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Resumo: O estudo faz um recorte dos resultados de uma pesquisa que procurou conhecer a 

qualidade do trabalho docente na percepção dos estudantes no ciclo avaliativo 2016-2017. O 

objeto investigado foram os docentes de cinco cursos de licenciatura de uma universidade 

pública, cujo objetivo nos instigou a comparar os efeitos destas avaliações sobre o 

desempenho docente. A metodologia utilizada foi a Avaliação Institucional Participativa, 

alicerçada em quatro fases: a sensibilização, a implementação, os resultados e a meta 

avaliação. O primeiro passo é a sensibilização, feita através de mensagens eletrônicas, folders, 

reuniões específicas por Curso e Departamentos, cartazes, visita as salas de aula e corpo a 

corpo. Após, é realizado o segundo passo, que é composto da aplicação do instrumento de 

avaliação pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição. O instrumento se 

constitui num questionário online de livre adesão, durante um período de tempo, via portal do 

aluno/professor, mediante senha própria, contendo 18 questões fechadas. Logo após o termino 

de disponibilidade do questionário online, entramos no último passo que se constitui com os 

resultados obtidos do questionário, desta maneira, o terceiro passo se torna o tratamento dos 

dados das questões fechadas dos estudantes. Primeiramente, foram criados filtros de busca 

nos dados fornecidos pelo Centro de Processamento de Dados (CPD), o que permitiu 

selecionar o curso desejado, o departamento, o número da questão a ser analisada e o total de 

respondentes de cada questão. Para o cálculo das médias das questões foi estabelecida a 

ponderação dos dados da escala de respostas, o que permitiu que fosse possível conhecer e 

comparar as médias ponderadas das seis dimensões nos respectivos anos para os estudantes os 

docentes por meio do uso do software Microsoft Excel 2010. A meta avaliação foi feita após a 

observação das questões abertas, verificando se o questionário conseguiu abranger a avaliação 

das aulas no geral. Na observação dos resultados obtidos do ciclo de Avaliação Docente, 

notamos que a participação dos estudantes teve um acréscimo de participação: de 591 

respondentes em 2016 para 640 respondentes em 2017. A dimensão “Aproveitamento das 

Aulas” ficou como ponto positivo no ciclo deste estudo e seguindo o caminho oposto, a 

dimensão “Avaliação” ficou como ponto a melhorar no ciclo. 
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Introdução 

 

Cada vez mais aumenta a importância da avaliação nos domínios da sociedade. Os 

sistemas e as instituições materializam-na como um dos elementos essenciais para a melhoria 

de seu desempenho.  
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Em abril de 2004 foi instituída a Lei 10.861 que trata sobre o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação superior (SINAES), que diz:  

 

Essa proposta busca assegurar, entre outras coisas, a integração das dimensões 
internas e externas, particular e global, somativo e formativo, quantitativo e 

qualitativo e os diversos objetos e objetivos da avaliação. O sistema de avaliação 

deve articular, de forma coerente, concepções, objetivos, metodologias, práticas, 

agentes da comunidade acadêmica e de instâncias do governo. Resguardadas as 

especificidades, os graus de autoridade e as responsabilidades de cada grupo de 

agentes, o sistema de avaliação é uma construção a ser assumida coletivamente, com 

funções de informação para tomadas de decisão de caráter político, pedagógico e 

administrativo, melhoria institucional, autorregulação, emancipação, elevação da 

capacidade educativa e do cumprimento das demais funções públicas (BRASIL, 

2004). 

 

Quando se trata da qualidade da formação dos estudantes, a prática docente é elemento 

essencial no sistema educacional para a realização de tal objetivo. Portanto, saber o que 

pensam os estudantes sobre a prática do desempenho docente é importante na medida em que 

essa posição serve de uma contribuição incontestável para responder à questão levantada: 

Como os estudantes avaliam o desempenho dos docentes no sucesso de sua formação? 

Ao longo do tempo, a avaliação institucional sempre foi considerada como o modelo 

ideal, pois organizava diversos instrumentos e busca conhecer os pontos fortes e a melhorar 

da instituição, mas na atualidade, seu campo de abrangência foi expandido de modo mais 

metódico e denso sobre vários sentidos do contexto educacional, por onde se destacam as 

reformas educativas, os currículos escolares, os projetos, as metodologias, os recursos, as 

inovações, as instituições, os gestores, as carreiras, a formação e os professores. 

Em função da complexidade dos novos sentidos da avaliação é necessário que as 

instituições se assessorem de ferramentas inovadoras capazes de acompanhar e garantir a 

qualidade das atividades educacionais ofertadas, uma alternativa viável é a implementação de 

processos de avaliações formativas em complemento aos processos regulatórios 

implementados pelo Estado. 

 

A avaliação é um domínio científico e uma prática social cada vez mais 

indispensável para caracterizar, compreender, divulgar e melhorar uma grande 

variedade de problemas que afectam as sociedades contemporâneas, tais como a 

qualidade da educação e do ensino, a prestação de cuidados de saúde, a distribuição 

de recursos e a pobreza. (FERNANDES, 2008, p. 5) 

 

Tratando da avaliação de desempenho dos professores, pode-se dizer que na maior 

parte dos sistemas educativos é um acontecimento relativamente recente. Em relação aos 

professores e a sua avaliação, precisamos cada vez mais de propostas descritivas, capazes de 

apresentar novas perspectivas entre os objetivos, os fins e as funções da avaliação. 



 

Neste sentido, este trabalho traz uma análise de resultados da avaliação docente que 

tratou de conhecer a qualidade do trabalho docente na perspectiva dos estudantes cuja 

investigação faz parte de uma pesquisa maior que tem intenção de reformar ou atualizar o 

Projeto Político-pedagógico de uma unidade de formação de professores de uma instituição 

pública. 

O estudo solidifica-se de uma pesquisa quantitativa, método que utiliza de diferentes 

técnicas estatísticas para quantificar opiniões e informações para compreender e enfatizar o 

raciocínio lógico e todas as informações que pode mensurar na pesquisa. 

De posse dos relatórios estatísticos com os resultados da Avaliação docente pelo 

discente (IA-2A) relativo aos anos de 2016 e 2017, o presente artigo no primeiro apresenta o 

marco teórico; no segundo apresenta os caminhos metodológicos da pesquisa, no terceiro os 

resultados da avaliação dos estudantes sobre a qualidade do trabalho docente. 

 

Marco teórico 

  

A definição de avaliação tem sido motivo de diferentes opiniões em momentos e 

conjunturas diversas. De maneira que conforme cada época teve determinada representação; 

ou seja, medição, descrição, julgamento e negociação (Guba e Lincoln, 1989). 

Tal classificação foi realizada com base numa evolução do tempo e foram 

denominadas de gerações da avaliação por Guba e Lincoln (1989), os quais reconhecem que 

as quatro são diferentes entre si, mas uma complementa o que a outra possui de falha. 

A primeira geração denominada de Medição ocorreu até 1930, é marcada através de 

testes para medir o desempenho e classificação da aprendizagem, praticamente era uma 

questão, fundamentalmente, técnica de avaliar como mediação os processos de aprendizagem 

e nisso era imposto uma medida, um valor ao que estava sendo avaliado. Nesta geração era 

muito focada que o aluno deveria saber pontos críticos do conteúdo, pois o professor era visto 

como um ser que transmite conhecimento. Importante ressaltar que nessa geração o aluno não 

participa do processo de construção da avaliação era primordialmente feita por quem iria 

avaliar ou quem contrata a avaliação. 

A segunda geração chamada de Descrição, entre 1930 até 1945, surge na medida em 

que se evidenciam as falhas da geração anterior e leva como enfoque principal os estudantes. 

Com a ampliação ao acesso ao ensino, houve uma demanda de avaliação dos currículos 

escolares, com isso, apenas as notas que os estudantes geravam eram insuficientes.  

Desse modo, precisaram-se avaliar os currículos para identificar que pontos fortes ou 

fracos eles possuíam, dessa maneira a avaliação começou a funcionar também para verificar 



 

se os estudantes aprendiam o que o professor queria que os estudantes aprendessem, mais uma 

avaliação da avaliação utilizada pelo professor. Nessa geração, o objetivo não era apenas 

medir a aprendizagem dos alunos, possuía também o objetivo de observar se os currículos que 

os alunos estavam inseridos funcionavam. 

A terceira geração reconhecida como julgamento, vingou após 1946, quando as 

deficiências do sistema educacional americano foram consideradas como responsáveis pela 

Rússia sair na frente na corrida para o espaço. Nessa geração é esperado que o avaliador 

julgasse os programas na base de critérios externos, sem deixar de descrever e medir 

processos, ou seja, sem desvincular das outras gerações de avaliação. 

Assim, é a partir de critérios exigidos por parte de quem está avaliando que se toma o 

juízo, desse modo a avaliação auxilia a tomada de decisões para a escolha inteligente de algo. 

Os dados dessa avaliação são considerados precisos, sendo assim um tratamento 

organizacional para ajudar na programação de atividade presentes e futuras. 

A quarta geração denominada de Negociação, surgiu no período após 1989. Trata-se 

de uma geração de ruptura epistemológica com as gerações anteriores e que complementará as 

dificuldades das outras gerações. 

Assim a avaliação começa a ter um aspecto de formação, que visa regular e melhorar 

as situações de aprendizagens, sem ter o caráter de julgamento ou classificação em uma 

escala. Com isso, devem-se usar maneiras qualitativas na avaliação sem necessariamente 

deixar a maneira quantitativa de fora da mesma. 

A partir da importante contribuição temporal da avaliação na concepção destes 

autores, notamos nitidamente uma ruptura de método na última geração. Essa ruptura se dá 

por não usar mais o método quantitativo para as avaliações e ainda por utilizar a avaliação 

como construção social cuidando o contexto ao qual ela está sendo inserida. 

Essa quebra da última geração é notada até hoje nos meios que se pretendem inserir, 

visto que muitos alunos ou professores não aceitam e optam por prosseguir a utilização da 

avaliação descrita em outras gerações. 

A avaliação sempre esteve no nosso dia a dia, como afirma Fernandes, 2011 p.185: 

 

Avaliar sempre fez, faz e fará parte do nosso dia a dia. A capacidade para avaliar é, 

seguramente, uma das que mais cedo desenvolvemos nas nossas vidas, ajudando-nos 

a distinguir o que gostávamos do que não gostávamos ou a escolher o que melhor 

correspondia às nossas necessidades. Durante milhares de anos, fomos vivendo e 

tomando decisões mais ou menos complexas baseados no que hoje designamos 186 
por avaliações informais ou não formais. Conseguimos, dessa forma, ir 

ultrapassando as adversidades e, em muitos aspetos, ir melhorando substancialmente 

as nossas vidas. (Fernandes Org., 2011 p.185) 

  



 

Hoje a avaliação tornou-se essencial para os meios públicos, para obter-se um retorno, 

o qual sera feito melhorias ou alterações para que agrade o público alvo do programa. Desse 

modo, segue a fala de Fernandes: 

 

A avaliação de programas e de projetos deve permitir obter informação que nos 

permita considerar formas alternativas de resolver um dado problema, orientar o 

desenvolvimento de medidas de política e a tomada de decisões e dar a conhecer 

práticas que funcionem e que sejam eficazes. Por natureza, a avaliação de programas 
é um processo que torna acessível aos cidadãos a informação e a evidência que 

contribuem para: a) tornar mais transparente o seu funcionamento; b) responder a 

uma diversidade de questões relativas a problemas existentes ou emergentes; c) 

verificar se um programa ainda faz sentido; d) ajudar a melhorar um programa e as 

medidas de política que lhe possam estar associadas; e) monitorar o desempenho, a 

eficiência e a eficácia do programa, identificando problemas relacionados com a sua 

concretização e com os seus resultados; e f) orientar a eventual necessidade de 

desenvolvimento de novos programas. (Fernandes Org., 2011 p.187) 

 

Utilizando-se da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação superior (SINAES), que traz no artigo segundo as normas a ser 

seguido nas avaliações:  

 

O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de desempenho dos 

estudantes, deverá assegurar:  

I - avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e 

integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, 

finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de 

seus cursos;  
II - o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos 

avaliativos;  

III - o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 

IV - a participação do corpo discente, docente e técnicoadministrativo das 

instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas 

representações. 

Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo 

constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação 

superior, neles compreendidos o credenciamento e a renovação de credenciamento 

de instituições de educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação 

de reconhecimento de cursos de graduação. 

  

Metodologia 

  

Tendo como base a metodologia da Avaliação Institucional Participativa (AIP), que 

busca priorizar a escuta do coletivo, ou seja, uma avaliação democrática em relação ao meio 

vivenciado, conforme Denise Leite (2005, p. 2), “A meu ver, aprende-se democracia em ato 

através da Avaliação Participativa. Esta aprendizagem é uma construção de cidadania que 

pode espraiar-se pela sociedade...”. 



 

Os dados analisados nos encaminharam para a realização de uma pesquisa quantitativa 

oportunidade em que foi possível conhecer a média ponderada e o desvio padrão na totalidade 

das respostas, futuramente, será tratado os dados qualitativos. 

O processo de aplicação da Avaliação Docente foi divido em 4 fases: sensibilização, a 

implementação, os resultados e a meta avaliação, que foi aplicada nos dois semestres de 2016 

e 2017. 

Durante a fase de sensibilização foi feita a divulgação da Avaliação Docente, por meio 

de seminários, enquetes, mensagens eletrônicas, validação dos instrumentos, folders, reuniões 

específicas por Curso e Departamentos, cartazes, visita as salas de aula, corpo a corpo com 

distribuição de ecobag, adesivos e sorteio de camisetas. 

No segundo momento, se deu a implementação onde ocorreu o processo de avaliação 

online, de livre adesão pelo portal do aluno. O questionário online utilizado continha 17 

questões fechadas e uma aberta, podendo ser acessando por tempo determinado no portal no 

aluno com login e senha específica. Para as questões de 1 a 13, utilizadas neste trabalho, 

foram considerados todos os respondentes do curso chegando-se a uma média da nota de 

avaliação por questão, distribuídas nas seguintes dimensões: 1- Plano de aula, 2- conteúdo da 

disciplina, 3- aproveitamento das aulas, 4- metodologia, 5- avaliação e 6- relação 

docente/estudante.  

Para o tratamento dos resultados, realizou-se o cálculo das médias das questões 

estabelecendo a ponderação da escala likert de 5
1
 pontos. Para a análise estatística foi 

utilizado o Software Microsoft Word 2016 e o Software Microsoft Office Excel versão 2016, 

sendo os resultados apresentados de forma tabulada e gráfica. 

Após o término do período de disponibilização do questionário para os estudantes 

responderem, o CPD da instituição, enviou as notas obtidas por questionário de maneira que 

foram alinhadas em planilhas no excel. Desta maneira, após o recebimento das planilhas, elas 

foram separadas para o estudo do desempenho do centro de ensino, dos departamentos de 

ensino e dos cursos. 

 

Dos Resultados 

 

Obtemos os seguintes resultados da participação: no ano de 2016, na soma total dos 

dois semestres havia 2.514 matrículas, com 591 respondentes perfazendo 23,51% de 
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participação. No ano de 2017, havia na soma de dois semestres 2.338 matrículas, contendo 

640 respondentes, perfazendo 27,37%. 

Em relação aos questionários respondidos, nota-se que são gerados de acordo com a 

quantidade de disciplinas que cada estudante cursou ao longo do semestre, com isso, obtemos 

os seguintes resultados: Em 2016, foram respondidos pelos estudantes, na soma total do ano, 

2.331 questionários de um total de 15.019, totalizando 32.634 questões e em 2017 foram 

respondidos pelos estudantes, na soma total do ano, 3.647 questionários de um total de 12.806  

totalizando 51.058 questões. 

Para a obtenção das médias gerais dos cursos do centro de ensino, foi utilizado como 

parâmetro apenas os cursos com mais de 20% de participação, justamente para manter a 

fidedignidade e legitimidade dos resultados da pesquisa. A seguir, na Tabela 1, apresentamos 

as médias das dimensões por curso aglutinadas para gerar uma média geral do centro de 

ensino. 

 

Tabela 1: Médias Dimensões - Centro de Ensino – 2016/2017 

Dimensões 2016 2017 Média do Período 

Plano da disciplina 4,61 4,53 4,57 

Conteúdo da disciplina 4,55 4,49 4,52 

Aproveitamento das Aulas 4,66 4,53 4,60 

Metodologia 4,57 4,47 4,52 

Avaliação 4,50 4,43 4,47 

Relação Docente- Estudante 4,61 4,50 4,56 

Fonte: CPD (2016/2017) 

 

Com a análise dos dados finalizada, observou-se que, mesmo com o aumento em 2017 

em relação com 2016 das matriculas cadastradas que obtiveram o acesso à Avaliação 

Docente, houve uma adesão maior de 49 respondentes, impactando 3,86% na comparação do 

período. 

O número de questionários respondidos seguiu na mesma linha da participação. Houve 

um aumento significativo em 2017 na quantidade de questionários respondidos, acarretando 

em um aumento de 1.316 questionários a mais do que em 2016, impactando também na 

quantidade de perguntas respondidas, totalizando 18.424 perguntas a mais do que no ano 

anterior. 

Quando voltamos a nossa atenção para as médias obtidas após a filtragem dos dados e 

o cálculo das respostas do questionário, observa-se que em 2016 a amplitude das médias foi 

de 0,16 pontos na escala utilizada, já em 2017 a amplitude foi de 0,10 pontos. 



 

A dimensão que ficou como ponto positivo no ano de 2016 foi “Aproveitamento das 

aulas” com 4,66 de média e a que ficou como ponto a melhorar foi “Avaliação” com 4,50 de 

média. Já em 2017 foram duas as dimensões que ficaram como pontos positivos; ou seja, 

“Plano da disciplina” e “Aproveitamento das aulas” com 4,53 de média e a dimensão que 

ficou como ponto a melhorar foi a dimensão “Avaliação’’, repetindo-se assim, o mesmo 

resultado de 2016; 

Nota-se, também, que a média do período avaliado teve uma variância de 0,13 pontos, 

e possui como ponto positivo a dimensão “Aproveitamento da disciplina” com média de 4,60 

e como ponto a melhorar a dimensão “Avaliação” com 4,47.  

Após o término da análise quantitativa dos questionários, de cada processo avaliativo e 

consequentemente após cada devolutiva a comunidade, chegou-se na fase da meta avaliação, 

da onde surgiram contribuições em relação às melhorias em partes do processo avaliativo, 

sendo pois realizado alterações na elaboração das perguntas após reunião de membros que 

compõe a Comissão setorial. 

 

Considerações 

 

Com estes resultados obtidos, podemos considerar que os participantes da avaliação 

no período de dois anos, se adaptaram e estavam mais críticos a responder o questionário 

disponibilizado pela CPA da instituição. Dessa maneira, podemos considera que não houve 

apenas um leve decrescimento nas médias e, sim uma possível estabilização das médias no 

decorrer das avaliações. 

Como visto na análise de cada ano do período, se repetiu durante os dois anos como 

ponto positivo a dimensão “Aproveitamento das aulas” e de mesma maneira, a dimensão 

“Avaliação” como ponto a melhorar. Desse modo, na média histórica do período confirmou–

se que a dimensão “Aproveitamento da disciplina” ficou com 4,60m sendo pois o ponto 

positivo e a dimensão “Avaliação” com 4,47 como ponto a melhorar. 

Visto que as médias não tiveram uma amplitude grande, chegou-se a um consenso de 

que todas as dimensões se encaminham para a dimensão que foi posta como ponto positivo do 

período, chegando assim a uma harmonia entre os questionários usados para o estudo, 

obtendo assim uma possível resposta final para o estudo, conclui-se que os estudantes avaliam 

de maneira positiva, acima de 4,47 numa escala de 5 pontos o desempenho dos professores 

em formar discentes aptos para exercer a profissão escolhida. 

Reconhecemos ser esta uma possível, resposta, porque não foi considerado a última 

questão, que era uma questão aberta para o respondente complementar sua avaliação em 



 

algum ponto ou algo extra a ser dito referente a disciplina, havendo assim uma necessidade de 

cruzamento entre os dados obtidos nessa questão aberta com os dados quantitativos pela 

média das respostas, de acordo com BRASIL, 2007 p.89: “...não cabe mais discutir as falsas 

aporias do quantitativo e do qualitativo ou do objetivo e do subjetivo, mas, sim, utilizar os 

diversos instrumentos e as distintas perspectivas metodológicas de forma combinada...”. 

O resultado da avaliação quantitativa apontou que na percepção dos estudantes há um 

superprofessor na unidade de ensino, evidenciado, por determinada tendência de desempenho 

por meio, apenas das médias altas obtidas nas questões e nas dimensões nos dois anos 

investigados. 

Por esta e outras questões, conclui-se que os resultados dão conta de que os estudantes 

se limitaram a elogiar o desempenho docente por meio de excelentes médias, por essa 

situação recomenda-se a continuidade da pesquisa sob o ponto de vista qualitativo, uma vez 

que o instrumento também, continha questões abertas que não foram cruzadas com os 

resultados aqui apresentados, com base nesta relação poderemos opinar com maior certeza 

sobre o desempenho dos docentes na visão dos estudantes. 
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