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I. Introdução

A avaliação é certamente uma das questões mais desafiadoras e presentes nas

discussões sobre educação e tem sido pauta na maioria das universidades. No Brasil, a

questão da avaliação na universidade veio no bojo das discussões sobre a autonomia e sobre

o papel social dessas instituições.

Muitas universidades brasileiras já têm projetos e programas de avaliação

institucional. Praticamente todos esses projetos e programas envolvem a avaliação do

professor. Muitos deles como, por exemplo, o da Universidade Federal do Rio Grande do

Sul, envolvem a avaliação do professor pelo aluno.

Historicamente, a avaliação do professor não é atividade recente. Segundo Popham

(1974) desde o início do século XX  têm se desenvolvido esforços para avaliar os

professores.  No início, a tendência era de se pretender isolar habilidades dos professores

que pudessem definir o professor efetivo e eficiente. Com poucas exceções, o objetivo não

era de avaliar um professor individualmente mas descobrir relações entre o ensino efetivo e

as muitas variáveis que desempenham um papel na habilidade do professor para ensinar.

Nesse período o professor era encarado apenas como um tratamento, uma variável que, na

pesquisa experimental, deveria ser controlada para ser relacionada com outras.

Esse quadro mudou com a evolução da teoria da avaliação, com a ênfase cada vez

mais crescente na abordagem qualitativa e com as cobranças que a sociedade têm feito em

todo o mundo em relação à qualidade e eficiência das instituições escolares.

Segundo Millman e Darling-Hammond (1990) a avaliação do professor tem passado

por importantes modificações nos últimos tempos. Para esses autores, tem havido uma
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crescente ênfase nos professores como foco de políticas de melhoria do ensino, sendo que o

profissionalismo dos professores e a reestruturação da escola são os principais pontos das

reformas do ensino que têm ocorrido em países europeus. No passado, segundo Millman e

Darling-Hammond,  a avaliação do professor não era vista como tão crítica para a melhoria

do ensino recaindo a ênfase sobre o currículo, métodos de administração e desenvolvimento

de novos programas.

Alguns estudos relativamente antigos, tais como os de Gage (1972) e Miron (1981)

já mostraram que a avaliação do professor contribui para a melhoria do ensino desde que

desenvolvida com esse objetivo e com as condições necessárias.

Várias são as estratégias que têm sido usadas para avaliar os docentes. Entre elas

está a avaliação do docente pelo aluno. Este tipo de avaliação é usada já há muito tempo

nos Estados Unidos e em outros países. Vem também sendo usada atualmente em muitas

avaliações institucionais de universidades brasileiras entre as quais a Universidade Federal

do Rio Grande do Sul (Prograd, 1995) que a usa com propósitos formativos e

administrativos.

O uso do julgamento de alunos para avaliar o professor provocou o aparecimento de

estudos com a preocupação de verificar a validade desse procedimento. Principalmente nos

Estados Unidos foram desenvolvidos vários estudos para verificar fatores de viéses no

julgamento do professor pelo aluno, entre os quais, as notas que os professores avaliados

atribuíram aos alunos que os avaliaram. Alguns estudos indicaram uma relação entre essas

notas e o julgamento dos alunos (Powell, 1977; Snyder e Clair, 1976; DuCette e Kinney,

1982). Outros, como afirma Moreira (1986) tiveram resultados na direção oposta.

Scriven (1995) defende o uso do aluno para avaliar o professor e lista nove fontes de

validade para o uso do julgamento dos estudantes na avaliação da instrução. Para ele os

estudantes estão em uma posição privilegiada para  observar aspectos do professor como

estilo de ensino, em que medida os exames cobrem o que foi ensinado, trabalho extra-

classe, qualidade dos textos, pontualidade, seu próprio aprendizado e considera, ainda que o

julgamento dos estudantes representa uma participação no processo de tomada de decisão

democrática.  Scriven ressalta também que muitas vezes os instrumentos de avaliação dos

professores pelos alunos contém questões muito amplas.
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É costume, em avaliações que usam o julgamento dos alunos para avaliar o

professor, dar ao estudante um instrumento com itens que medem dimensões do

comportamento e do trabalho do docente. Os critérios empregados e implícitos nesses

instrumentos são impostos aos alunos o que talvez tenha conseqüências na relevância dos

mesmos para os alunos e para os resultados da avaliação.

São praticamente inexistentes no Brasil os estudos que tratam da avaliação do

professor a partir de critérios indicados pelos próprios alunos. Essa tarefa, aparentemente

simples, esbarra no problema dos critérios que muitas vezes cumprem apenas um papel

ritual da avaliação institucional.

O propósito deste estudo foi o de pesquisar entre estudantes do curso de Pedagogia

da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) as funções e os critérios que eles

consideram importantes para a avaliação do professor pelo aluno.

II. Metodologia

O estudo desenvolvido envolveu uma amostra de 143 alunos de um universo de

262  do curso de Pedagogia da UNIVAP . Ressalte-se que a UNIVAP é uma universidade

particular localizada no interior do Estado de São Paulo. Os alunos foram solicitados a

responder a um questionário composto de questões abertas abordando aspectos

relacionados à importância da avaliação dos docentes, importância da avaliação dos

docentes pelos alunos e os critérios relevantes a serem considerados na avaliação dos

professores. Outras questões foram também apresentadas mas sua análise não foi realizada

no presente trabalho devendo ser complementada em estudos posteriores.

O instrumento foi pré-testado em três etapas antes da sua utilização final. O

questionário foi aplicado sempre na própria sala de aula, por um professor que não o

pesquisador, sendo sempre explicado aos alunos que se tratava de um trabalho acadêmico e

não uma avaliação do curso ou dos professores. A amostra abrangeu alunos das quatro

séries do curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Paraíba.

III. Resultados

Todos os 143 alunos que responderam ao questionário estudam no noturno e a

tabela I mostra a sua distribuição nas diferentes séries do curso.
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TABELA I

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR SÉRIE

SÉRIE TOTAL
1 ª SÉRIE 48
2 ª SÉRIE 26
3 ª SÉRIE 28
4 ªOrientação Educacional . E. 22
4 ª  Administração Escolar. 19
TOTAL 143

Tomando-se por base as questões efetuadas para os alunos os resultados mostraram

que quando questionados sobre ser ou não importante avaliar o professor todos os

entrevistados responderam afirmativamente. Na análise do papel atribuído pelos alunos

para a avaliação do professor foram consideradas duas perspectivas emergidas das próprias

respostas dos entrevistados: a primeira, que vê na avaliação do professor um papel

formativo e, a segunda, que vê nessa avaliação um papel somativo, de medida do

desempenho do docente para decisões administrativas ou apenas como constatação.

As respostas dos alunos que indicavam uma visão do papel da avaliação do docente

como um instrumento para a melhoria do ensino, do professor, do aluno ou para a melhoria

geral do curso, foram consideradas como indicativas de atribuição da função formativa à

avaliação do professor pelo aluno.

Respostas que não faziam menção às funções descritas no parágrafo anterior mas

sim a uma simples medida da capacidade do professor, uma classificação deste professor

em bom ou ruim ou um julgamento desse professor sem ter em vista qualquer melhoria,

foram consideradas como pertencentes à perspectiva que considera a avaliação do professor

como tendo o papel somativo para tomada de decisões administrativas.

A análise das respostas dos entrevistados no que se refere à importância de se

avaliar o professor indicou que o papel formativo para essa avaliação foi indicado por 80%

dos estudantes que participaram do estudo, enquanto 15% deles mencionaram o papel

somativo. O restante não justificou sua resposta.

Tomando-se por base o papel formativo atribuído por 80% dos entrevistados à

avaliação do professor, a tabela II mostra as diferentes categorias ou aspectos do ensino

considerados pelos alunos como possíveis de serem melhorados em função dessa avaliação.
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TABELA II

ASPECTOS CONSIDERADOS COMO IMPORTANTES PARA A FUNÇÃO
FORMATIVA DA AVALIAÇÃO DO PROFESSOR

ASPECTOS % DE RESPOSTAS

Para o professor rever didática e procedimentos 22
Para o professor melhorar como profissional 15
Para melhorar a qualidade do curso 11
Para o professor conhecer seu próprio trabalho e refletir 10
Para o professor e alunos caminharem juntos 07
Para o professor melhorar na área pedagógica 06
Para o professor atualizar-se e/ou reciclar-se 05

Os aspectos citados pelos alunos indicam que grande parte deles vêem na avaliação

do professor pelo aluno um instrumento para este aperfeiçoar-se ou para pelo menos

reconhecer a necessidade de se aperfeiçoar seja nas práticas pedagógicas seja em

atualização na sua área de competência.

A tabela II não inclui os 15 % de estudantes que responderam que a avaliação do

professor é importante porque tem a função de medir apenas o desempenho do professor

para fins de decisões administrativas. A visão do papel da avaliação do professor por esses

15% de alunos pode ser resumida em afirmações como as que seguem: “para ver se o

professor cumpre o currículo”; “para coordenadores e diretores saberem o que ocorre na

sala de aula”;  “é um direito do aluno do mesmo modo que o professor o avalia”; “ o

professor não é o dono da verdade”; “toda empresa tem auditoria”; “para contratar e

promover o professor”.

Pôde-se verificar que as respostas desses 15% de estudantes que vêem a avaliação

do professor como um processo para tomada de decisões administrativas, e não como um

instrumento formativo, não são igualmente distribuídas entre todas as séries do curso de

Pedagogia do qual provêem os pesquisados. Verificou-se, assim, que dos respondentes da

quarta série, tanto de Orientação Educacional como de Administração Educacional, há

somente um aluno que postula tal função para a avaliação do professor e que a maior parte

dos estudantes que admitem apenas uma função de medida para a avaliação do professor se

concentra na primeira e segunda séries do curso.

A constatação acima sugere que a atribuição de uma função formativa à avaliação

do professor é mais encontrada nas respostas a partir da terceira série do curso quando o
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currículo do curso desenvolve conteúdos relativos à avaliação educacional através da

disciplina Avaliação Educacional ministrada na terceira série e de Medidas Educacionais

ministrada na quarta série de Orientação Educacional.

É relevante, entretanto, ressaltar que através das respostas e de informações

contextuais levantadas sobre a realidade do curso dos respondentes pôde-se perceber que,

por ocasião da entrevista, os alunos enfrentavam problemas com os seus professores que

faltavam muito, chegavam atrasados ou que assumiam posturas autoritárias e não

comprometidas com o ensino. Esses problemas influenciaram certamente nas respostas dos

alunos, principalmente das duas primeiras séries onde eram mais graves.

 A segunda questão apresentada no questionário teve como objetivo fechar mais o

foco sobre a avaliação do professor em termos desta ser realizada pelo aluno. Os resultados

mostram que a maioria dos discentes acha que é importante o professor ser avaliado por

eles.

Dos 143 respondentes apenas 5% se posicionaram contra ou com dúvidas sobre a

avaliação do professor pelo aluno. Na visão desses discentes o aluno ou não tem

competência para avaliar o professor ou fará uma avaliação enviezada pela nota que lhe foi

atribuída pelo mestre.

A análise das respostas dos 95% de alunos favoráveis à avaliação do professor pelo

aluno mostrou que há também duas funções distintas atribuídas à avaliação do professor

pelo aluno: uma formativa, e outra somativa, classificatória. Em outras palavras, uma parte

dos alunos vê a avaliação do professor pelo aluno como uma ferramenta que pode ajudar na

melhoria da prática deste no que se refere a um melhor atendimento das características dos

alunos, das decisões instrucionais e no diálogo construtivo entre professor e aluno. A outra,

vê a importância do aluno avaliar o professor para simplesmente classificá-lo e talvez ter

isso usado para fins administrativos como promoção ou demissão do professor.
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Ao se comparar as funções atribuídas pelos respondentes à avaliação do professor

sem referência a ser feita pelo aluno, com aquelas atribuídas nas respostas em que o

professor deve ser avaliado pelo aluno, foi encontrada uma mudança de posição em grande

parte dos entrevistados. Aproximadamente 40% das respostas à questão da avaliação do

professor pelo aluno não reconhecem a função formativa assumida na questão anterior.

Ao se analisar as respostas dos alunos que entendem ser importante a avaliação do

professor pelo aluno para fins de simplesmente medir o desempenho do professor para fins

administrativos percebe-se um ressentimento provavelmente causado pela prática

autoritária de avaliação de alguns professores ou pelo baixo rendimento desses alunos em

algumas disciplinas. Algumas falas ilustram essa visão:

“porque o professor não é dono da verdade” 4 º ano

“os alunos precisam aprovar o professor” 1 º ano

“porque se o professor pode avaliar o aluno este
também pode e deve avaliá-lo” 2 º ano
“ porque os alunos são os pagantes” 3 º ano

porque os alunos são as vítimas do desempenho do
professor”  1º ano

Entre os estudantes que indicaram uma função formativa à avaliação do

professor pelo aluno percebe-se a visão do ensino como uma interação, uma tarefa conjunta

de professores e alunos. Algumas falas ilustram essa postura:

“deve haver uma troca entre professor e aluno, ser
recíproca”3 º ano
“para motivar os alunos” 1 º ano

“não só pelos alunos. O professor tem que refletir e
tentar mudar junto com os alunos” 1 º ano
“os alunos podem sugerir idéias” 2 º ano

“alunos podem ajudar a melhorar apontando falhas”
alunos de todas as salas

Analisando-se as respostas pelas séries frequentadas pelos alunos que

responderam às questões, os resultados apresentados a seguir resumem as opiniões dos

alunos sobre a importância do aluno avaliar o professor.

 Na primeira série do curso dos 48 alunos que responderam ao questionário 50%

atribuem uma função formativa para a avaliação do professor pelo aluno (reformular o
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curso, refletir sobre o curso). 40% dos respondentes dessa primeira série  atribuem uma

função somativa com ênfase em decisões administrativas à avaliação do professor pelo

aluno, chegando a afirmar que o aluno paga a escola e é vítima dela.

Na segunda série, dos 26 alunos que responderam ao questionário 65% opinaram

que a avaliação é importante com base na sua função formativa. Outros 12% opinaram que

a avaliação do professor pelo aluno é importante na sua função somativa e outros 11% têm

dúvidas sobre a validade da avaliação do professor pelo aluno. As respostas mostram que a

dúvida se refere à capacidade e objetividade do aluno para avaliar o professor, isto é, dão

razões como: desde que alunos sejam capacitados para avaliar; desde que o aluno conheça o

que está falando; alguns alunos exageram na avaliação do professor.

Na terceira série, dos 28 alunos que responderam ao questionário 57% vêem a

importância do aluno avaliar o professor com base na função formativa da avaliação

enquanto outros 35% vêem a importância da função somativa da avaliação do professor

pelo aluno. Dentre os que se colocam nessa última posição de julgamento do professor e

não destacam funções formativas para a avaliação a metade respondeu diferentemente à

primeira questão sobre a importância de se avaliar o professor sem referência ao aluno.

Naquela questão esses alunos enfatizaram a função formativa da avaliação do professor.

No quarto ano da Habilitação Orientação Educacional dos 22 alunos que

responderam ao questionário  32% vêem a importância do aluno avaliar o professor a partir

da função somativa da avaliação enquanto outros 28% vêem a importância da função

formativa do aluno avaliar o professor . 23% dos alunos da sala têm dúvidas sobre a

validade do processo de avaliação do professor pelo aluno porque este pode ser parcial;

pode julgar o professor a partir da nota que recebeu deste e pode julgar o professor pela

pessoa que é e não pelo trabalho.

Na quarta série da Habilitação em Administração Escolar, dos 19 alunos

entrevistados  50% vêem como importante o aluno avaliar o professor pela possibilidade

dessa avaliação melhorar o trabalho de ambos. Outros 27% vêem a importância da

avaliação do professor pelo aluno a partir da função somativa da avaliação. Entre esses

27% que não atribuem funções formativas à avaliação do professor pelo aluno mais da

metade se contradisse na resposta à questão anterior na qual reconheceu a importância da

função formativa da avaliação do professor.
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Outra questão apresentada aos alunos  teve como objetivo que eles indicassem os

critérios relevantes para a avaliação do professor e mostrou uma grande variedade de

critérios sugeridos. Após uma análise cuidadosa dos critérios sugeridos optou-se pela

adoção de categorias surgidas das próprias respostas referentes a aspectos sobre as quais a

avaliação deve incidir e que deveriam ser critérios de avaliação do professor. Essas

categorias são: avaliação, didática/metodologia, conteúdo,  características e/ou posturas do

professor.

. Na verdade os aspectos abrangidos por cada uma das categorias são interligados e

indissociáveis na prática escolar. Assim, os procedimentos de avaliação podem ser

enquadrados tanto na didática como na metodologia do ensino do professor. Entretanto,

dada a importância expressiva com que foi destacada da didática a avaliação do ensino,

considerou-se que seria mais válido tratá-la como um aspecto específico e mais destacado

dos outros da didática. Outros aspectos, como a postura do professor, estão também

relacionados à didática e ao conhecimento de conteúdo pedagógico mas foram destacados

pelos alunos pesquisados.

Um grande número de alunos citou como critério a categoria geral avaliação.

Entretanto, alguns citaram aspectos mais específicos da avaliação tais como a clareza dos

critérios de avaliação utilizados pelo professor, a medida em que a avaliação do professor

se relaciona aos objetivos desenvolvidos na disciplina, a coerência entre o que é ensinado

pelo professor e o que é avaliado; os procedimentos de avaliação utilizados pelo professor;

a coerência entre o avaliado e o ensinado pelo professor; a medida em que o professor

avalia se os objetivos foram atingidos. Foram também mencionadas posturas do professor

na avaliação tais como “o professor não chantagear com notas e provas” e “honestidade e

sinceridade na avaliação”, assim como o conhecimento de técnicas de avaliação por parte

do professor.

Examinando-se os critérios apontados por série ou ano do curso freqüentado pelo

aluno pôde-se observar que o 3 º ano e o 4O ano de Orientação Educacional foram as séries

onde os alunos mais apontaram critérios específicos de avaliação, enquanto as outras séries

simplesmente indicaram a categoria ampla avaliação ou maneira de avaliar. O 4 º ano de

Orientação Educacional apontou aspectos específicos tais como o da avaliação ser
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relacionada com os objetivos, de haver coerência entre o ensinado e o avaliado e o

professor saber técnicas de avaliação. Esses aspectos todos dizem respeito em grande parte

à validade de conteúdo de instrumentos de avaliação de aprendizagem e a procedimentos de

construção de instrumentos de avaliação, conteúdos estes cobertos pelo curso de Medidas

Educacionais que somente a 4 º série cursa. O 3 º ano, que apontou a necessidade de avaliar

se o professor usa critérios claros de avaliação e posturas de avaliação tais como a do

professor ser sincero e honesto é a série onde é ministrada a disciplina Avaliação

Educacional.

Esses resultados sugerem a importância do conhecimento de conceitos de avaliação

por parte do aluno para o seu trabalho como avaliador do ensino no sentido de que aquele

que já se apoderou desses conceitos pode ser certamente um aluno-avaliador mais capaz de

colaborar para melhorar a qualidade do ensino de que participa na escola.

Outra categoria ampla presente nos critérios apontados pelos alunos para a avaliação

do professor foi a de didática e metodologia de ensino. Dentro dessa categoria, além dos

critérios amplos denominados pelos alunos de didática e metodologia, foram especificados

critérios mais específicos como dinâmica da aula, postura profissional em sala; coerência

entre a prática e a teoria; clareza na comunicação; objetividade; materiais e recursos usados

pelo professor; planejamento; motivação do aluno pelo professor e valorização da

participação e empenho do aluno. Outros também foram citados como calibrar o ensino no

nível dos alunos; existência ou não de leituras paralelas; estímulo à pesquisa;

esclarecimento de dúvidas dos alunos; dicção e pronúncia; valorização de conhecimentos

prévios; saber expor o assunto.

A análise não revelou diferenças significativas entre os critérios mencionados das

séries iniciais para as finais, embora se pudesse notar mais uma vez uma tendência das duas

primeiras séries iniciais apontarem o critério didática e metodologia no seu nível mais geral

enquanto o terceiro e quarto ano citaram critérios mais específicos dentro da categoria

didática e metodologia de ensino.

A terceira categoria ampla apontada pelos alunos como critério relevante para a

avaliação dos professores foi o conteúdo. Nesta categoria percebe-se que os alunos acham

importante julgar o professor em relação à seleção do conteúdo para o curso como também

em relação ao domínio que ele tem do conteúdo apresentado. Como categoria geral o
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domínio do conteúdo foi o critério mais citado pelo conjunto de alunos de todas as séries.

Outros critérios mais específicos relacionados ao conteúdo citados pelos alunos foram o

programa do professor; o cumprimento do conteúdo programado, a organização do

conteúdo, a relação entre os conteúdos selecionados e a realidade.  A atualização do

professor em relação ao conteúdo do curso foi um critério apontado por muitos alunos de

todas as séries do curso.

A última categoria emergente das respostas é a das características/qualidades,

atitudes e posturas dos professores. Uma extensa lista  compõe essa categoria que apresenta

a maior dispersão de respostas em relação às outras pois 38 critérios específicos foram

identificados. A maior dispersão de critérios ocorreu no 1 º ano onde problemas de

relacionamento entre os alunos e alguns professores são de conhecimento do pesquisador.

O critério mais apontado foi o do relacionamento do professor com os alunos.

Muitos outros critérios mais específicos mas que se enquadram dentro da categoria

relacionamento com os alunos foram também apontados. Foram eles: diálogo com os

alunos; postura em sala; atenção; respeito pelo aluno; compreensão para com o aluno;

educação; flexibilidade; paciência; solidariedade; humanismo; afetividade; simpatia;

conseguir respeito e não temor.

Outros critérios foram também apontados e se referem a posturas do professor como

profissional: assiduidade; pontualidade; dedicação; criatividade; ética, separação do

profissional e do pessoal; amor pela profissão; compromisso; relacionamento com colegas e

participação.

Outros ainda foram citados e se referem a características/qualidades pessoais do

professor: simplicidade; humildade; honestidade; sinceridade; arrogância; moral;

personalidade; grosseria e mau humor.

3. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos através do presente estudo levam a reflexões sobre

importantes pontos da avaliação de docentes e da avaliação de docentes pelos alunos. São

eles:

- a avaliação do professor pelo aluno tem um caráter extremamente complexo

evidenciado pela dispersão de critérios específicos dos alunos pesquisados.
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- embora as categorias maiores identificadas contemplem aspectos cruciais da avaliação

do ensino e do professor, tais como a avaliação, a didática, o conteúdo e a postura,

pôde-se perceber uma influência de variáveis do contexto e da relação atual do aluno

com o professor na escolha dos critérios, o que faz provável que essa influência existirá

quando ocorrer uma avaliação real do professor. Confirmando resultados já apurados na

literatura, percebe-se que a indicação de critérios para avaliar o professor é permeada

por muitas variáveis tais como o desempenho do aluno, seu relacionamento com o

professor e a postura não só do professor avaliado como também de outros professores

da sala que, num efeito de halo influencia na visão do aluno em relação a todos os

professores. É permeada, também, pelo nível de conhecimento do avaliador, no caso o

aluno, sobre a própria avaliação.

- sem haver pretensão inicial para tanto, os resultados do estudo mostram que este acabou

assumindo um caráter de avaliação do ensino recebido pelos entrevistados percebendo-

se claramente através das respostas dadas que muitos critérios indicados refletem os

problemas vividos pelos alunos. Pôde-se perceber que os critérios de avaliação do

professor apontados pelos alunos derivam ou têm uma fonte de inspiração muito mais

da realidade vivida por eles na sala de aula que da teoria pedagógica, principalmente

nas duas primeiras séries do curso.

- A complexidade e a diversidade dos critérios apontados pelos entrevistados como

desejáveis para a tarefa de avaliação do professor pelo aluno mostram que as escalas

simplificadas e com questões de resposta selecionada que usualmente são empregadas

para essa tarefa podem não estar dando conta do problema por várias razões entre as

quais por imporem categorias ou critérios que podem não ser relevantes para aquele

aluno e por não permitirem uma explicitação do contexto da resposta daquele aluno-

avaliador. Mostram a necessidade de se desenvolver essa avaliação com um

instrumento que contenha também questões abertas onde o aluno poderá expressar

livremente o seu ponto de vista.

- Os resultados mostram, enfim, a importância de se imprimir à avaliação do professor

um caráter qualitativo, descritivo, como também de se relacionar os seus resultados a

avaliações do professor que usam outras estratégias.
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Abstract

Em praticamente todos os países que têm um sistema de ensino superior a avaliação

tem sido utilizada como uma ferramenta para a melhoria da qualidade da educação, sendo o

trabalho do professor um dos focos importantes dessa avaliação. Muitos sistemas de

avaliação utilizam há bastante tempo o aluno como avaliador do professor oferecendo-lhe

um formulário com questões relativas ao desempenho do professor. Essas questões contém

critérios que o aluno deve usar para julgar o professor. O presente estudo teve como

objetivo identificar funções e critérios livremente atribuídos por alunos para uma avaliação

do professor pelo aluno.

O estudo foi conduzido com 143 alunos das quatro séries do curso de Pedagogia da

Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) uma instituição privada de ensino superior. Os

alunos responderam a um questionário composto de  questões abertas sobre a importância,

funções e critérios a serem usados em uma avaliação do professor pelo aluno.

Os resultados mostraram que a maior parte dos alunos reconhece a

importância da função formativa da avaliação do professor quando não é ele o avaliador.

Sendo ele o avaliador é também reconhecida a função formativa mas em um menor número

de respostas. Muitos alunos que atribuíram a função formativa para a avaliação do

professor não a atribuíram no caso de serem eles próprios os avaliadores. Quanto aos

critérios a serem utilizados para o aluno avaliar o professor as seguintes categorias

emergiram dos dados: a avaliação, a didática/metodologia, o conteúdo e as características

e/ou posturas do professor.

-      Os resultados sugerem que as funções e os critérios atribuídos pelos alunos à

avaliação do professor pelo aluno são influenciados pela avaliação que os alunos da

pesquisa fazem do seu próprio curso. Sugerem também que a complexidade e a diversidade

dos critérios apontados pelos entrevistados como desejáveis para a tarefa de avaliação do

professor pelo aluno mostram que as escalas simplificadas e com questões de resposta

selecionada que usualmente são empregadas para essa tarefa podem não estar dando conta

do problema por várias razões entre as quais por imporem categorias ou critérios que

podem não ser relevantes para aquele aluno e por não permitirem uma explicitação do

contexto da resposta, que pode ser importante para a realimentação formativa. Mostram a
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necessidade de se desenvolver essa avaliação com um instrumento que contenha também

questões abertas onde o aluno poderá expressar livremente o seu ponto de vista. Os

resultados mostram, enfim, a importância de se imprimir à avaliação do professor um

caráter qualitativo, descritivo, como também de se relacionar os seus resultados a

avaliações do professor que usem outras estratégias.


