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Eixo temático: Avaliação no Ensino Superior 

 

Resumo: A avaliação da aprendizagem é uma temática recorrente na docência universitária 

que provoca tensões e desafios entre docentes e estudantes. Este trabalho resulta de um 

projeto de pesquisa de iniciação cientifica – PIBIC, com a intenção de conhecer o que pensam 

os estudantes acerca do processo de avaliação da aprendizagem no ensino superior. Partimos 

da premissa que conhecer as concepções de avaliação dos estudantes torna-se relevante para 

entender e repensar o modo como os docentes adotam este instrumento em sua prática de 

ensino. Como aporte teórico para subsidiar a análise e interpretação das respostas a opção foi 

pelos estudos de HADJI (1994); HOFFMAN (1991; 2004); LUCKESI (2011); 

VASCONCELOS (2005), dentre outros. Para atender aos objetivos, foi realizada uma 

pesquisa de abordagem exploratória qualitativa e quantitativa utilizando como instrumento de 

coleta de dados a aplicação de um questionário on line com questões abertas e fechadas, vez 

que permite ampliar o campo de compreensão sobre avaliação da aprendizagem de estudantes 

no seu contexto a partir de suas percepções e das condições que o rodeiam. Participaram da 

pesquisa estudantes dos cursos de licenciaturas, bacharelados e tecnológicos do 3º. Ao 5º. 

semestre de uma instituição privada/confessional no ano de 2017. Os resultados confirmam a 

multiplicidade de termos que designam o objeto e ao mesmo tempo a permanência deste ato 

que pode incidir sobre “saberes, saber fazer, competências”. Indicam ainda alguns avanços 

quanto a concepção de avaliação: i) tentativa de ruptura com a abordagem tradicional para 

uma abordagem formativa/processual; ii) em defesa de uma avaliação em parceria 

professor/estudante/estudante; iii) sugestão de outros dispositivos avaliativos para além das 

tradicionais provas escritas. Em síntese, os resultados indicam a necessidade de aprofundar a 

discussão sobre a avaliação como uma via para compreender a prática docente e discente e 

seus significados educativos. Apresenta-se ainda como um desafio para pensar uma prática 

pedagógica que não aniquile a autonomia dos estudantes e professores como sujeitos desse 

processo. 
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Introdução  

 

“A avaliação não é tudo; não deve ser o Todo, nem na escola, nem fora dela; e se o 

frenesim avaliativo se apoderar dos espíritos, absorver e destruir as práticas, 

paralisar a imaginação, desencorajar o desejo da descoberta, então a patologia 

                                                             
1
 Doutora em Educação, Universidade Católica de Salvador, dora.fidelis@yahoo.com.br 

2 Acadêmica, Universidade Católica de Salvador, Gomes_jaqueline@hotmail.com 

 

mailto:dora.fidelis@yahoo.com.br


 

 

espreita-nos e a falta de perspectivas também. [...]Mas, se a avalição não é tudo, ela 

também não é o nada”. Philippe Meirieu. 

 

A avalição da aprendizagem no ensino superior tem vindo a merecer uma atenção 

crescente ainda que, em geral, se reconheça que há muitos progressos a fazer tanto no campo 

teórico como no âmbito das práticas avaliativas dos docentes universitários. 

Este trabalho resulta de um projeto de pesquisa de iniciação cientifica – PIBIC, com a 

intenção de conhecer o que pensam os estudantes acerca do processo de avaliação da 

aprendizagem no ensino superior. Partimos da premissa que conhecer as concepções de 

avaliação dos estudantes torna-se relevante para entender e repensar o modo como os 

docentes adotam este instrumento em sua prática de ensino.  

Para atender aos objetivos, foi realizada uma pesquisa de abordagem exploratória 

qualitativa e quantitativa utilizando como instrumento de coleta de dados a aplicação de um 

questionário on line  com questões abertas e fechadas, vez que  permite ampliar o campo de 

compreensão sobre  avaliação da aprendizagem de estudantes no seu contexto a partir de suas 

percepções e das condições que o rodeiam. Participaram da pesquisa estudantes dos cursos de 

licenciaturas, bacharelados e tecnológicos do 3º. Ao 5º. semestre de uma instituição 

privada/confessional no ano de 2017. 

Estudos indicam que a reflexão teórica sobre as questões pedagógicas e mais 

especificamente sobre o processo de ensino-aprendizagem em cursos superiores, sua natureza 

e especificidades não têm sido a tônica das discussões na Universidade. Por sua vez, a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) exige dos sistemas de ensino público e privado que 

efetivem um processo avaliativo continuo, qualitativo e mediador na educação básica e no 

ensino superior. 

A universidade locus dessa pesquisa, atenta não somente as exigências legais, mas 

com vistas a repensar o processo avaliativo vigente, deliberou dentre outras mudanças, por 

uma avaliação processual (três dispositivos de avaliação diferentes para cada Unidade) e 

eliminação da prova final. Essas mudanças provocaram inquietações e tensões no corpo 

docente e discente principalmente destes últimos receosos de ficarem prejudicados não com 

sua aprendizagem e sim, com sua aprovação e conclusão do curso.  

A respeito do que vem sendo discutido, Hoffmann (2002) alerta que a prática 

avaliativa necessariamente não irá mudar o ensino em decorrência de leis, resoluções, 

decretos, regimentos escolares se não contar com o compromisso dos educadores com a 

realidade social que convivemos, uma vez que  entendemos que as práticas avaliativas 



 

 

utilizadas pelos professores na graduação, de certo modo podem influenciar o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Tratando-se do ensino superior, é necessário 

também o envolvimento, o compromisso e responsabilização dos estudantes. Repensar a 

avaliação nessa perspectiva, portanto, é um desafio complexo, que reúne diversas questões e 

perspectivas a serem analisadas. 

É neste cenário, marcado pela complexidade, que a questão da avaliação no ensino 

superior se coloca, e é face a ele que pretendemos discutir, tentando simultaneamente, neste 

artigo, perspectivar sentidos possíveis a partir dos múltiplos olhares dos estudantes 

universitários. 

 

Avaliação da aprendizagem no ensino superior e suas concepções 

 

A função da avaliação e como esta é concebida e aplicada seja na educação básica 

assim como no ensino superior nunca foi questão pacífica. Hoje como ontem, continuam a 

defrontar-se, dentro e fora da instituição universitária, concepções, alternativas entre as quais 

se estabelecem compromissos precários que as vezes permitem agir no presente sem delinear 

seus desdobramentos no futuro próximo. 

A avaliação enquanto um campo teórico de conhecimento centrou-se, por muito 

tempo, nos estudos sobre o rendimento escolar dos alunos e nos resultados dos processos de 

aprendizagem, como afirma Dalben (2002). Segundo estudiosos dessa temática (LUCKESI 

(2011), VASCONCELOS (2005), originou-se daí a concepção predominante de avaliação 

escolar como medida do desempenho em face de objetivos educacionais prévios, numa 

perspectiva técnica, com ênfase na representação quantificada do conhecimento adquirido 

através de notas ou conceitos. É importante sinalizar que as transformações na educação 

superior não podem ser separadas das mudanças nas ideias e práticas que a constituem, bem 

como dos sujeitos que ali se encontram. 

Na atualidade, as inquietações em torno da avaliação da aprendizagem no que tange o 

ensino superior ampliam-se à medida que diversas reformas e mudanças vem acontecendo 

seja de ordem política: novas legislações, seja pedagógica: indicação da avaliação processual 

e formativa,  novos dispositivos de avalição (portfolios, estudo de caso, elaboração de 

projetos técnicos, análise fílmica, resenha critica etc). Tais perspectivas apontam novos rumos 

para a educação e prática pedagógica, revelando o descompasso entre as políticas de 

avaliações exigidas nos processos seletivos vigentes (ENEM, ENADE), às necessárias a 

aprendizagem do estudante e o mundo do trabalho.  



 

 

Nesse cenário, o professor vive o dilema entre cumprir as exigências legais, atender as 

da instituição – dar aulas, avaliar e atribuir notas, preparar para o ENADE, para as novas 

exigências do mercado de trabalho, enquanto o estudante, geralmente, está mais preocupado 

em  ser aprovado na disciplina e concluir o curso, deixando em segundo plano a 

aprendizagem propriamente dita e por conseguinte, investir na qualidade da sua formação 

profissional.  

A esse respeito Cunha (1998, p. 32) expressa:  

 

A questão da avaliação é a mais complexa e pode estar a revelar uma certa 

incompreensão dos objetivos da proposta (inovadora) por parte dos alunos e/ou uma 

certa indefinição quanto à forma e ao modo de avaliar numa proposta diferente por 

parte do professor. Ambos os sentimentos são próprios à construção do novo. 

 

A clarificação do sentido da avaliação embora necessário, é difícil, sobretudo se 

buscarmos entendê-la sobre uma única concepção como afirma Hadji (1994), dada a 

pluralidade dos verbos (verificar, julgar, situar, estimar, etc.), que designam o ato de avaliar e 

a multiplicidade de termos que representam o objeto desse ato, que pode incidir sobre  

saberes, saber-fazer, competências, produções, trabalhos.  

A polissemia do termo ao mesmo tempo que pode provocar dificuldades de 

interpretação, nos leva a interrogar e buscar pistas para entender o que está subjacente a eles, 

de modo que nos leve a uma descoberta importante. Tais escolhas são complexas e até mesmo 

subjetivas pois envolvem muito mais que instrumentos e métodos, mobilizam valores e 

solicitam uma visão bastante ampla sobre o ato de educar e avaliar. “[...] não será este um 

sinal de que a avaliação [...] é uma operação de cruzamento? Pergunta Charles HADJI (1994, 

p.29).  Para o autor, avaliar significa tentar estabelecer elos, pontes, entre diferentes níveis de 

realidade seja daquele que constrói e formula o juízo de valor, seja daquilo em que incide esse 

juízo. Essa perspectiva nos convoca a repensar nossa concepção de avaliação enquanto 

docentes e como isso ocorre na prática. 

Segundo pesquisas realizadas por Marton e Säljo (1997), destacada no artigo de 

Garcia (2009), a percepção dos estudantes quanto às práticas de avaliação dos professores, 

apresenta forte relação com a abordagem de aprendizagem que os docentes adotam quando se 

dedicam a uma tarefa acadêmica. 

Nesse horizonte, a avaliação da aprendizagem na educação superior, deve avançar 

para além daquela que Luckesi (1994) denominou de “verificação da aprendizagem” para 



 

 

uma avaliação “produtora de sentido” proposta por Dias Sobrinho (2008), isto é, que não seja 

restrita à utilização de instrumentos que apenas explicam o passado. 

Os crescentes debates acerca do cenário educacional atual no Brasil, apontam para um 

momento de reflexão e reconstrução do cotidiano universitário. Nesse horizonte, a avaliação 

ocupa um papel preponderante na sua redefinição, devido principalmente à sua relação com o 

fracasso escolar e à percepção das implicações e desdobramentos da avaliação na formação 

profissional.  

Nesse sentido, Sacristan  (1988, p.394) alerta para 

 

 La existencia de una tendencia a la ampliacion de lo que se considera objeto de 

evaluación referido a los alumnos en los ambientes escolares. La ideologia 

psicológica e humanista de conocer mejor o alumno es recuperada por la ideologia 

de control en la instituición escolar, aunque ésta vaya disfrazada de mentalidad 

tecnica de conocer mejor e más fiablemente las realidades educativas.  

 

No caso da instituição pesquisada, vê-se um crescente busca dos docentes em realizar 

práticas avaliativas diferenciadas utilizando-se dispositivos que contemplem o uso das 

tecnologias para atender o contexto atual das metodologias ativas. Cabe ressaltar que 

tratando-se de uma universidade privada, alguns o fazem por iniciativa própria, outros apenas 

para assegurar sua permanência na instituição. Entendemos que a construção e mudança de 

uma proposta de avaliação passa inevitavelmente por uma concepção sobre ensinar e aprender 

e, por conseguinte na opção por um modelo epistemológico-pedagógico.  

Além disso, uma avaliação adequada, requer a formulação e explicitação de antemão 

dos critérios que serão utilizados para dar conta do nível de produção dos estudantes, o que 

também permite identificar questões relacionadas ao processo de ensino adotado pelo 

docente. 

Dessa forma, é urgente buscar propostas alternativas não somente para avaliar o 

desempenho do estudante, propostas estas que para além das diferentes denominações que 

possam receber, deem conta de dar respostas às exigências colocadas pelas características e 

especificidades dos processos de formação do professor que se desenrolam na universidade. 

 

Da percepção sobre avaliação: multiplos olhares dos estudantes 

 

 Para compreender a complexidade real das questões relativas a avaliação da 

aprendizagem é imprescindível ter acesso ao mundo conceitual dos indivíduos e às redes de 

significados compartilhados pelos sujeitos estudantes e docentes, pelos gestores, pelas 



 

 

comunidades e culturas tal qual defende alguns estudiosos Hadji, Hoffmann; Vasconcelos, 

Cunha. Nesse horizonte, Pérez Gomez (1998, p.103) aponta  “A complexidade da 

investigação educativa reside precisamente nesta necessidade de ter acesso aos significados, 

já que estes só podem ser captados de modo situacional, no contexto dos indivíduos que os 

produzem e trocam”.  

 Para atender o objetivo principal de conhecer o que pensam os estudantes acerca do 

processo de avaliação da aprendizagem no ensino superior, foi realizada uma pesquisa de 

abordagem exploratória qualitativa e quantitativa utilizando como instrumento de coleta de 

dados a aplicação de um questionário  on line  com questões abertas e fechadas, vez que  

permite ampliar o campo de compreensão sobre  avaliação da aprendizagem de estudantes no 

seu contexto a partir de suas percepções e das condições que o rodeiam.  

 

Dos sujeitos implicados, uma breve apresentação 

 

Participaram da pesquisa estudantes dos cursos de licenciaturas, bacharelados e 

tecnológicos do 3º. ao 8º. semestre de uma instituição privada/confessional em 

Salvador/Brasil no ano de 2017. Destes 44.1% eram do curso de Direito; 11.1% do curso de 

Engenharia Civil; sendo 39% diluídos nos demais 24 cursos. Quanto a participação por 

semestre sobressai o 5º. Semestre com 21.1%, seguido do 4º.  semestre com 16.4% e do 3.0 

semestre com 15.6%. Os demais estudantes são respectivamente do 6º semestre ao 10º. 

Semestre (este ultimo do curso de Direito uma vez que os demais têm apenas até o 8º. 

semestre). Desses respondentes 49.1% trabalham; 44.5% não trabalham e 6.4% responderam 

outros (estagiários, bolsistas, etc). No que diz respeito ao turno de estudo, 57% frequentam o 

turno diurno e 43% o noturno. Chama nossa atenção que o curso de Direito se destaca nesta 

pesquisa seja no elevado índice de participação, seja na escolha do turno diurno de estudo o 

que pode ser justificado pelo maior número de matricula. Além desse dado, nossa hipótese 

para o interesse dos bacharelandos em Direito (assim como os demais) nesta pesquisa é que os 

docentes que assumem a profissão de professores universitários, nesse contexto, em função de 

uma ausência de formação específica, estão pouco preparados para lidar com as questões 

pedagógico-didáticas e acabam provocando tensões e questionamentos sobre sua pratica 

avaliativa. Sabe-se que a maioria dos professores/as pratica uma avaliação tradicional, 

utilizando provas escritas para verificar a retenção dos conhecimentos repassados. Cabe 

destacar ainda a pouca participação dos cursos de licenciatura (História, Geografia, Letras, 



 

 

Filosofia, Matemática, Musica, Biologia e Pedagogia) que somados não atinge a marca de 4% 

(quatro por cento).  

 

 Das tensões a busca de saidas para a avaliação da aprendizagem      

 

Entendendo que a superação de práticas avaliativas do paradigma tradicional para um 

inovador, voltado para a avaliação formativa e processual está condicionada entre outros 

aspectos à forma como os estudantes concebem e correspondem à avaliação, tornou-se 

relevante investigar também como eles experienciam a avaliação no ensino superior.  

Estudos apontados por Garcia (2009) sugerem que as formas como os estudantes são 

avaliados nos cursos de graduação podem exercer uma influência modeladora não somente 

sobre seus desempenhos, mas sobre a formação de suas atitudes em relação à aprendizagem, 

daí a importância de conhecer suas concepções acerca da avaliação. O autor destaca ainda 

estudo realizado por Eklund-Myrskog (1998) ao afirmar que as concepções de aprendizagem 

dos estudantes estão relacionadas aos contextos educacionais a que são expostos, incluindo as 

práticas de avaliação.  

Apresentamos a seguir alguns dados coletados acerca da Avaliação na concepção dos 

estudantes pesquisados. 

  

Fonte: Pesquisa PIBIC 2017 

 

No que diz respeito a concepção de avaliação os resultados de nossa pesquisa embora 

apontem para uma variedade de termos, os dados quando compilados indicam a 

predominância de uma visão ainda conservadora. Do total de respondentes, 49% dos 

estudantes a concebem como instrumento/método para medir o seu desempenho e 30% como 

prova (objetiva, subjetiva), teste, exame, o que nos leva a inferir ser estes os dispositivos mais 

utilizados na prática avaliativa na universidade pesquisada. Os dados confirmam que 

tradicionalmente, as práticas de avaliação da aprendizagem no ensino superior recaem ainda 

sobre um limitado instrumento de avaliação que atende a “avaliação somativa”. Isso implica, 



 

 

a manutenção de uma antiga e persistente utilização de provas escritas e testes para avaliar o 

grau de aprendizagem dos alunos.  

O estudante do ensino superior traz consigo marcas positivas e negativas da avaliação 

em seu percurso na educação básica e surpreende-se ao se depararem com os mesmos 

instrumentos avaliativos na universidade.  Para Garcia (2009), há uma conexão delicada entre 

o engajamento dos estudantes e suas visões sobre a avaliação na educação superior. 

Tratando-se do ensino superior tal resultado assume proporções preocupantes uma vez 

que as expectativas do graduando na atualidade são elevadas e múltiplas. Por outro lado, 

culpabilizar um modelo avaliativo em detrimento de outras correntes de ação é minimizar a 

questão central da avaliação a um nível que pode individualizar e nesse caso desconsiderar as 

relações existentes entre o meio acadêmico-pedagógico e social e as possibilidades de 

superação, nesse caso, uma avaliação que contemple os implicados: estudantes, docentes e 

gestores com sua cultura institucional 

 

Fonte: Pesquisa PIBIC (2017) 

 

Quando solicitados a opinar sobre os dispositivos de avaliação, constata-se um avanço 

ao incluir além das provas, trabalhos escritos tais como: (resenhas, estudo dirigido, estudo de 

caso, análise de filmes, portfolios, etc) e avaliação oral através de exposição dos estudantes 

nos seminários, painel integrado, debates em classe, dentre outros. No que tange a prova 

escrita, sugerem que a mesma contemple questões abertas e dissertativas possibilitando maior 

abertura para expressar seus pontos de vistas. Nesse sentido, subjaz nas respostas dos 

estudantes a necessidade de referenciais que ultrapassem a verificação da aprendizagem de 

conteúdos limitadas somente a provas escritas objetivas, embora reconheçam que fazem parte 

do processo avaliativo.  

Estébam (1999), em seus estudos sobre avaliação, apresenta alguns achados para a 

manutenção e retorno ao padrão rígido definido pela avaliação quantitativa, o que para a 

autora está sendo assumido pelas propostas vindas do MEC: SAEB, ENEM, acrescentamos 

ENAD, que provocam inquietações nos docentes sobre qual dispositivo de avaliação adotar 



 

 

em sua prática pedagógica. Assim, vê-se uma tensão entre atender as políticas públicas e as 

exigências das Instituições de Ensino Superior – IES, dos próprios estudantes cujo perfil é 

bastante diversificado e, a convivência com as tecnologias da informação e os recursos por 

elas disponibilizados não aceitam mais passivamente o modelo de avaliação predominante. 

As pesquisas de Ramsden (1997, 1981) apresentadas por Garcia (2009) sugerem que 

pode haver perda na qualidade das experiências de aprendizagem de estudantes universitários, 

em razão de métodos de avaliação inapropriados e da carga excessiva de tarefas acadêmicas, o 

que também encorajaria atitudes superficiais de aprendizagem. 

 

Fonte: Pesquisa PIBIC (2017) 

 

Tratando-se da avaliação do desempenho dos estudantes universitários, os mesmos a 

concebem como um trabalho de parceria entre docentes e estudantes conforme sugere 80% 

dos participantes da pesquisa. Vê-se que os resultados apresentados no quadro acima, indica 

que as mudanças propostas pela instituição pesquisada acerca da inclusão da avaliação 

processual despertam no estudante outros olhares sobre o processo avaliativo. Cabe ressaltar, 

que estas mudanças dificilmente ocorreram por força exclusiva de uma deliberação 

institucional. É preciso antes de tudo investir na formação continuada dos docentes para que 

reflitam sobre sua própria concepção de avaliação. 

Joe Garcia (2009, p. 209) expressa que “as expectativas em relação às estratégias 

avaliativas utilizadas pelos professores determinam o modo como eles lidam com as tarefas 

acadêmicas e se preparam para as atividades de avaliação”. Para este autor, quando os 

estudantes são expostos à cultura avaliativa de determinado curso, e, portanto, sujeitos às 

rotinas, prioridades e conhecimentos atrelados a determinadas formas de avaliação, tendem a 

desenvolver atitudes e práticas em relação à aprendizagem. 

 



 

 

 

Fonte: Pesquisa PIBIC (2017) 

O quadro acima corrobora com os dados analisados anteriormente e sinaliza para a 

importância da avaliação durante o processo. Entendemos que dessa maneira o docente 

propicia através de feedback formativo sobre o processo de aprendizagem do estudante, 

reflexões que extrapolem a mera análise do domínio de conteúdo, mas que se estenda a sua 

competência atitudinal, seu compromisso com a aprendizagem e com o mundo que o espera 

enquanto futuro profissional. Isso somente acontecerá se a avaliação for conduzida com 

caráter reflexivo, possibilitando identificar as carências e limitações apresentadas pelos 

estudantes de tal modo que estes estejam implicados nesse processo de parceria. 

Sabemos que uma importante função da avaliação é dar subsídios para o 

aperfeiçoamento do ensino do professor de modo que auxilie nas possíveis modificações de 

seus métodos e alcance os objetivos planejados, o que nem sempre acontece.  

Diversos estudos sobre a avaliação da aprendizagem na educação superior sugerem a 

existência de uma relação estreita entre as práticas de avaliação exercidas pelos professores e 

os diferentes níveis de desenvolvimento dos estudantes no decorrer da graduação, todavia essa 

compreensão é ainda muito elementar e exige maior atenção dos educadores. 

 

Considerações  

 

Apresentamos nesse texto algumas questões sobre avaliação no ensino superior, sob o 

olhar dos estudantes universitários, acompanhando das mudanças propostas pela instituição 

pesquisada. Os dispositivos de avaliação parecem sugerir a necessidade de os professores 

refletirem sobre os mesmos, assim como, ficarem atentos ao modo como os estudantes 

percebem suas práticas avaliativas. Nesse sentido, uma das questões a considerar, por 

exemplo, seria a importância dos estudantes e docentes terem clareza quanto às finalidades da 

avaliação, bem como dos critérios praticados. Isso requer novas atitudes face ao processo de 

ensino e outra compreensão em relação à aprendizagem. 



 

 

Os dados confirmam a multiplicidade de termos que designam o objeto e ao mesmo 

tempo a permanência deste ato que pode incidir sobre “saberes, saber fazer, competências”. 

Indicam ainda alguns avanços quanto a concepção de avaliação:  tentativa de ruptura com a 

abordagem tradicional para uma abordagem formativa/processual; defesa de uma avaliação 

em parceria professor/estudante/estudante e sugestão de outros dispositivos avaliativos para 

além das tradicionais provas escritas.  

Face os resultados, parece necessário repensar não somente as estratégias de avaliação 

até então utilizadas na universidade, mas outras questões articuladas a formação e 

desenvolvimento profissional dos professores, a escolha dos dispositivos e critérios de 

avaliação modo como são percebidos pelos estudantes, as expectativas explicitadas, ou não, 

em suas práticas de avaliação. Enfim, deveríamos avançar nas discussões sobre avaliação e 

formação de professores na educação superior. 

A superação dessa realidade se traduz numa proposta avaliativa que possibilite 

estabelecer elos, pontes, entre diferentes níveis de realidade seja daquele que constrói e 

formula o juízo de valor neste caso os docentes, seja daqueles que são avaliados – os 

estudantes. Além disso, que possibilite a estes últimos, articular diferentes perspectivas de 

análise, de modo que possa exercitar a dúvida e o desenvolvimento do espírito investigativo, 

colocando a aprendizagem como um ato de ampliação da sua autonomia e protagonismo, e a 

avaliação da aprendizagem como oportunidade de inovação.  

Nesse horizonte, em que as metodologias ativas são indicadas como instrumentos 

complementares no processo de ensino e aprendizagem, o modelo hibrido se apresenta como 

uma possibilidade de rever os instrumentos avaliativos. Consiste na articulação da teoria à 

realidade, numa atividade de reflexão sobre o ensino, que tem como base o recolhimento de 

dados sobre as manifestações de aprendizagem, proporcionando informações básicas e 

necessárias a todos aqueles implicados no processo educativo. Essa opção, implica numa 

forma explícita de repensar o ensino, e as bases da proposta pedagógica. Em última instância, 

a avaliação. 

Em síntese, os resultados indicam a necessidade de aprofundar a discussão sobre a 

avaliação como uma via para compreender a prática docente e discente e seus significados 

educativos. Apresenta-se ainda como um desafio para pensar uma prática pedagógica que não 

aniquile a autonomia dos estudantes e professores como sujeitos desse processo. 
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