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Resumo: Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado em educação realizado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade estadual de Feira de Santana, que 

buscou compreender a influência da relação afetiva entre professores e estudantes do curso de 

licenciatura em Educação Física de uma universidade pública  da Bahia no que tange ao 

rendimento acadêmico, logrado por discentes e docentes quando desenvolvem práticas 

avaliativas com foco no processo de ensino e aprendizagem. O presente estudo tem como 

objetivo analisar a avaliação sob o ponto de vista dos estudantes e docentes do curso de 

Educação Física de uma universidade pública da Bahia. A discussão sobre a avaliação da 

aprendizagem permite adentrarmos em um terreno fecundo, marcado por inúmeros debates e 

perspectivas teóricas. Apesar das práticas avaliativas na universidade ainda versarem sobre o 

processo avaliativo, no sentido de aferir, medir e classificar os estudantes, numa perspectiva 

de, apenas promover o estudante de um semestre para o outro, na atualidade, os discursos 

sobre a avaliação estão em constante evidência, possibilitando a realização de diversas 

discussões sobre a mesma, tem sido vista como uma ação mediadora, diagnóstica e formativa, 

e não somente somativa e classificatória.  Como aporte teórico, nos valemos das contribuições 

de Freitas (1995), Luckesi, (1995), Romão (1998), Vasconcellos (1998), Veiga (2005) Bardin 

(1977). Na atualidade, a demanda é por uma avaliação de qualidade que valorize o social e o 

cultural, que pense no quantitativo e no qualitativo, avaliando o processo e não apenas o 

produto. Uma avaliação formativa, supervisionada, mediada pelos atores educativos, que 

conforme Luckesi (1995) proporcione condições de acolhimento, pois é a partir daí que se 

constrói qualquer aprendizagem. Como metodologia optou-se a abordagem qualitativa, 

utilizando como dispositivos de recolha de informações as entrevistas semi-estruturadas. Os 

sujeitos que contribuíram com a investigação feita neste estudo foram quatro professores da 

instituição universitária, lócus da pesquisa, e sete alunos da Licenciatura em Educação Física. 

A fim de cumprir com os objetivos propostos, a análise dos dados foi feita a partir da 

perspectiva da análise de conteúdo de Bardin (1977). O resultado evidenciou que as 

estratégias avaliativas pontuais e homogêneas não contribuem para uma aprendizagem 

significativa. É necessário diversificar a forma de avaliar para poder reduzir o insucesso 

acadêmico e desenvolver sujeitos críticos, criativos, autônomos. 

 

Palavras-Chaves: Avaliação. Ensino Superior. Estratégias avaliativas. Relação afetiva. 

Educação Física. 

 

 

Introdução 

 

Almeida e Soares (2003) constataram que mais da metade dos estudantes que vieram 

do ensino médio para o ensino superior revelam dificuldades de adaptação, e um dos motivos 

desta inadequação é o inapropriado rendimento acadêmico.  Assim, a avaliação com vistas à 



aprendizagem no ensino superior é um tema que inquieta os agentes educativos. A temática é 

complexa e o arcabouço teórico, ainda é insípido nesse nível de ensino.  

Professores e estudantes sinalizam diversos fatores que impedem um resultado de 

aprendizagem satisfatório nessa etapa educativa, que vão, desde o pavor e medo dos 

estudantes, à maneira única e pontual realizada pelos professores ao avaliarem os estudantes, 

até os fatores que interferem para tal inquietação, a incoerência entre conteúdo dado e o 

conteúdo avaliado. 

Gomes & Soares (2013) pontuam que compreender as mudanças ocorridas no 

processo de adaptação do estudante que ingressa no ensino superior, torna possível seu 

acolhimento, podendo reduzir os indícios de insucesso acadêmico, evitando a evasão.  

A discussão sobre a avaliação da aprendizagem permite adentrarmos em um terreno 

fecundo, marcado por inúmeros debates e perspectivas teóricas. Apesar das práticas 

avaliativas na universidade, ainda versarem sobre o processo avaliativo, no sentido de aferir, 

medir e classificar os estudantes, numa perspectiva de, apenas promover o estudante de um 

semestre para o outro, na atualidade, os discursos sobre a avaliação estão se evoluindo. Hoje, 

já existe a preocupação de se avaliar todo o sistema educacional, passando de uma 

microavaliação para uma macroavaliação, na qual se prioriza a avaliação numa visão 

abrangente, totalizante (instituição e ensino). Também, a avaliação tem sido vista como uma 

ação mediadora, diagnóstica e formativa, e não somente somativa e classificatória. 

Aqui, destacaremos a avaliação, em específico a que sucede no ensino superior, 

considerando todas as polêmicas e opiniões diversas que os estudiosos da temática 

apresentam e, as sugeridas pelos sujeitos investigados. Esta proposta de investigação sobre 

avaliação da aprendizagem no ensino superior foi norteada pela seguinte questão de pesquisa: 

que perspectivas de prática avaliativa têm os docentes e os discentes do curso de Licenciatura 

em Educação Física de uma determinada universidade pública da Bahia? O objetivo é analisar 

a avaliação sob o ponto de vista dos estudantes e docentes do curso de Educação Física de 

uma universidade pública da Bahia, contribuindo com novas evidências para a aprendizagem 

dos estudantes e sua adaptação no ensino superior.  

A pesquisa foi registrada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UEFS tendo o parecer de aprovação com o número: 1.960.905, atendendo às normas e 

exigências da Resolução 466/12 sobre ética em pesquisa com seres humanos. Com relação à 

metodologia, optou-se a abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de recolha as 

entrevistas semi-estruturadas com quatro professores da instituição universitária, lócus da 

pesquisa, e sete alunos da Licenciatura em Educação Física. A fim de cumprir com os 



objetivos propostos, a análise dos dados foi feita a partir da perspectiva da análise de 

conteúdo de Bardin (1977). 

  

Algumas perspectivas de avaliação no ensino superior 

 

Encontramos na literatura sobre as concepções de avaliação, ideias dicotômicas, que 

não necessariamente se refere a contrários, mas que podem apresentar determinações 

contraditórias, podendo apresentar uma noção de totalidade e/ou complementação. 

Com o fenômeno da globalização a partir da década de 1970, ocorreram mudanças na 

educação, na economia, na política e em todos os demais setores sociais e culturais da 

sociedade. A demanda de matrícula no ensino superior cresceu, exigindo do governo, das 

instituições de ensino superior e dos atores educativos um olhar diferente para a avaliação. Os 

sujeitos da aprendizagem que adentram a universidade de hoje, possuem demandas 

socioculturais, psicológicas e econômicas diferenciadas que precisam ser respeitadas e 

trabalhadas de forma producente, pois cabe à universidade preparar o sujeito para atuar no 

mundo do trabalho de forma crítica, autônoma, consciente e criativa, bem como ajudar na 

construção de valores.  

Desse modo, vale salientar que as estratégias avaliativas utilizadas antigamente não 

dão mais conta de responder aos problemas da atualidade. Vemos que a concepção 

tradicional, ainda é muito utilizada no ensino superior. Essa perspectiva preza pela eficiência, 

eficácia, reprodução mecânica dos conhecimentos e, aplica uma avaliação que visa apenas o 

quantitativo e a qualidade do produto. Ela é pontual, descontextualizada e punitiva.  

Na atualidade, a demanda é por uma avaliação de qualidade que valorize o social e o 

cultural, que pense no quantitativo e no qualitativo, avaliando o processo e não apenas o 

produto. A realidade atual precisa de uma avaliação contextualizada, global, que indique 

melhorias e construa coletivamente soluções para os problemas da vida. Uma avaliação 

formativa, supervisionada, mediada pelos atores educativos, que conforme Luckesi (1995) 

proporcione condições de acolhimento, pois é a partir daí que se constrói qualquer coisa. 

Libâneo (1994) afirma que 

 

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que 
deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela 

os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e 

dos alunos são comparados com os objetivos propostos a fim de constatar 

progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias 

(LIBANEO, 1994, p.195). 

 



Compreender a avaliação como processo educativo importante na convalidação da 

aprendizagem do estudante e saber que esse processo não é estanque, pois deve ser construído 

na práxis educativa, na interação entre o estudante, objeto de conhecimento e o docente. É um 

processo dinâmico e constante que permite o refazer, o reavaliar, o reconstruir para contribuir 

na construção e compreensão dos conteúdos acadêmicos.  

 

As perspectivas da relação educativa sobre avaliação no ensino superior 

  

A prática avaliativa tem seus entraves e possibilidades, e, no que se refere à forma de 

avaliar no curso de Educação Física, os sujeitos docentes e discentes desta pesquisa, apontam 

alguns entraves: 

 

Compreendo perfeitamente essa emoção que o aluno demonstra que é uma reação 

de medo, de pavor. Ele está, assim, oprimido. Até aqui tem falado com a gente 

sempre assim, certa pressão e eu atribuo isso a unicidade da forma avaliativa 

porque ele deixa claro aqui. Né? Na hora da prova fica nervoso, então, isso 
demonstra que o professor, ele só tem uma forma de avaliar. (Professora, FLOR DE 

LIS, relatos orais, 2017). 

 

Você pode até assimilar o assunto também no decorrer da matéria, mas o pânico 

causado pela avaliação no momento final da disciplina prejudica e muito o 

desempenho do aluno na hora da prova. (Estudante, WASHINGTON LUIS, relatos 

orais, 2017). 

 

O Professor “T” é super paciente ele explica, reexplica, mas, me bloqueia. Na hora 

de fazer a avaliação eu sei o conteúdo, mas quando chega lá na hora e vejo que é ele 

o professor não flui, e aí, não é que eu não me dedique... Sabe? Mas é um pânico 

tão grande, tão desesperador que eu não consigo, não vai. (Estudante, ANA, relatos 

orais, 2017). 

 

Os relatos, anteriormente apresentados, mostram que o processo avaliativo na 

universidade não mudou, pois, ainda ocorre através de preceitos positivistas. A utilização de 

um único instrumento de coleta de dados, a prova escrita, ocorrida num clima ameaçador, que 

causa nos estudantes pavor, medo, justamente pela falta de abertura ao diálogo de alguns 

professores com os aprendentes, pela posição disciplinadora desse instrumento e incoerência 

entre o conteúdo trabalhado e aquele exigido.  

Com efeito, autores como Freitas (1995), Vasconcellos (1998), Luckesi (1995) e 

Romão (1998) nos ajudam a pensar o efetivo modelo de avaliação da aprendizagem quando 

nos apresentam oposição a concepções autoritárias, nas quais a avaliação tem sido praticada 

no ensino superior, baseada no modelo disciplinador que gera nos aprendentes uma 

aprendizagem de submissão, de dependência e de reprodução. Assim, Luckesi (1995) 

apresenta que a avaliação deve ser concebida como ferramenta importante no 

acompanhamento da aprendizagem do aluno e não como instrumento de controle. 



Assim, torna-se necessário que, tais processos avaliativos sejam realizados de maneira 

dialógica, com todos os sujeitos, evitando “pegadinhas”, tornando-se um instrumento de 

poder do professor, o que é defendido pelos sujeitos da pesquisa, quando sinalizam que a 

avaliação da aprendizagem na universidade deve ser transparente, diversificada e coerente 

com as etapas desenvolvidas anteriormente a ela: 

 

Precisa ser transparente o processo avaliativo e precisa ser diversificado. [...] Eu 

preciso saber como eu vou ser avaliado, isso é fundamental, você saber como você 

vai ser avaliado e isso precisa ser de forma dialogada, passada, desde os primeiros 
momentos da aula, nos primeiros dias de aula. (Professor, KROT, relatos orais, 

2017). 

 

Eu acho que o professor tem que usar diversos tipos de avaliação diferente, para 

abranger cada um deles, pois cada aluno tem dificuldade, de algum tempo na 

própria escrita na hora da realização da prova, outros alunos tem dificuldades 

em apresentação, em falar em público. Enfim, têm alunos que participam durante 

a aula toda, lê tudo, mas na hora da prova ou do seminário, acho, não se saem bem. 

(Estudante, BIANCA, relatos orais, 2017). 

 

Mas existe sim essa questão do professor ser um tipo de pessoa em sala de aula e 

ter uma mudança na forma avaliativa, e, isso causa um estranhamento da gente 

enquanto aluno de não sabermos como chegar até ele (a) para fazer esse pedido de 

mudança por conta da relação que temos com eles como pessoa. Eu já passei muito 

por isso em algumas disciplinas e nos sentimos muito impotentes, pois temos uma 

boa relação com o professor e, por conta disso, não sabemos como pedir mudança e, 

quando chega na avaliação a gente se perde por conta dissom não saber como 

conversar ou tentar mudar, por não sabermos como agir nessas situações. 

(Estudante, PALOMA, relatos orais, 2017). 

 

Alunos dizerem que ele dá boa aula. Professores que dão boas aulas, mas que na 

avaliação parecem cobrar outras coisas ou de um jeito que eles não sabiam 

responder e eles têm [...] resultados insatisfatórios, por conta de um instrumento 
avaliativo, por conta do formato de avaliação, [...] Quem avalia é o professor, 

quem escolhe os instrumentos é o professor, é ele que designa como esse aluno 

será avaliado. Portanto é um instrumento de poder. Sabendo disso, esse professor 

deve ter muito cuidado com o que ele vai fazer e, adaptar e selecionar seus 

instrumento, adaptar a realidade da turma, que cada turma é uma turma [...] Tem 

professor que trabalha um período inteiro fazendo o questionário, lista de exercícios, 

aquela coisa técnica e chega na prova vem com situação-problema.. Me poupe! Ou o 

contrário: problematiza, discute, debate, constrói argumentos, chega na prova vem 

exigindo que seja transcrito o conceito do livro. Poupe-me, também! Isso é 

pegadinha! Você deve avaliar. Você deve cobrar a partir do que você deu. A 

partir do formato que você deu para você ser justo com o processo, com o 
procedimento que está sendo adotado, [...] Eles mesmos dizem nos relatórios que ela 

é condizente com o processo. Eu não deixo passar nada nas escritas deles. Eu não 

deixo uma idéia sem tá clara, não. Volte, fundamente, busque autor. Com base 

em quem você tá me dizendo isso? Então, eles sabem pelo nível do processo qual é 

o nível da cobrança, e, avaliação eu entendo que não é aquela somente a final. 

(Professora, FÊNIX, relatos orais, 2017). 

 

Os estudantes querem saber como vão ser avaliados. Que métodos e critérios foram 

validados pelos docentes para constatar se ocorreu, ou não, a aprendizagem. Inferimos que o 

desejo dos estudantes se refere à etapa avaliativa na universidade, que ela seja realizada de 



maneira condizente com os conteúdos e métodos trabalhados em sala de aula pelos 

professores.  

Vasconcellos (2003) evidencia a importância da avaliação na perspectiva crítica, 

comprometida com o envolvimento dos atores educativos, com a reflexão e a disposição clara 

dos conteúdos (sua abrangência), da forma (exigência quantitativa), da intencionalidade 

(finalidade, objetivo) e das relações (condições: do estudante, de trabalho, sistema de ensino, 

método). Também aborda que o processo avaliativo classificador e excludente tem causado 

insucesso acadêmico e evasão. Isso nos mostra que a avaliação que privilegia um segmento 

parcial, fragmentado, pontual e cristalizado não dá mais conta de verificar a aprendizagem dos 

estudantes no mundo contemporâneo. Nessa perspectiva, a professora Flor de Lis relata como 

realiza suas avaliações durante os semestres, e qual a real intenção em fazê-las dessa maneira. 

Vejamos o excerto a seguir: 

 

Semestralmente eu faço pelo menos seis, cinco avaliações. Então eu faço a prova 

escrita individual com consulta, faço um seminário, procuro fazer outras 

atividades com uma apresentação de pôster etc., a fim de que o aluno tenha essa 

oportunidade. Eu tenho alunos que chegam para mim e dizem: “Eu tenho pânico de 

falar em público”. Eu digo: “Olha, você tá na licenciatura. Olha, você vai ter que 

falar em público. [...] Olhe! Se você tirar nota ruim, ou, até zerar o seminário tem 

prova de consulta que você vai ter que ir à biblioteca, pesquisar na internet, produzir 
alguma coisa escrita, vai que o aluno não seja bom oralmente, mas seja melhor na 

escrita [... ] mesmo assim tem dificuldade. Bom, tem a prova individual. Então eu 

procuro assim, diversificar dentro também do que é possível. (Professora, FLOR DE 

LIS, relatos orais, 2017). 

 

Com relação ao que foi revelado pela professora, sujeito desta pesquisa, Veiga et al., 

(2005) defende que a construção de uma avaliação da aprendizagem deve acontecer de 

maneira processual, não como produto final do processo de aprendizagem. 

Ao mesmo tempo em que a docente relata sobre seu processo avaliativo plural, no 

depoimento a seguir, ela relata uma situação que necessitou agir mais duramente com um 

determinado aluno em sua disciplina. Enfatizamos que, para alguns participantes da pesquisa, 

a avaliação, muitas vezes, acontece de maneira punitiva, sendo usada pelo professor como 

uma ferramenta de poder, com efeitos negativos na vida acadêmica dos discentes. 

 

Um aluno que ele era muito inteligente, mas ele tinha, além de inteligência [...] certa 

indisciplina. [...] Sempre sentava no fundo da sala para conversar. Lá ele gostava 

muito de brincar, de mexer com todo mundo. Tudo o que eu falava, ele tinha uma 
represália. Até assim, eu passava uma fotocópia:  - Ah! Professora a senhora passa 

fotocópia demais! Sempre tinha alguma coisa para dizer.  E ele foi fazer algumas 

atividades comigo e eu fui muito dura nas avaliações com ele. Confesso-lhe. Eu 

fui dura, porque eu digo: - bom, se ele tá na sala brincando, se ele se dá o direito de 

sentar no fundo da sala, eu também vou ser mais dura com ele um pouquinho. E 

aí, nessa avaliação endurecida ele ficou assim no limite para ser reprovado, mas não 

foi. Então, ele passou com uma nota muito baixa. (Professora, FLOR DE LIS, 

relatos orais, 2017). 



 

Temos uma professora no curso muito exigente para o nível de conhecimento que 

os alunos têm quando chegam à UEFS. Eu acho que deveria ser mais maleável 

quanto a isso, tendo em vista que alguns alunos acabaram de sair do ensino médio e 

já estão entrando na Universidade Pública. Tem essa questão também, ela não tem 

esse “feeling” de está adaptando as questões da avaliação dela para o 

conhecimento, da “inteligência” de uma maneira geral de todos que, por muitas 

vezes, ainda é um pouco rebuscada para o nível de formação. [...] nível de exigência 

passa a ser grande. Isso acaba dificultando para o aluno que acaba perdendo na 
disciplina. Vai tentar no próximo semestre, perde novamente e, vai chegar o tempo 

que ele não pode mais repetir ou então, ele deixa para fazer no final do curso e vai 

acabar protelando a sua graduação. Portanto, tem professores assim na UEFS que 

sabemos que infelizmente não podemos fazer nada e baixar a cabeça, estudar e 

mostra para ele que a realidade é diferente “toma aqui, eu sei o que é, falei com 

você que eu poderia...” Temos que ser assim, é mais ou menos essa postura que 

devemos ter. (Estudante, ANÍSIO, relatos orais, 2017). 

 

O professor precisa entender: Pô, a maioria da turma fracassou. Qual foram os 

motivos desse fracasso? [...] A avaliação não pode ser algo que vai punir o aluno, 

é preciso ser algo que vai busca a qualificação e um aprendizado dele. Então veja 

se eu tiro uma nota ruim, em uma prova, eu preciso entender primeiro o que eu errei 
nessa prova? E, quais foram os motivos que me levaram a errar e a partir daí, eu 

posso ter e deveria ter, se é uma avaliação continuada, novas oportunidades para 

recuperar aquilo que naquele momento eu não fui bem. (Professor, KROT, relatos 

orais, 2017). 

 

Vasconcellos (1998), afirma que os docentes necessitam recusar atitude de perversão 

da avaliação, de castigar o estudante. É preciso procurar saber, se o aluno aprendeu o 

conteúdo trabalhado com o instrumento aplicado pelo docente. Para Kenski (1988, p. 139) a 

“avaliação efetiva vai se dar durante o processo, nas relações dinâmicas de sala de aula que 

orientam as tomadas de decisões frequentes, relacionadas ao tratamento do conteúdo e à 

melhor forma de compreensão e produção do conhecimento pelo aluno.” 

Apesar dessas incongruências no processo avaliativo, segundo relato do professor 

Esporte, ainda existe na universidade os que buscam, a partir da avaliação, conscientizar os 

estudantes, mostrando-os qual o real sentido desta etapa, que os discentes devem compreender 

como um instrumento processual, que deve ser usado para medir a aprendizagem dos 

mesmos. Assim nos relata que: 

 

O que eu tenho feito é esse processo de sensibilização constante de tentar 

desconstruir cotidianamente ou, através de metodologia e critério de avaliação que 

condizem com isso que eu tô falando [...] Diário de bordo, que é um processo de 

construção coletiva, processual, a onde eu venho dando feedback para eles, onde 

ele tem que evoluir, inclusive quando ele está ausente, quando eu pego o diário que 

eu dou o feedback e digo: Olhe! Não tá legal isso aqui. Isso aqui eu sei que você 

pode melhorar. (Professor, ESPORTE, relatos orais, 2017). 

 

Tal comportamento e atitude do professor é um exemplo que os demais pares 

deveriam cumprir no processo de ensino e aprendizagem na universidade, referente à 

avaliação. Fica explícito que a avaliação da aprendizagem tem se constituído um elemento da 



prática educativa, que dificulta a relação entre professores e estudantes, influenciando no 

rendimento acadêmico. 

 

Considerações Finais 

 

Se faz necessário saber que a avaliação no ensino superior não é um fato isolado, mas 

faz parte do processo educativo, organizado e coerente, ligada ao perfil do sujeito em que se 

quer formar. Foi possível perceber, neste estudo que o processo avaliativo no ensino superior 

ainda não mudou. É comum o docente utilizar um único instrumento, a prova escrita para 

avaliar a aprendizagem dos estudantes. Com isso, não queremos simplificar o problema de 

insucesso acadêmico à prova. O problema aqui, não é o uso da prova em si, mas, a forma de 

elaboração da prova, que causa medo e terror nos discentes e sua impotência na estimulação 

do pensamento intelectual criativo, crítico e emancipador.  

Para que a forma de avaliar no ensino superior mude é preciso ter uma visão ampla de 

avaliação. Essa visão deve partir do princípio de que os docentes se afastem mais dessa 

avaliação que apenas quantifica e passe a avaliar de forma qualitativa também, de modo a 

relacionar o conteúdo disciplinar com o sujeito aprendiz, encarando esse estudante como ser 

ativo, criativo, crítico e construtor do conhecimento. 

Ficou claro que o docente, no processo avaliativo, deve utilizar diversas estratégias 

avaliativas, abrindo mão do uso pontual e homogêneo de práticas avaliativas, as quais não 

constroem aprendizagens significativas. Ou seja, deve-se valorizar a participação discente na 

escolha dos instrumentos avaliativos, adaptando os conteúdos ao contexto do estudante para 

que ele possa vê sentido e aplicabilidade no que se aprende. A avaliação sugerida é aquela que 

qualifica o sujeito, ao invés de punir; é aquela que desenvolve o senso crítico, criativo e 

autônomo do discente, que o prepara para a vida. 

Portanto, é preciso se conscientizar e dá importância à avaliação, enquanto 

componente do trabalho pedagógico, intrinsecamente relacionado com a definição de 

objetivos (o que se pretende alcançar?), da seleção de conteúdos (sua relevância), dos critérios 

(o que cobrar? De que forma?) e da análise dos resultados obtidos para poder ressignificar a 

ação educativa. Assim, o docente estará a caminho da construção de uma universidade melhor 

para todos, que oportuniza a aprendizagem significativa. 

O estudo deixa claro que na esfera educacional atual, a demanda é por uma avaliação 

de qualidade que valorize o social e o cultural, que pense no quantitativo e no qualitativo, 

avaliando o processo no qual os sujeitos constroem suas aprendizagens e não apenas o 



produto. Urge a necessidade de uma avaliação formativa, supervisionada, mediada pelos 

atores educativos.  

Conclui-se que as estratégias avaliativas pontuais e homogêneas não contribuem para 

uma aprendizagem significativa. É necessário diversificar a forma de avaliar para poder 

reduzir o insucesso acadêmico e desenvolver sujeitos críticos, criativos e autônomos. Assim 

sendo, os resultados na aprendizagem seriam bem mais satisfatórios. 
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