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Resumo 
Apesar da temática avaliação já ter alcançado papel de destaque dentro do trabalho 
docente e nas atividades de pesquisas realizadas no âmbito pedagógico nos diferentes 
níveis e modalidades de ensino, ainda hoje há muita dificuldade para o 
desenvolvimento da avaliação como procedimento que, devidamente empregado, 
represente uma prática positiva na promoção do aprendizado do aluno e do professor. 
Esse trabalho de pesquisa tem como objetivo mostrar qual é a percepção que alunos do 
ensino superior privado têm sobre o uso do seminário como procedimento avaliativo. A 
metodologia usada foi de estudo de caso a partir da abordagem qualitativa. A análise 
dos resultados mostra que existe um nível elevado de satisfação por parte dos alunos 
pesquisados para com o uso do seminário como procedimento avaliativo que 
oportuniza condições para que ocorra um aprendizado significativo e ativo no âmbito 
do ensino superior. 
 
Resumen 
Aunque la temática evaluación haya alcanzado un papel de destaque en el trabajo 
docente y en las actividades de pesquisas realizadas en el ámbito pedagógico en los 
diferentes niveles y modalidades de enseñanza, todavía hay mucha dificultad para el 
desarrollo de la evaluación como procedimiento que, empleado debidamente, 
represente una práctica positiva en la promoción del aprendizaje del alumno y del 
profesor. Este trabajo de pesquisa tiene como objetivo mostrar cual es la percepción 
que alumnos de la enseñanza superior privada tienen acerca del uso del seminario 
como procedimiento evaluativo. La metodología utilizada fue la del estudio de caso 
desde un enfoque cualitativo. El análisis de los resultados muestra que hay un nivel 
elevado de satisfacción de los alumnos pesquisados en relación con el uso del seminario 
como procedimiento evaluativo que posibilita condiciones para que ocurra un 
aprendizaje significativo y activo en el ámbito de la enseñanza superior. 
 
Introdução 
A prova ainda é percebida por um número significativo de docentes como o melhor 

instrumento avaliativo e eficiente indicador de aprendizado. As diferentes técnicas 

avaliativas e suas aplicações, entre elas o seminário, muitas vezes não são percebidas 

pelo docente como estratégias avaliativas que venham a contribuir de modo 

qualitativo para a formação profissional/acadêmica do aluno do ensino superior. 
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O seminário como procedimento avaliativo se constitui como possibilidade significativa 

para a participação ativa de alunos e professores do ensino superior em ciclos de 

debates promotores de aprendizado a partir do compromisso com a pesquisa.  

Nesse contexto, acredita-se que merece atenção acadêmica a percepção que os alunos 

pesquisados têm sobre o uso do seminário como método avaliativo no âmbito da 

formação superior. 

 

Marco teórico 
O desafio para os diferentes atores do sistema educacional ainda parece ser o de 

entender que a avaliação pode acontecer no espaço pedagógico, seja na educação 

básica ou no ensino superior como prática que contribui de forma positiva para a 

promoção do aprendizado, tanto do aluno quanto do professor. Villas Boas (2008) ao 

refletir sobre o processo avaliativo formativo/participativo chama a atenção para o 

fato de que o ato de avaliar não pode ser uma prática descomprometida com a 

aprendizagem do aluno e do professor. Esta não pode ter como foco somente uma 

provável aprovação do aluno, visto que muitas vezes o quantitativo obtido em uma 

avaliação pode não representar a aquisição de conhecimentos por parte do discente e 

o comprometimento com tal aprendizado por parte do professor. Tão importante 

quanto as aulas ministradas e o conteúdo trabalhado é a convicção do professor de 

que o aluno é sujeito ativo do processo avaliativo. Como mostra Zukowsky-Tavares:  

Um aspecto central na concepção de avaliação formativa é a garantia do espaço de 

autonomia do estudante, tornando-o cada vez mais sujeito da aprendizagem, por meio 

de reflexões individuais e conjuntas, analisando criticamente sua produção e tendo em 

vista a transformação da sua realidade pessoal e social. (Zukowsky-Tavares, 2013, p. 142) 
 

Um número significativo de professores do ensino superior não possui formação 

pedagógica que lhes possibilite transitar pela realidade do processo ensino-

aprendizado abertos à busca de novos caminhos que conduzam como protagonistas 

alunos e professores à ressignificação do ensinar e do aprender e, consequentemente, 

do uso de estratégias avaliativas dinâmicas, formativas e emancipatórias. Pode-se dizer 

que não estão preparados para intervir no cotidiano da prática docente de forma 

inovadora e em situações desafiadoras no ato de avaliar.  

Segundo Masetto (2012) os professores não estão acostumados a ver a avaliação 

como incentivo à aprendizagem, mas como identificadora de resultados obtidos. O 

seminário representa uma técnica de estudo e avaliação metódica que, no processo 

ensino-aprendizado constitui-se como instrumento importante para o 

desenvolvimento da curiosidade de pesquisa, interpretação de novas informações e 

dados, momento propício à postura reflexiva e crítica, elementos importantes para a 

construção da razão científica. Como comenta Barros: “[...] Esse procedimento pode 

assumir diversas formas, mas o objetivo é um só: leitura, análise e interpretação de 

textos e dados sobre a apresentação de fenômenos vistos sob o ângulo das expressões 

científicas, analíticas, reflexivas e críticas” (2007 p. 25) 

Enquanto método de ensino-aprendizagem, o seminário é uma ferramenta relevante, 

quando proposta e orientada a partir das finalidades que lhe são inerentes. Enquanto 

método avaliativo, com o objetivo de assimilação do conhecimento proposto, 
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representa uma possibilidade importante para o trafegar do aluno na busca de novos 

caminhos para a construção de saberes. Segundo Cervo & Bervian: “O seminário de 

estudos é um método utilizado tanto em curso de formação superior, especialmente 

nos de pós-graduação, como em reuniões, congressos, encontros programados por 

órgãos e instituições diversas. (2002, p. 70). Segundo Masetto (2012), são muitas as 

preocupações dos agentes da educação para com a organização do processo 

pedagógico, para que o mesmo seja meio de promoção de uma prática educativa que 

tem como objetivo proporcionar um aprendizado significativo. O autor ressalta a 

importância do professor refletir, não somente sobre aspectos referentes a domínio de 

conteúdo, cumprimento do que está proposto na matriz curricular, uso de novas 

tecnologias e interação social com o aluno mas, também, sobre os diferentes 

instrumentos avaliativos que podem ser desenvolvidos como proposta inovadora da 

prática docente, pois se isso não acontecer: “[...] em nada teria adiantado todas as 

mudanças, pois para o aluno tudo continuaria sendo decidido nas provas e todo o 

trabalho inovador e participante durante o ano não teria tido nenhum outro valor”. 

(Masetto, 2012. p. 166) 

 

Metodologia 
A metodoligia usada foi de estudo de caso a partir da abordagem qualitativa que 

segundo Lakatos e Marconi (2004), em alguns casos trabalha com amostras reduzidas, 

porém significativas para o alcance dos objetivos propostos. Ficou definido o caráter 

exploratório por meio da realização de pesquisa de campo. Para coletar dados 

primários, foi utilizada a técnica de questionário e, como fonte secundária, foram 

utilizadas referências bibliográficas pertinentes à compreensão do objeto de pesquisa. 

Os participantes da pesquisa foram 200 alunos de graduação, matriculados em uma 

instituição privada de ensino superior localizada na região Centro-Oeste do Brasil. Os 

participantes da pesquisa são discentes de diferentes cursos de graduação, de ambos 

os sexos, com faixa etária igual ou acima de 18 anos. A coleta de dados foi realizada 

em outubro de 2015. A realização da pesquisa de campo foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), por meio do Parecer nº 1.127.228, de 26 de junho de 2015. 

 

Resultados 
Dos 200 alunos pesquisados, 123 se definiram como do sexo feminino e 77 do sexo 

masculino. Do total de participantes, 158 declararam que já haviam vivenciado a 

experiência avaliativa por meio da técnica de seminário antes do ingresso ao ensino 

superior e 42 deles haviam vivenciado a sua primeira experiência no ensino superior. 

Quando questionados que acreditavam se o seminário se constituía como uma técnica 

avaliativa positiva para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; se esse 

formato avaliativo se instituía como instrumento de fixação significativa do 

conteúdo/temática proposta para estudo e se o mesmo se fazia potencial estimulador 

de pesquisa e debate crítico no decorrer do desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, 98% dos alunos pesquisados responderam que sim, como pode ser 

observado no gráfico 01 a seguir. Quando indagados se o uso do procedimento 

avaliativo de seminário representava a oportunidade de participação ativa do aluno no 
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decorrer do processo de ensino-aprendizado e mais especificamente no 

desenvolvimento do procedimento avaliativo, 97% dos pesquisados responderam que 

sim, como pode ser observado no gráfico número 02 a seguir. 

 

 

Quando indagados se o uso do seminário se constitui como prática avaliativa que 

contribui para o desenvolvimento da capacidade de discussão, exercício interpretativo 

a partir de diferentes perspectivas teóricas e práticas, promoção do trabalho em grupo 

e suas contribuições para o alcance da percepção do outro, situações estas que 

favorecem o bom desempenho profissional, hoje fundamentado no trabalho em 

equipe, 94% dos discentes pesquisados responderam que sim, como mostra o gráfico 

03 a seguir. Segundo alunos pesquisados: “O ponto positivo é que com a 

responsabilidade de demonstrar o que aprendeu sobre o tema para os demais alunos, 

a gente aprende realmente sobre o assunto e fica aberto a qualquer opinião 

divergente que possa surgir.” (Aluno(a) participante); “Um ponto marcante nas 

apresentações a ser destacado é a interação. A contribuição de cada um ao tema.” 

(Aluno(a) participante). Outros discentes declaram que: “Os seminários, certamente, 

são mais enriquecedores para os alunos do que as provas por serem mais exigentes, 

permitindo ao aluno a busca pelo conhecimento através de pesquisa e reflexão do 

tema.” (Aluno(a) participante) “Gosto de seminário, porque é uma forma mais 

participativa do aluno em relação ao conteúdo, desenvolve o pensamento crítico e 

treina a oralidade.” (Aluno(a) participante) 

 

Conclusões 
Pautado no princípio formativo do aluno, o professor pode propor práticas avaliativas 

com o objetivo de instigar o aluno a ser agente construtor de saberes, que ao se 

apropriar de determinado conhecimento por meio da pesquisa interpreta e intervém 

com uma postura crítica/reflexiva da realidade teórica e prática vivenciada, elemento-

chave para o desenvolvimento da autonomia acadêmica/profissional do graduando 

para sua atuação nas diferentes áreas do mercado de trabalho.  

A aprendizagem no ensino superior pode acontecer a partir do emprego de diferentes 

práticas didático-pedagógicas, que estejam pautadas na proposta de ensino dinâmico, 

criativo, autônomo, cooperativo e reflexivo, e que a partir dessa perspectiva consigam 
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romper com uma concepção tradicional de ensino. As discussões com propósito 

crítico/reflexivo desenvolvidas no decorrer da exposição do seminário, no qual todos 

os envolvidos podem agregar contribuições às ideias apresentadas, servem como 

experiências compartilhadas em face aos novos conhecimentos obtidos. Tão 

importante quanto as aulas ministradas e o conteúdo trabalhado deve ser a convicção 

do professor de que o aluno deve ser sujeito ativo do processo avaliativo. 

Pode-se dizer que, a partir dos dados coletados, o seminário enquanto método de 

ensino-aprendizagem é percebido pelos discentes como ferramenta relevante, quando 

fundamentada na pesquisa, na troca de informações, no intercâmbio de saberes e em 

ciclos de discussões críticas/reflexivas para com as conclusões alcançadas na pesquisa. 

Enquanto método avaliativo, com o objetivo de assimilação do conhecimento 

proposto, representa uma possibilidade relevante para o trafegar do aluno na busca de 

novos caminhos para a construção de conhecimento. 
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