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Resumo: 

A avaliação tem ocupado das discussões nos tempos atuais, com maior ênfase no campo da 

educação superior. O tema apresenta relevância, por abordar concepções que influenciam e 

norteiam os caminhos da universidade e consequentemente a orientação da docência. O 

contexto histórico que insere os termos avaliação e qualidade traz um panorama político, 

econômico e cultural centrado nas ideias neoliberais, e com isso, novos desdobramentos 

teóricos, metodológicos e, sobretudo, epistemológicos trazem significados e concepções que 

podem impactar o processo de formação na universidade. Nessa direção, baseando-se na 

importância e atualidade temática o estudo fundamenta-se em orientações teóricas que buscam 

algumas concepções de avaliação e qualidade, com o objetivo de compreender como essas 

concepções contribuem para a reflexão crítica que orientam as funções da docência, no âmbito 

da universidade. Para tanto a construção da metodologia, possibilitou apreender as diferentes 

percepções docentes e suas visões de mundo tendo em vista as complexidades conceituais do 

processo avaliativo. Esse estudo fundamenta-se nas reflexões sobre os fundamentos teóricos 

sobre a temática, focando no campo de tensões e conflitos que tratam a questão da formação 

universitária. Entendemos que avaliação e qualidade encontram-se inseridas nos debates dos 

últimos anos, tendo em vista um conjunto de termos novos que adentram no campo da educação 

superior e devem ser submetidas a críticas, levando em conta o sentido histórico da 

universidade, bem como o seu papel na formação do individuo, na construção do conhecimento 

e da cultura. O estudo foi realizado em uma instituição de ensino superior, segundo metodologia 

apropriada, buscando contribuir para o aprofundamento da discussão e a busca de novas 
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dimensões conceituais para a formação. As concepções filosóficas e epistemológicas são 

necessárias, e ajudam a compreensão dos conceitos e sua inserção no âmbito da universidade. 

Avaliação e qualidade se misturam numa complexidade que relativiza e se concretiza numa 

racionalidade técnica, utilitarista, o que não combina com os pressupostos históricos e culturais 

da universidade. A visão operacional de universidade tem orientado uma prática docente voltada 

para atender o processo avaliativo, onde a qualidade encontra-se na mesma direção do mercado. 

Isso exige novas concepções e atitudes éticas coerentes com as necessidades da formação 

humana, com a qual a universidade deve se comprometer. Observou-se, que as indefinições 

conceituais, na maioria das vezes, resignificam os termos avaliação e qualidade na perspectiva 

dos docentes. A avaliação apresenta como um instrumento capaz de contribuir para novos 

indicadores de qualidade. A perspectiva de novas possibilidades para docência e suas relações 

no âmbito do ensino, da pesquisa e extensão, de acordo com o paradigma vigente, aquele que 

orienta a produção acadêmica. Em síntese, para atender o papel social e cultural da 

universidade, necessita de rever quais são as concepções orientadoras do paradigma da 

avaliação e qualidade, como necessárias ao processo de formação, a qual a universidade deve 

dar conta e atender as exigências da sociedade contemporânea.  

Palavras-chave: 

Avaliação; Qualidade; Formação Universitária; Concepções. 

 

Introdução 

Este artigo é parte de um estudo mais amplo que discute a complexidade do processo da avaliação no 

campo da educação superior. Trata-se de um tema instigante e na atualidade tem ocupado espaços no 

debate, levando em consideração que novos olhares devem buscar uma maior integração e reflexões sobre 

essa temática e situá-la no contexto mais amplo da universidade. Identificar o processo de avaliação no 

âmbito da universidade é fundamental no sentido de provocar inquietações para novas perspectivas, 

abordagens e a busca de novos significados para o processo de avaliar.  

Entende-se que a universidade ao longo de sua história, pontuando a criação das primeiras, já na Idade 

Média, como exemplo a Universidade de Bolonha, em 1190, a Universidade de Paris em 1215, com 

objetivos de proporcionar e organizar conhecimento nos diferentes campos do saber e principalmente, 

garantir o desenvolvimento da pesquisa. Humboldt, considerado um dos fundadores da Universidade de 

Berlim destaca com ênfase a importância da atividade de pesquisa como compromisso afim da 

universidade, e também o ensino como essencial para a formação. Como são funções que justificam a 
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existência da universidade, defende sua autonomia, mesmo que dependa de relações externas, como o 

Estado, o qual deve garantir recursos e em contrapartida cabe à universidade o papel da investigação 

científica, a formação de quadros para o progresso e desenvolvimento tecnológico. 

Como principal responsável pela educação superior, uma fase da educação, não mais importante que as 

fases iniciais, a universidade tem papel social no desenvolvimento do fenômeno humano, social, cultural e 

ambiental, que apropriados a outros contextos fazem parte da responsabilidade intelectual da construção 

do conhecimento e da formação universitária. Por outro lado, sabemos que esse processo não se 

desenvolve de forma neutra, porém, influenciado por visões de mundo, interesses políticos e econômicos, 

que vão subsidiar as atribuições da universidade. Com isso, esse espaço privilegiado do conhecimento 

situa-se num emaranhado de contradições, tensões paradigmáticas que vão influenciando o espaço 

universitário, e de acordo com as mudanças na sociedade são nítida a existência dessas tensões.  

Situada no contexto da modernidade, a universidade tem sido privilegiada a reorganizar suas funções de 

ensino, pesquisa e extensão de modo a atender as novas demandas. No mundo contemporâneo, 

vivenciamos a expansão das universidades públicas e privadas, paralela às inovações no campo das novas 

tecnologias da informação e comunicação. Com isso, novos paradigmas entram em cena, na medida em 

que o processo de construção do conhecimento passa a se apropriar de novas perspectivas políticas e 

econômicas. Essa característica levará a educação superior a significativas mudanças e comprometimentos 

sérios tanto na produção social do conhecimento, como da mesma forma, nas dimensões indissociáveis 

necessárias para as relações entre sociedade e universidade. Nessa perspectiva, são muitas as interrogações 

que vários autores têm trazido por meio de contribuições críticas e reflexivas sobre os impactos entre o 

paradigma técnico-instrumental da ciência moderna e os reflexos contraditórios para a humanidade e o 

planeta. A crítica sobre a universidade atual (Sousa Santos, 1987, 2001), Chauí (2003), Barnett (2005), 

Cunha (2010) entre outros, tem sido referência como ponto de partida do debate crítico atual. Como já 

mencionado, a demanda do conhecimento-informação, do mundo contemporâneo, pode ser uma mudança 

decisiva no funcionamento atual da universidade, tendo em vista as novas demandas do mercado de 

trabalho. “Ao tornarem forças produtivas, o conhecimento e a informação passaram a compor o próprio 

capital que passa a depender disso para sua acumulação e reprodução. Na medida em que, na forma atual 

do capitalismo, a hegemonia econômica pertence ao capital financeiro [...]”. (Chauí, 2003, p.8) 

Expressa assim, o compromisso da universidade com a ideia produtiva do conhecimento e do progresso 

tecnológico, o que, historicamente, vem sendo assegurada pela razão instrumental, a qual dá sentido à 

produção do conhecimento e assegura as concepções da formação acadêmica e da função docente. 

Estabelece assim, um modelo de educação, segundo as dimensões políticas e econômicas de interesse do 
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mercado produtivo, porém, compartimenta os princípios humanísticos, sociais e culturais em favor da 

sociedade onde se insere. (Dias Sobrinho, 2010, p.199). 

A Educação Superior é levada a assumir uma função mais orientada ao individualismo possessivo 

e ao pragmatismo econômico que aos ideais do conhecimento universal, da pertinência e da 

justiça social. Isto equivale a dizer que o conhecimento e a formação estão crescentemente 

perdendo seus sentidos de bens públicos e direitos de todos e adquirindo mais e mais o significado 

de bens privados para benefício individual.  

 

É nesse sentido que as questões sobre a universidade e suas funções vão sendo questionadas e denotam 

novos pressupostos necessários, para situar as consequências sérias e profundas do ponto de vista ético, 

social e humano, com os quais a educação superior contemporânea deveria assumir como 

responsabilidade. Primeiro, há que considerar que essa tendência insere no projeto político global e 

neoliberal dos países desenvolvidos, onde o Estado do bem-estar social é substituído no seu papel, pelo 

Estado mínimo/avaliativo, e a educação superior é estratégica para essa consolidação. Segundo, a 

universidade, a qualquer custo, busca adaptar, reordenar, e resignificar o seu papel de modo a 

operacionalizar as atividades do ensino, da pesquisa e da extensão, atribuindo a cada uma dessas 

atividades um sentido epistemológico próprio, desarticulado do todo – contexto acadêmico. Essa razão 

assume valores da objetividade do conhecimento, evidenciam uma racionalidade técnica da ação humana 

no ambiente acadêmico, atribui novo significados a prática docente e a formação profissional sob os 

valores da credibilidade e qualidade, operacionaliza modelos de avaliação global, institucional, de forma a 

integrar aos instrumentos estabelecidos pela globalidade política e econômica.  

Entende-se que não trata aqui, esvaziar a notoriedade da ciência e da técnica e os benefícios que foram 

propiciados para a humanidade, ao longo da história, porém, num cenário de constantes mudanças, a 

educação e principalmente a universitária depende de promover a transformação das inúmeras 

contradições em novos paradigmas que contemple novas perspectivas entre ensino, pesquisa e extensão, 

como partes integradoras dos fazeres acadêmico. 

É notória a complexidade sobre o papel da universidade no século XXI, como ressalta Sousa Santos 

(2005) que já na última década do século XX ocorre uma expansão significativa da universidade e 

concomitante “consolida-se o mercado nacional universitário”, o que implica uma articulação entre o 

mercado transnacional da educação superior para a solução global dos problemas da educação. Com isso, 

a participação do Banco Mundial e de organismos internacionais, a universidade globalizada e fortalecida 

pela política neoliberal em curso. Para garantir recursos a universidade deve cumprir o seu papel na 
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formação de recursos humanos, capacitados em tecnologias da informação e comunicação e ainda 

dominar o conhecimento para a gestão, acompanhadas da eficiência, competência, qualidade total do 

conhecimento, o que significa uma adesão ao paradigma econômico sob o controle de uma sociedade do 

conhecimento e da informação, onde a gestão, qualidade e velocidade da mão-de-obra qualificada são 

essenciais para a competitividade econômica. (Sousa Santos, 2005). 

Por esses aspectos torna-se fundamental compreender que a educação superior é estratégica e fundamental 

para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, conforme já mencionado, porém, existem 

aspectos que devem ser ressaltados, que são aqueles que acompanham e articulam as orientações 

neoliberais e que culminam nos instrumentos avaliativos pelos quais a universidade deve legitimar as suas 

funções junto ao mercado produtivo. A universidade precisa demonstrar sua eficiência, eficácia, 

acompanhar o processo competitivo entre outros segmentos da sociedade e objetivar a qualidade das suas 

funções por meio da formação profissional capaz de desempenhar no mercado as diversas funções. Por 

outro lado a educação superior cede aos pressupostos operacionais do contexto acadêmico, e nesse sentido 

que precisa ser avaliada, no âmbito de seus significados e sentidos.  

 

 

Qualidade na Educação Superior: em busca de uma relação 

Falar em qualidade é preciso voltar um pouco no tempo. Embora a discussão sobre a temática tenha sido 

aflorada no final da década de 1970, onde o conceito de qualidade, acompanhado de outras questões como 

a “teoria do capital humano”, e o crescimento econômico acerca da produtividade, competitividade 

empresarial e esses associados à cultura da empresa. A adoção do termo, qualidade implica em abordagens 

estritamente técnicas e sistemas operacionais que acompanham os processos de mudanças, transformações 

na sociedade e no mundo do trabalho. Uma atribuição de valor muito mais próxima ao significado 

empresarial a uma concepção de significado acadêmico, tecido da ação humana na práxis. Como pontua 

Rios (2006, p. 64) “o conceito de qualidade é totalizante, abrangente, multidimensional. É social e 

historicamente determinado porque emerge em uma realidade específica de um contexto concreto”. 

Nas últimas décadas do século XX, o conceito de Qualidade é atribuído aos setores de produção, de modo 

a conferir um produto de boa qualidade, é muito utilizado como compromisso de responsabilidade social e 

garantia de consumo e competitividade no mercado. Na educação, o termo “qualidade” passa a integrar 

num contexto histórico, onde as mudanças econômicas têm políticas estratégicas e eficazes, para um 

modelo mercantilista, de orientação internacional, e a educação passa a fazer parte desse contexto. Na 
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educação, os dados são necessários para mensurar valores de qualidade do ensino, da docência, 

institucional, e estes servem para determinar indicadores de eficácia e competência. Esses mecanismos são 

importantes para adesão aos modelos externos de gestão, segundo as orientações do Banco Mundial e 

reorganização da universidade globalizada.  

Nesse contexto, a qualidade, então passa a ser instrumento necessário, para justificar o financiamento de 

recursos, ancorada com objetivos de erradicação do analfabetismo, remuneração dos professores, baseados 

dos índices de qualidade como parâmetro, e ainda ampliar o número de vagas nas universidades, como 

garantira de aumento das matrículas no ensino superior. Nesta lógica, desenvolve inúmeros instrumentos e 

critérios como forma de medir o desempenho educativo e transformá-lo em valor econômico. Portanto, 

vimos que o termo “qualidade” é complexo, nasce no cerne de novas e velhas exigências no mercado, 

tendo em vista a expansão das novas tecnologias nos meios de produção e traz contradições ao ser 

utilizado no âmbito da educação. 

Procurando identificar um ponto de partida para prosseguir essa polêmica discussão, encontramos em 

Barnett (1992), quando nos traz a preocupação com essa questão, lançando a pergunta: como pensar em 

qualidade na educação se não tiver clareza sobre o conceito de educação? Dentre todas as limitações e 

desvios conceituais, sabemos que antes de discutir qualidade na educação, é só percorrer a história da 

educação para entender as abordagens que justificam a educação e qual o seu sentido, e para quem ela 

serve a educação.  

Desse modo, do ponto de vista epistemológico, as concepções de universidade como instituição social, 

espaço da formação e emancipação humana, traz em seu bojo um valor de objetividade o qual assegura 

plena credibilidade, visível comparabilidade e distanciamento das dimensões éticas e da identidade 

humana. Essa lógica, ligada ao paradigma técnico-instrumental, suporta muito bem os conceitos da 

indústria moderna, como competitividade, produtividade, eficiência, estratégias de gestão, mecanismos de 

produção, qualidade total entre outros, passam a dominar o ambiente acadêmico, definindo papeis para o 

ensino, pesquisa e extensão, o que coloca em risco, as concepções sociais e humanas pelas finalidades 

afins.  

Giroux (2010) também esclarece que o mundo atual enfrenta muitos problemas, e a universidade enfrenta 

de fato, um conjunto de desafios decorrentes de vários fatores, entre outros, o baixo financiamento por 

parte do estado, à dominação das universidades aos interesses do mercado e consequentemente, assume a 

mesma lógica, utilizando os mesmos mecanismos de produção, a expansão da educação privada e a 

intromissão do Estado de segurança nacional, falta de autonomia do corpo docente. Essas características 

comprometem as concepções da universidade como esfera pública e instituição social e democrática. 
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Sem perder de vista o tema em foco, é difícil estabelecer um consenso que sustente a adequação ou não do 

termo “qualidade” na produção social do conhecimento e da formação acadêmica. Verifica-se que as 

discussões acerca dessa questão, ainda que se tenham desenvolvido criticamente nas últimas décadas, 

ainda precisam ser encaminhadas e inseridas nas dimensões que compõem a formação docente. Qualquer 

que seja a discussão que envolve a universidade em todas as duas dimensões, a docência e sua identidade 

é a dimensão pedagógica capaz de proporcionar essa transformação de concepções epistemológicas 

quanto ao papel da universidade, e suas funções da chamada indissociabilidade, ensino, pesquisa e 

extensão.  

Ao mesmo tempo, parece consenso afirmar que o conceito de qualidade assumido pela universidade 

seguindo a lógica da produção industrial é inadequado para avaliar a natureza desta indissociabilidade, se 

assim for, precisa ser repensada. A qualidade da educação, colocada para garantir a mensuração da 

formação e da produção do conhecimento, indica caminhos com profundas rupturas da própria identidade 

da profissão docente. Segundo a lógica de gestão do mundo industrial, a transformação da atividade 

docente no processo de formação e produção do conhecimento não significa os mesmos fins da produção 

empresarial, e tampouco, os interesses intelectuais da sociedade, aquela comprometida com a ética 

humana e planetária. 

Segundo Barnett (2005) os elementos que contemplam a qualidade podem ser os mesmos, para ambos os 

segmentos, porém, assume uma forma particular nos diferentes campos, da pesquisa, ensino e a ação sobre 

o destino do conhecimento e dos profissionais que a universidade confere a sociedade. É nesse sentido, 

que surge uma necessidade epistemológica quanto ao entendimento do termo, em razão da ineficiência 

desse significado para a educação. 

A visão de Barnett (1992) é pontual, ao afirmar que “não é possível formar opinião consistente sobre a 

qualidade, sem antes definir o que é mesmo a educação superior”, para quem ela serve, e com quais 

parâmetros deve ser desenvolvida e ainda quem estabelece estes parâmetros, e daí (de) anunciar quem 

determina essa qualidade e quais são os pressupostos. 

Com isso, se não situar a educação superior no campo desse debate, torna-se impossível novas 

perspectivas de superação, e por isso, é indispensável à preocupação com essa questão. O pressuposto para 

novas estratégias para educação superior apresenta-se na arena global das mudanças tecnológicas e 

materializa-se no âmbito das instituições de ensino, como valorização da atividade acadêmica, com base 

na investigação científica para a chamada sociedade do conhecimento, justificando assim a capacidade 

competitiva do conhecimento e da qualificação de recursos humanos, com fins de inovação, entre outros.  
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Essa tendência entre a educação e as relações de produção é histórica, a mesma lógica hegemônica das 

sociedades capitalistas encontra-se presente na universidade. Gentili (1994) acrescenta que trata de um 

contexto onde a educação, e principalmente na universidade exerce função estratégica para consolidação 

das políticas neoliberais. Dessa forma, a reorganização dos currículos, regulamenta as funções da 

pesquisa, e organizam a infraestrutura do processo da produção científica e acadêmica – ensino e pesquisa, 

uma interação articulada, de acordo com os interesses econômicos. As diferentes áreas do conhecimento 

constituem num papel fundamental de formação profissional para o mundo do trabalho, o que não é 

garantida pela qualidade da formação oferecida pela universidade.  

A década de 1990, a implementação das políticas neoliberais, com repercussões que afetam o 

descompromisso do Estado no que se refere aos recursos para a educação. As políticas impostas pelo 

Banco Mundial subordina a educação à lógica do mercado, o sistema de avaliação nacional, envolve o 

contexto acadêmico, com aspectos bem definidos para os professores, alunos. A reorganização dos 

conteúdos curriculares, formas de aprendizagem, como também implícitos na definição dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, expressam indicadores que aproximam as características do mercado, como: a 

flexibilização do trabalho docente, mecanismos avaliativos periódicos, e os critérios de qualidade que são 

explicitados nas avaliações. 

Morosini (2001, 2004) desenvolve uma discussão interessante, onde situa a educação superior no âmbito 

transnacional contribuindo assim para que novas inquietações sobre essa temática sejam impulsionadas. 

Analisando a concepção de qualidade na produção acadêmica, identifica que o termo qualidade aparece 

como palavra classificatória, ou seja, encontra-se presente, porém, do ponto de vista epistemológico, 

insere-se numa racionalidade contraditória em função dos valores que a sustenta e que são submetidos à 

mensuração que assegura quantidade e competitividades. 

  

Avaliação e Qualidade na educação: desvio de conceções  

Nas últimas décadas estudos sobre avaliação mostram que o viés é a qualidade da educação, cujos 

significados implicam numa lógica de controlo que sem dúvida, perpassa pela regulação de conteúdos, e 

isso remete adequação curricular, tendo em vista os saberes necessários para a sociedade da economia e do 

conhecimento. A partir daí, cabe à universidade estabelecer mecanismos que controlam essa eficiência, o 

que demonstra o cenário da avaliação como controladora do projeto político de expansão e transformações 

na educação superior. Dias Sobrinho (2010, p.201) aponta esse cenário no contexto internacional, com 

características bem pontuais e estratégicas como: 
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[...] hegemonia dos grandes centros na determinação dos critérios de qualidade e de políticas 

acadêmico-científicas, com forte impacto nos mecanismos de avaliação, acreditarão, 

financiamento, modelos institucionais, prioridades de investigação e prestígio no sistema de 

educação, ciência e tecnologia; mercado transnacional de serviços educativos a ser, 

tendencialmente, regulado pela Organização Mundial do Comércio; criação de agências e 

organizamos nacionais e multilaterais de avaliação e acreditação; mobilidade desigual de 

estudantes, pesquisadores e profissionais, predominantemente na direção sul-norte; deslocamento 

da pertinência social para ao controle e medição da qualidade. [...]. 

  

Nesse sentido, a avaliação no contexto da universidade distancia do compromisso social com a sociedade. 

Ao submeter essas orientações avaliativas ao aluno é comprometer a sua formação e a identidade da 

formação docente. Nesse momento, é que chamamos a atenção para o diálogo epistemológico entre a 

docência e a formação universitária dos alunos, possibilitando a busca de sentidos, significados que 

ultrapassem essas medidas técnicas que causam impactos na construção do conhecimento e formação.   

Portanto, tendo o foco na educação, e considerando a complexidade a que se insere, conforme Dias 

Sobrinho (2001, p.9): A avaliação é plurirrenferencial, dotada de múltiplos sentidos e interesses distintos 

e contraditórios, como tudo o que se realiza na esfera social e pública dos valores e ideologias. 

Do ponto de vista da concepção de qualidade, segundo os organismos internacionais e numa perspectiva 

empresarial, apresenta sentidos que vinculam o conceito de qualidade à avaliação, ou seja, para obter a 

qualidade depende claro, de mecanismos eficientes que pese e mede alguma coisa, o rendimento escolar, 

para ser considerado de qualidade deve passar por alguma fração de medida, e chegar à qualidade 

necessária, exigida ou pretendida. O que é importante ressaltar é como esses mecanismos chegam ao 

processo educativo, e justificam a sua necessidade. Também, necessário se faz, compreender como a 

educação percebe a necessidade e eficiência desses mecanismos, ferramentas utilizadas e outros 

diagnósticos e meios de garantir a qualidade no campo educativo. 

Essa preocupação evidencia a complexidade da avaliação no contexto pedagógico, e como sua prática 

ocorre desarticulada da interação entre professor-aluno no processo de aprendizagem, o que caracteriza 

que nosso compromisso político com a formação integral universitária, não ultrapasse os pressupostos 

avaliativos conforme lembra Luckesi (1995, p.17) “nossa prática educativa escolar passou por uma 

pedagogia de exame” , acrescentando não avançou, acontece de forma isolada das dimensões da 

aprendizagem, fragmenta as bases epistemológicas da construção do conhecimento. Conforme esclarece 

Cunha (2008) romper com essa perspectiva se constitui em um processo exigente que envolve reflexões 

epistemológicas e apropriação teórica dos campos da docência, da aprendizagem e da avaliação, e por 
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isso, trata de uma questão complexa, e o papel da docência é fundamental para a viabilização das 

reflexões.  

Quando a pergunta é qual o sentido da avaliação do aluno e em que consiste a qualidade, a visão do 

professor apresenta como algo que ainda está para ser entendido, embora já em prática.  

“A avaliação é difícil de ser definida, é complexa, polissêmica e penso que a avaliação deveria 

contribuir para o processo formativo, acompanhar o desenvolvimento do aluno, por exemplo, 

perceber as dificuldades de alguns alunos. Porém, pensando nos instrumentos, entende-se que se 

for pensar nos alunos, cada aluno necessitaria de um instrumento, porque se um aluno não se 

enquadra em um pode se recuperar em outro, prova, trabalhos em grupos. A forma como é exigida 

não atender a aprendizagem do aluno”. (P3).   

 

A avaliação presente nas instituições de ensino parte do princípio da nota, do conceito, o que pode ser 

mensurável e significa qualidade, é a forma mais concreta, porém incipiente para responder de fato se 

ocorreu à aprendizagem e o diálogo desta com a realidade. Segundo Machado (1996), “o diálogo e a 

reflexão constituem mecanismos de aproximação entre teoria e prática e de fortalecimento das relações 

estabelecidas entre professores e alunos, assim como, do sentimento de coletividade” (Machado 1996, 

p.176). 

Freitas (1991, p. 275) esclarece bem esse desvio: 

O campo da avaliação revela-se, transmuta-se da hierarquia escolar. Mostra-se como 

produtor/legitimador desta hierarquia escolar: manutenção propriamente dita das classes 

dominantes em profissões nobres; eliminação adiada ou manutenção provisória das classes 

populares em profissões menos nobres; manutenção adiada ou exclusão pura e simples das 

camadas populares do interior da escola, ou seja, a evasão; eliminação propriamente dita 

(privação), no sentido de impedir o ingresso das camadas populares na escola. Esta é a hierarquia 

escolar que os procedimentos convencionais de avaliação ocultam. 

 

A avaliação da aprendizagem precisa ser compreendida como categoria do trabalho pedagógico de modo a 

cumprir sua finalidade educativa. Esta postura implica um olhar ampliado para o fenômeno educativo, o 

que poderia contribuir para o abandono da avaliação como a razão de ser o trabalho que professores e 

estudantes desenvolvem conjuntamente. Tal transformação não é simples, sobretudo quando se buscam 

soluções pragmáticas para as situações de desconforto entre a avaliação e a formação docente, que na 

maioria das vezes entende a avaliação como mero mecanismo de prestação de contas. “Os critérios da 
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avaliação são institucionais e por isso o professor não tem como mudar ou inovar, deve ser seguidos”. 

P5. 

Embora, do ponto de vista dos docentes a avaliação pode ser constatada como um meio de identificar o 

progresso do aluno é um processo que está inserido num ritual institucional, ou seja, um processo que traz 

implicações e questionamentos sobre a prática docente e consequentemente reflete no processo de 

aprendizagem do aluno. 

Numa época de políticas neoliberais a avaliação está de um modo que é para 

confundir professores e alunos. Na década de 70 todo professor sabia o que era 

avaliação [...] que a avaliação fazia parte do processo educativo e formativo, e 

agora com as políticas neoliberais atuais parece que a avaliação ficou uma coisa 

a parte, que o processo formativo é uma coisa e a avaliação é outra. (P9). 

 

Verifica-se que a importância da avaliação está ligada ao contexto político, econômico e a universidade 

ancorada pelas políticas neoliberais atuais, oferece oportunidades práticas e mecanismos de controlo de 

forma a colocar a educação a serviço do mercado. Sob a lógica de relevância qualitativa, com objetivos de 

proporcionar a formação do aluno apto a desempenhar as funções ofertadas pela sociedade do 

conhecimento-informação, a visão política e objetiva para a formação por parte dos alunos e também dos 

docentes acaba sendo impregnados por essa visão metodológica e instrumental e por isso, fazem a lição de 

avaliar e garantir a qualidade institucional. 

Os estudos de De Sordi (2001), sobre a avaliação da aprendizagem discutem a prática de avaliação do 

ponto de vista dos professores e alunos, retrata que as possibilidades de inovação por parte dos professores 

podem surgir como alternativas propositivas no campo da avaliação da aprendizagem. Por outro lado, 

percebe-se que na visão dos docentes a avaliação deve ser tomada como referência da qualidade, porém, 

implica em maiores incentivos institucionais e condições de trabalho, para de fato atingir a condição da 

aclamada qualidade, o que não reflete na formação intelectual e integral do aluno. 

O viés epistemológico filosófico do professor parece interferir no processo da 

avaliação, porque dependendo da visão crítica do professor, pode proporcionar 

uma visão mais ampla do aluno; porém, o professor sempre prioriza os critérios 

que convencionalmente aceitos, pode ser subjetivo ou objetivo. (P1) 
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A finalidade da avaliação aparece voltada somente para o aluno, prioritariamente. As práticas 

metodológicas utilizadas tende a cumprir os critérios institucionais estabelecidos, sobrepondo, as práticas 

que contemplem aspectos mais humanos, cognitivos, políticos, onde aluno-professor-conhecimento possa 

interagir. Castanheira (2005) trata dessa questão e esclarece que avaliação não deve ser um processo de 

simples controlo, pois deve haver sempre reais questionamentos e análises que facilitem o cumprimento 

dos compromissos institucionais. Desse modo pode-se afirmar que a concepção fica restrita na verificação 

e constatação do desempenho do aluno “sob medida”, o que configura que a finalidade formativa da 

avaliação não aparece nas concepções docentes, daí a necessidade de ampliar as discussões.   

Alguns aspectos são relevantes e vão contribuindo na compreensão da avaliação como processo e as 

diferentes visões e orientações no âmbito da educação superior, e são pertinentes para avançar o debate 

sobre  essa questão. O professor ao ser perguntado sobre qual o papel da avaliação na formação 

integradora e emancipatória do aluno, percebeu-se que cada um tem uma ideia sobre a avaliação, e que 

indica uma desarticulação entre o processo de avaliação e função social da aprendizagem. Castanheira 

(2008) atribui que as estratégias em sala de aula estão relacionadas a uma situação de ensino da qual 

decorre a aprendizagem, segundo as orientações do Sinaes como também os critérios do ENADE contribui 

para que o professor instrumentaliza o processo de avaliar, buscando identificá-lo como método, e com 

isso o aluno já aproveita para demonstrar sua aprendizagem conforme as exigências externas ao meio.  

É nesse sentido que a avaliação, enquanto processo deve ter um caráter educativo, emancipatório, por se 

tratar de uma prática social, o docente participa ativamente tanto no que diz respeito as atividades 

pedagógicas, ensino, pesquisa e extensão, também no que refere ao controle destas quando submetidas aos 

mecanismos de controlo como parte do cumprimento do processo avaliativo institucional. Os sentidos 

ganham em complexidade quando intervém o campo de simbolismos e emergem valores [...]. (DIAS 

SOBRINHO, 2001, p.12). 

A avaliação instrumentaliza as reformas educacionais, produzindo mudanças 

nos currículos, na gestão, nas estruturas de poder, nas configurações gerais do 

sistema educativo, nas concepções e prioridades da pesquisa, nas noções de 

responsabilidade social, enfim, tem a ver com as transformações desejadas não 

somente para a educação superior propriamente dita, mas para a sociedade que 

se quer consolidar ou construir. (2004, p.706). 

 

É natural que não encontremos uma concepção que atenda aos pressupostos educacionais, necessários do 

ponto de vista filosófico, epistemológicos e éticos da educação. Porém, é importante contribuir com as 
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diferentes visões presentes no meio acadêmico, as quais ancoram os indicadores quantitativos e 

instrumentais, ressignificando como: qualitativo, formativo e emancipatórios, dependendo da visão crítica 

que fundamenta a práxis da docência e a expectativa crítica dos alunos – esse é um desafio necessário. 

 

Considerações finais 

Entendemos que trata de uma temática que muito tem a acrescentar e por isso suscita novos e constantes 

pesquisas e estudos. Do ponto de vista das concepções tanto, avaliação como qualidade e estes dois termos 

como integrantes da formação docente envolve muitas complexidades. 

As informações obtidas neste estudo evidenciaram que a concepção de avaliação vai além dos aspectos 

técnicos utilizados com fins de medição/aferição do rendimento/desempenho do aluno. Trata de um 

processo complexo e de muitas faces para o professor e aluno, os quais são participantes ativos, porém, a 

ausência de significados e sentidos que justificam a avaliação como processo deixa a desejar. Configurou 

que, na perspectiva dos alunos a avaliação poderia constituir numa relação teoria e prática mediadora, mas 

ao contrário, identifica-se uma dificuldade de sair dos mecanismos técnicos. Essa afirmação implica e 

revela grande resistência a mudança dos valores tradicionais, embora as influências externas influenciam e 

são praticadas, mesmo por aqueles que as rejeitam, o que confirma a insuficiência da contribuição 

epistemológica e filosófica para superar essas lacunas e contribuir na visão de mundo da docência.  

Conforme Sousa Santos (1987) a ação docente e sua autonomia no modo de ensinar e aprender ainda são 

presididas pelas orientações da racionalidade técnica da ciência moderna, a lógica e a matemática 

aplicadas nas ciências naturais, são utilizadas para legitimar o conhecimento nas ciências humanas e 

sociais.  

Considerando que falar em avaliação, qualidade e formação universitária é mergulhar num ambiente 

polêmico, complexo e concretamente subjetivo. Identifica-se concordando com outros autores que 

discutem a questão da avaliação (Dias Sobrinho, Bertolim, Freitas, Morosini, Cunha e outros) muitos 

estudos ainda precisam avançar justificados pela necessidade das concepções e sentidos para clarear, 

fundamentalmente, o que significa a educação superior e qual o seu compromisso com a humanidade e 

planeta. A partir daí, pode-se entender que as concepções norteadoras da avaliação e qualidade são 

definidas por políticas oriundas de organismos externos e mecanismos utilizados na indústria, a 

universidade não produz mercadorias, ao contrário, é comprometida com a formação humana dos 

indivíduos e se faz por meio da ação humana numa articulação entre ensino, pesquisa e extensão, 

fundamentadas pelas visões de mundo, de ciência, homem e natureza.   
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A avaliação acadêmica está colocada, valorizada e busca a cada dia instrumentos mais precisos buscando 

legitimar a qualidade da educação, valores estes que ultrapassam a sala de aula, tendo o aluno como 

objeto, mas também influencia fortemente as políticas institucionais e interesses econômicos, no sentido 

de uma formação de qualidade e que tem impactos sobre a sociedade onde se insere e adequado às 

exigências do mercado.  

Para finalizar, lembrando Nóvoa (1999, p.17): “a lógica da autoridade e da competição seriam, assim, os 

elementos-chave para uma educação dita “de qualidade”. As ideias de democracia e de participação 

estariam condenadas a ficar à porta da escola”. Com isso, está lançado o desafio e a necessidade de 

continuidade nas reflexões críticas sobre a educação superior e seu compromisso social e ético com o 

processo legitimador da formação universitária. 

Sem concluir, entendemos que o desafio encontra-se em repensar uma reforma do pensamento 

universitário e a compreensão da dinâmica deste mundo contemporâneo. Colocar como desafio 

intelectual, a compreensão da realidade e suas complexidades, imaginar a universidade desse novo milênio 

retomando sua atribuição histórica, suas funções sociais, humanas e éticas perante ao homem e ao planeta.  
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