
 

1574 

 

Díaz Barriga, F. (2003) Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa, 5 (2) Consultado en: 

http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html 

Frondizi, Risieri (1958). La Universidad y sus misiones, citado en Cecchi, N.;  Lakonich, J., Pérez, 

D., Rotstein, A. (2009). El Compromiso Social de la Universidad Latinoamericana del siglo XXI. 

Entre el debate y la Acción. Buenos Aires. IEC- CONADU. 

Huergo, Jorge (2012).Desafíos de la extensión desde la perspectiva cultural.[en Revista 

Dialoguemos, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria] Centro de 

Comunicación/Educación. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP.Iesalc-Unesco. 

Ministerio de Educación de la Nación. (2012) Resolución Nº 692. Buenos Aires  

Pérez Lindo, Augusto. (2004) Gestión del conocimiento en la universidad. Profesor Titular de 

Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, Director del Proyecto Gestión del Conocimiento en el 

Centro de Altos Estudios en Educación de la Universidad Abierta Interamericana, Argentina. 

Primeras Jornadas Nacionales Compromiso Social Universitario y políticas públicas. Debates y 

propuestas. Conclusiones. IEC- CONADU. Mar del Plata. Bs.As. Agosto 2011. 

Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI) Comisión de Extensión. Acuerdo Plenario Nº 

681/08. Lomas de Zamora, 16 de setiembre de 2008 

Segundas Jornadas Nacionales Compromiso Social Universitario y Políticas Públicas. Tendencias 

en la agenda universitaria. IEC- CONADU. Agosto 2012. 

 

 

 

Avaliação da aprendizagem no ensino superior e desenvolvimento profissional 
 

Fátima Regina Cerqueira Leite Beraldo 
Patrícia dos Santos Miranda 

 Universidade do Estado da Bahia.Brasil 
faberaldo64@gmail.com 

 

Avaliação dos alunos  
Investigação 

Avaliação da aprendizagem,  ensino superior,  formação profissional 
 

 

Resumo 
A sociedade atual tem exigido do ensino superior investimentos na formação de profissionais 

críticos, reflexivos, criativos. O atendimento de tal demanda pressupõe avaliação da aprendizagem 

que corrobore com o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, promovendo sujeitos capazes 
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de elaboração teórico-prático-científica. A despeito dessa necessidade, predomina, na educação 

superior, avalição positivista que privilegia a memorização e a reprodução de conteúdos, 

dificultando a formação de profissionais preparados para atender às demandas da realidade 

contemporânea de modo emancipatório. Partindo dessa problemática, nesse artigo, são trazidas 

reflexões acerca da avaliação da aprendizagem na educação superior, advindas da discussão de 

resultados originários de recorte do projeto de pesquisa “Necessidades e estratégias de 

desenvolvimento profissional docente na universidade: contributos para a valorização da pedagogia 

universitária”, realizado em uma universidade estadual da Bahia, Brasil, no qual foram ouvidos 

duzentos e dezoito professores da graduação. A análise indicou discrepância entre o grau de 

importância atribuído pelos professores à avaliação formativa para a formação de profissionais e 

seu grau de concretização nos processos de ensino e aprendizagem.  

 

 

Abstract 
Modern society has demanded of higher education investments in the training of critical, 

reflective, creative professionals. Answering this demand presupposes learning assessment that 

supported the development of students' autonomy, promoting subjects capable of theoretical- 

practical- scientific elaboration. Despite this need, predominates in higher education classification 

rating that emphasizes memorization and reproduction of contents, hindering the formation of 

professionals ready to meet the demands of contemporary reality of emancipatory mode. Based on 

this problem, this article reflects on the assessment of learning in higher education, promoted the 

discussion of results originating clipping of the research project " Needs and strategies for 

professional development of teachers at university: contributions to the enhancement of university 

pedagogy " are brought held in a state university of Bahia, Brazil, in which were heard two hundred 

eighteen teachers graduation. The analysis indicated a discrepancy between the degree of 

importance assigned by teachers for formative assessment for the training of professionals and their 

degree of achievement in teaching and learning. 

 

 

Considerações iniciais 
As intensas transformações políticas, econômicas, sociais, culturais que marcam o cenário 

globalizado contemporâneo exigem das instituições educacionais, dentre elas a universidade, 

repensar os projetos formativos oferecidos aos estudantes. A universidade no contexto atual é 

convocada de um lado a produzir conhecimento; de outro, a formar profissionais críticos em 

processo de produção de conhecimento. 
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Isso significa romper com ensino, tradicionalmente, norteado pelo paradigma da 

racionalidade técnica, que se concretiza pela transmissão de conhecimentos, aprendizagem 

memorística, substituindo-o por um que garanta experiências de aprendizagem através das quais os 

estudantes desenvolvam: pensamento crítico e reflexivo e capacidade de elaboração teórico-

conceitual; resolvam problemas complexos e elaborarem competências coerentes às novas 

exigências do mundo do trabalho (Marcelo Garcia, 2009). O desenvolvimento do pensamento 

crítico-reflexivo dos estudantes implica não somente em selecionar conteúdos e competências a 

serem trabalhadas, mas também repensar aspectos dos processos de ensino e aprendizagem, dentre 

eles a prática de avaliação. A despeito dessa necessidade, verifica-se que as práticas avaliativas 

ainda são, predominantemente, de caráter classificatório, centradas no produto e não no processo de 

aprender, em detrimento de uma avaliação formativa que ajudaria o estudante a construir 

competências cognitivo-emocionais, basilares para seu desenvolvimento profissional 

emancipatório.  

Nesse contexto, foi realizada a pesquisa “Necessidades e estratégias de desenvolvimento 

profissional docente: contributos para valorização da Pedagogia Universitária”, conduzida pelo 

grupo de pesquisa Docência Universitária e Formação de Professores (DUFOP), cujo objetivo foi 

identificar as necessidades formativas de docentes de uma universidade pública a partir de reflexão 

sobre suas práticas educativas. Essa investigação, de natureza qualiquantitativa, recolheu 

informações mediante um questionário, com perguntas fechadas e abertas, que foi distribuído na 

forma impressa e online a todos os docentes em exercício da universidade em foco. A reflexão 

sobre as necessidades formativas foi provocada por um conjunto de 29 enunciados relativos a 

aspectos do processo de ensino-aprendizagem na universidade, comprometidos com uma formação 

profissional emancipatória. Os respondentes informaram o grau de importância atribuído a cada um 

dos enunciados e o grau de concretização destes em sua prática, em escala de 1 a 4. Os 

participantes também foram solicitados a explicar as possíveis razões para as discrepâncias entre o 

grau de importância atribuído aos enunciados e o grau de concretização em sua prática pedagógica. 

Os dados coletados foram tratados mediante técnicas estatísticas com o emprego do programa 

SPSS (Pourtois e Desmet, 1988). Neste artigo, focamos em 11 dos enunciados, concernentes à 

avaliação da aprendizagem no ensino superior. 

Os pressupostos teóricos que nortearam o estudo dizem respeito ao paradigma educacional 

emergente, ou seja, aquele que  

 
“busca instituir a pedagogia da pergunta, abrir brechas para o pensamento criativo e 

reflexivo, semear a dúvida epistemológica nas cabeças de professores e alunos e possibilitar a 
autonomia intelectual como ferramenta imprescindível para o diálogo entre a universidade e os 
problemas em seu entorno”. (Sordi, 2005:131)  
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A avaliação nessa perspectiva deve ser mediadora, aquela que busca analisar teoricamente as 

diversas manifestações dos estudantes em situação de aprendizagem objetivando acompanhar as 

hipóteses que vêm formulando a respeito de determinados conteúdos a fim de exercer uma ação 

pedagógica que ajude esses estudantes a reelaborarem seu pensamento (Hoffmann, 2011). Ela é 

processual, formativa, tratando-se de levantar informações úteis à regulação do processo de ensino 

em prol da qualidade da formação profissional do egresso (Hadji, 2001). Profissional definido 

como aquele capaz de lidar de forma protagonista com os desafios da prática de seu campo de 

atuação.  

 

 

Avaliação da aprendizagem na universidade: a difícil transição paradigmática 
Os resultados aqui apresentados advêm da análise de 11 dos 29 enunciados do questionário, 

respondido pelos 218 sujeitos da pesquisa. Esses onze relacionam-se à prática avaliativa dos 

respondentes, são eles: ensino toma como ponto de partida os conhecimentos que os estudantes já 

possuem sobre o assunto; definição negociada com os estudantes das formas de avaliação; busca de 

compreensão e enfrentamento das dificuldades de aprendizagem dos estudantes; investimento em 

atividades que possibilitem aos estudantes avaliarem, ao longo do semestre, seu próprio processo 

de aprendizagem; coerência entre os conteúdos trabalhados na disciplina e os conteúdos solicitados 

nos instrumentos de avaliação; possibilidade dos estudantes reformularem suas produções quando 

as mesmas não contemplam os critérios de avaliação estabelecidos; utilização de formas variadas 

de avaliação, considerando diferentes aspectos do perfil profissional em formação; redução do 

clima de tensão que caracteriza a avaliação, superando o caráter punitivo; compreensão do erro 

como tentativa de acerto do estudante a partir do seu nível atual de aprendizagem; investimento na 

confiança do estudante na sua possibilidade de aprender; utilização dos resultados da avaliação da 

aprendizagem para reorientar a condução da disciplina/componente curricular.  

A análise desses enunciados, sobre os quais os participantes assinalaram o grau de 

importância e o grau de concretização que atribuem a cada um, em uma escala de 1 a 4, em que 1 é 

o menor  grau de importância/concretização e 4 maior, revelou a dificuldade dos docentes em 

romper com uma prática de avaliativa positivista. Isso, embora a maioria dos respondentes 

concorde, teoricamente, com a necessidade de se praticar uma avaliação do tipo formativa (em 

favor de formação profissional) e de um número significativo deles já estarem se esforçando nesse 

sentido. É importante ressaltar que “[...] a avaliação não é um fato isolado, mas decorre de uma 

prática coerente e organizada com o perfil profissional que se quer formar, aos objetivos desta 

formação e interligando ensino-aprendizagem e avaliação como elementos indissociáveis” (Chaves, 

2004: 9). Segundo Masetto (2013), a auto e a hetero avaliação são fundamentais, pois olhar para si 
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tendo consciência de seu processo de desenvolvimento e receber informações de outros sobre si 

para se olhar são essenciais para formação de um profissional crítico-reflexivo.  

Observou-se que os enunciados que também podem caracterizar uma avaliação tradicional 

foram os mais valorizados pelos sujeitos da pesquisa. Esse é o caso do que se refere à coerência 

entre os conteúdos trabalhados e os cobrados nas avaliações, 98,1% dos sujeitos o valorizam e 

96,3% fazem isso. Já os enunciados que estão diretamente ligados ao avaliar processual e 

formativamente foram os que obtiveram menor número de professores a considerá-los como muito 

importantes. Esse foi o caso do enunciado “possibilidade dos estudantes reformularem suas 

produções ao longo do processo” que foi apontado como muito importante por 55% dos 

professores e teve 31,9% deles informando que sempre garantem essa oportunidade aos estudantes. 

Foi também o enunciado que apresentou o maior grau de discrepância entre a valorização e a 

concretização. Ou seja, 21,6% de diferença, como explica um dos participantes, “Raramente o 

aluno refaz algo”. Os enunciados investimentos em atividades que possibilitem à autoavaliação e 

compreensão do erro como tentativa de acerto apresentaram, respectivamente,uma diferença de 

11,7% e 9% entre a valorização e o grau de concretização.  

A definição negociada de critérios para avaliação foi considerada como muito importante por 

40,8% dos respondentes, com 35,7% alegando que sempre o fazem. Isso sinaliza que a maioria dos 

sujeitos não tem como prioridade uma prática avaliativa que coloque o estudante como 

protagonista de seu processo formativo como ilustra o depoimento a seguir. “Geralmente 

apresento as formas de avaliação no primeiro dia de aula, em conjunto com a ementa e conteúdos 

a serem trabalhados; assim, não oportunizo essa negociação, a não ser que eles peçam.” Não 

negociar com os discentes os critérios de avaliação, segundo três dos professores, deve-se à 

imaturidade dos estudantes. Sobre esse enunciado, não houve menção a um processo avaliativo que 

objetivasse desenvolver essa maturidade. Um dos respondentes explicou que a escola básica não 

desenvolve capacidades para que o graduando possa negociar critérios de avaliação com o 

professor no ensino superior. Outro afirma: “Às vezes, o próprio aluno está tão acostumado com 

uma educação bancária, positivista, que se necessita de um tempo para que ele mesmo 

compreenda o seu papel ativo no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista ser mais 

autônomo, investigativo, questionador.” 

Assim, parece que, na prática avaliativa desses professores, há espaço restrito para a dúvida, 

para reflexão, para participação, para o amadurecimento intelectual remetendo a uma avaliação 

positivista que se contrapõe ao objetivo da formação de um profissional crítico, pois “retira o 

protagonismo daqueles que verdadeiramente serão os atores/autores da mudança na realidade 

prática” (Sordi, 2005:129). Tendência positivista que aparece na justificativa de um dos 

respondentes à ausência de investimentos no protagonismo do estudante. “A metodologia está 

ligada ao conteúdo da disciplina, portanto, o foco é no conteúdo, não no estudante [...]”. 
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Ausência de formação pedagógica para realizar avaliação em prol da formação de 

profissionais críticos e reflexivos é a dificuldade apontada por cerca de 90% dos respondentes que 

explicam a discrepância entre o grau de valorização à avaliação formativa e o de concretização. A 

falta de entrosamento e parceria entre os colegas professores para planejamento e viabilização de 

projetos coletivos, interdisciplinares; a dicotomia entre a estrutura administrativa e os objetivos 

acadêmicos; a falta de tempo didático e a impossibilidade de acessar o contexto da prática 

profissional são outros obstáculos para uma prática avaliativa emergente de acordo com os 

participantes.  

Tais sinalizações remetem ao estudo de Sordi (2005) ao concluir que o professor 

universitário vive a tensão de lidar com a coexistência de dois modelos paradigmáticos que se 

enfrentam na disputa pela hegemonia da formação universitária. Um centrado na quantidade de 

informações e no saber do professor que sentencia o estudante a aprender a dar respostas prontas. 

Outro que busca o pensamento criativo em contexto, em situação. Nesta realidade, emerge a 

necessidade de rigorosa formação pedagógica docente a fim de que a avaliação emergente 

conquiste territórios no ensino superior. Necessidade formativa da qual os professores participantes 

desse estudo demonstram ter consciência. No entanto, como esclarece Sordi (2005), essa formação 

não será suficiente para que o professor vença essa batalha. Há necessidade de um contexto 

administrativo que garanta as condições materiais, apoio e tempo para participar da construção do 

Projeto Político Pedagógico (PPP). Um PPP politicamente interessado na emancipação para 

criticidade “requer do grupo de professores uma ação planejada para gerenciar o processo de 

mudança, para dar apoio à transformação ambicionada.” (Idem, 2005: 137). Dessa forma, faz-se 

necessário salientar que: 

 
“[...] a arquitetura de um PPP requer especial cuidado com o professor e com os alunos, 

ambos vitimados pelo modelo de escola e de educação hegemônicos. Há necessidade de um 
suporte técnico, político para que ambos se aventurem a aprender-fazendo aquilo que 
desconhecem, mas que pressentem ser inadiável, frente aos desafios de uma sociedade 
submetida a processos de mudanças aceleradas.” (Sordi, 2005: 139) 

 

Nesse sentido, é preciso garantir um espaço de reflexão para que professores e estudantes 

reflitam sobre as bases que sustentam uma avaliação inovadora, pois mudar sem fazê-lo pode 

significar a permanência do velho paradigma, travestido de novo. Mudar sem essa reflexão pode 

gerar “Medo de praticar uma educação realmente emancipatória e autêntica em contraste com um 

projeto de ensino pautado na repetição de fórmulas e de informações” (Sordi, 2005: 122). Dessa 

forma, projetos formativos docentes no ensino superior precisam ser pautados na construção 

contínua e coletiva do PPP e na reflexão crítica dos processos de ensino, aprendizagem e avaliação. 

Somente assim será viável mexer radicalmente nos processos de avaliação, condição para desafiar a 

ordem de exclusão instituída por meio da avaliação positivista e reverter o jogo a favor dos 
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educadores que almejam uma cidadania crítica “cujo desenvolvimento cabe à universidade por 

meio do trabalho pedagógico nos diversos cursos, disciplinas e demais atividades”. (Villas Boas, 

2005: 149).  
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