâmica 

por parte do professor;  

c) o excesso de conteúdo disciplinar e, novamente, disparidade de nível intelectual 

dos alunos; 

d) número de alunos em sala de aula para o desenvolvimento das técnicas mais 

participativas e o tempo projetado para o cumprimento de cada unidade. 

 

 Mesmo enfrentando tais dificuldades estes professores conseguiram 

identificar as fragilidades do planejamento, readequar dentro possível as técnicas 

empregadas, visando à potencialização os resultados. Isso nos trouxe um resultado 

satisfatório do ponto de vista do cumprimento dos planos destas disciplinas. Além do 

que, durante o período de aulas, um encontro foi realizado na data de 15/10/2011, 

justamente para a troca de informações e experiências dos docentes com relação ao 
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cumprimento dos planos, suas dificuldades e o que poderia ser feito no sentido de 

uma readequação. 

 

 Com relação aos professores n.o 02 (Ciências Sociais) e n.o 04 (Teoria Geral 

do Direito Civil) as dificuldades encontradas e relatadas não foram diferentes das 

dos demais docentes, quais sejam respectivamente: 

 

a) encurtamento dos dias letivos e tempo maior de intervenção dos alunos do que o 

planejado. 

b) contingência de tempo e diferença de base de formação escolar distinta entre os 

discentes. 

 

 Cabe aqui uma reflexão. Para o professor n.o 02 (Ciências Sociais) foi 

possível cumprir 50% do planejado após readequação do plano em virtude do 

encurtamento do semestre. O professor em questão avaliou a condição de que a 

participação dos alunos demonstrada nas duas primeiras unidades das quatro 

planejadas foi bastante significativa e gratificante, o que não se cumpriu de acordo 

com o planejado inicialmente foi compensado pela maior participação dos alunos. 

De acordo com planejado pelo docente, a unidade I do plano de ensino da disciplina 

de Ciências Sociais fez uso de 10 aulas, o que é bastante significativo. 

 

 Neste particular, concluímos que, embora não tenha havido o cumprimento da 

totalidade do plano em virtude da contingência do tempo, a relação de 

corresponsabilidade entre professor e aluno foi percebida neste contexto, já que a 

participação é condição básica para que ocorra a responsabilidade do professor e do 

aluno pela aprendizagem. Há a necessidade de o aluno deixar sua passividade e o 

professor deixar de ser o centro do processo. (MASETTO, 2003, p. 79). 

 

 Quanto ao professor n.o 04 (Teoria Geral do Direito Civil), as dificuldades 

relatadas e reproduzidas (contingência de tempo e diferença de base de formação 

escolar distinta entre os discentes), mesmo não sendo diferentes das dificuldades 

relatadas por alguns docentes, acabou por impactar mais na execução do plano em 

sala de aula. De fato, 20% do cumprimento do plano são um dado relativamente 
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baixo levando-se em consideração os outros docentes envolvidos no processo e 

suas dificuldades.  

 

      Especificamente tratando das contribuições para a prática pedagógica dos 

docentes envolvidos neste projeto, os professores foram uníssonos em avaliar 

positivamente os ganhos e as mudanças na docência.  

 

 Informações importantes relatadas pelos professores dão conta do que foi 

possível modificar na docência: a) planejar em outras disciplinas, integrar conteúdos 

e trabalhar as habilidades sistematicamente; b) mudar o significado do sentido do 

planejamento e modificar as práticas em sala; c) dialogar com os alunos numa 

relação de aproximação e cooperação na aprendizagem; d) mediar a aprendizagem; 

e) desenvolver técnicas e práticas que possam se ajustar a diferentes disciplinas, 

em diferentes contextos e diferentes alunos. 

 

 Como um dos apontamentos finais desta pesquisa, cabe um comentário 

sobre a figura do monitor triangulando a relação professor-aluno. Pelos relatos 

obtidos dos professores e transcritos no Capítulo IV, concluímos que o monitor de 

sala teve uma atuação mais significativa junto aos professores e alunos, devendo 

esta prática ser mais bem trabalhada em uma nova experiência. 

 

Voltando ao problema que nos propusemos a enfrentar, podemos concluir 

que aprendemos significativamente: 

 

a) a trabalhar com planejamento de disciplinas; 

b) a integrar nos planos as habilidades expressas nas DCNs; 

d) a trabalhar com práticas pedagógicas mais participativas; 

e) a integrar conteúdos dialogando com outras disciplinas;  

e) a refletir sobre nossas práticas com a troca de experiências, para buscar o 

aperfeiçoamento das mesmas em virtude dos resultados obtidos neste primeiro 

exercício. 

 

 Concluímos que o processo de formação docente continuada e em serviço 

que foi construído com a participação dos docentes foi capaz de proporcionar uma 
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mudança na docência dos professores envolvidos no projeto, enquanto melhora de 

suas práticas educativas, criando, desta forma, possibilidades para a construção do 

conhecimento e não somente para a sua transmissão (Paulo Freire), implicando 

numa verdadeira aprendizagem significativa, o que nos remeteria a uma função 

social do ensino do Direito. 
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