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PROCESSO  DE  AVALIAÇÃO  NO  ENSINO  JURÍDICO:  UM  MECANISMO  DE
FORMAÇÃO  E  DE  FACILITAÇÃO  DO  DESENVOLVIMENTO  DISCENTE?  O  presente
trabalho  intenta  examinar  a  questão  do  processo  de  avaliação no  ensino  jurídico
no  Brasil  e  sua  interferência  no  desenvolvimento  do  discente.  Para  tanto,
desenvolve-se uma pesquisa bibliográfica e descritiva, com a utilização do método
dedutivo.  Nos  cursos  de  Direito,  os  altos  índices  de  reprovação  nos  exames  da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB refletem a crise no nosso ensino jurídico. O
estudo em apreço, no entanto, limita-se a tratar somente do processo avaliativo no
ensino jurídico. Assim, a avaliação é conceituada como “um processo de coleta e
análise  de  dados,  tendo  em  vista  verificar  se  os  objetivos  propostos  foram
atingidos” (HAYDT, 2011, p. 217). Na dimensão formativa, “o objetivo da avaliação
é,  antes de tudo,  avaliar  para o aluno,  isto é,  oferecer-lhe a ocasião de perceber
em que estágio se encontra dentro da dinâmica de progressão estabelecida pelo
curso”  (GHIRARDI,  2012,  p.  68-69).  Quando,  por  sua  vez,  a  importância  da
avaliação é de atribuir ao aluno uma nota ou conceito final para fins de promoção,
é,  portanto,  denominada  “avaliação  somativa”  (HAYDT,  2011,  p.  219).  Será
abordado  o  conceito  de  “educação  bancária”,  em  que  o  professor  lança  as
informações, os “depósitos”, para os educandos, os quais recebem, memorizam e
repetem.  Portanto,  a  educação  se  torna  um  ato  de  depositar,  em  que  os
educandos são os depositários e o educador o depositante (FREIRE, 1987, p. 33).
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