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RESUMO 
O processo de ensino e aprendizagem somente ocorre quando a tarefa de ensinar 
se constrói com o exercício de aprender. Desse modo, o presente trabalho teve 
como objetivo analisar como tem sido a relação ensino e aprendizagem em sala de 
aula no curso de Direito.  Utilizou-se um estudo de caso com 155 acadêmicos e 13 
docentes. Os principais resultados indicam que a relação ensino e aprendizagem na 
percepção docente é satisfatória, mas para os discentes precisa ser aprimorado. 
Existem divergências na concepção de ensino do professor e a percepção do aluno, 
ocasionando impacto negativo nessa relação. Assim, temos como pressuposto 
fundamental da aprendizagem a necessidade de opção por ela, de projeto de 
aprender e, como decorrência, o envolvimento de uma única palavra: vontade. 

 
Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem. Percepção Docente e Discente. Sala de 
Aula.  
 
ABSTRACT 
The process of teaching and learning only occurs when the task of teaching is built 
on the pursuit of learning. Thus, this study aimed to examine how the relationship 
has been teaching and learning in the classroom at the law school. We used a case 
study with 155 students and 13 teachers. The main results indicate that the teaching 
and learning in the perception of teaching is satisfactory, but the students need to be 
improved. There are differences in the design of teaching and teacher perception of 
students, causing negative impact this relationship. Thus, we can learn fundamental 
assumption of the necessity of choice for her project to learn and as a consequence, 
the involvement of a single word will. 
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INTRODUÇÃO 

É de modo pacífico o entendimento atual de que o Direito deva ser tratado 

como uma ciência social aplicada em face da complexidade de sua atuação no seio 

da sociedade moderna. 

Como ciência social aplicada, as instituições de Direito se alteram 

sensivelmente com as mudanças da sociedade, o que não foram poucas em 

passado recente. Paradoxalmente, muito pouco mudou em relação aos métodos de 

ensino e aprendizagem exercidos pelos docentes em sala de aula. 

Atualmente o ensino jurídico no Brasil passa por uma crise existencial, 

carecendo de processos didático-metodológicos concernentes com a evolução da 

sociedade e o meio ao qual o futuro bacharel irá atuar. Tal premissa está embasada 

nas observações dos resultados do Exame de Ordem da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) e do Conceito Preliminar de Curso (CPC) do Ministério da Educação 

(MEC), mantendo-se as reservas necessárias na interpretação dos índices 

apurados. 

Como o curso de Direito se dá principalmente no ambiente de sala de aula, 

esta crise está intimamente ligada à propriedade inerente à espécie humana de 

entender e raciocinar.  

O processo de ensino e aprendizagem somente ocorre quando a tarefa de 

ensinar se constrói com o exercício de aprender. Nesse sentido, com relação ao 

curso de Bacharelado em Direito, o ambiente físico clássico de ensino do Direito é a 

sala de aula. Neste ambiente, figura a aula expositiva como técnica preponderante 

do processo de ensino e aprendizagem. Esta, “em geral, baseia-se na apresentação 

oral de um tema, pelo professor, e pode contar com maior ou menor participação 

dos alunos, dependendo da proposta e dos objetivos de ensino” (CARLINI, 2004, 

p.38 apud GOMES, 2008, p.6). 

Este estudo foi realizado na Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde, cuja 

presença global data de mais de 300 anos, no Brasil a mais de um século e 
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especificamente em Lucas do Rio Verde desde 2008, tendo como missão “Promover 

o desenvolvimento integral da pessoa humana através do ensino, da pesquisa e da 

extensão, comprometida com a transformação da sociedade local e regional”. 

 Diante do exposto, questionou-se: Como tem sido a relação ensino e 

aprendizagem em sala de aula no curso de Direito da Faculdade La Salle de Lucas 

do Rio Verde? 

 Buscou-se, especificamente: a) analisar o ensino e aprendizagem do ponto de 

vista do docente e discente; b) levantar a concepção de ensino e aprendizagem 

pelos professores e a percepção dos alunos. 
 

REVISÃO DA LITERATURA 
 
O Curso de Direito no Brasil 

Os primeiros cursos de Direito no Brasil datam do império, sendo criados por 

D. Pedro I através da Lei de 11 de agosto de 1827, denominados de Academia de 

Direito, com sede em São Paulo, instalado no Convento de São Francisco, em 

março de 1828 e o outro em Olinda, no Mosteiro de São Paulo, em maio de 1828. 

“No Império, os alunos do curso de Direito eram filhos de nobres famílias da 

elite brasileira, que se preparavam para serem bacharéis e ocupar o poder no 

Estado” (MELLO, 2003, p. 50). Na época do Império, o ensino jurídico podia ser 

assim caracterizado: 
a) ter sido totalmente controlado pelo governo central. [...] Esse 
controle abrangia recursos, currículo, metodologia de ensino, 
nomeação dos lentes e do diretor, definição dos programas de 
ensino e até dos compêndios adotados;  
b) ter sido o jusnaturalismo a doutrina dominante, até o período em 
que foram introduzidos no Brasil o evolucionismo e o positivismo, em 
torno de 1870; 
c) ter havido, em nível de metodologia de ensino, a limitação às 
aulas-conferência, no estilo de Coimbra; 
d) ter sido o local de comunicação das elites econômicas, onde elas 
formavam os seus filhos para ocuparem os primeiros escalões 
políticos e administrativos do país; 
e) por não ter acompanhado as mudanças que ocorriam na estrutura 
social (RODRIGUES; JUNQUEIRA apud MELLO, 2003, p. 50). 
 

  Através de Decreto de 28 de abril de 1854, os cursos de Direito foram 

transformados em Faculdades de Direito, sendo o curso de Olinda transferido para 

Recife. Introduziram-se as cadeiras de Direito Romano e Direito Administrativo. 
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 Com a proclamação da República em 1889, a desvinculação entre Estado e 

Igreja e a orientação positivista trouxeram algumas modificações importantes: a 

extinção da cadeira de Direito Eclesiástico e a introdução das cadeiras Filosofia e 

História do Direito e Legislação Comparada sobre o Direito Privado. 

 A lei nº 314 de 30 de outubro de 1895 criou novo currículo para os cursos de 

Direito, buscando a profissionalização do egresso com orientação positivista. 

 Com a Reforma Francisco Campos, realizada em 1931, esta dividiu o curso 

com ênfase na operação do Direito e pesquisadores e professores sendo o 

bacharelado e doutorado respectivamente. Não houve o êxito esperado, 

principalmente no ramo do doutorado. 

 Assim, observa-se que desde a criação dos cursos de Direito no país, de 

acordo com as mudanças ocorridas na sociedade brasileira – o que não foram 

poucas – a cultura humanística no ensino jurídico é relegada, optando-se por um 

curso estritamente profissionalizante, ressaltando-se que a aula-conferência, onde 

os professores se restringem, em sala de aula, a expor o ponto do dia, comentar os 

artigos dos códigos e contar casos de sua vida profissional, adotando um ou mais 

livros-texto, que serão cobrados dos alunos nas verificações, permaneceu a opção 

didático-pedagógica para o curso de Direito e o Estado impondo o currículo pleno do 

curso. De acordo com Machado (2009, p. 53-54): 
A dogmática jurídica resultou da positivação do direito, provocada em 
boa medida pela crescente complexidade das relações sociais na 
sociedade industrial moderna, e tem suas raízes na tradição 
exegética e jurisprudencial do direito romano, bem como na herança 
sistemática jusnaturalista. 
O ensino e a transmissão desse conhecimento dogmático, 
desenvolvidos por meio de um método unidisciplinar, como se o 
fenômeno jurídico pudesse ser abordado em compartimentos 
estanques e separados da realidade social, econômica e cultural por 
uma corte kantiano que funda o ignora quaisquer indagações acerca 
dos fatores éticos e morais do direito, apesar do fato, por si só 
evidente, de que esses fatores são absolutamente necessários à 
construção de uma racionalidade jurídico-material concretamente 
democrática e eticamente sustentável. 

 
As escolas de Direito foram realmente criadas para atender às necessidades 

da burocracia de um Estado nacional em emergência, privilegiando a formação 

política em detrimento a uma formação exclusivamente jurídica. 

Neste contexto, tem-se como principal diferença da relação ensino e 

aprendizagem entre Brasil e Portugal a idade das instituições portuguesas e 
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brasileiras, já que somente em 1827 as primeiras universidades foram criadas em 

solo nacional. 

 
Ensino e Aprendizagem 

Causa primária desta crise existente no curso de Direito entendamos 

explicitamente o que vem a ser relação ensino e aprendizagem: processo de 

transformação da informação em conhecimento. Segundo Rios (2002, p. 53): 
Quem ensina, ensina algo a alguém. O ensino se caracteriza, 
portanto, como uma ação que se articula à aprendizagem. Na 
verdade, é impossível falar de ensino desvinculado de 
aprendizagem. [...]. Se pensarmos o ensino como gesto de 
socialização – construção e reconstrução – de conhecimentos e 
valores, temos que afirmar que ele ganha significado apenas na 
articulação – dialética – com o processo de aprendizagem. [...] Se 
não há ensino sem aprendizagem, pode-se concluir que o professor 
– e ensinante – aprende no processo de ensinar, aprende sempre. 
Entretanto, seu aprendizado é diferente do aprendizado dos alunos – 
há uma especificidade em seu trabalho e é para ela que se volta a 
Didática. 

 

Morais (1986, p.5) diz que o ensino “não pode ser aceito como forma de 

adestramento, pois ensinar é assinalar, é fazer conhecer”. Hadji (2001, p.119), 

define “o ensino como uma ação sistematicamente organizada que visa ajudar 

aprendizes a se apropriarem das ferramentas intelectuais cuja construção é 

possibilitada pela prática de uma disciplina”. 

Tão importante quanto o ensino e a aprendizagem, a didática toma lugar 

preponderante na questão. Libâneo (apud RIOS, 2002, p. 54) refere-se à didática 

como: 
Disciplina integradora, que opera a interligação entre teoria e prática. 
Ele afirma que ela engloba um conjunto de conhecimentos que 
entrelaçam contribuições de diferentes esferas científicas (teoria da 
educação, teoria do conhecimento, psicologia, sociologia, etc.), junto 
com requisitos de operacionalização. Isto justifica um campo de 
estudo com identidade própria e diretrizes normativas de ação 
docente, que nenhuma outra disciplina do currículo de formação de 
professores cobre ou substitui. 
 

 “Assim caracterizada, a didática aparece como elemento fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho docente” (RIOS, 2002, p. 54). 

Quem faz a escola é o professor. Não é qualquer um que pode ser professor. 

A docência de melhor qualidade passa pelo professor, indubitavelmente, em 
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primeiro lugar. Sua presença física em sala de aula, até o presente momento, é 

insubstituível. Com relação ao curso de Direito, a responsabilidade do docente no 

ensino jurídico é tamanha. Como a técnica expositiva em sala de aula é 

personalíssima, este chama para si toda a responsabilidade de sucesso ou fracasso 

na busca de seu objetivo.  Como elucida Rios (2002, prefácio): 
Assim, o desenvolvimento profissional dos professores tem se 
constituído em objetivo de políticas que valorizam a sua formação 
não mais baseada na racionalidade técnica, que os considera como 
mero executores de decisões alheias, mas numa perspectiva que 
considera sua capacidade de decidir. Sem sua participação, seu 
consentimento, seus saberes, seus valores, suas análises na 
definição de políticas de ensinar, de organizar, de gerir escolas, de 
propor mudanças nas formas de ensinar, de definir currículos, 
projetos educacionais e formas de trabalho pedagógico, quaisquer 
diretrizes, por melhores que sejam suas intenções, não se efetivam. 
Sem o consentimento dos professores, mudanças não se realizam. 

 

O ambiente físico clássico de ensino do Direito é a sala de aula. Neste 

ambiente é ministrado em torno de 95% da totalidade do curso, figurando a aula 

expositiva como técnica preponderante do processo de ensino e aprendizagem. 

Além disso, a possibilidade de retenção de informações é maior se o método de 

ensino visual se combina com o oral, pois, após 3 horas, retém-se 85% das 

informações e, depois de 3 dias, 65% das mesmas, o que é bem superior aos 

resultados dos métodos exclusivamente oral ou visual (RIOS, 2002). 

 De outro modo, é importantíssimo durante o processo de aprendizagem a 

práxis pedagógica, relacionando o docente a relação teoria e prática, sendo que a 

ideia de uma separação entre o conhecimento puro e o aplicado não passa de 

resquício de uma atitude elitista, constituindo, na realidade, um obstáculo ao 

desenvolvimento da ciência. 
  

Problemas Didático Pedagógicos do Ensino Jurídico 

Atualmente o ensino jurídico brasileiro em sua maioria, orientado pelo 

paradigma normativo-positivista, restringe-se à descoberta do período de vida e de 

obrigatoriedade da lei, ficando a ciência do Direito reduzida a uma hermenêutica de 

normas. Sobre este aspecto, Machado (2009, p. 93) elucida: 
Na precisa observação de João Batista Villela, citado por Horácio W. 
Rodrigues, esse modelo pedagógico centrado na busca da validez 
da norma provoca alguns vícios e deformações no ensino do direito 
que os teóricos identificaram como exegetismo, judicialismo praxista 
e diletantismo. Tais vícios, na verdade, representam distorções não 
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apenas didático-pedagógicas, mas claros sintomas de uma 
distorção epistemológica e, portanto, científica, que atinge, em certo 
sentido, até mesmo a legitimidade e os fundamentos da 
estruturação axiológica do direito e de seu saber. 

 

Assim, o diletantismo, na pura acepção da palavra que significa atitude de 

indiferença em relação às exigências que o exercício de uma atividade pode 

envolver, é exercido, sobretudo na rede particular de ensino em que: 
[...] técnicos do direito – juízes, promotores, advogados, 
procuradores, delegados, etc. – sem a indispensável qualificação 
docente e sem formação na pesquisa metodológica, acabam 
exercendo suas funções acadêmicas como simples atividade 
secundária, ostentando o título de professores como mero adorno 
cultural, transmitindo por intermédio da cátedra, sem qualquer 
reciclagem crítica, todas as possíveis distorções da prática 
profissional (MACHADO, 2009, p. 94). 
 

Ainda nas palavras de Machado (2009, p. 94): 
O exegetismo, por outro lado, surge como expressão vigorosa da 
neutralidade do direito ao identifica-lo com a literalidade da lei e 
resumir o trabalho hermenêutico do jurista na busca da verba legis. 
A idolatria da lei reduz a ciência do direito a uma cidadela de 
glosadores, implicados com o conhecimento gramatical ou 
simplesmente filológico do fenômeno jurídico, sem qualquer 
questionamento acerca da política de produção das normas ou 
sobre os resultados da aplicação do direito num dado contexto 
socioeconômico. 
 

Tem o exegeta como ponto de partida a lei e o seu termo de chegada o 

sentido da lei, não fazendo nenhuma perquirição crítica e sociológica que pode 

proporcionar a descoberta das relações de poder que presidem a positivação do 

direito no campo do conflito de classes sociais. 

Assim, entende-se que a formação dogmática do bacharel e seu envolvimento 

exclusivamente com as técnicas jurídicas de decisão e controle, é a responsável não 

só pela visão conservadora prevalecente entre os profissionais do direito, como 

também pela sua enorme alienação política, configurando um dos mais graves 

problemas pedagógicos que atingem atualmente o ensino jurídico no país. 
 

O Espaço da Sala de Aula 

 Ao se adentrar em uma sala de aula, docente e discente são cúmplices. Cabe 

ao docente ensinar e ao discente aprender, e com esta relação sinérgica possa 

gerar o processo de transformação das informações em conhecimento – nada mais 

do que o conceito de ensino e aprendizagem – dependerá do conhecimento do 
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docente, não do conhecimento inerente à disciplina que ministra, mas sim de 

técnicas a fim de transformar estas informações.  

 De acordo com Novaski (2008, p. 15) “Sem descurar dos conteúdos, é 

possível que uma sala de aula seja a oportunidade ímpar de se ultrapassar os 

conteúdos”.  

 Não há uma fórmula, mas sim qualidades essenciais ao docente. O saber 

precisa ter sabor e a aprendizagem ser significativa.  Autoridade e não autoritarismo. 

A autoridade é constituída e precisa ser aceita, pois é um valor, é garantia da 

liberdade. Destarte, o que pensar de um docente que não refreia atos de indisciplina 

em uma sala de aula, indisciplina esta que prejudique os alunos, como a conversa 

paralela, por exemplo? 

Ainda vale ressaltar a sala de aula libertadora, onde as diferenças entre 

professor e aluno não são antagônicas, como na sala de aula autoritária. A diferença 

libertadora é uma tensão que o professor tenta superar por uma atitude democrática 

com relação aos alunos opressores e oprimidos. 
“Outrossim, a sala de aula tudo envolve, tudo reúne, tudo implica. Nela, as 

sistematizações teórico-pedagógicas se desembocam, permitindo entronizar-se o 

que academicamente se denomina por teoria e prática educacionais” (ARAÚJO, 

2008, p. 43). 

É o lugar da veiculação do discurso dos oprimidos, e o docente 

obrigatoriamente precisa identificá-los no âmbito da sala de aula. “A existência do 

oprimido implica na do opressor, e vice versa. Se existe dominante, deve existir 

dominado, bem como algo que sirva como mediação para o exercício do poder do 

dominante” (ARAÚJO, 2008, p. 39). 

Ao adentrar em sala de aula, anseia-se do docente todo seu potencial criativo 

a fim de expor o conteúdo como em estado de júri, avocando para si a aula como 

uma causa, um desafio que deva ser conduzida através de um processo e, 

principalmente, ganha, da mesma forma que como advogado lutaria pela liberdade 

de seu cliente. 

 

METODOLOGIA 
Este trabalho foi realizado através do método de abordagem indutivo e estudo 

de caso. Com base nos objetivos classifica-se como descritiva. Participaram 155 

acadêmicos e 13 docentes do curso de Direito da Faculdade La Salle. O instrumento 
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de coleta de dados foi o questionário. Foram desenvolvidas 34 perguntas para os 

docentes e 30 perguntas para os discentes, sendo que estas compunham-se de 

questões abertas e fechadas. 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Ensino e Aprendizagem do Ponto de Vista Docente e Discente 
 Perguntou-se aos docentes e discentes se há oportunidade de participação 

dos acadêmicos em sala de aula. Afere-se que embora 69,2% dos docentes afirmam 

que sempre oportunizam a participação de forma ampla aos alunos em sala de aula, 

apenas 31,2% dos discentes confirmam que sempre há esta oportunização. Assim, 

tem-se que a oportunização dos docentes apesar de ser estimulada, não está sendo 

satisfatoriamente percebida pelos discentes. 

Ainda no intuito de analisar a relação ensino e aprendizagem, questionou-se 

se há oportunidade aos alunos envergonhados a fazerem perguntas em sala de 

aula. Observou-se que enquanto 30,8% dos docentes afirmam que sempre 

oportunizam aos alunos envergonhados a fazerem perguntas, 8,4% dos discentes 

sempre sentem-se envergonhados. Tal relação se mantém quando 61,5% dos 

docentes frequentemente oportunizam aos alunos envergonhados a fazerem 

perguntas enquanto 9% dos alunos frequentemente sentem-se envergonhados. A 

inversão ocorre quando 7,7% dos docentes às vezes oportunizam perguntas aos 

alunos envergonhados enquanto que 48,4% dos alunos às vezes sentem-se 

envergonhados em fazerem perguntas ao professor. Merece destaque o índice que 

33,5% dos discentes entrevistados nunca sentirem-se envergonhados em fazerem 

perguntas ao professor. Neste caso, há uma relação positiva no ensino e 

aprendizagem, pois percebe-se que o professor oportuniza ao aluno ser partícipe da 

aula. 

Analisando-se ainda a relação de ensino e aprendizagem perguntou-se se a 

forma como o professor se relaciona com a turma interfere no ensino e 

consequentemente no aprendizado dos alunos. Afere-se que os resultados obtidos 

para os docentes de sempre (53,8%), frequentemente (23,1%) e às vezes (23,1%) 

alinham-se com as respostas dos discentes, sendo estas de sempre (38,3%), 

frequentemente (11%) e às vezes (22,1%), notando-se também que embora 0% dos 

docentes acharem que nunca a forma com que o professor se relaciona interfere no 
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ensino e consequentemente no aprendizado, 26,6% dos discentes pontuaram essa 

resposta. Como o ato de ensinar acontece entre dois sujeitos humanos, a forma 

como o professor se relaciona com a turma sem dúvida alguma irá repercutir no 

aprendizado, tanto de forma positiva como negativa. A criação de vínculos 

produtivos entre docente e discente produzirá benefícios na relação ensino e 

aprendizagem.   

 No aspecto de como é considerada a atuação do professor em sala de aula, 

percebe-se que houve um sinergismo nos resultados apresentados, sendo 38%,5 

para os docentes e 20,6% para os discentes uma sala de aula libertadora, 38,5% 

para os docentes e 36,8% para os discentes uma sala de aula com autoridade e 

69,2% para os docentes e 54,8% para os discentes uma sala de aula humana. 

Afere-se assim que tanto os professores como os alunos primam por uma sala de 

aula com autoridade e, apesar de visarem uma sala de aula humana, 5,2% dos 

discentes percebem igualmente uma sala de aula autoritária, ou seja, enfocando o 

docente como líder humano de aspecto firme quanto a sua postura. 

No tocante ao modo como os docentes transmitem a matéria para a qual 

lecionam, os dados obtidos denotam distanciamento entre a concepção e a 

execução do processo de ensino pelos professores e de aprendizagem pelos 

alunos. Enquanto 76,9% das respostas dos professores afirmam que transmitem a 

matéria de modo a transformar as informações em conhecimento, apenas 47,1% 

das respostas dos alunos afere isso, o que acontece também quando 84,6% das 

respostas dos docentes buscam transmitir a matéria de modo a incentivar os alunos 

a possuírem uma análise crítica da situação apresentada, apenas 35,5% das 

respostas dos alunos percebem este fato. Por outro lado, enquanto nenhum 

professor transmite a matéria de modo apenas a repassar informações, 23,2% das 

respostas dos estudantes indicam para isso. Nesse sentido, percebe-se o que David 

Ausubel apresenta como aprendizagem significativa, ou seja, o acadêmico precisa 

apresentar dentro de si a pré-disposição para aprender e o professor precisa 

oferecer o conteúdo – não só em relação à disciplina - para esta aprendizagem.  

Ao serem questionados, docentes e discentes, como percebem a relação 

pedagógica com os alunos, através da análise dos dados, percebe-se claramente 

sincronismo dos índices obtidos, pois enquanto 23,1% dos docentes consideram a 

relação pedagógica muito boa e 53,8% boa, os discentes consideram esta relação 

com os docentes em sala de aula 22,6% muito boa e 65,2% boa.  
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Nota-se que a relação ensino e aprendizagem na percepção docente está 

satisfatória em sua concepção, porém para os discentes, de acordo com os 

resultados obtidos, infere-se que a execução desse processo pelos docentes precisa 

ser aprimorado.  

 

Concepção do Ensino e Aprendizagem do Professor e a Percepção do Aluno 
 Perguntou-se se as ações de ensino atendem às necessidades dos alunos. 

Dos dados obtidos, a incongruência inversa entre os parâmetros frequentemente e 

às vezes em relação aos docentes e discentes nos reforça o contraste entre a 

intenção dos professores e a concepção dos alunos. Ressalta-se também a 

significância de 15,4% dos docentes não opinarem neste quesito, o que é de 

fundamental importância a fim de pautarem suas ações em sala de aula, se querem 

estabelecer primazia na relação ensino e aprendizagem a fim de atenderem às 

necessidades dos alunos. 

Foi questionado se os docentes demonstram em sala de aula 

comprometimento com a aprendizagem dos alunos, caso a resposta fosse 

afirmativa, que assinala-se a percentagem com que fazem. Apesar de 69,2% dos 

docentes afirmarem que demonstram 100% de comprometimento com os alunos, 

somente 20% dos discentes pontuam isso, observando-se ainda a diluição da 

diferença do comprometimento de 50% entre docentes e discentes em 22,9% de 

comprometimento de 50% e 8,6% de comprometimento de 25% por parte dos 

alunos. Entende-se não haver sinergismo entre a intenção de comprometimento dos 

docentes e o que se espera de comprometimento por parte dos discentes. 
Ainda no ensejo de analisar a concepção do ensino e aprendizagem do 

professor e a concepção do aluno, perguntou-se aos docentes se no início de cada 

semestre procura conhecer o perfil dos alunos. Como 84,6% dos docentes 

afirmaram procurar conhecer o perfil dos alunos no início de cada semestre e 68,4% 

dos alunos afirmaram procurar conhecer como é a forma de agir dos professores em 

sala de aula, a semelhança dos índices obtidos denota um melhor relacionamento 

no processo de ensino e aprendizagem. 

No tocante ao modo de comportamento que os professores esperam de seus 

alunos quando inicia o semestre, nota-se que a intenção do docente em o aluno 

aprender o conteúdo e o discente em o professor dominar o conteúdo fica claro nos 

índices apresentados, com 92,3% para o docente e 90,3% para o discente. 
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Não esqueçamos que tal aspecto se trata de puro conhecimento e não da 

práxis pedagógica. Esta pode ser evidenciada na postura dos professores em adotá-

la, com 84,6% dos professores esperando bom relacionamento e 69,2% esperando 

motivação dos alunos. Já da parte dos alunos, 58,1% espera comportamento de 

bom relacionamento e 11% comportamento de auxílio individual. Como a relação 

ensino e aprendizagem mostra-se um caminho de mão dupla, não basta ao docente 

somente evidenciar esta postura de bom relacionamento e motivação, mas sim 

efetivar estes parâmetros, para que assim possa ser percebido pelos discentes. 

Ao serem questionados sobre quais as características comportamentais deve 

apresentar para que seja considerado um bom professor pelos acadêmicos, os 

índices obtidos só legitimam as questões anteriores formuladas da falta de 

percepção do aluno na questão da relação ensino e aprendizagem. Enquanto 92,3% 

dos docentes preconizam motivar os alunos para serem considerados bons 

professores, 55,5% dos discentes acham isso, em decorrência de se alinharem 

ainda ao método tradicional de estudo, em que o professor se comporta como mero 

conhecedor do conteúdo ministrado e não possuidor de outras qualidades inerentes 

à docência como o motivação. Vale ressaltar a importância dada pelos docentes 

(30,8%) e discentes (39,4%) em relação à autoridade em sala de aula do professor, 

parâmetro verificado no presente estudo, mas longe de ser aplicado na sua 

plenitude em sala de aula. 

Ainda assim, foi questionado se os docentes preparam suas aulas, nota-se 

que enquanto 84,6% dos professores dizem preparar 100% de suas aulas, apenas 

15,2% dos alunos captam isso, o que se inverte quando 49,3% dos alunos pontuam 

que os professores preparam 75% das aulas, 15,4% dos docentes afirmam isso, 

denotando-se que a intenção do professor em fazer não está impactando na 

concepção do aluno em perceber. 

Tal premissa resolve-se se considerarmos apenas o preparo das aulas quanto 

ao conteúdo a ser ministrado e não o preparo englobando a práxis pedagógica, 

como por exemplo, aspectos jurídicos atuais sobre o conteúdo a ser ministrado, 

observações de caráter atualizado sobre o tema proposto. 
Ainda no tocante ao estudo da concepção do ensino e aprendizagem do 

professor e a percepção do aluno foram feitos alguns questionamentos apenas aos 

docentes, o que é demonstrado a seguir. 
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Foi questionado aos docentes se estes consideram o ato de ensinar complexo 

e, caso a resposta fosse afirmativa, que indicasse o porquê, podendo ser pontuada 

mais do que uma resposta. Houve 8 respostas que a imensa quantidade de 

informações com seus valores conflitantes proporcionada pelos meios de 

comunicação torna o ensino complexo; e 11 respostas que a educação apresenta 

sinais de mudanças e o ensino deve evoluir com a sociedade cada vez mais 

complexa. Para os docentes, o ato de ensinar constitui-se tema complexo, pois 

supera a instrução de conteúdos, sem contudo poder prescindir da matéria dos 

programas, o que alinha-se perfeitamente ao pensamento de Regis de Morais, 

quando diz que: “o ensino não pode ser aceito como forma de adestramento, pois 

ensinar é assinalar, é fazer conhecer” (MORAIS, 1986, p. 5). 

Ainda foi perguntado se os docentes consideram sua competência do domínio 

da matéria como o mais importante requisito de ensinar. Assim, de 13 docentes, 

obtivemos 4 respostas “sim” e 9 respostas “não”. Segue dois extratos. 

P1(sim): “O domínio da matéria é requisito indispensável para a transmissão 

do conhecimento. O desconhecimento do tema leva o desinteresse dos alunos e do 

próprio professor, que transforma a atividade de ensino em algo mecânico, o que 

não pode acontecer, principalmente em um curso superior”. P4(não): “O domínio da 

matéria é apenas um componente dentre muitos que o professor precisa dominar”. 

Afere-se que a reposta do “não” chega mais próximo à concepção de ensino e 

aprendizagem em relação ao “sim”. A fim de cumprir esta relação, que nada mais é 

do que transformar informações em conhecimento, considera-se imperioso que o 

docente demonstre ao acadêmico o prazer pelo conhecimento, que o transporte “de 

um lugar para outro” em sala de aula e que acredite que o domínio do conteúdo seja 

apenas um item no processo de ensinar. 

Concluindo os questionamentos, perguntou-se se os docentes consideram 

que educar é intervir em vidas e assim sendo você, também sujeito de desejos, 

sentimentos e ideias, pode intervir neste processo contaminando os alunos com 

seus preconceitos. Assim, de 13 docentes, obtivemos 8 respostas “sim”, 3 respostas 

“não”, conforme dois relatos: 

P1(sim): “Queiramos ou não, acabamos nos tornando referências, assim 

nosso comportamento, atividades e inquietações podem sim determinar o rumo do 

educando, influenciando sua tomada de decisão”. P3(não): “Entendo que o ato de 
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ensinar é compreender a necessidade de manter-se neutro na escolha do aluno, 

enquanto aprendiz. Aprender não deixa de ser um ato de escolha”. 

A resposta afirmativa nos leva a uma percepção esclarecedora de Regis de 

Morais em relação ao processo de ensino e aprendizagem: “Ensinar é, portanto, 

uma tarefa delicada, pois, educar é intervir em vidas e para tal é necessário 

suavidade, delicadeza, ciência e arte”. 

Percebe-se que existem divergências significativas entre a Concepção do 

Ensino e Aprendizagem do Professor e a Percepção do Aluno em sala de aula, ou 

seja, a concepção de ensino do docente, apesar de boas intenções, não está 

impactando na percepção de aprendizagem do aluno. 

A relação ensino e aprendizagem em sala de aula no curso de Direito da 

Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde mostra-se pautada atualmente com 

maior ênfase ao aspecto do conhecimento do conteúdo da matéria ministrada pelo 

professor e não focada na experimentação da práxis pedagógica, por isso o 

descompasso na concepção de ensino pelo professor e a percepção de 

aprendizagem dos alunos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a apresentação e análise dos resultados em comparação com a teoria 

estudada, a relação ensino e aprendizagem em sala de aula no curso de Direito da 

Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde tem sido focada em sua magnitude na 

análise do conhecimento do conteúdo da matéria ministrada pelo docente e a 

percepção do discente apenas deste enfoque, não levando em conta a práxis 

pedagógica, indispensável para a fundamentação da relação ensino e 

aprendizagem. 

O estudo nos trouxe diversas reflexões sobre o ensino e a aprendizagem. O 

docente e o discente sem dúvida precisam de pressupostos essenciais a fim de 

desenvolverem esta relação, podendo ser proporcionada pela Instituição de Ensino 

a qual leciona. 

Muito se tem de teoria sobre o tema, com vasta literatura a respeito, bastante 

ampla e elucidativa, além de excelente qualidade, porém, salvo melhor juízo, muito 

pouco desta bibliografia é empregada na prática. 
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Quanto à pesquisa, o positivismo, que ainda predomina no ensino jurídico do 

país, se instalou em todos os campos, desde o filosófico até o científico e político, 

tende a menosprezar a imaginação como sendo um campo imponderável, não 

quantificável, não verificável em laboratório. 

Contudo, os grandes problemas por que a humanidade passou só foram 

resolvidos graças a imaginação atribuída, em muitos casos, a alguns privilegiados 

que passaram para a história como gênios e heróis.    

Após o presente estudo, resumimos como pressuposto fundamental da 

aprendizagem a necessidade de opção por ela, de projeto de aprender e, como 

decorrência, o envolvimento de uma única palavra: VONTADE. Se o homem não 

quer aprender, mesmo que sofra um processo de aprendizagem, por ser um 

organismo vivo, organiza mecanismos de proteção ou de economia interna que 

tornam inúteis quaisquer processos, metodologias, técnicas ou outros inventos, por 

mais geniais que sejam, para ensinar.  
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