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Resumo: Tomando por base que o conhecimento profissional dos professores possui 

repercussão no aprendizado de seus alunos e tendo em vista que os docentes que lecionam em 

grande parte dos cursos de Direito não possuem formação pedagógica, remontando ao ensino 

dogmático, bancário, discutem-se, os aspectos relacionados ao conhecimento pedagógico do 

conteúdo (PCK), o qual tem sido estudado em diversas áreas de formação de professores, mas 

ainda é pouco estudado pelos profissionais do Direito no Brasil. O PCK compreende um tipo 

de conhecimento importante na definição de um corpo de conhecimentos profissionais e 

auxilia na estruturação das práticas pedagógicas do docente do curso de Direito. Para tanto 

foram utilizados os construtos de Lee Shulman, o conhecimento pedagógico do conteúdo e o 

modelo de raciocínio pedagógico e ação. Objetivando realizar um estudo teórico sobre o 

conceito de PCK analisando suas implicações na prática docente de um professor do curso de 

Direito. Foram utilizados instrumentos múltiplos de coletas de dados: elaboração de um diário 

de campo que retratou o acompanhamento de um semestre letivo de uma docente do curso de 

Direito; entrevistas; análise de seu plano de ensino, questões pós observação. Os dados foram 

transportados para o software de análise Atlas Ti e analisados com base na proposta operativa 

de Minayo utilizando as categorias do MRPA proposto por Shulman. O estudo demonstrou 

que o docente motivado pelo objetivo de aprender para atuar de maneira mais qualificada no 

processo ensino-aprendizagem, busca, em variadas fontes, construir e reconstruir seu PCK. A 

observação evidenciou a capacidade da docente em envolver os discentes, aproveitando seus 

conhecimentos prévios, estimulando a reflexão e a crítica ao conteúdo e às realidades 

vivenciadas pelos discentes e àquelas relatadas pela docente. A análise de dados nos permitiu 

compreender que o conhecimento pedagógico do conteúdo é, sem dúvida, um sinal 

evidenciador da compreensão especial dos conhecimentos de ensino que uma docência de 

qualidade exige. Pretende-se, mais amplamente, com este tipo de pesquisa, contribuir para o 

reconhecimento e maior valorização social do trabalho docente do ensino superior, 

particularmente nos cursos de Direito. 
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Introdução 

 

Diante de um cenário de ensino massificado, onde a reprodução de conceitos repousa 

de forma natural nas salas de aula, onde encontramos a aprendizagem significativa
2
?  
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O que venho presenciando ao longo dos anos são docentes preocupados em reproduzir 

um saber que por vezes não reflete a necessidade dos futuros aplicadores do Direito. Esses 

docentes reproduzem mecanicamente os conteúdos pois, muitas vezes não possuem domínio 

de técnicas didáticas adequadas. 

É importante a discussão sobre a prática pedagógica visando à melhoria da 

aprendizagem no curso de Direito. Importante o incentivo á reflexão crítica. Á 

contextualização da legislação, que muitas vezes parece estar distante do quotidiano dos 

alunos. 

A gama de docentes que passam a reproduzir mecanicamente os conteúdos também se 

deve ao fato de que a docência nem sempre é a primeira escolha de atuação para a maioria dos 

professores do curso do Direito. Geralmente a docência surge de forma gradual ou até 

inesperada, como uma atividade extra. Por necessidade de renda complementar ou mesmo 

pelo “status” de tornar-se professor universitário. 

No que tange à formação para a docência da área do Direito, esta não é uma constante. 

São poucas as universidades que possuem programas de formação pedagógica para seus 

docentes, e por vezes são poucos os docentes que procuram este tipo de formação. 

Originalmente, para ocupar um cargo de docente nas Faculdades de Direito, bastava 

que o professor tivesse notório saber da matéria a ser ministrada ou ainda que ocupasse um 

cargo de destaque na sociedade. 

O que pode parecer um retrocesso, é uma prática que perdura nos dias de hoje. 

Com base nisso, temos o seguinte cenário: o docente, repetindo os modelos de 

docência que teve em sua formação, apoiando-se em suas memórias, buscando estratégias 

para organizar sua disciplina nas lembranças de professores. 

Tal qual menciona Nóvoa, quando afirma que o docente, em geral, possui em seu 

repertório os conhecimentos adquiridos durante a graduação, a história de vida, os diversos 

modelos de docente que são tomados como referência e a prática em si (2014). 

Nas palavras de Mizukami (2004) “o que os professores precisam saber para ensinar e 

para que seu ensino possa conduzir a aprendizagem dos alunos?”. Shulman (1986) vai além, 

questionando “de onde vêm as explicações dos professores? Como os professores decidem o 

que ensinar? Como lidar com os alunos que não compreendem a matéria?”(p.08)(tradução 

nossa). 

Levando em conta essas proposições temos de um lado as Instituições de Ensino 

Superior que não priorizam a formação continuada e não priorizam as condições em que se dá 

o trabalho docente. No entanto, existe uma crença recorrente de que para ser um bom 



 

professor no curso de Direito, basta dominar os conteúdos específicos, ficando os saberes 

pedagógicos em segundo plano. 

Não havendo um curso de formação específico para os professores bacharéis, os 

docentes que possuem interesse em se aperfeiçoar acabam procurando os cursos de pós-

graduação. Contudo, nos programas de pós-graduação stricto sensu pouca atenção é dada à 

formação pedagógica, e desta forma, a formação do docente do curso de Direito é realizada 

com base em suas experiências anteriores, sua formação como cidadão, seus valores, etc.  

O docente, nesta perspectiva, aprende a ensinar no exercício da docência espelhando-

se nos exemplos que teve no momento de sua formação, analisando e repassando os conceitos 

e normas a que teve acesso, passando a reproduzir os bons conceitos e aqueles meramente 

técnicos, sem qualquer interpretação ou aproveitamento (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). 

Cunha (2008) afirma que a Universidade, embora se constitua como espaço de 

formação, nem sempre se constitui como local onde ela aconteça. Zabalza, analisa essa 

peculiaridade da formação docente como 

O desafio na 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 explica-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 (2004, p. 169) 

 

Como afirmam Pimenta e Anastasiou (2014) o ensino superior deveria contribuir para 

o desenvolvimento do senso crítico dos estudantes, para o comprometimento social e 

consequente transformação da realidade. E para que tudo isso ocorra, os professores 

necessitam mudar suas práticas constantemente. Todavia, estes docentes somente conseguem 

mudar suas práticas quando passam a refletir sobre si, se desconstruindo e se recompondo 

para proporcionar uma ação educativa significativa. 

Neste sentido, a formação se constitui como processo capaz de fazer com que o 

cidadão compreenda sua realidade social e se utilize das técnicas e saberes para mudar esta 

realidade.  

Além dos conhecimentos específicos que todo docente precisa por certo possuir da 

matéria que será por ele ministrada, sua formação engloba sua trajetória de vida, os referentes 

culturais e os valores sociais que contribuem para a construção da profissionalidade docente.  

Segundo Pimenta e Anastasiou (2014, p 36), alguns autores afirmam que a docência 

no ensino superior não requer formação no campo de ensinar. Por vezes o senso comum 

afirma que para a docência “seria suficiente o domínio de conhecimentos específicos, pois o 

que a identifica é a pesquisa e/ou o exercício profissional do campo. 



 

Mas somente a experiencia profissional e o conhecimento especifico da disciplina a 

ser ministrada seriam suficientes?  

Nesta mesma linha, Grossman (1989) afirma em uma de suas pesquisas que em alguns 

estados dos Estados Unidos, os docentes afirmam que a formação para lecionar teria pouco a 

oferecer para aqueles professores que são bem preparados em suas áreas de atuação e têm 

inclinação para ensinar (tradução nossa). 

Não existindo legislação que obrigue um padrão de formação, nem tampouco um 

incentivo de toda a academia para o aperfeiçoamento da formação docente, em especial do 

profissional liberal que se insere em sala de aula, a formação acaba acontecendo em serviço. 

O que por vezes pode ser temerário, conforme bem observado por Mizukami (2004, p 

04) 

Como não há uma exigência mais criteriosa de conhecimentos 

básicos sobre o ensinar, ao professor que se insere na universidade, 

ainda que haja quando do concurso uma avaliação que se afirma 

“prova didática”, depois que ele se encontra dentro da instituição 

continuam as omissões e o jogos de responsabilidades. A instituição 

compreende o espaço da formação como o lugar de autonomia do 

profissional; e o profissional se sente muito mais desafiado e cobrado 

a investir na sua permanente formação para a pesquisa. Assim, a 

aprendizagem dos saberes para o ensinar fica a critério de iniciativas e 

compromissos individuais. 

Cunha (2008) bem explica a situação dos cursos universitários, afirmando que a 

universidade, embora se constitua como espaço de formação, nem sempre se constitui como 

local onde ela acontece. 

E diante deste cenário, o docente precisa ser capaz de significar e ressignificar o 

Direito,  atentando para o tipo de formação esperada. Uma formação consoante com o caráter 

pragmático da legislação, sem grande significação social que, nas palavras de Cunha (2008) 

“apesar de bastante difundida [...] não assegura a transposição para uma efetiva aprendizagem 

do estudante” ou possuir uma formação ampla, de cunho técnico, humano, ético e político. 

Uma formação capaz de infirmar certos padrões da sociedade, trazendo siginificação social 

para a norma jurídica. 

Deve se salientar que o ideal de uma prática docente seria a junção de diferentes 

estratégias que fossem sendo adaptadas para atender aos diferentes estudantes (diferentes no 

tocante à formação, capital cultural, acesso à informação, diferentes estruturas familiares, 

diferentes classes sociais). E não somente processos mecânicos de repetição. 



 

Deste pequeno panorama, podemos notar, que atuar como professor requer saberes e 

práticas próprias. Apoiar a docência exclusivamente no conhecimento específico de conteúdo 

não me parece uma prática pedagógica adequada. 

E aí reside minha inquietação e que considero o cerne da questão, organizar a base de 

conhecimentos para o ensino, mais especificamente no conhecimento pedagógico do 

conteúdo, que seria, segundo Grossman (1989) um dos aspectos centrais dos conhecimentos 

necessários à docência. 

O desafio de estudar o fazer docente por uma perspectiva da compreensão do 

raciocínio e ação pedagógicos tornou-se uma oportunidade em contribuir com elementos que 

poderão ser incorporados aos docentes que buscam seu constante aperfeiçoamento na área do 

Direito. 

O ancore teórico formulado por Lee S. Shulman
3
 , o conhecimento pedagógico do 

conteúdo (ou como é conhecido PCK – pedagogical content knowledge) se refere ao 

conhecimento profissional e incorpora várias outras categorias do conhecimento.  

Formulado há mais de 20 anos, o PCK continua sendo uma contribuição importante 

para os estudos no campo da formação de professores. 

Os estudos de Lee Shulman podem colaborar com evidências de como vem 

acontecendo a formação de docentes universitários para a área do Direito, por possibilitar a 

análise da ação e raciocínio do docente ao transformar seu conhecimento específico, 

disciplinar, em elemento compreensível para o aluno (SHULMAN, 2004a). 

Desta forma, a investigação aqui exposta buscou compreender como Shulman concebe 

o conhecimento pedagógico do conteúdo e quais as repercussões desse conhecimento na 

prática docente de um professor do curso de Direito. 

O PCK é estudado em diversos países europeus e nos Estados Unidos da América por 

um grande número de investigadores que têm contribuído de maneira efetiva para a melhoria 

da qualidade e desenvolvimento da profissão de docente. No Brasil, apesar de ter encontrado 

estudos sobre a prática de docentes no Direito, não foram encontrados trabalhos que analisem 

conjuntamente os docentes sob esse referencial teórico.  

A ideia central do conhecimento pedagógico do conteúdo refere-se ao encontro entre 

conteúdo e pedagogia e supõe, na visão original de Shulman (1987, p. 217): “[...] a 

capacidade de um professor para transformar o conhecimento do conteúdo que ele possui em 
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formas pedagogicamente poderosas e adaptadas às variações em habilidades e histórico 

apresentados pelos alunos”. 

Conforme Shulman, é essa capacidade de transformação do conteúdo que distingue 

um professor de um especialista na matéria. E, assim, definiu o conhecimento pedagógico do 

conteúdo como aquele conhecimento: 

[…] que vai além do conhecimento da matéria em si e chega à 

dimensão do conhecimento da matéria para o ensino. Eu [Shulman] ainda 

falo de conteúdo aqui, mas de uma forma particular de conhecimento de 

conteúdo que engloba os aspectos do conteúdo mais próximos de seu 

processo de ensino. [...] dentro da categoria de conhecimento pedagógico do 

conteúdo eu [Shulman] incluo, para os tópicos mais regularmente ensinados 

numa determinada área do conhecimento, as formas mais úteis de 

representação dessas idéias, as analogias mais poderosas, ilustrações, 

exemplos e demonstrações – numa palavra, os modos de representar e 

formular o tópico que o faz compreensível aos demais. Uma vez que não há 

formas simples de de representação, o professor precisa ter às mãos um 

verdadeiro arsenal de formas alternativas de representação, algumas das 

quais derivam da pesquisa enquanto outras têm sua origem no saber da 

prática. (SHULMAN, 1986, p.09). 

 

O PCK consiste, portanto, nos modos de formular e apresentar o conteúdo de forma a 

torná-lo compreensível aos alunos, incluindo analogias, ilustrações, exemplos, explanações e 

demonstrações. A ênfase está nas maneiras de se representar e reformular o conteúdo de tal 

forma que ele se torne compreensivo aos alunos. O PCK também diz respeito à compreensão 

docente do que facilita ou dificulta o aprendizado discente de um conteúdo em específico, 

incluindo o entendimento do que torna fácil ou difícil a aprendizagem de determinado 

conteúdo, bem como as concepções errôneas dos estudantes e suas implicações para a 

aprendizagem (SHULMAN, 1987). 

Entende-se neste trabalho que o ensino, em alguns momentos, deve se abster do 

formalismo de simples repetição de práticas. Quando tomam-se por base os ensinamentos de 

Shulman, conclui-se que a racionalização reflexiva, ou sabedoria da prática, é a própria 

sabedoria que guia professores competentes. E seu estudo é de suma importância para ilustrar 

como professores competentes instrumentalizam seu conhecimento. A criação de certos 

“padrões de prática” contribui e muito para a formação de novos professores. 

Além de propor as categorias que fundamentam o conhecimento base, Shulman 

propõe, em 1987, o Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA), que sugere os 

processos pelos quais a formação e desenvolvimento profissional caminham. 

O PCK engloba uma esfera muito mais ampla do processo de ensinar. Relaciona, além 

do conhecimento que o professor tem sobre um determinado tema. Ele nos permite 

contextualizar umas das principais discussões sobre formação de professores: Como se dá o 



 

desenvolvimento profissional da prática dos professores? Como eles ensinam o que sabem? 

Quais as dificuldades e como eles as superam? Como se dá a relação entre a teoria e a prática 

de ensino na sala de aula? 

O processo do raciocínio e ação pedagógica elucida como os conhecimentos são 

ativados, relacionados e construídos pelo professor durante o processo de ensinar e aprender. 

São categorias teóricas de conhecimentos presentes no desenvolvimento cognitivo do 

professor. 

Caminho metodológico 

Considerando-se que os estudos sobre formação de professores no curso de Direito são 

incipientes, o estudo exploratório foi a opção mais adequada para o aprofundamento da 

investigação, para se compreender como Shulman concebe o conhecimento pedagógico do 

conteúdo e quais as repercussões desse conhecimento na prática docente de um professor do 

curso de Direito. 

Uma investigação possui natureza exploratória quando objetiva proporcionar ao 

pesquisador um maior conhecimento do assunto. Segundo Gil (1999), pesquisas do tipo 

exploratória visam a proporcionar uma perspectiva geral de um determinado fato. Possui 

ainda a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e/ou modificar conceitos e ideias para a 

formulação de abordagens posteriores. Dessa forma, esse tipo de estudo visa a oferecer um 

maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa formular 

problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos 

posteriores (GIL, 1999, p. 43). 

Na primeira fase da pesquisa realizei em conjunto com outras duas pesquisadoras, 

Dra. Patricia Cristina Albieri Almeida e Maria Rosario Garcia Nieves, um levantamento dos 

estudos no âmbito da formação de professores, no Brasil, que recorreram as categorias 

teóricas do PCK e ação e raciocínio pedagógicos. Onde identificamos as tendências e 

características das produções de Shulman, bem como de outros pesquisadores que recorreram 

a esses conceitos para investigar os conhecimentos que estão na base da docência, com 

especial atenção às formas para se trabalhar pedagogicamente com os conteúdos numa 

disciplina de ensino superior. 

Encerrada a primeira fase, após ter realizado um levantamento teórico do conceito do 

PCK, e não ter encontrado produções na área de Direito, optei por realizar o acompanhamento 

de uma docente do curso objetivando verificar como ela constrói o seu PCK, com base nas 

teorias de Shulman e quais as repercussões em sua prática docente. 

A segunda fase desta investigação foi a escolha de um docente do curso de Direito que 

seria sujeito da minha inquirição. 



 

A professora participante do estudo leciona em uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) Confessional na Baixada Santista. Esta professora, advogada há 16 anos, é pós 

doutorada em Direito Comparado Europeu, sem formação pedagógica específica, lecionando 

no ensino superior há 5 anos. 

Mesmo sendo uma professora com apenas cinco anos de magistério, destacou-se em 

relação a seus pares. Quando ainda estudava, sempre foi uma aluna acima da média, 

envolvendo-se em projetos diferenciados, produzindo obras de destaque e reconhecimento.  

Hoje, participa de grupos de estudos em diversas áreas do conhecimento, atua como 

comentarista de notícias do ponto de vista jurídico em uma rádio local e leciona a disciplina 

de Direito Civil em uma instituição de ensino superior (IES) na cidade de Santos. 

A escolha pela Disciplina de Direito Civil justificou-se por ser uma das primeiras 

disciplinas de conteúdo jurídico a que os alunos têm contato durante o curso e por estar 

presente em todos os semestres, sendo uma das matérias basilares para a formação dos 

discentes no curso de Ciências Jurídicas.  

Tendo em vista a multiplicidade de aspectos que caracterizou a investigação, são 

vários os instrumentos de coleta e registro de dados, a saber: entrevistas, análise do plano de 

ensino, observações de aula durante um semestre letivo recorrendo a  elaboração de um diário 

de campo e três questões pós-observação, a saber:1. O que você pretendia que os alunos 

aprendessem nesta aula/unidade? 2. Como organizou a estratégia da aula para isso? Porquê? 

3. Como viu-observou se aprenderam o que pretendia? 

A pesquisa ocorreu em uma Universidade privada na cidade de Santos. A classe 

observada foi do 1º semestre do curso de Direito, e possuía em torno de 60 estudantes.  

O perfil dos alunos era completamente heterogêneo em termos de idade, 

conhecimentos prévios, classe social, motivação, capital cultural. 

As entrevistas aconteceram em lugares distintos. Uma no seu escritório profissional, 

antes de eu ter iniciado o acompanhamento das aulas; a segunda em sua sala, dentro da 

universidade, minutos antes de iniciar a aula; e a terceira, nos encontramos em outro campus 

da universidade, no laboratório de relações internacionais, onde a professora estava 

orientando alguns alunos. 

A principal preocupação metodológica da coleta de dados decorrente da observação 

foi poder captar o que efetivamente ocorre na sala de aula. Assim, o período de inserção por 

meio de observação, buscou garantir o objetivo de “espiar” a sala de aula, sem provocar 

alterações na prática da professora, para tentar compreender, o que lá ocorre cotidianamente. 



 

Buscou-se identificar diferenças e semelhanças nas práticas didáticas
4
 adotadas valendo-se 

das fases enunciadas por Shulman no processo de ação e raciocínio pedagógico, a saber: (i) 

compreensão que envolve as estruturas de conteúdo, ideias dentro e fora da disciplina; (ii) 

transformação que combina quatro subprocessos – preparação, representação, seleção e 

adaptação – que, conjuntamente, produzem um plano, um conjunto de estratégias para uma 

aula, uma unidade ou um curso; (iii) instrução que diz respeito ao desempenho observável do 

professor, envolvendo organização e gestão da classe; (iv) avaliação,  processo que ocorre 

durante e após a instrução, tanto via checagem constante e informal de compreensões, quanto 

vias sistemáticas mais formais de avaliação; (v) reflexão que consiste em processos reflexivos 

sobre a ação pedagógica; (vi)  e novas compreensões de propósitos, da matéria, dos alunos, 

do ensino e de si mesmo. Consolidação de novos entendimentos e aprendizagens da 

experiência. Observa-se que a compreensão está presente tanto no início quanto no final do 

processo de raciocínio pedagógico, sob a forma de nova compreensão do que foi ensinado.  

E desta forma, procuramos observar o domínio do conteúdo específico da matéria e as 

correlações com outras disciplinas feitas pela professora, a preparação da aula em si, os 

esquemas propostos, as discussões, os exemplos que serviram para ilustrar as problemáticas, 

as pesquisas propostas, os momentos de abordagem interativa, a forma de avaliação (testes, 

questionamentos, debates, análises críticas), bem como o êxito ou não das estratégias 

empregadas. 

Resultados  

Dentre os diversos modelos de análise do PCK propostos na literatura, adotei o 

MRPA, proposto por Shulman (1986). 

Os registros de observação e as questões pós-observação permitiram a percepção de 

que a professora: 

 domina o conteúdo que é objeto de ensino, conforme plano de ensino proposto, e tem 

clareza do momento em que deve participar das atividades propostas e como 

participar, o que pode ser observado diante da aceitação e reconhecimento de seus 

alunos; 

 tem um estilo de ensino flexível às demandas e necessidades formativas dos alunos; 

observa suas reações e indagações, sempre disposta a dirimir todas as dúvidas; 

 mobiliza o processo de ação e de raciocínio pedagógicos, acessando seu PCK. 

                                                             
4 Prática didática - estrutura da aula, os tipos de atividades propostas (discussão da legislação, análise de casos 

práticos) as estratégias didáticas utilizadas (trabalho individualizado, em grupo,...), os materiais didáticos 

utilizados (livros, recursos e materiais didáticos,...), abordagem (instrumentais ou conceituais), além da postura 

do professor em relação ao trabalho e às representações sociais previamente estabelecidas de cada aluno. 



 

A ferramenta de análise aqui utilizada, o software ATLAS-ti em conjunto com o 

MRPA de Shulman permitiu a análise de forma detalhada da prática da professora, sujeito de 

nosso estudo. Tal ferramenta se fez relevante para percepção, compreensão e análise do 

raciocínio e ação pedagógica. 

Ao longo da observação, notamos que a professora ia sempre conduzindo a aula de 

forma a promover a interação, sempre direcionando o conteúdo de forma a obter as respostas 

esperadas para dar continuidade à aula. 

Enquanto desenvolvia os temas, procurava elaborar competências como articular e 

traduzir a linguagem do senso comum para a linguagem jurídica. Utilizou-se de situações 

problematizadoras para ajudar a construir o conhecimento e a criticidade de seus alunos. 

A observação evidenciou a capacidade da docente em envolver os discentes, 

aproveitando seus conhecimentos prévios, estimulando a reflexão e a crítica ao conteúdo e às 

realidades vivenciadas pelos discentes e àquelas relatadas pela docente. 

Antes do início de cada aula, a professora separa notícias de jornais que possuam 

alguma ênfase jurídica para discutir com os alunos. Quando entra em sala, nos primeiros 

quinze minutos, pergunta se alguém leu alguma notícia que queira compartilhar. 

Somente na primeira aula a professora comentou as notícias que havia lido e a partir 

da segunda aula, alguns alunos também passaram a comentar e socializar as leituras. Esse 

procedimento com o passar das aulas incentivou a leitura dos jornais e a construção de 

análises críticas e, por vezes, até um debate sobre os fatos mais polêmicos. Em uma aula mais 

recente a professora apenas conduziu o debate sobre as notícias, direcionando e relacionando 

os conceitos jurídicos que eles já aprenderam e os que ainda vão aprender. Ela demonstra ter 

clareza do momento em que deve participar das atividades e como participar. Em uma 

determinada aula, propôs que os alunos formassem duplas e que cada dupla fosse para um 

local da universidade para pesquisar uma jurisprudência (uma decisão proferida por um 

tribunal sobre determinado assunto) correlata às matérias já estudadas. Quando questionada 

do porque da realização desta atividade, nos informou que desta forma faria com que os 

alunos experimentassem o dia-a-dia da profissão e, ainda, fomentaria o sabor e utilidade da 

pesquisa. Neste momento não indicou fontes, os deixou livres para o estudo. Posteriormente 

relatou que o resultado havia sido surpreendente: não só conseguiram concluir a tarefa como 

relacionaram diferentes matérias e assuntos demonstrando total compreensão dos tópicos já 

estudados. 

E, provavelmente, o fizeram, pois estão habituados ao estilo da professora que no dia-

a-dia não só apresenta o domínio do conteúdo como possui a “capacidade de fazê-los 



 

acreditar neste conteúdo, e ainda relacionar o conteúdo com outras proposições e disciplinas” 

(Shulman,1986, pg09). 

Shulman ainda fala que um professor pode transformar habilidades de compreensão, 

valores e atitudes desejadas em ações e representações pedagógicas. Existem maneiras de 

transformar o incompreendido em compreensão e discernimento (1987, p. 227, tradução 

nossa). 

O processo de transformação esta intimamente ligado á reflexão. Focada no processo 

de aprendizagem do estudante, dentro de suas particularidades, a professora assume a ação 

docente como mediadora da aprendizagem. 

Em resposta ás questões formuladas pós-observação de aula, a professora relatou que 

apesar de ter considerado a atividade bem sucedida, poderia ter formado as duplas com base 

nas suas observações a fim de realizar um melhor estímulo entre os estudantes. 

Os registros de observação nos permitiram perceber o processo de raciocínio 

pedagógico estabelecido por Shulman. O estilo de ensino da professora não é uniforme e nem 

previsível respondendo de forma flexível às demandas e necessidades formativas dos alunos.  

Considerações finais 

O conhecimento pedagógico do conteúdo é, sem dúvida, um sinal evidenciador da 

compreensão especial dos conhecimentos de ensino que uma docência de qualidade exige.  

Pretende-se, mais amplamente, com este tipo de pesquisa, contribuir para o reconhecimento e 

maior valorização social do trabalho docente do ensino superior, particularmente nos cursos 

de Direito.  Os cursos de formação profissional não precisam de meros reprodutores de 

conteúdo e sim de profissionais engajados com a construção do conhecimento.  

Compreender os processos de constituição do conhecimento profissional de docentes 

que aprendem a ensinar ensinando é um grande passo para que o ensino do Direito se afaste 

do tecnicismo/dogmatismo que lhe são peculiares. O professor das ciências jurídicas deve 

estar ciente da amplitude de seu papel no contexto da Educação. 
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