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Este artigo objetiva analisar a temática da formação do professor de Direito, sob o prisma da
avaliação da aprendizagem. Para isto, foram analisadas as diretrizes constitucionais para o sistema de
ensino superior, as diretrizes nacionais curriculares para os cursos de Direito e a forma que a
avaliação da aprendizagem é prevista para os cursos dentro do Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior (SINAES). Ao final, é traçado um panorama da formação dos professores da esfera
jurídica, percebendo-se as limitações que estão presentes na sua base pedagógica.
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1 INTRODUÇÃO

O ensino jurídico brasileiro seguiu a tendência da sociedade imperial e foi formatado a partir do
modelo napoleônico de universidade, a partir de cursos isolados pelo Brasil, cujo acesso ficou
restrito, ao longo dos anos, aos indivíduos que pertenciam ao conjunto das elites brasileiras. Assim,
pode-se afirmar que ele refletiu o modelo de ensino europeu cujos ideais eram compatíveis com os
interesses dos dirigentes políticos do Império e, posteriormente, da República tiveram suporte amplo
no desenvolvimento específico deste curso, que serviu, por muitos anos, aos interesses de poucos.

Por muitos anos, tinha em sua base um conjunto de valores que garantiam a separação entre ricos e
pobres, entre famílias nobres e tradicionais e minorias étnicas, culturais e raciais. Por isso, essa
pesada herança histórica ainda precisa ser superada, garantindo que a educação, hoje disponível a
todos, ao menos em tese, pela Constituição Federal de 1988. É preciso superar a lógica utilitarista
que os diversos governos que passaram pelo país tentaram imprimir não apenas ao ensino jurídico,
mas ao próprio ensino superior brasileiro. A formação nesse nível não pode ser rebaixada a uma
simples formação para o mercado de trabalho, ou seja, uma formação exclusivamente técnica e
profissional.

Este artigo objetiva analisar os problemas referentes ao ensino jurídico sob um outro ângulo, o
conjuntural. Percebe-se que os problemas relacionados ao âmbito pedagógico, como o viés
segregador e hierarquizador da avaliação, refletem uma carência enorme no âmbito da regulação do
ensino superior brasileiro. Torna-se importante, assim, compreender como a educação superior está
organizada hoje, dentro da Constituição Federal de 1988, compreendendo os aspectos jurídicos da
estrutura, forma de organização, formação de professores e realização da avaliação da aprendizagem
hoje, para entender o problema da carência na formação de professores no campo pedagógico, em
especial, na esfera da avaliação da aprendizagem.

2 EDUCAÇÃO SUPERIOR NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca como um direito fundamental social a educação,
considerando-a um dos direitos mais caros à sociedade, indispensável à concretização do ideal de
vida digna e à superação das desigualdades sociais. Por isso, a Constituição vai conter em seu corpo
um conjunto de normas que dizem como a educação deve ser desenvolvida em cada um dos níveis de
ensino, elencando a abrangência desse direito para os cidadãos, assim como, em contrapartida, seus
deveres, bem como os do Estado, seus princípios gerais, forma de financiamento, a realização do
ensino privado, previsão do Plano Nacional de Educação (PNE) etc. A inserção da educação no
quadro de direitos fundamentais, desta forma, se configura em uma grande conquista, cabendo ao
Estado sua realização e regulação na prática. Assim,

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Na base desse direito, encontram-se os direitos e deveres dos cidadãos e do Estado, que devem atuar,
conjuntamente, para promover e incentivar sua realização. Isto porque, como trata Jaeger (1989, p. 4)
“[...] a educação não é uma propriedade individual, mas pertence por essência à comunidade”. O
esforço para sua realização pertence a todos, que têm a responsabilidade direta pela educação que se
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desenvolve no país. Assim, a ação do Estado deve ser realizada a partir dos princípios gerais para o
ensino, em todos os níveis, elencados no artigo 206, que segue:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público
de provas e títulos, aos das redes públicas;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
escolar pública, nos termos de lei federal.

Com isso, funda-se uma ampla base principiológica que busca garantir o desenvolvimento social de
forma abrangente. Diante do contexto do ensino superior, alguns desses princípios assumem um
papel de destaque, como a liberdade de expressão e manifestação de ideias e de concepções
pedagógicas, algo realmente caro ao ambiente acadêmico, sendo indispensável para o exercício de
uma docência que busque despertar a consciência crítica e autonomia nos indivíduos; também a
gratuidade do ensino público, principalmente aos indivíduos que herdaram o patrimônio histórico da
segregação e marginalização cultural por décadas no país; assim como a manutenção de sua
qualidade, imprescindível para superar a crise em que a universidade se encontra atualmente. Em
resumo, a realização da educação em qualquer nível deve acontecer conjuntamente a observância
destes princípios, sem o qual a atividade de ensino não pode se concretizar.

O dever do Estado, em relação à educação superior, será efetivado, nos termos do artigo 208, a partir
do “[...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um”. Por isso, dentro da ordem constitucional a educação superior deve ser
desenvolvida diretamente pelo Estado, em universidades, Institutos Federais de Educação (IF),
Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), ou pela iniciativa privada, também em
universidades, centros universitários ou faculdades.

As universidades, de acordo com o artigo 207 da Constituição Federal de 1988, são instituições que
“gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. São centros
irradiadores da cultura humanista e da produção do conhecimento, com capacidade de autogestão.
Nos termos do art. 52 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB):

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de
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domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos
temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e
cultural, quanto regional e nacional;

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de
mestrado ou doutorado;

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral.

Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por
campo do saber.

Por sua vez, os Institutos Federais de Educação foram criados pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro
de 2008, que instituiu a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica do país. Deste
modo, voltam-se à formação de nível médio e técnico. Nos termos da mencionada lei,

Art. 2º Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino,
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as
suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.

§ 1º Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação,
avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os
Institutos Federais são equiparados às universidades federais.

§ 2º No âmbito de sua atuação, os Institutos Federais exercerão o papel de
instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais.

§ 3º Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos
limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas
dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho
Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação
específica.

Os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), agora resumidos a duas unidades –
CEFET/RJ e CEFET/MG – também se voltam ao desenvolvimento de educação tecnológica de nível
médio e técnico (art. 1º, III). Tantos os IF quanto os CEFET têm natureza jurídica de autarquia e
capacidade de autogestão, assim como as universidades.

Por outro lado, o artigo 209 da Constituição prevê que o ensino é livre à iniciativa privada desde que
sejam cumpridas as normas nacionais de educação e que passem pelo processo formal de criação,
autorização e avaliação de qualidade. Nesse prisma, as instituições de ensino superior no âmbito
privado podem se manifestar como faculdades, centros universitários ou universidades. Estas seriam
as instituições por excelência de desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, com autonomia e
capacidade de autogestão. Em relação aos demais tipos de instituições, de acordo com o Decreto nº
5.773/2006, primeiro uma instituição privada é credenciada como faculdade (art. 13, § 1º). Trata-se
de um estágio inicial da autorização para funcionamento, quando essas instituições têm um ou
poucos cursos. Já os centros universitários são definidos como
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[...] instituições de ensino superior pluricurriculares, abrangendo uma ou
mais áreas do conhecimento, que se caracterizam pela excelência do ensino
oferecido, comprovada pela qualificação do seu corpo docente e pelas
condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar. Os
centros universitários credenciados têm autonomia para criar, organizar e
extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior (PORTAL
DO MEC, 2018).

O art. 16 do Decreto 9.235/2017 prevê os requisitos para que as faculdades se transformem em
centro universitário:

Art. 16. As IES privadas poderão solicitar recredenciamento como centro
universitário, desde que atendam, além dos requisitos gerais, aos seguintes
requisitos:

I - um quinto do corpo docente estar contratado em regime de tempo integral;

II - um terço do corpo docente possuir titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado;

III - no mínimo, oito cursos de graduação terem sido reconhecidos e terem
obtido conceito satisfatório na avaliação externa in loco realizada pelo Inep;

IV - possuírem programa de extensão institucionalizado nas áreas do
conhecimento abrangidas por seus cursos de graduação;

V - possuírem programa de iniciação científica com projeto orientado por
docentes doutores ou mestres, que pode incluir programas de iniciação
profissional ou tecnológica e de iniciação à docência;

VI - terem obtido Conceito Institucional - CI maior ou igual a quatro na
avaliação externa in loco realizada pelo Inep, prevista no § 2º do art. 3º da
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; e

VII - não terem sido penalizadas em decorrência de processo administrativo
de supervisão nos últimos dois anos, contado da data de publicação do ato
que penalizou a IES.

A mesma lei também prevê os requisitos para que os centros universitários se transformem em
universidades:

Art. 17. As IES privadas poderão solicitar recredenciamento como
universidade, desde que atendam, além dos requisitos gerais, aos seguintes
requisitos:

I - um terço do corpo docente estar contratado em regime de tempo integral;

II - um terço do corpo docente possuir titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado;

III - no mínimo, sessenta por cento dos cursos de graduação terem sido
reconhecidos e terem conceito satisfatório obtido na avaliação externa in loco
realizada pelo Inep ou em processo de reconhecimento devidamente
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protocolado no prazo regular;

IV - possuírem programa de extensão institucionalizado nas áreas do
conhecimento abrangidas por seus cursos de graduação;

V - possuírem programa de iniciação científica com projeto orientado por
docentes doutores ou mestres, que pode incluir programas de iniciação
profissional ou tecnológica e de iniciação à docência;

VI - terem obtido CI maior ou igual a quatro na avaliação externa in loco
realizada pelo Inep, prevista no §2º do artigo 3º da Lei nº 10.861, de 2004;

VII - oferecerem regularmente quatro cursos de mestrado e dois cursos de
doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação; e

VIII - não terem sido penalizadas em decorrência de processo administrativo
de supervisão nos últimos dois anos, contado da data de publicação do ato
que penalizou a IES.

Evidencia-se, assim, que há uma escala na criação de IES, aumentando-se a competência para
autogestão e criação de cursos quando conseguem se instituir como universidades.

No artigo 214, a Constituição estabelece que as diretrizes, objetivos, metas e estratégias para o
desenvolvimento de ensino serão regulamentados por meio do Plano Nacional de Educação,
atualmente previsto na Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, com vigência até o ano de 2024.

Percebe-se, a partir da análise do texto constitucional, que são inúmeros os deveres do Estado
quando se fala em educação superior. Este deve planejar e executar políticas públicas variadas neste
âmbito, garantindo que todos os valores que o sustentam possam ser alcançados. Com a Constituição
Federal de 1988, a educação foi elevada a um patamar superior no país. Considerada como um
Direito fundamental de todos os cidadãos, devendo ser prestada pelo Estado com a ajuda de toda a
sociedade, a educação passou a ser vista como um dos Direitos mais importantes para que a
sociedade possa superar as enormes desigualdades econômicas e sociais existem em seu âmago.

Embora esse reconhecimento possa parecer óbvio diante do contexto de evolução normativa dos
Direitos humanos em nível internacional e da redemocratização vivida pelo país, é preciso
reconhecer que desde que foram criadas as primeiras faculdades isoladas, desde que que as primeiras
universidades foram instituídas a partir da junção dessas faculdades, o ensino superior brasileiro
tinha uma função utilitarista, garantindo o acesso dos filhos de aristocratas, fazendeiros, nobres e
demais indivíduos abastados a profissões que historicamente só poderiam ser ocupadas por eles.
Assim, deve-se reconhecer que a educação servia a alguns poucos, e que sua inserção na
Constituição de 1988, nos termos em que isso ocorreu, foi uma conquista histórica necessária e
urgente, que ainda precisa ser implementada de fato, permitindo que a sociedade tenha acesso a um
ensino de qualidade em todos os seus níveis.

2.1 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL

A educação, de acordo com o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB –
Lei nº 9394/1996) não se restringe aos espaços institucionais de promoção da educação – como
escolas e universidades, por exemplo –, mas a toda a sociedade, a partir da vida em família e em
sociedade de diversas maneiras distintas. Tanto que dentre os princípios que devem reger a educação
nacional a educação vem prevista como um dever do Estado e da família.
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Em relação a esses princípios, prevê o artigo 3º:

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VII - valorização do profissional da educação escolar;

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino;

IX - garantia de padrão de qualidade;

X - valorização da experiência extra-escolar;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Perceba-se que a LDB possui como princípios basilares a liberdade de aprender e ensinar, o
pluralismo de ideias pedagógicas, um padrão de qualidade, garantia à educação e aprendizagem a
todos os níveis de ensino. Em outras palavras, as instituições de educação devem pautar sua atuação,
independente da área, pelo debate de ideias e por práticas pedagógicas com o objetivo de
desenvolver o processo de ensino e aprendizagem.

Além disso, o artigo 4º, inciso V afirma que o Estado deverá garantir o acesso aos níveis mais
elevados de ensino, a pesquisa e a criação artística a todos. O inciso IX do mesmo artigo afirma que
ao Estado também deve garantir “padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem”. No mesmo sentido, há previsão que os cursos superiores
noturnos deverão manter os mesmos padrões de qualidade dos cursos diurnos (art. 48, §4º).

A iniciativa privada poderá desenvolver atividades no âmbito do ensino, cumprindo as normas gerais
da educação nacional e dos sistemas de ensino, a partir da autorização do Poder Público e da
verificação contínua de qualidade e, por fim, provando sua capacidade de autofinanciamento (art. 7º,
LDB).

O sistema federal de ensino será composto das instituições mantidas pela União, pelos órgãos
federais de educação (independentemente do nível) e das instituições privadas de ensino superior
(art. 16, LDB). A União detém a competência para criar normas sobre os cursos de graduação e
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pós-graduação, bem como regular o sistema de avaliação do ensino superior.

Em relação ao processo de ensino e aprendizagem, de acordo com o art. 13 da LDB, além dos
professores serem corresponsáveis pela elaboração do PPC da instituição ao qual estão vinculados,
devem elaborar planos de trabalho coerentes com a proposta de suas instituições. Como o PPC deve
observar o contexto econômico, social e cultural da região em que uma dada IES for implantada –
colaborando com a articulação entre ambiente educacional e comunidade –, a correlação com o plano
de ensino se torna essencial ao trabalho docente. O artigo 13 também prevê que os professores
devem zelar pela aprendizagem dos discentes desenvolvendo estratégias para os alunos que não
tiveram um bom desempenho melhorarem o mesmo.

Entre os artigos 43 a 67 a LDB regula a educação superior, estipulando como finalidades desse
sistema:

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que
vive;

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que
vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de
pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que
aproximem os dois níveis escolares.

Os objetivos da LDB nesse âmbito, como pode se ver, abrangem não apenas a formação profissional
para o mercado de trabalho, mas o desenvolvimento de uma visão crítica de mundo capaz de alterar a
realidade social brasileira. É reconhecida a necessidade de suscitar no futuro profissional,
independente da área, a capacidade de intervir em sua realidade, produzir conhecimento (através da
pesquisa) e promover a sua difusão por meio da extensão.
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Outro ponto importante da LDB diz respeito a formação dos professores para o ensino superior. De
acordo com o artigo 66, “a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de
pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. Dando continuidade ao
que prevê a LDB sobre a formação de professores, a resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001
estabelece as normas para o funcionamento dos cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu.
Na primeira modalidade, que inclui os mestrados e doutorados, a resolução deixa muitas questões
omissas, de modo que não estabelece parâmetros de como deve ocorrer a formação dos professores
para o nível superior (VEIGA e D’ÁVILA, 2019).

Em relação ao planejamento das aulas e a avaliação do ensino e aprendizagem, há previsão de que as
IES assegurem um período reservado para os estudos, planejamento das aulas e das avaliações, o que
deve ser incluído na carga horária de trabalho (art. 57, V).

2.1.1 Plano Nacional de Educação

O Plano Nacional de Educação (PNE), expresso na Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, é
composto de um conjunto de metas para todos os níveis de educação no país, a ser atingido até 2024.
No âmbito da educação superior existem várias metas, dentre as quais algumas são destacadas, como
pode ser apontado abaixo:

• Meta 11: prevê o aumento da oferta de financiamento estudantil para instituições de ensino
superior privadas;

• Meta 12.1: prevê a otimização da estrutura física e recursos humanos das universidades
públicas;

• Meta 12.9: busca ampliar o acesso à universidade dos grupos historicamente desfavorecidos.
• Meta 13: prevê a melhoria da qualidade da educação superior e ampliação da quantidade de

mestres e doutores no quadro docente das IES;
• Meta 14: expandir a quantidade de cursos de pós-graduação stricto sensu no Brasil e,

consequentemente, o número de matrículas nesses cursos.

As metas do PNE não preveem como deve ocorrer o enfoque didático pedagógico da formação dos
professores para o magistério superior, embora preveja o aumento da oferta das pós-graduações
stricto sensu no país até 2024.

2.1.2 Aspectos legais relacionados à avaliação do ensino e aprendizagem

A avaliação do ensino e aprendizagem é prevista na LDB, como se viu acima, no aspecto em que os
docentes devem ter um período reservado aos estudos, planejamento das aulas e avaliações (art. 57,
V). Além disso, o art. 9º, VI da LDB, prevê que é de competência da União “assegurar processo
nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em
colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da
qualidade do ensino”.

A União tem fiscalizado a atuação das IES, em relação a avaliação do ensino e aprendizagem, a
partir do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). De acordo com o art. 80 da
Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017, inciso III, um dos objetivos do SINAES é a avaliação
dos cursos de graduação.

De acordo com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o SINAES, a avaliação
institucional envolve a análise de alguns itens obrigatórios, tal como avaliação no âmbito do ensino e
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aprendizagem (art. 3º, VIII). As políticas institucionais sobre avaliação, assim, devem vir no projeto
pedagógico do curso e no planejamento de desenvolvimento institucional. Existe, inclusive,
indicador dentro dos instrumentos avaliativos atualmente vigentes que avalia a qualidade das
políticas mencionadas.

No mesmo sentido o outro indicador, referente ao reconhecimento e a renovação de reconhecimento
de cursos (SINAES/DAES, 2017b). Por isto, o MEC expediu a Portaria Normativa nº 23, de 21 de
dezembro de 2017 do MEC, que prevê que o PPC do curso deve ser disponibilizado de maneira
pública para todos os alunos e interessados, como segue:

Art. 99. A instituição deverá afixar, em local visível, junto à secretaria
acadêmica, as condições de oferta do curso, informando, especificamente:

(...) Omissis

§ 1º A instituição manterá, em página eletrônica própria e também na
secretaria acadêmica, para consulta dos alunos ou interessados, o
registro oficial devidamente atualizado das informações referidas no
caput, além dos seguintes elementos:

I – íntegra do PPC, com componentes curriculares, sua duração,
requisitos e critérios de avaliação;

II – conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o
estatuto ou regimento. (Grifos nossos).

Como se percebe, embora a previsão da avaliação ainda seja resumida, existem alguns parâmetros
que reforçam que ela deve ter, no mínimo, um perfil formativo, correspondendo a visão planejada
para o curso e permitindo a autonomia discente. O retorno ou feedback da avaliação é previsto nos
instrumentos avaliativos, garantindo-se, ao discente, informações públicas e sistematizadas sobre as
avaliações. Percebe-se, também, que o planejamento para o ensino superior, de acordo com a
Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES) deve utilizar o resultado dessas avaliações
para aprimorar o processo de ensino continuamente.

Reconhece-se a autonomia das IES para formularem suas próprias políticas avaliativas, que devem
vir inseridas no PPC, para que toda a sociedade, e não apenas os discentes do curso ou futuros
discentes possam acompanhar essas políticas, assim como o Estado, em sua função regulatória.
Desse modo, não se trata de uma opção da IES manter ou não a sociedade informada de seu
planejamento, ela tem a obrigação de publicizar tais informações, pois são elas funcionam como
pactos negociados entre IES e comunidade acadêmica, em que os planos, objetivos e metas devem
estar bem delineados. E mais: a avaliação deve ser pensada, no mínimo, com um caráter formativo
(ao longo da seção seguinte esse conceito será abordado, a fim de se compreender no que consiste).

2.2 DIRETRIZES NACIONAIS CURRICULARES PARA OS CURSOS DE DIREITO

Além da legislação aplicável a todo o ensino superior acima mencionada, aos cursos de Direito são
aplicadas as Diretrizes Nacionais Curriculares (DCN) do curso, que contém a forma de organização
do mesmo, a estrutura dos currículos, formas de avaliação, dentre outras coisas.

Na análise do surgimento dos cursos de Direito, realizada na seção anterior, foi possível identificar
que entre o surgimento dos primeiros cursos (1827) e a edição da Constituição de 1988 inúmeras
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reformas foram realizadas na estrutura dos cursos de Direito, com o objetivo de ir adequando a sua
estrutura e organização a realidade social em que o país se encontrava.

Restou evidente, ao longo do período histórico analisado, que as práticas pedagógicas foram
deixadas em segundo plano e a avaliação do ensino e aprendizagem tinha como objetivo classificar,
hierarquizar ou mesmo rotular alunos ao longo do curso. Não havia nenhuma preocupação com o
âmbito da didática do ensino e da avaliação do ensino e aprendizagem nas legislações que já regeram
a estrutura do curso.

Com a publicação da Constituição de 1988, o ensino superior ganha os contornos que foram acima
delineados, e o ensino jurídico recebe novas matrizes curriculares e resoluções complementares. A
primeira delas foi a Portaria nº 1886/1994, que instituiu novas DNC para o curso, que, a partir dela,
voltou a ser desenvolvido em 5 anos (art. 1º). As atividades de ensino deveriam ser desenvolvidas ao
lado das atividades de pesquisa e extensão, de forma interligada e obrigatória, o que refletiu as
preocupações constitucionais, a fim de proporcionar uma formação “fundamental, sócio-política,
técnico-jurídica e prática do bacharel em Direito” (art. 3º). A mencionada portaria previu, ainda, a
forma que se desenvolveriam atividades complementares (art. 4º), acervo bibliográfico mínimo para
o curso (art. 5º), e um conteúdo mínimo.

Em relação ao ensino, o referido diploma foi omisso, bem como em relação às formas de avaliação,
embora tenha previsto, no artigo 9º, a obrigatoriedade de apresentação e defesa de monografia para
uma banca examinadora como critério para conclusão do curso.

A Portaria nº 1886/1994 logo foi revogada em 2004 pela Resolução do Conselho Nacional de
Educação, pertencente à Câmara de Educação Superior, de número 9º de 23 de setembro de 2004,
que buscava melhorar a qualidade e organização dos cursos jurídicos. Neste sentido, o artigo 2º, § 1º
dispunha:

§ 1° O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de
Direito, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua
operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos
estruturais: I - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em
relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social; II -
condições objetivas de oferta e a vocação do curso; III - cargas horárias das
atividades didáticas e da integralização do curso; IV - formas de realização da
interdisciplinaridade; V - modos de integração entre teoria e prática; VI -
formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; VII - modos da
integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; VIII - incentivo
à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da atividade de
ensino e como instrumento para a iniciação científica; IX - concepção e
composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas
diferentes formas e condições de realização, bem como a forma de
implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica; X - concepção e
composição das atividades complementares; e, XI - inclusão obrigatória do
Trabalho de Curso (Grifos meus).

Percebe-se, claramente, que o viés do curso mudou de forma significativa, pois o instrumento
buscava melhorar a qualidade do ensino ao estabelecer os objetivos do curso e valores nos quais ele
deveria se ancorar, a partir de uma ótica liberal do ensino jurídico. A resolução previa um perfil
diferenciado ao formando, de acordo com seu artigo 3º:

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

Foram previstas, também, as competências e habilidades para a formação profissional que os
discentes precisariam adquirir ao longo do curso (art. 4º), bem como as disciplinas que deveriam ser
lecionadas ao longo de seus cinco anos (art. 5º), a partir de três eixos de formação: fundamental, cujo
objetivo era permitir que os futuros profissionais pudessem interligar o conhecimento jurídico a
outras esferas da ciência; profissional, com um enfoque essencialmente dogmático, garantindo uma
visão do próprio sistema normativo e o acompanhamento dos fenômenos sociais que acarretavam a
mudança no Direito positivado; e, por fim, prática, garantindo que os conteúdos dos outros eixos
possam ser aplicados na realidade.

Percebe-se que havia alguma preocupação com o planejamento do ensino e com a avaliação do
ensino e aprendizagem na resolução, que previu, no artigo 9º, que deveriam ser inseridos no plano de
ensino os “conteúdos e das atividades, a metodologia do processo de ensino e aprendizagem, os
critérios de avaliação a que serão submetidos e a bibliografia básica”.

Mesmo assim, evidencia-se a insuficiência da resolução, uma vez que não foram estabelecidos
critérios específicos para o desenvolvimento do ensino ou da avaliação, ou a necessidade de
formação continuada dos docentes para atuarem no ensino jurídico. Diante da ausência de definições,
as práticas que se consolidaram ao longo da história do curso continuaram a ser reproduzidas em sala
de aula, quase duzentos anos depois da criação dos mesmos.

A mencionada resolução previu, ainda, as regras específicas para o Trabalho de Conclusão de Curso
e a necessidade de regulamentação, no âmbito interno de cada IES, dos “[...] critérios, procedimentos
e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração” (art. 10).

Essa resolução foi revogada no final de 2018 pela Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de
2018. Embora as novas diretrizes possam ser aplicadas imediatamente, as IES têm até dois anos para
implementar as mudanças inseridas pela normativa, o que significa que a resolução de 2004 ficará
vigente, em alguns cursos e para algumas turmas, até meados de 2020.

Como a regulamentação da avaliação nessa resolução tinha caráter superficial, prevendo-se apenas
que deveria estar prevista no projeto político pedagógico, não houve mudança efetiva do papel da
avaliação do ensino e aprendizagem para o curso.

2.2.1 Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018

Ao final de 2018 ocorreu uma mudança significativa nas DCN dos cursos de Direito, com a
publicação da Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018. Nela foram instituídas novas
diretrizes gerais para os cursos de Direito, revogando-se a resolução vigente, até então (Resolução
CNE/CES nº 9/2004). Os principais pontos das novas diretrizes, que se revelam diferentes do
posicionamento anterior, serão analisados a seguir.

No PPC do curso devem vir algumas informações essenciais, como o perfil do graduando;
competências, habilidades e conteúdos curriculares básicos, voltados ao desenvolvimento
profissional; a prática jurídica; atividades complementares; o sistema de avaliação do ensino e
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aprendizagem; a forma que será organizado o Trabalho de Curso (TC); a forma de oferta do regime
acadêmico e a duração do curso (art. 2º, incisos i a VIII).

Um dos pontos mais importantes dessa reforma, em relação a avaliação do ensino e aprendizagem,
foi a necessária inserção, desde o PPC, das maneiras como ela deve ocorrer, definida de maneira
geral no planejamento do curso. Mas, mesmo a avaliação do ensino e aprendizagem tendo sido
mencionada nesse ponto, nota-se que não foi o foco das mudanças no campo geral da avaliação, já
que só foi prevista de forma genérica a partir da inserção da forma como deve ocorrer no PPC dos
cursos. A resolução centraliza suas atenções na avaliação da extensão e nas avaliações externas, entre
os artigos 10 a 12 do mencionado dispositivo. Atualmente, como será visto ao longo da seção 6, os
cursos de Direito possuem enormes deficiências no planejamento e acompanhamento da avaliação do
ensino e aprendizagem, e esta mudança pode se tornar um ponto bastante positivo para a mudança do
perfil do curso.

Em relação ao perfil do curso, cabe destacar a necessária formação para o exercício da cidadania que
a resolução explicita, em seu artigo 3º:

Art. 3º. O curso de graduação em Direito deve assegurar, no perfil do
graduando, sólida formação geral, humanística, capacidade de análise,
domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de
argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais,
além do domínio das formas consensuais de composição de conflitos, aliado
a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a
aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao e
exercício do Direito, prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania.

Parágrafo único. Os planos de ensino do curso devem demonstrar como
contribuirão para a adequada formação do graduando em face do perfil
almejado pelo curso.

A nova resolução divide, assim como já ocorria, os conteúdos e atividades em três grandes áreas:
formação geral, técnico-jurídica e prático-profissional. No primeiro âmbito, o objetivo é garantir uma
sólida base filosófica e humanística para que o futuro profissional da área tenha capacidade de
dialogar com outras áreas do conhecimento, tais como ciências sociais e com as novas tecnologias da
informação. Envolve as disciplinas propedêuticas, ou seja, as disiciplinas que introduzem o discente
no conhecimento jurídico. No segundo âmbito, da formação técnico-jurídica, estão as disciplinas de
caráter dogmático (que envolvem o conhecimento sobre o sistema jurídico em seus diversos ramos).
Para além de uma formação dogmática, a resolução previu, neste ponto, a necessidade de
contextualização de todos os ramos jurídicos a partir das mudanças sociais, econômicas, culturais e
políticas do contexto nacional e internacional. Entram, aqui, disciplinas de viés positivo como
Direito Constitucional, Tributário, Administrativo, Penal, dentre outras. Por fim, o terceiro âmbito se
direciona para a formação prático-profissional, promovendo a integração entre teoria e prática dentro
do curso, além da construção do TC (art. 5º, incisos I a III).

Outro ponto interessante da resolução foi a volta do Núcleo de Prática Jurídica como componente
obrigatório dos cursos de Direito, já que a Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de julho de 2017 tinha
acabado com a obrigatoriedade da prática dentro das instituições (art. 6º). Com as modificações,
além da realização dentro da própria IES, torna-se possível a realização em órgãos do Poder Público,
em departamentos jurídicos de empresas públicas ou privadas ou mesmo em escritórios de
advocacia.

A resolução modificou o papel da extensão dentro das IES, que passam a ter de realizar,
obrigatoriamente, atividades deste tipo ao longo do curso (quando, antes, tratavam-se de atividades
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facultativas) (art. 7º). O artigo 12 prevê:

Art. 12 A avaliação externa in loco institucional e de cursos, de
responsabilidade do Instituto Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao
Ministério da Educação (MEC) deve considerar para efeito de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, bem como para o
credenciamento e recredenciamento das instituições de ensino superior, de
acordo com o Sistema Nacional de Avaliação (SINAES), os seguintes
fatores, entre outros que lhe couber:

I - a previsão institucional e o cumprimento de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação
para as atividades de extensão tipificadas no Art. 8º desta Resolução, as quais
deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos;

II - a articulação entre as atividades de extensão e as atividades de ensino e
pesquisa realizadas nas instituições de ensino superior;

III - os docentes responsáveis pela orientação das atividades de extensão nos
cursos de graduação.

Essa modificação foi boa, pois aproxima o estudante da graduação da realidade social em que ele
está inserido, dando-se mais ênfase às comunidades a partir do desenvolvimento de programas e
projetos. Importante ressaltar que no mesmo dia em que se publicou a resolução em análise,
publicou-se também a Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu as
Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.

As IES têm até três anos, da data da publicação da resolução que modificou as DCN para os cursos
de Direito, para implantar as mesmas, inserindo todas as modificações previstas e dando ênfase,
daqui para a frente, às atividades de extensão.

2.2.2 Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018

No mesmo dia em que as novas diretrizes do curso foram publicadas – Resolução CNE/CES nº
5/2018 – também foi publicada a Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu as
diretrizes para a extensão na educação superior. Essa norma modificou o papel da extensão para os
cursos, que, a partir de agora, precisam ter até 10% (dez por cento) de toda a carga horária do curso
em atividades de extensão. Essas atividades devem integrar a matriz curricular dos cursos (art. 4º),
sendo inseridas no PPC dos mesmos. De acordo com a resolução, são consideradas atividades de
extensão programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serciços, incluindo-se nelas
programas institucionais de de natureza governamental dos entes federados (art. 8º).

A extensão é um “processo de ensinar e aprender”, nas palavras de Castro (2004, p. 14). Por meio
dela indivíduos aprendem a refletir e, assim, caminhar com as próprias pernas, o que se consegue
graças a vivência da realidade em que se inserem e da intervenção crítica que passam a realizar no
seio social.

A educação por meio da extensão universitária deve ser uma forma de comunicação, de diálogo,
onde o saber é transferido por meio de um encontro de sujeitos cognoscentes. Não pode se resumir à
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mera transmissão de conhecimento de um indivíduo a outro, mas deve ser compreendida através do
ato de co-participação de ambos no processo de construção de um significado em um dado contexto
social (FREIRE, 1980, p. 67-70).

O conceito de extensão foi reconhecido oficialmente no final da década de 1980, no desenrolar do
processo de redemocratização, durante o Fórum de Pró-Reitores de Extensão. Nele, entendeu-se que:

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação
transformadora entre universidade e sociedade. A Extensão é uma via de mão
dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na
sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento
académico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um
aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele
conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados,
acadêmico e popular, terá como consequência: a produção do conhecimento
resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; a
democratização do conhecimento académico e a participação efetiva da
comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora desse
processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar
que favorece a visão integrada do social (UFMG, 2015, p. 82).

A extensão é um processo dialógico de troca de saberes, onde a universidade, para além da
transmissão e absorção da cultura social, realiza algum tipo de ação prática cujo objetivo seja o
benefício da sociedade. Ela não se resume à atividade de ensino, pois é a oportunidade que a
universidade possui de aliar o ensino e a pesquisa em atividades práticas que alterem de alguma
forma a realidade social. Ela propicia, nos indivíduos, um processo reflexivo capaz de fazer com que
possam se posicionar como atores sociais, influenciando a tomada de decisão dos poderes públicos.
Neste sentido, Freire critica duramente os processos de extensão que se limitam à propaganda de
uma determinada forma de ação social, que seria o mesmo que realizar a persuasão através da
“comunicação em massa” (1980, p. 72).

Espera-se que essa normativa modifique o perfil do curso, garantindo-lhe uma abertura maior à
sociedade na medida em que as atividades de extensão passam a ser obrigatórias.

3 CONCLUSÃO

Estas últimas reformas revelam, em seu âmago, que à avaliação do ensino e aprendizagem não é
dado o olhar prioritário que ela merece em termos de práticas pedagógicas do curso. Na verdade, a
avaliação do ensino e aprendizagem não é compreendida como uma das responsáveis pelo sucesso
do aprendizado em sala de aula, e, por isso, continua marginalizada no âmbito das resoluções para o
curso de Direito.

Ao longo dos anos (como foi possível identificar na seção anterior) a avaliação do ensino e
aprendizagem refletia os anseios classificatórios, segregadores e hierarquizadores dos grupos que
passaram pelo poder ao longo da história do país, revelando-se como verdadeiro instrumento de
continuidade do apartheid legalizado que prevalecia na sociedade brasileira. Esse “legado” se
consolidou em uma verdadeira cultura jurídica de utilização da avaliação como instrumento de
classificação dos indivíduos dentro da sala de aula, pois ainda hoje a avaliação do ensino e
aprendizagem, nos cursos, guarda essas mesmas características.
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Torna-se inadmissível, deste modo, que a avaliação do ensino e aprendizagem ainda seja confundida
utilizada com esse viés e acabe por reforçar as divisões de classes sociais presentes na sociedade
brasileira. Ela precisa ser integrada, de fato, à atividade de ensino como componente indissociável do
processo de aprendizagem, sendo utilizada para melhorar a forma como docentes e discentes
constroem o conhecimento em sala de aula. Não pode se resumir à aplicação de testes e exames, dada
a evolução do estudo desta grande ciência e a quantidade de pesquisas na área.

De um lado, essa omissão ou ausência intencional do papel da avaliação nas resoluções que regeram
os cursos de Direito pode ser interpretada como uma opção política que busca ampliar a autonomia
das IES que podem refletir melhor sobre o ensino e aprendizagem no contexto geográfico, cultural e
social em que se inserem. Bom seria, de fato, se as faculdades de Direito refletissem sobre a
avaliação sob esse contexto, levando em consideração as peculiaridades mencionadas. Mas a verdade
é que a ausência de uma regulamentação mais concreta sobre o assunto acaba por propiciar a
continuidade dos equívocos históricos sobre avaliação do ensino e aprendizagem nos cursos de
Direito, que continuam a realizar testes e exames como se avaliação fossem, resumindo a avaliação a
esses instrumentos e sem dar o feedback necessário ao discente de seus resultados, com o
acompanhamento que uma avaliação real pressupõe. Por isso, a ausência de critérios específicos para
as práticas de sala de aula e avaliação permite que muitas das anomalias históricas no âmbito
pedagógico continuem a se repetir na sala de aula.
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