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RESUMO

O presente artigo almeja discutir o ciclo das políticas públicas na formação docente, identificando

cada uma das suas fases. Os resultados mostram que a maioria dos docentes desses cursos

jurídicos não possui uma formação pedagógica específica e utiliza, em grande parte, a mera

transmissão dos conteúdos que aprenderam enquanto alunos como didática de ensino. Buscando

atingir resultados nas mais diversas áreas em prol do bem-estar coletivo, as políticas públicas

utilizadas pelos governos tratam-se na verdade de um somatório de decisões e ações que visam à

solução de um determinado problema detectado. PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Formação

Docente. Ensino Superior Jurídico.

1. INTRODUÇÃO

Fazendo uma reflexão durante as aulas da disciplina de Seminário de Pesquisa em Políticas

Públicas, ministrada pela Dra. Elione Maria Nogueira Diógenes, durante o curso de mestrado em

educação ofertado pela Universidade Federal de Alagoas, buscando associar o conteúdo trabalhado

ao objeto de pesquisa, foi possível perceber, devido à experiência na área, que há uma ausência

de políticas públicas para formação docente no ensino superior jurídico na cidade de Maceió. Todo

o processo de formação para a docência ofertada pelas Instituições de Ensino, em sua grande

maioria, é direcionado à educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio). Essa
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formação de professores não é estendida aos docentes universitários. Percebe-se que nunca houve

uma política de incentivo buscando uma preparação eficiente ao magistério, em especial, aos dos

professores universitários do curso de direito. (OLIVEIRA, 2012; MURARO, 2010). A Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional é omissa, não prevendo qualquer política a ser adotada

pelas Instituições de Ensino superior (IES), salvo a “pequena” exigência de 1/3 do corpo docente

com pós-graduação stricto sensu, deixando uma grande margem sob o livre arbítrio das referidas

IES. Na atual legislação, a única exigência que se prevê para a formação dos professores do ensino

superior é a sua certificação em cursos de mestrado e doutorado stricto sensu ou pelo menos, uma

especialização. Porém, é muito comum encontrar professores que não preenchem nenhum dos

requisitos supracitados ministrando aula em IES, seja pela deficiência de profissionais qualificados

ou, ainda, pela preferência da Instituição, que oferta o curso de direito, em fazer a opção por

profissionais da carreira jurídica, sem qualquer formação pedagógica, sendo alçados à condição de

docentes, apenas e tão somente, por suas experiências práticas. Esses docentes não têm o

magistério como profissão exclusiva, sendo a maioria, bacharel em direito, advogados,

promotores, defensores, juízes, entre outros, buscam a docência tão somente para preencher o

tempo ocioso, captar clientes, complementar a renda e até mesmo buscar um reconhecimento da

sociedade. (AGUIAR, 1999; OLIVEIRA 2012; MURARO, 2010). Há uma desvalorização do saber

pedagógico por parte dos professores desses cursos e seguindo essa lógica de raciocínio, esses

profissionais devem pensar que não vale a pena perder tempo com metodologia de ensino, se as

provas às quais estes estudantes irão se submeter valorizam apenas a memorização dos códigos e

manuais. A precariedade da formação do docente dos cursos jurídicos vem se agravando ao longo

dos anos devido à exponencial proliferação dos cursos jurídicos, dando ensejo ao surgimento cada

vez maior de professores inexperientes e sem formação pedagógica. Para Aguiar (1999, p. 80),

eles podem ser considerados “professores de emergência, geralmente juízes, promotores e

advogados, que só ouviram falar em educação no dia em que foram convidados a lecionar”.

1. O PERFIL DOCENTE DOS CURSOS JURÍDICOS DA CIDADE DE MACEIÓ

Segundo o perfil adotado pela maioria dos cursos de direito, as aulas, limitam-se à mera

exposição de por parte do docente, cabendo ao aluno, passivamente, a sua absorção. O

conteúdo exposto em aula é fragmentado e dissociado da história sociocultural. Nestes

moldes, o ensino promovido com conceitos próprios torna-se distanciado da realidade,

afastando o estudante, possivelmente um futuro operador do Direito, das necessidades da

sociedade. Segundo Oliveira e Adeodato (1996, p. 12):

Os cursos jurídicos mantêm seu caráter bacharelesco, indiferentes às

mudanças no ambiente e às novas concepções, mostrando-se inadequados
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não apenas para explicar e transmitir conhecimentos sobre a realidade

jurídica brasileira como também na preparação do corpo discente para a

vida profissional. O curso de Direito reveste-se de uma roupagem elitizada

e, com isso, a maioria das faculdades, muitas vezes, por status ou vaidade,

opta em compor o seu quadro de docentes com figuras ilustres, como um

advogado renomado, um promotor, um juiz, entre outros profissionais

liberais. Para Aguiar (1999), são esses que fazem da docência um “extra”

para captar e atrair clientela ou ainda para se manterem estudando para os

concursos da carreira jurídica. Isso é uma realidade muito questionável, pois

a fama não pressupõe eficiência e muito menos saber pedagógico, pois

como alude o poeta dramaturgo Irlandês, William Butler Yeats: "Educar não

é encher um balde, mas acender uma chama”. O ensino superior reclama

por uma formação à docência e, em Maceió, a realidade não é diferente. O

crescimento do número de faculdades de direito é muito grande. É o que se

observa a partir dos dados dos últimos censos divulgados. O Ministério da

Educação tem demonstrado por meio de seus relatórios e periódicos, a

evolução da criação de cursos de direito na cidade de Maceió. Esta realidade

é preocupante e vista com bastante cautela e temor pelos órgãos

competentes. Já são 16 (dezesseis) faculdades de direito em Maceió,

contendo, no mínimo, semestralmente 02 (duas) turmas em cada uma delas

(matutino e noturno), o que dá em média algo em torno de mil e quinhentos

bacharéis por ano. (RUF,2014 ano) A cidade de Maceió - AL apresenta

inúmeras limitações quanto à falta de oportunidades, do precário estímulo à

iniciação e do incentivo à pesquisa. É raro o profissional de educação

ocupando uma carteira dentre os titulares destas IES. Por que isso

acontece?

Deveria ser imprescindível a presença de pedagogos em todos os cursos

superiores, bem como no curso de Direito e o mínimo de conhecimentos

pedagógicos por parte dos docentes. O professor advogado, promotor, juiz

ou jurista pressupõe não ter tempo para se dedicar à docência, nem sequer,

muitas vezes, têm a real noção do seu ofício, transformando-se em um

mero transmissor do conhecimento adquirido e da ideologia assimilada,

exercendo, geralmente, a docência como atividade profissional secundária.

Ao aluno, por sua vez, em sua passividade, só lhe resta absorver os

ensinamentos ministrados. Segundo as autoras Ponce e Oliveira (2014), a

formação docente é uma tarefa que não se conclui e que permite o
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enobrecimento da formação da população em todos os níveis da educação

formal. É preciso tratar o ensino superior como prioridade e despertar para a

realidade de que são esses estudantes os profissionais de amanhã, que eles

serão inseridos no mercado de trabalho. É preciso haver incentivo político,

convênios e/ou parcerias com Instituições que busquem uma formação

docente de boa qualidade, ofertando cursos, palestras, estimulando a

pesquisa e a valorização profissional. A formação à docência superior ainda

não despertou a preocupação das políticas públicas. Compactuando da ideia

de Santos (2014), as Instituições têm enxergado o professor de direito

apenas como um especialista da respectiva área de atuação, mas não

conseguem enxergá-lo, também, como um especialista em ensino, como

deveria ser. Há o senso-comum, segundo o qual apenas a experiência e o

conhecimento na área jurídica são suficientes para o desempenho docente,

olvidando-se, no entanto, ou até mesmo desconhecendo a importância da

formação pedagógica no processo de aprendizagem. Observa-se, no

entanto, que a experiência profissional não é absoluta nem suficiente ao

exercício da docência. (SANTOS, 2014)

3. UMA ANÁLISE SOBRE O CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A

IDENTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DOCENTE EM UMA DE SUAS

FASES. Buscando atingir resultados nas mais diversas áreas em prol do bem-estar

coletivo, as políticas públicas utilizadas pelos governos tratam-se na verdade de um

somatório de decisões e ações que visam à solução de um determinado problema

detectado. O ciclo das políticas públicas traduz-se no processo de elaboração das

mesmas. O ciclo facilita de forma organizacional a visualização, bem como a

interpretação dessas políticas em suas mais diversas fases, trazendo uma sequência

lógica e interdependente de cada uma delas. Esta dinamicidade facilita, simplifica e

organiza as ideias, mas nem sempre reflete a verdadeira vida de uma política, pois

muitas vezes as fases se alternam ou se misturam a depender da situação real atual.

De acordo com cada uma de suas fases, vale a pena determo-nos em uma visão

panorâmica para, só assim, identificarmos em que ciclo se encontra o nosso objeto

de estudo, qual seja, a ausência de formação docente no ensino superior.

Identificamos cinco fases deste ciclo, que iniciam com a formação da agenda –

momento em que os problemas são detectados, selecionando-se as prioridades – até

a fase de avaliação. Esta fase é a última, mas tão importante quanto as demais. Para

a obtenção do êxito de uma Política Pública, todas as fases devem ser interligadas e

respeitadas. A separação entre elas se dá meramente para facilitar a compreensão.
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Todas são de extrema importância para o sucesso da política que se quer

implementar. A primeira fase de uma política é a Identificação do problema e

formação da agenda. Nela o problema será identificado, definido e analisado com

possíveis soluções à vista. Através da análise minuciosa oriunda da pesquisa,

possíveis soluções são encontradas. Assim, seguimos buscando definir a agenda.

Vale dizer que, aqui, quando da definição da agenda, todos os esforços tendem a ser

utilizados para aumentar a visibilidade do problema, bem como as possíveis soluções

entre o público e os tomadores de decisão. Na segunda fase do ciclo das políticas, o

problema já fora identificado e por isso, inserido na Agenda Governamental. Agora,

feita a inserção, há a necessidade da definição das ações que precisam ser adotadas

para solucionar tais problemas detectados. Esta é a fase da formulação de políticas.

É o momento em que o objetivo da política será definido, consequentemente, quais

os programas serão desenvolvidos e quais as metas que se pretendem alcançar. Na

tentativa de facilitar a formulação de propostas, quem elaborou a política pública

deverá promover uma reunião com os respectivos atores envolvidos no contexto em

que a mesma será implementada. Na terceira fase do ciclo, definida como Processo

de Tomada de Decisões e Adoção de Políticas, são contempladas as decisões e

definições sobre quais alternativas adotar, cronogramas e parâmetros de avaliação,

as competências das esferas públicas envolvidas, assim como os recursos e as

estratégias de implementação. Ainda nessa fase, são definidos os modelos e projetos

das políticas que serão adotadas, as diretrizes, o orçamento, etc. Posteriormente,

adentramos na próxima fase do ciclo, a fase da implementação da política. Nesta

fase, todo o planejamento que foi idealizado é transformado em ato. A política será

executada sob os olhares e a responsabilidade do corpo administrativo que, a

depender da postura adotada, a política pode vir a sofrer alguma modificação. Por

fim, chegamos à última fase do ciclo, a fase de avaliação da política pública

implementada. É importante que se avalie a eficácia da mesma, ou seja, se o

objetivo foi alcançado e se o problema foi resolvido ou, ao menos, amenizado. É

preciso descobrir se ela cumpre o seu propósito original, ou seja, aquele para qual

foi criada. Se acaso a política não for bem avaliada, ou seja, for mal sucedida, tais

resultados oriundos desta avaliação servirão de fonte de análise para uma nova fase

de definição do problema. Cada uma de suas fases pode levar alguns dias, semanas

ou até mesmo anos para ser concluída. Vai depender da intensidade do problema

identificado, dos recursos destinados à avaliação, da competência técnica da equipe

de avaliadores, etc. Dessa forma, de acordo com o conteúdo absorvido pela

disciplina, a partir da análise supracitada posso afirmar que a identificação e análise
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do problema fora realizada, ou seja, a ausência de formação docente no ensino

superior é um problema já identificado, mas que ainda necessita ser analisado,

restando agora as demais fases do processo de formulação de políticas públicas,

como: a formação da agenda, pois a partir do momento em que a situação é vista

como problema, a mesma é inserida na Agenda Governamental, sendo necessário

definir as linhas de ação que serão adotadas para solucioná-lo. A definição de linhas

de ação que busca tal solução recebe o nome de formulação de políticas.

Posteriormente, segue a fase de tomada de decisões e adoção de políticas,

contemplando a fase das competências das diversas esferas públicas envolvidas, das

alternativas, recursos e estratégias de implementação. Aqui, chega o momento em

que o planejamento e a escolha são transformados em atos, ou seja, chega-se à fase

da implementação da política. E, ao final, após a fase de implementação de uma

política, é importante avaliar a sua eficácia. Eis aqui a fase de avaliação. É sempre

assim, ou seja, o ciclo de vida de uma política começa de novo e continua até que

seja criada e implementada com sucesso. Toda e qualquer mudança nas políticas

públicas jamais ocorrerão do dia para a noite, pois elas são resultados de atividades

em cada fase do ciclo de vida de uma política e cada uma dessas fases pode levar

semanas ou até mesmo anos, dependendo da profundidade do problema, das

pessoas envolvidas e da complexidade da própria política. No entanto, toda a criação

política é baseada em desenvolvimentos e atividades anteriores.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS Buscando trazer reflexões sobre a importância da

formação pedagógica dos profissionais que exercem a docência da ciência jurídica,

“dos professores de Direito”, tal estudo constatou que a docência superior na área

jurídica, bem como afirma Santos (2014), outrora composta por ilustres juristas de

nomeada que alcançaram grandes feitos em suas carreiras profissionais, atualmente

tem sofrido grandes mudanças devido à exponencial proliferação de Faculdades de

Direito país afora. Na realidade atual, o magistério jurídico é composto, na grande

maioria, por jovens professores, nem sempre tão experientes, e essa “inexperiência”

constata a necessidade da formação pedagógica do jurista-professor para o exercício

pleno da docência. Uma das exigências de uma política pública de formação à

docência universitária deveria ser a exigência de uma porcentagem de pedagogos e

professores com formação pedagógica em cada um dos cursos ofertados pela

Instituição, buscando assim promover um saber pedagógico, atuando diretamente

no processo de ensino e aprendizagem.
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O pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática

educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de

transmissão e assimilação ativa de saberes e modos de ação, tendo em vista

objetivos de formação humana definidos em sua contextualização histórica.

(LIBÂNEO 1996, p. 127) Vislumbra-se ainda, não haver qualquer formação

pedagógica aos docentes dessas faculdades e a deficiência de profissionais

com titulação almejada só vem a acrescer tal preocupação. É importante

que se diga que, a deficiência constatada, provavelmente, não é oriunda

apenas do desinteresse desses profissionais, mas advém também, da falta

ou limitadas oportunidades quanto ao oferecimento de cursos de mestrados

e doutorados de vários estados do Brasil, inclusive deste município

alagoano. Como afirma (PRADO, SANTOS, PEREIRA JR, 2015) de acordo

com os dados divulgados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal

de Nível Superior (Capes), levando em consideração as avaliações dos

programas e cursos de pósgraduação, no ano de 2014, os cursos de

mestrado e doutorado em Direito que obtiveram nota igual ou superior a 3,

foram selecionados de acordo com as exigências legais de reconhecimento

pelo Conselho Nacional de Educação, como estando aptos a expedirem

diplomas com validade em todo território nacional. Tal pesquisa contou com

87 programas de posgraduação stricto sensu em Direito e 116 cursos, sendo

86 de mestrado , 1 de mestrado profissional e 29 de doutorado. Vale

destacar que, os 87 programas de posgraduação stricto senso estão

distribuídos nas cinco regiões do país, concentrando-se mais nas regiões

Sudeste e Sul, visto que totalizam 64 programas ofertados, sendo 39

programas na região Sudeste e 25 na região Sul. O Nordeste do Brasil ocupa

a terceira posição com 12 programas ofertados, concentrando apenas 1

(um) deles no Estado de Alagoas. O Centro-Oeste do país possui possui sete

programas, ficando a região Norte com apenas quatro programas de

posgraduação stricto sensu. Ainda de acordo com a pesquisa, o desafio de

buscar uma melhor formação docente daquele que deseja atuar no ensino

jurídico é visível. É necessária a expansão da posgraduação em Direito

nessas regiões menos favorecidas. Se somarmos os programas ofertados às

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ainda assim, o número seria

inferior à quantidade de programas da região Sul. Observa-se que as

faculdades de direito tem, em sua maioria, optado pela vivência e

experiência prática e teórica do professor universitário. É a sobreposição do
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saber teórico-prático em detrimento do saber pedagógico. Os professores

são frutos daquilo que vivenciaram, são repetidores das ações que

experimentaram. É preocupante a realidade das faculdades de direito de

Maceió quando submetidas a processos avaliativos, bem como exames de

proficiência. A exigência pela qualificação do jurista docente tem sido

reduzida aos ditames do mercado, prioritariamente o que se busca é a

captação de alunos, oferecendo aos mesmos, professores ilustres e famosos.
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