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Resumo: 

O presente artigo é uma uma abordagem sobre alternativas de avaliação no contexto do ensino 

superior, implementadas em turmas de administração em uma instituição de ensino superior 

situada no nordeste do Brasil, na cidade de Salvador (BA). A metodologia consistiu no 

levantamento de referencial teórico sobre o tema, seguido de uma narrativa da experiência de 

implementação da proposta de avaliação. A conclusão a que se chegou é que é são pertinentes 

as tentativas de abordar a questão de avaliação com outras estratégias que rompem com o 

modelo convencional focado nos exames, considerando que o novo formato contribui para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo ficou evidenciada a cultura de 

condicionamento do aluno em adotar outras modalidades de avaliação que vão de encontro ao 

formato a que ele já esta habituado no decorrer do seu processo de formação. 
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Introdução 

Nas últimas décadas, especialmente por conta de uma relação mais estreita entre o mundo corporativo 

e o contexto do que é ensinado na universidade, todo o processo de formação no ensino superior vem 

sendo questionado. O convite para esse processo seja redesenhado é constante e envolve praticamente 

todas as etapas do ciclo docente. Umas das áreas que tem recebido muita atenção e questionamentos, 

vem sendo a área da avaliação do ensino. Cada vez mais a universidade e o mercado se dão conta de 

que o modelo de avaliar o processo de ensino-aprendizagem é ainda rudimentar e não consegue de 

forma eficiente e eficaz medir o rendimento do aluno na sua trajetória de aprendizagem e que esse 

modelo em uso nas instituições de ensino superior confronta diretamente com o contexto de avaliação 

usado no cotidiano do mundo do trabalho. 

Ao mesmo tempo o processo de avaliação em curso ainda em muitas instituições de ensino apresenta-

se focado tão somente na aquisição de conhecimentos, na assimilação de informações, sem levar em 

conta as múltiplas formas de aquisição e construção de conhecimento, evidenciadas sobretudo a partir 

da compreensão do conceito de múltiplas inteligências de Gardner1 e formação de competências com 

base em Perrenoud2. 

O estudo é relevante na medida em que traz para a discussão novos formatos de avaliação no ensino 

superior, discutindo criticamente os mecanismos de avaliação utilizados atualmente. O artigo 

seguramente contribuirá para a reflexão e auxiliará na prática de muitos docentes que atualmente estão 

envolvidos com a prática da avaliação no ensino superior. Ao mesmo tempo se espera que o material 

proposto venha a enriquecer a literatura já existente sobre formatos de avaliação no ensino superior. 

O estudo teve como objetivo levantar elementos para a compreensão da prática de avaliação atual 

usadas na universidade e ao mesmo tempo, partilhar tentativas de inovação na forma avaliar a 

aprendizagem. Em nenhum momento foi intenção propor algo de forma exaustiva e definitiva. A 

intenção foi muito mais a de socializar com outras pessoas que vivenciam essa problemática no ensino 

superior, uma experiência pessoal de busca objetivando entender melhor esse fenômeno. 

Para a elaboração dessa reflexão partimos da suposição prévia de que o modelo de avaliação adotado 

ainda hoje na maioria das IES apresenta-se focado na questão do exame, na verificação da assimilação 

de informações, sem levar em conta a totalidade das formas de apreensão da informação e o não 

reconhecimento das múltiplas possibilidades de testagem existentes. Ainda trabalhamos com a 

hipótese de que esse modelo de avaliação adotado não está em sintonia com toda a dinâmica de 

evolução do mundo contemporâneo, especialmente considerando as inovações no contexto do mundo 

corporativo, que entre outras coisas incentiva a produção coletiva, o trabalho em equipe, a 

responsabilidade pessoal com o desenvolvimento do coletivo, entre outras tendências.  
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Um questionamento que esteve presente no decorrer de todo esse processo de investigação foi: em que 

sentido esse novo formato proposto melhora o processo de avaliação do ensino-aprendizagem no 

contexto do ensino superior e de que maneira esse formato proposto está em melhor sintonia com esse 

novo momento que vivencia o mundo corporativo? Que elementos nesse novo modelo impulsionam a 

adoção de uma nova postura frente ao processo de avaliação da aprendizagem, contribuindo assim 

para um enriquecimento dessa etapa tão relevante do ciclo docente que é a avaliação do ensino?  

Sendo assim, o artigo em questão constitui o relato de um processo pessoal de reflexão sobre a prática 

de avaliação que venho implementando ao longo de duas décadas de experiência com o ensino 

superior, na busca de alternativas que melhore o processo de avaliação do ensino-aprendizagem e que 

sobretudo diminua a natureza estanque dessa parte do ciclo docente. Neste sentido o artigo relata a 

proposição de novos formatos de avaliação que podem ser considerados na avaliação do ensino 

superior. 

 

Revisão de literatura 

A primeira constatação quando tratamos da avaliação escolar é que não podemos entender esse 

processo de forma estanque, desvinculado das demais etapas do ciclo docente, entendidas aqui como a 

diagnose, o planejamento e a operacionalizacão propriamente dita. A compreensão mais adequada é 

que a avaliação se refere ao processo de coleta de dados, usando os mais diversos instrumentos de 

sondagem, de forma a perceber os resultados do processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, 

equivale dizer que o processo avaliativo está relacionado com uma visão ampla de uma escola que se 

avalia em sua totalidade e que a medida utilizada para marcar o status de um determinado processo de 

aprendizagem, é tão somente uma parte desse todo.  

Para Luckesi (2003) …a avaliação subsidia decisões a respeito da aprendizagem dos educandos, tendo 

em vista garantir a qualidade do resultado que estamos construindo. Por isso, não pode ser estudada, 

definida e delineada sem um projeto que a articule”. 

Atualmente, o que mais se observa na realidade escolar, inclusive no ensino superior é uma prática 

basicamente focada na medição de resultados, onde impera um modelo de avaliação do tipo exame, 

com questões que são aplicadas e que dali se obtém um resultado numérico partindo do total de 

acertos em questões propostas. Muitas vezes registramos situações onde o desempenho do aluno não 

consegue ser percebido por essa modalidade de avaliativa, considerando que determinadas habilidades 

pedem formas específicas de medição. 

Segundo Dalben (2005, p. 66), 

  a avaliação se faz presente em todos os domínios da atividade humana. O “julgar”, o 

“comparar”, isto é, “o avaliar” faz parte de nosso cotidiano, seja através das reflexões 
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informais que orientam as freqüentes opções do dia-a-dia ou, formalmente, através da reflexão 

organizada e sistemática que define a tomada de decisões. 

 

Vale registrar que a avaliação está presente nas diversas áreas da atividade humana e que, de uma ou 

outra forma, todas as pessoas avaliam e são inevitavelmente avaliadas. Qualquer forma de avaliação 

pressupõe fundamentalmente um julgamento, com base em uma concepção explícita ou implícita. Ao 

longo da história, mesmo sem ter a noção exata do que seja avaliar, o homem utiliza a avaliação para 

alcançar o melhor resultado. 

Sousa (2004) apresenta considerações que nos ajudam a entender de forma adequada a importância da 

avaliação: 
A avaliação escolar, também chamada avaliação do processo ensino-aprendizagem ou 

avaliação do rendimento escolar, tem como dimensão de análise o desempenho do aluno, do 

professor e de toda a situação de ensino que se realiza no contexto escolar. Sua principal 

função é subsidiar o professor, a equipe escolar e o próprio sistema no aperfeiçoamento do 

ensino. Desde que utilizada com as cautelas previstas e já descritas em bibliografia 

especializada, fornece informações que possibilitam tomar decisões sobre quais recursos 

educacionais devem ser organizados quando se quer tomar o ensino mais efetivo. É, portanto, 

uma prática valiosa, reconhecidamente educativa, quando utilizada com o propósito de 

compreender o processo de aprendizagem que o aluno está percorrendo em um dado curso, no 

qual o desempenho do professor e outros recursos devem ser modificados para favorecer o 

cumprimento dos objetivos previstos e assumidos coletivamente na Escola.  

 

Nesse sentido, Sordi (2001) afirma: 

Uma avaliação espelha um juízo de valor, uma dada concepção de mundo e de educação, e 

por isso vem impregnada de um olhar absolutamente intencional que revela quem é o 

educador quando interpreta os eventos da cena pedagógica. (p. 173) 

 

De acordo com Luckesi (2003, p. 11) historicamente, passamos a denominar a prática de 

acompanhamento da avaliação da aprendizagem do educando de “Avaliação da aprendizagem 

escolar”, mas, na verdade, continuamos a praticar “exames”. 

Ainda Luckesi (2003) acrescenta que: 

a efetiva aprendizagem seria o centro de todas as atividades do educador. Contudo, esta não 

tem sido a nossa conduta habitual de educadores escolares; usualmente, estamos preocupados 
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com a aprovação ou reprovação do educando, e isso depende mais de uma nota que de uma 

aprendizagem ativa, inteligível, consistente. 

 

Medel (2012, p,1), amplia nossa compreensão de avaliação quando afirma que: 

Nos dias de hoje, a avaliação da aprendizagem não é algo meramente técnico. Envolve auto-

estima, respeito à vivência e cultura própria do indivíduo, filosofia de vida, sentimentos e 

posicionamento político. Embora essas dimensões não sejam perceptíveis a todos os 

professores, observa-se, por exemplo, queum professor que usa o erro do aluno como ponto 

inicial para compreender o raciocínio desse educando e rever sua prática docente, e, se 

necessário, reformulá-la, possui uma posição bem diversa daquele que apenas atribui zero 

àquela questão e continua dando suas aulas da mesma maneira. Do mesmo modo, o educador 

que faz uso de instrumentos de avaliação diversos para, ao longo de um período, acompanhar 

o ensino-aprendizagem, é diferente daquele que se restringe a dar uma prova ao final do 

período. 

 

Campo de investigação  

A Sociedade Integral de Ensino S/C, mantenedora da Faculdade Hélio Rocha, é pessoa jurídica de 

direito privado, com fins lucrativos, sede e foro em Salvador, capital do Estado da Bahia, à rua 

Fernando Menezes de Góes, 570, Pituba, Cep 41820-035,  fhr@heliorocha.com.br. 

A Faculdade Hélio Rocha, Instituição de Educação Superior, de natureza privada, surgiu da 

necessidade de expandir a experiência educacional do Curso e Colégio Integral, dirigido pelo 

Professor Hélio Rocha, renomado educador da sociedade baiana. Iniciada em 2001, a Faculdade Hélio 

Rocha vem se firmando no mercado como uma instituição de excelência no ensino de graduação, 

formando cidadãos profissionais críticos para atuarem com competência no exercício de suas funções. 

Em 2011 a Faculdade Hélio Rocha passou a fazer parte do Sistema Bahia de Ensino, cujo objetivo é 

atender constantes transformações pelas quais a sociedade vem passando, e, por isso, o compromisso 

ético e a responsabilidade social são elementos norteadores para a sua expansão. [in: 

www.heliorocha.com.br] 

O trabalho de observação e experimentação, relatado no presente artigo, se contextualiza nas turmas 

de administração e publicidade e propaganda, em turmas de diferentes níveis, considerando os anos de 

2007 e 2012. 

  

Alternativas de avaliação  

http://www.heliorocha.com.br/
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O ambiente favorável encontrado na Faculdade, doravante chamada aqui de FHR, proporcionou o 

experimento de diferentes alternativas de avaliação. Na realidade tentativas de contornar o formato 

tradicional já existente na instituição e em muitas outras realidades. Um formato centrado no modelo 

cartesiano e focado sobretudo na medicão de resultados. Uma primeira constatação é que qualquer 

tentative nesse campo precisava estar conectada com a mudança na totalidade do ciclo docente, 

especialmente na realização das atividades. O que ocorre é que o formato de avaliação tem uma 

vinculação direta com a metodologia de ensino utilizada.  

A premissa da qual partimos é que a avaliação precisa ser a coleta de resultados, feita através de 

mecanismos quantitativos ou qualitativos, que permitam perceber o status quo do processo de ensino-

aprendizagem. É fundamental verificar como os alunos estão no processo de aquisição e consolidação 

de competências. Verificar se determinado conteúdo foi ou não assimilado ou se uma determinada 

informação foi compreendida, pode ser relevante, mas o processo deve ser sempre percebido de forma 

mais ampla. Uma etapa então implementada foi a decisão de avaliar os alunos através de diferentes 

formas, testando a aquisição de habilidades diversificadas e usando ferramentas específicas para cada 

situação. 

A avaliação escrita, exigencia regimental da Faculdade foi mantida e até consideramos que esses 

instrumentos fazem parte do processo de coleta de dados, mas foram acrescentados jogos de empresa 

com finalidade avaliativa, registros de observação de performance em atividades diversas, avaliação 

de produção de texto, check list diversificados, acompanhamento de portifólios. Uma outra decisão 

importante foi incluir na concepção metodológica a idéia de que o trabalho em sala pode ser feito com 

dois momentos importantes: exposição das idéias, seguindo de aplicação prática das idéias 

trabalhadas. A aula então é sempre dividida em dois momentos distintos: exposição de idéias e 

aplicação prática.  

No projeto empreendido, a avaliação escrita é também considerada importante, mas entendemos que 

ela tem que ser desmistificada. É preciso “desiologizar” a experiência da prova, do exame. Algumas 

situações vivenciadas ilustram a questão. 

a) em uma aplicação de avaliação escrita o aluno foi flagrado com um instrument para a “cola”, 

preparado artesanalmente no formato sanfonado. Observamos que houve todo um esforço de 

preparação daquele instrument e que muitas habilidades estiveram ali envolvidas. O aluno 

teve um cuidado adicional em selecionar os conteúdos mais relevantes trabalhados ao longo 

da unidade. Refletindo criticamente consideramos que esse processo poderia ser evidenciado e 

trabalhado em sala. Os alunos foram então orientados a reproduzir o instrumento de cola e 

dias depois trabalhamos em sala os ítens elencados no instrument, para então, dias depois uma 

nova pratica avaliativa explorando aquele instrumento identificado em situação pouco 

convencional. No caso em questão está em jogo o que chamamos de contra-poder, ou seja, 
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uma forma de reagir a um comportamento criado na escola que envolve toda essa mística do 

exame, da prova, do “zero”. O aluno, quase sem perceber, cria mecanismos para se defender 

desse quadro de poder estabelecido, imposto e que não tem sequer um discurso conhecido 

sobre isso no ambiente escolar. É uma prática velada, considerada como se fosse natural. 

b) Em uma outra experiencia, observamos que os alunos tiveram um baixo desempenho na 

avaliação escrita. De início logo foram levantados os fatores que estariam contribuindo para 

esse resultado negativo. Eram muitos, mas sobretudo apontavam a ausência freque nte dos 

alunos em sala, aliado ao não fornecimento de material usado na exposição dos conteúdos. O 

que foi operacionalizado então nesse caso, foi a correção rigorosa e entrega dos resultados de 

cada aluno. Registrou-se uma tensão inicial, considerando que os alunos estão envolvidos 

nesse paradigma do exame praticado rotineiramente na escolar. Passada essa etapa do choque, 

realizamos uma longa discussão sobre o que se quer com a avaliação e em seguida todos, em 

atividade grupal, foram envolvidos na reconstrução da avaliação.  

As duas experiências anteriores estão ligadas com todo um contexto metodológico que apoia o 

processo de repensar a avaliação. Apresentamos abaixo algumas considerações para a compreensão 

mais adequada dessas formas alternativas de avaliação: 

a) jogos de empresa: alguns jogos, que envolvem a dinâmica de grupo, podem ser usados com a 

finalidade de avaliar a absorção de conhecimentos. Durante a aplicação do jogo o professor 

pode observer aspectos importantes que vão dar conta da aquisição e uso de habilidades.  

b) Registro de observação de performance: O professor propõe uma determinada tarefa e 

durante o trabalho dos alunos na realização dessa tarefa, detalhes com relação a aquisição de 

habilidades podem ser observados. 

c) Avaliação da produção de texto: Os alunos registram a sua aprendizagem através de textos 

que são depois avaliados pelo professor. Os textos produzidos ajudam na compilação de 

informações trabalhadas e na consolidação dos assuntos estudados em sala e oferecem 

elementos relavantes que podem ser levantados em um processo avaliativo.  

d) Check list diversificados: uma forma de ir além do “exame” tradicional é acompanhar o 

desenvolvimento do aluno através de check list que identifiquem a consolidação de 

habilidades.  

e) Acompanhamento de portifólios: Os alunos são motivados a registrarem em portifólios o 

registro de assuntos trabalhados em sala. Na avaliação então são realizadas verificações 

periódicas no material produzido. O material consiste basicamente no registro permanente ao 

decorrer de todo o curso dos assuntos trabalhados em sala, através de textos, fotos, material de 

internet, entre outros. 
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Um outro aspecto decisivo no processo foi a implementação do sistema de  produção individual no 

contexto do trabalho de grupo. Sempre insistimos na idéia de que é preciso incentivar o trabalho em 

times, até como forma de sintonizar a escola com o contexto de mundo globalizado que incentiva a 

produção coletiva. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo contexto global defende a participação e 

responsabilidade pessoal de cada indivíduo. Uma constatação prévia é que o modelo de coleta de 

dados convencional, nos referimos aqui as modalidades de avaliação, tipo prova ou exame, não 

conseguia dar conta da abrangência desse principio orientador citado anteriormente, daí porque a 

criação de um formulario específico criado com essa finalidade de registro da produção individual e 

grupal. 

A construção de portifólio, citado no item “e”, sendo uma atividade dentro da metodologia, assume 

um papel importante na avaliação, pois consiste na criação de um instrumento de registro permanente 

dos conteúdos trabalhados e que vão sendo fixados ao longo das duas unidades. Esse registro 

permanente tem uma intima ligação com a avaliação processual, pois o professor vai acompanhando 

passo a passo a assimilação das informações trabalhadas e vai sobretudo percebendo o “alargamento” 

de como os conteúdos foram depois estendidos na experiência pessoal de cada aluno. 

 

Figura I: 

Formulário para a avaliação da produção individual 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA UNIDADE I 

Nome Legível:   

Assinatura: 

Cursos:  Administração- Publicidade Disciplina: PVM Valor Total: 10 

Professor:  Clairton Quintela Soares Data:  Nota final:  

 

 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO INDIVIDUAL 

 

ASPECTO AVALIADO VL.REF. NOT.ALUNO NOTA 

PROF 

Participação ativa nos trabalhos de sala realizados em grupo 1,0   
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[+] 
 

ASPECTO AVALIADO VL.REF. NOT.ALUNO NOTA 

PROF 

Nota da prova  4,0   

 

    [=] 

  
NOTA FINAL  VL.REF. NOT.ALUNO NOTA 

PROF 

Nota da prova  e da produção pessoal/grupal 10,0   

 

 

 

Assinatura do aluno 

 

 

 

Variedade e relevância das informações colocadas no portifólio 1,0   

Participação no “projeto vamos invadir sua praia”  1,0   

Qualidade da embalagem proposta na criação de produto 1,0   

Qualidade do texto produzido sobre merchandising na TV 1,0   

Performance no debate sobre “semiótica aplicada ao 

merchandising 

1,0   

TOTAL 6,0   
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Observando a figura I, no caso o Instrumento de registro da produção individual do aluno, logo 

notamos que se trata da disciplina promoção de vendas e merchandising. A disciplina é oferecida aos 

alunos do curso de administração e de publicidade e propaganda. Trata-se de uma disciplina de 

natureza teórico-prática e atende a alunos entre o 4o. e 6o. semestres.  O instrumento possui duas áreas 

de avaliação, sendo uma parte destinada a avaliar a produção individual dos alunos em trabalho 

realizado no seu grupo e logo em seguida uma outra que se destina a registrar o resultado da avaliação 

do tipo “prova”. Na faculdade temos um critério onde em uma unidade os trabalhos valem 6 pontos 

que se somam a prova com valor de 4 pontos. Na unidade seguinte essa distribuição de pesos é 

invertida e a prova escrita então passa a valer 6 pontos. 

No instrumento fica visível que as atividades relacionadas são diversificadas e cobre uma série de 

projetos desenvolvidos ao longo da unidade, que cobrem um conjunto de habilidades que são 

verificadas e testadas.  Embora  o instrumento aponte apenas ítem como “qualidade da participação em 

trabalhos de grupo realizados em sala”, é fundamental o entendimento de que esse é um ítem global e 

que durante a preparação da atividade é definido com um grupo todo um detalhamento do que 

significa essa “qualidade de participação”. A mesma coisa se dá nos demais itens. 

 

Considerações finais 

O trabalho desenvolvido tinha como propósito inicial tão somente socializar uma experiência de 

avaliação que tenta ir além do formato convencional ainda usado amplamente no ensino superior, que 

consiste na ministração de conteúdos, seguidos da aplicação de uma avaliação escrita que vai definir o 

resultado do aluno em todo o seu percurso de aprendizagem. Neste sentido, consideramos que as 

informações partilhadas cumprem esse objetivo inicial, de natureza não exaustiva e contribui para 

abrir um debate sobre em que momento estamos com relação a essa questão da avaliação da 

aprendizagem.  

Acreditamos que o trabalho deixa em aberto as possibilidades de investigação dessa relação entre 

metodologia de ensino e a prática de avaliação e ao mesmo tempo estimula a criação de outras formas 

de coleta de dados, que consigam dar conta dos elementos qualitativos envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem.  

 

Notas explicativas 

1 Howard Gardner, trabalha a Teoria das inteligências múltiplas à teoria desenvolvida a partir da 

década de 1980 por uma equipe de investigadores da Universidade de Harvard, buscando analisar e 

descrever melhor o conceito de inteligência. Gardner afirmou que o conceito de inteligência, como 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Harvard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia
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tradicionalmente definido em psicometria (testes de QI) não era suficiente para descrever a grande 

variedade de habilidades cognitivas humanas. Desse modo, a teoria afirma que uma criança que 

aprende a multiplicar números facilmente não é necessariamente mais inteligente do que outra que 

tenha habilidades mais forte em outro tipo de inteligência.  

2   Philippe Perrenoud é um sociólogo suíço que é uma referência essencial para os educadores em 

virtude de suas idéias pioneiras sobre a profissionalização de professores e a avaliação de alunos. 

Perrenoud é doutor em sociologia e antropologia, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências 

da Educação da Universidade de Genebra e diretor do Laboratório de Pesquisas sobre a Inovação na 

Formação e na Educação (Life), também em Genebra. 
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