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O presente trabalho representa um substrato da dissertação, homônima, que vem sendo desenvolvida pela autora. A prática de ensino avaliada nesta pesquisa foi realizada no Curso de Direito da Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG, junto ao Departamento de Ciências Jurídicas, ao qual a autora está vinculada como professora de Direito Processual Penal. O projeto desenvolveu-se no período de maio a julho do ano de 2004 com as turmas do segundo ano da Graduação em Direito. O objetivo precípuo deste projeto foi o de implementar e avaliar uma prática pedagógica que associasse teoria e prática na disciplina de Direito Processual Penal, a fim de verificar se essa atitude trazia benefícios para a aprendizagem desse conteúdo, ou seja, a fim de possibilitar uma avaliação sistemática da mesma. Tal experiência visou a analisar os elementos que tornam essa metodologia de ensino, segundo a autora, bem sucedida, examinando seu impacto e abrindo um espaço para discussão e possíveis reformulações. Para tanto, o embasamento teórico foi buscado em alguns aspectos específicos da Teoria Sócio-Histórica de Vygotsky (VYGOTSKY, 1982), como o Sistema de Formação de Conceitos, bem como nos estudos de autores pós-vygotskyanos, como é o caso de Gordon Wells, que desenvolveu o conceito de Comunidade de Indagação (WELLS, 2001).
A experiência de ensino já foi concluída, com o término do minicurso, e os dados estão na fase final de análise. Assim, os resultados não são ainda definitivos, mas da análise até este momento efetuada, sob o ponto de vista da aprendizagem, foi possível concluir que a associação teoria/prática no ensino do Direito trouxe como benefício aos alunos uma maior autonomia e segurança no que tange à prática dos procedimentos teóricos estudados em aula, além de despertar o interesse dos mesmos pelo conteúdo trabalhado e a busca de novas experiências que aproximassem a teoria da prática.



