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Introdução
 
A escolha pela concepção de avaliação, bem como 

de seus instrumentos, necessita estar ancorada no co-
nhecimento da realidade envolvida. Isso pressupõe o co-
nhecer sobre os modos de ensinar e aprender dos prota-
gonistas do processo ensino-aprendizagem: professores 
e alunos.

Parlett e Hamilton (1972 apud SOUSA, 1997) defen-
dem a prática de uma “avaliação iluminativa” como uma 
alternativa ao modelo clássico de avaliar (Tyler, 1949). 
Nesta perspectiva, a prática da avaliação leva em con-
ta o processo educativo como um todo. A metáfora da 
luz, presente no termo, aponta para a necessidade de se 
ter uma visão mais clara da realidade e do contexto, de 
modo a permitir a melhor compreensão da complexidade 
das situações.

Dessa forma, este estudo buscou investigar os mo-
dos de aprender dos alunos do curso de Direito da Univer-
sidade Federal do Ceará do semestre 2005.2, bem como o 
modo de ensinar de seus respectivos professores. Diante 
dos resultados, é possível esboçar o melhor caminho para 
se definir as formas e tempos da avaliação da aprendiza-
gem, pois segundo Hoffmann (2005, p. 41):
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O processo de aprendizagem do aluno não segue 
percursos programados a priori pelo professor. É 
no cotidiano escolar que os alunos revelam tem-
pos e condições necessárias ao processo. O tempo 
da avaliação é decorrente de suas demandas e es-
tratégias de aprendizagem e não do curso das ati-
vidades inicialmente previstas pelos professores.

Assim, este trabalho apresenta os resultados de 
uma pesquisa qualitativa realizada junto ao grupo dos 
graduandos supracitados. Ademais traz um breve apa-
nhado histórico sobre os cursos de Direito, a fim de se 
compreender melhor o contexto no qual a situação da 
pesquisa de desenvolveu.

Breve histórico sobre o ensino jurídico

 
O ensino jurídico surgiu, no Brasil, em 1827, com o 

objetivo principal de formar as elites brasileiras para as-
sumirem a administração imperial. A Lei de 11 de agosto 
de 1827, decretada pela Assembléia Geral e sancionada 
pelo Imperador Dom Pedro I possibilitou o funcionamento 
das escolas de Direito de Olinda e de São Paulo.

O modelo adotado que tinha como objetivo maior, 
segundo Paim (1984, p.170) “[...] a formação de quadros 
autóctones para compor a administração do jovem país 
emancipado [...]”, mas sem dispor de uma proposta pe-
dagógica eficiente fez surgir as primeiras críticas sobre o 
prepara acadêmico e prático das elites jurídicas.

Em 1869, promoveu-se uma reforma, na tentativa 
de dar uma resposta às críticas que floresciam na área de 
Direito e Medicina. Por atuais e importantes, sob o ponto 
de vista pedagógico e histórico, traz-se à colação as ob-
servações de Ribeiro, a esse respeito:
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[...] freqüentes queixas quanto ao mau preparo dos 
alunos, ao critério “liberal” de aprovação e à falta 
de assiduidade dos professores, principalmente 
dos cursos jurídico e médico, pela necessidade 
completarem o orçamento com outras atividades 
[...] (1933, p.56). 

Esse excerto mostra que muitos dos problemas 
atuais do sistema educacional brasileiro são recorrentes 
desde há um longo tempo. 

Uma questão que esteve na raiz dos problemas 
didáticos e filosóficos do ensino de direito foi a posição 
adotada em relação a como lecionar Direito Romano. 
Após uma longa e profícua discussão sobre essa temáti-
ca, Bastos (1997, p. 38) conclui que 

[...] sempre que se pensava que o advogado deve-
ria ser um bacharel mais voltado para as questões 
da origem do conhecimento jurídico, incentivava-
se a questão do ensino do Direito Romano e, quan-
do se pretendia abrir sua formação para as ques-
tões gerais do Estado e da sociedade, incentiva o 
aprendizado do Direito Público [...] (1997, p.38).

Foi em torno dessa questão que surgiria no início 
da República, uma proposta inovadora feita por Rui Bar-
bosa, esposando o ensino de Sociologia no currículo de 
direito. Em seu diagnóstico, Rui Barbosa expõe as razões 
para a sua proposta, transcritas por Rocha, que dá às 
mesmas um cunho atual:

[...] Os programas e métodos utilizados pelos cur-
sos jurídicos, quando existem, são totalmente ul-
trapassados. Este fato não é nenhuma novidade. 
Já Rui Barbosa afirmava este problema em seu 
balaço da educação imperial, feito em 1822 “refor-
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ma nos métodos e reforma nos mestres: eis, numa 
expressão completa, a reforma escolar inteira [...] 
é necessário renovar-se o método, orgânica, subs-
tancialmente, em nossas escolas. Ou melhor, é 
preciso antes criar o método: porque aquele que 
existe entre nós não é um método de ensinar; é, ao 
contrário, o método de não aprender [...]” (1992, 
p.182-183).

Esse tipo de problema teve continuidade no siste-
ma educacional brasileiro de modo geral e, em particular, 
nos cursos de graduação em Direito. Na década de 1990, 
a OAB Nacional empreendeu uma campanha nacional 
pela melhoria do ensino jurídico e promoveu vários se-
minários regionais e um nacional, ocasião em que foram 
consolidadas as propostas da comunidade jurídica. Es-
sas propostas foram tomadas como base para a edição 
da Resolução No18, a qual implantou um novo currículo 
para o curso de Direito. Paralelamente a isso, a OAB re-
formulou o Exame de Ordem, introduzindo modificações 
reclamadas pela comunidade de juristas. 

O ensino jurídico, no Ceará, padeceu dos mesmos 
problemas pedagógicos e históricos enfrentados no Bra-
sil, especialmente, por se tratar de um estado periférico. 
Como se verá, a seguir, em primeiro lugar, foram implan-
tados os serviços judiciais no Estado do Ceará, para só 
mais tarde, surgir a atividade de ensino com a criação 
da Faculdade de Direito do Ceará, em 1903. A Justiça, no 
Ceará, foi implantada pela Ordem Régia de 13 de feverei-
ro de 1699, subordinada à Relação da Bahia, conforme De 
Vasconcelos: 

[...] A mencionada Ordem Régia expressou a re-
solução real, com base nas informações recebidas 
na Corte, de que se criasse em Vila o Ceará, com 
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oficiais de Câmara juiz ordinária, na forma prati-
cada na Bahia,”... para por este meio se evitarem 
muitos prejuízos que [...] .se experimentavam por 
falta de terem em seu governo aqueles moradores 
do Ceará modo de Justiça[...] (1987, p. 44-45). 

Vê-se que essa Ordem, além de criar a vila do Cea-
rá, implantou o serviço judiciário, subordinado à Bahia. 
O exercício inicial da advocacia no Ceará não tem base 
histórica segura, visto que De Vasconcelos, a respeito, 
menciona o seguinte: 

[...] A primeira provisão para o exercício da advo-
cacia nesta parte do Brasil (o Ceará) pode ter sido 
a expedida pelo Capitão-Mor Francisco Duarte de 
Vasconcelos para o Licenciado Manuel de Miran-
da de Vasconcelos em 10 de maio de 1712, como 
está assinalado nas “Datas e Fatos..” do Barão de 
Studart citadas, ignorando-se, porém, e exercício 
de sua atividade, talvez mais a serviço daquele 
militar, em questões que envolvem com Vereado-
res a propósito do local da Vila mandada estabe-
lecer pela Ordem Régia de 13 de fevereiro de 1699 
[...] (1987, p.48).

Observe-se que, se verdadeira essa provisão, ela 
aconteceu 13 anos após a implantação da Justiça no Ce-
ará. Registre-se, por oportuno, que o exercício da advoca-
cia, à época, podia ser feito por para provisão para os Li-
cenciados, por falta de pessoal formado em Direito. Com 
efeito, o primeiro cearense a estudar Direito em Coimbra 
foi Antonio José Machão, somente em 1822. 

Essa situação de deficiência na formação iria, pou-
co a pouco, sendo superada a partir de criação das Esco-
las de Direito de Olinda e Recife e com a vinda de profis-
sionais de Direito de outros estados.
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Metodologia

O caminho percorrido pelos pesquisadores envol-
veu, primeiramente, a definição do universo e da amos-
tra. Optou-se por realizar a investigação em um grupo de 
alunos composto de graduandos do curso de Direito da 
Universidade Federal do Ceará do semestre 2005.2.

A amostra foi do tipo espontânea, sendo que, dos 
56 estudantes graduandos em Direito da turma da noite, 
apenas 22 participaram. 

O instrumento de coleta de dados foi um questio-
nário estruturado, contendo as variáveis de interesse do 
estudo. Estas tiveram como foco caracterizar os estilos 
de aprendizagem dos alunos. 

Após a coleta, foram realizadas as etapas de orga-
nização e interpretação dos dados, as quais serão explo-
radas no tópico a seguir.

Resultados e discussão

Dos dados obtidos com a aplicação do questioná-
rio estruturado, foi elaborada a TABELA 1 que contém, 
na primeira coluna, os estilos de aprendizagem dos alu-
nos e, nas três seguintes, a primeira, segunda e terceira 
formas de aprender, seguidas da letra F que significa a 
freqüência com que ocorreram nas respostas e a percen-
tagem devida.

No referido questionário, foi perguntado aos alunos 
qual a primeira forma, a segunda e a terceira que eles usam 
para estudar e aprender. A primeira forma que aparece na 
tabela é a prioridade um que eles empregam. Então, é esta 
a forma básica de seu sistema de aprendizagem.
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Ao analisar a tabela, observa-se que a forma mais 
empregada para aprender, num primeiro momento, por 
40,9% dos alunos é “[...] estudar de maneira concentrada 
e intensiva cada aspecto até dominar o conteúdo comple-
tamente”. Em outros termos, os alunos partem da par-
te para a apreensão do todo. Considerando-se todos os 
modos de aprendizagem, essa modalidade fica também 
em primeiro lugar com a preferência de 69,1% dos estu-
dantes. Conscientemente ou não, eles empregam, nesse 
processo, a idéia do círculo hermenêutico, à medida que 
a compreensão avança a partir do domínio da parte.

A segunda posição é ocupada pela “[...] facilidade 
de aprender conteúdos de natureza prática” indicada por 
18,4% dos estudantes. Este dado recoloca a necessidade 
de se aliar a teoria à prática, especialmente, num curso 
cuja natureza intrínseca é a aplicação da teoria para a 
solução de casos práticos.

A terceira forma de aprendizagem indicada em pri-
meiro lugar é “[...] comparar o conhecimento novo com o 
que você já conhece, descobrindo diferenças, analogias e 
semelhanças”, a qual detém a preferência de 13,6% dos 
alunos.

Essas três estratégias de aprendizagem formam o 
núcleo central dos estilos que os estudantes que partici-
param da amostra utilizam para aprender.

A amostra teve as seguintes características: dos 
22 alunos, 13 eram do sexo masculino e 9 eram do sexo 
feminino; do total, 16 eram formandos e 6 cursavam se-
mestres anteriores. 

Ao fazer-se uma busca mais detida na literatura, 
encontram-se os cinco tipos de estratégias de aprendiza-
gem identificadas por Wienstein e Mayer (1985, p. 318), a 
saber: as estratégias de ensaio, elaboração, organização, 
monitoramento e estratégias afetivas. 
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As estratégias de ensaio foram identificadas clara-
mente no grupo investigado. Estas se referem à repetição 
ativa, tanto pela fala como pela escrita, do material a ser 
aprendido. Note-se que a primeira forma mais realizada 
pelos alunos centra-se na categoria: “Gosta de estudar 
de maneira concentrada e intensiva cada aspecto até 
dominar o conteúdo completamente”.

As estratégias de elaboração também estão pre-
sentes nos dados coletados. Estas implicam na realiza-
ção de conexões entre o material novo a ser apreendido e 
o material antigo e familiar. Quanto a este aspecto, pode-
se verificar na TABELA 1 a categoria que resume: “Procu-
ra comparar o conhecimento novo com o que já conhece, 
descobrindo diferenças, analogias e semelhanças”, com-
preendendo 36,1% da preferência dos sujeitos.

As estratégias de organização que estão relaciona-
das à tipificação de um texto, criação de hierarquias ou 
redes de conceitos e/ou elaboração de diagramas, não 
foram identificadas no grupo, muito embora isso não sig-
nifique dizer que elas não ocorram.

As estratégias de monitoramento correspondem à 
constante reflexão do aprendiz sobre o quanto ele está 
sendo capaz de captar e absorver o conteúdo, indo além 
da mera constatação, o que envolve uma tomada de de-
cisão quando percebe que o caminho tomado não está 
sendo eficaz. Em outras palavras, seria buscar uma outra 
saída quando percebe que não entendeu.

Dos alunos envolvidos 41,8 % gostam de “estudar 
o conteúdo de maneira abrangente considerando vários 
aspectos ao mesmo tempo”. Pode-se, portanto, inferir, 
desse modo de aprender, que ao considerarem vários as-
pectos ao mesmo tempo eles estão praticando a estraté-
gia de monitoramento, pois não se detêm em um aspecto 
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apenas, mas procuram outras saídas para aprenderem 
cada vez mais e melhor.

A última classificação das estratégias constitui-se 
das afetivas que se referem à eliminação de aspectos de-
sagradáveis ou à manutenção de aspectos agradáveis ao 
estabelecimento da aprendizagem. Quanto a este tipo, 
foi identificado o aspecto do “ler em voz alta” como algo 
positivo para ambos os grupos. 

É fato conhecido que o repertório de estratégias aqui 
mostradas dilui-se em outras categorias não somente da 
cognição, mas, sobretudo, da meta cognição que implica 
na própria administração do processo de  aprender. 

Isso revela um ir além da simples aprendizagem 
mecânica. O caminho do auto-reconhecimento do aluno 
como sujeito de sua aprendizagem vai se esboçando à 
medida que ele reflete sobre suas dificuldades e facili-
dades em aprender os conteúdos e não se satisfaz em 
apenas identificá-las. Como sujeito, ele se lança na busca 
de ultrapassar as dificuldades, quer pessoais ou ambien-
tais, e de potencializar suas facilidades, o que o leva a 
obter, naturalmente, um melhor desempenho escolar. 

Paulo Freire (1921-1997), ao criticar a prática bancá-
ria em que os alunos, apenas mecanicamente, absorvem 
os conteúdos, reforça a idéia de que a aprendizagem é e 
deve ser sempre um processo ativo e genuinamente re-
flexivo, pois

Quanto mais se problematizam os educandos, 
como seres no mundo e com o mundo, tanto mais 
se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quan-
to mais obrigados a responder ao desafio. Desafia-
dos, compreendem o desafio na própria ação de 
captá-lo. Mas, precisamente porque captam o de-
safio como um problema em suas conexões com 
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outros, num plano de totalidade e não como algo 
petrificado, a compreensão resultante tende a tor-
nar-se crescentemente crítica, por isso, cada vez 
mais desalienada (FREIRE, 2005, p. 80).

Dessa forma, para se obter um quadro mais abran-
gente sobre a temática estudada, a pesquisa também 
envolveu uma investigação acerca dos estilos de ensino 
dos professores que acompanham os alunos da amostra 
como se apresentou na Figura 1. Os resultados mostra-
ram que 34,25% dos professores lecionam de acordo com 
a primeira forma de aprendizagem dos alunos, 32% lecio-
nam em consonância com a segunda forma de aprendiza-
gem e que 33,16% lecionam de acordo com a terceira for-
ma de aprendizagem dos alunos. Verifica-se que há uma 
distribuição quase eqüitativa dos percentuais relaciona-
dos entre os estilos de ensinar e as formas de aprender 
(Tabela 2). 

Embora pareça que existe certo equilíbrio entre o 
que o aluno deseja e a forma como o professor ensina, há 
questões que se mostram dignas de reflexão. Observa-
se na Tabela 3 que 72,7% dos professores “preocupam-
se em transmitir conhecimentos. A preocupação bási-
ca é transmitir conteúdos”. Quando se parte para uma 
análise pedagógica desta informação, encontra-se certo 
descompasso com as propostas recentes acerca do co-
nhecimento. Machado (2002, p. 34) argumenta que o co-
nhecimento já foi concebido como um bem passível de 
aquisição. Todavia, a concepção atual alicerça-se no pa-
radigma construtivista, o que reforça a idéia de que o co-
nhecimento se constrói como uma rede de significados 
ou uma teia de relações. Para aquele autor, “[...] conhecer 
associa-se essencialmente à possibilidade de ir além das 
informações, à capacidade de extrapolar”. 
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Analisando os dados, observa-se que como os es-
tilos de ensinar dos professores estão compatibilizados 
com as formas de aprender de seus alunos, isso leva a 
crer que os sujeitos do processo ensino/aprendizagem 
estão ainda mais afeitos à idéia primeira discutida pelo 
autor citado, dando claros indícios de que predomina, 
nos meios escolares, a concepção mecânica da aprendi-
zagem (Tabela 3). 

Observa-se dentre os dados obtidos que houve des-
taque para as características pessoais do professor no 
que se refere, sobretudo, ao relacionamento interpesso-
al com os alunos. Isso, de fato, é fator fundamental para 
que se estabeleça um clima positivo no ambiente o que 
favorece, sobremaneira, ao desenvolvimento da aprendi-
zagem. Esta idéia foi defendida pela Teoria Humanista 
de Carl Rogers (1959).

Em síntese, constata-se, em relação ao professor, 
que os estilos dominantes são: a) a preocupação em, sim-
plesmente, transmitir conteúdos previstos nos planos de 
ensino; e b) mostrar independência em relação ao con-
teúdo lecionado na medida em que expressa sempre em 
sua visão pessoal. 

Por outro lado, predomina dentre os alunos, o méto-
do de estudar concentradamente em cada parte do con-
teúdo até dominá-lo completamente. Isto é, eles apreen-
dem o todo via estudo das partes, ou seja, empregam o 
método analítico para aprender.

Infere-se dos dados obtidos que a aprendizagem 
para alunos e professores ainda segue uma seqüência 
linear que parte de uma coisa após a outra ou de uma 
simples acumulação de conteúdos. Dessa forma, não é 
surpresa se o processo avaliativo caminhar na mesma 
direção. O viés também linear da avaliação estampa-se 
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na mera aplicação de provas e na soma dos resultados 
obtidos em todas elas.

Fica claro que, para se modificar os caminhos da 
avaliação, é necessário haver mudança nos paradigmas 
do ensino-aprendizagem, a fim de que se obtenha uma 
coerência entre os dois processos. 

Sequencialmente, para haver mudança é necessá-
rio conhecer a realidade e foi exatamente neste campo 
que se centrou todo o intuito deste trabalho. O estudo, 
portanto, abre espaço para futuras investigações na aná-
lise pedagógica do ensino-aprendizagem e da avaliação.

 

Considerações fi nais

A quantidade de estudos que tratam da aprendiza-
gem não tem sido suficiente para desvendar os inúme-
ros e inusitados aspectos que permeiam o processo de 
aprender. Todavia, os estudos são, na maioria, unânimes 
em apontar a necessidade de se conhecer cada vez mais, 
qualitativamente, o modo pelo qual os alunos aprendem. 

Esta necessidade torna-se mais prioritária aos 
profissionais do ensino que estão cotidianamente em 
contato direto com os alunos. Os professores precisam 
despertar para o fato de que suas metas educacionais 
transcendem a mera transmissão de conteúdos. Isto está 
na superfície, na educação bancária tão combatida por 
Paulo Freire (2005). O âmago da questão tem o sentido 
de se proporcionar o desenvolvimento dos processos 
psicológicos pelos quais o conhecimento dos alunos se 
constrói, ou melhor, dizendo, como os alunos constroem 
seu conhecimento, já que eles devem ser sujeitos de sua 
aprendizagem. 

O conhecimento das formas em que se dá o apren-
der associado à identificação dos estilos de ensinar leva 
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à compreensão, de maneira mais ampla, de parte do pro-
cesso ensino/aprendizagem. Isso, sem dúvida, revela 
uma significativa contribuição para os estudos na área da 
avaliação, uma vez que segundo Zabalza (1995) e Sacris-
tán (1998), a avaliação dever estar, predominantemente, 
integrada e inserida no processo ensino-aprendizagem.
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ANEXOS

Tabela 1 – Quantitativo sobre estilos de aprendizagem 
dos alunos

Estilos de aprendizagem do 
aluno

1a Forma 2a Forma 3a Forma 4a Forma

F % F % F % F %

Procura comparar o conheci-
mento novo com o que você já 
conhece,  descobrindo diferenças, 
analogias e semelhanças.

3 13,6 2 9,1 3 13,4 8 36,1

Tem  mais facilidade de aprender 
conteúdos de natureza prática.

4 18,4 2 9,1 3 13,6 9 41,1

Tem  mais facilidade de aprender 
conteúdos de natureza teórica e 
pura.

1 4,5 2 9,1 4 18,2 7 31,8

Gosta de estudar de maneira 
concentrada  e intensiva cada 
aspecto até dominar o conteúdo 
completamente

9 40,9 4 18,2 13 59,1

Gosta de estudar o conteúdo de 
maneira abrangente,  conside-
rando vários aspectos ao mesmo 
tempo.

2 9,1 5 22,7 2 9,1 9 41,8

Aprende a maior parte do conte-
údo com a simples exposição por 
parte do professor.

1 4,5 4 18,2 1 4,5 6 27,2

Aprende por ensaio e erro, isto é, 
vai descobrindo os signifi cados 
do  conteú do até dominá-lo com-
pletamente só aprende quando 
refl ete muito sobre o conteúdo 
que estuda

1 4,5 2 13,6 3 18,1

Aprende mais fácil quando rela-
ciona o contudo o com imagens.

2 9,1 3 13,6 3 13,6

Aprende mais fácil quando  ler 
em voz alta o contudo que es-
tuda.

2 9,1 4 18,2
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Tabela 2 – Percentagem de professores que lecionam de 
acordo com o estilo de aprendizagem do aluno.

Estatísticas 1a Forma de Aprendiza-

gem do Aluno

2a Forma de Apren-

dizagem do Aluno

3a Forma de Aprendiza-

gem do Aluno

Média 34,25 32,0 33,16

Mediana 30,0 30,0 25,0

Moda 20 20 20

Tabela 3 – Ordem de incidência do estilo de ensinar dos 
professores

Estilo de Pensar do 
Professor

1a Incidência 2a Incidência 3a Incidência

F % F % F %

Preocupa-se  em tranS-
mitir basicamente  
trans mitir conteúdos.

7 33,3 9 40,9 16 72,7

Relaciona-se bem com 
os alunos, é fl exível e 
disponível para respon-
der as questões postas 
pelos alunos dentro e 
fora da sala aula.

6 28,6 5 23,8 11 52,4

Adota posição de in-
dependência em rela-
ção ao conteúdo, pois 
expressa sempre po-
sições pessoais. Com-
plementa o assunto 
ensinado com contri-
buições pessoais.

7 33,3 3 14,3 10 47,6

Gosta de pôr ques-
tionamentos   para os 
alunos durante a aula, 
embora se comunique 
pouco com os alunos. 

2 10,0 5 25 7 35


