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Resumo 
Este texto apresenta os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo investigar a 

utilização do portfólio por professores para a avaliação dos alunos no ensino superior. Trata-se de 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, que utilizou como instrumento de coleta de dados 

entrevista com roteiro semiestruturado, realizada com professores de diferentes cursos de 

licenciatura de uma universidade particular do município de Curitiba - Brasil. O objetivo foi 

investigar se os docentes desta instituição utilizam o portfólio como um instrumento de avaliação 

no ensino superior e ainda qual a concepção destes a respeito do mesmo. Para fundamentar os 

estudos referentes à avaliação e os instrumentos utilizados, como no caso o portfólio, alguns dos 
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autores que ofereceram aporte teórico foram: Alarcão (2001), Behrens (2008), Luckesi (1984), 

Santos, (2006), Sousa (2004), Villas Boas (2004), Zabala (2002). Foram evidenciados nos 

resultados a concepção de avaliação dos professores e os instrumentos que utilizam no processo 

avaliativo. O portfólio como instrumento avaliativo não é uma prática recorrente no ensino 

superior; sua organização demanda tempo, resulta de um processo analítico que envolve 

professores e estudantes e não se restringe a uma coletânea de materiais produzidos em um 

determinado período. O professor ao utilizar o portfólio com suas turmas faz uma opção 

paradigmática, pois esse instrumento redimensiona o trabalho no sentido de possibilitar aos 

estudantes a participação no decorrer do processo, enfoque formativo que contraria as concepções 

estanques e mais conservadoras. A forma de elaborar a avaliação e os instrumentos utilizados 

necessita estar coerente com a concepção de ensino e aprendizagem dos docentes. 

 

 

Abstract 
This paper presents the results of a study aimed at investigating the use of portfolio 

assessment by teachers for the students in higher education. This is a qualitative study, which used 

as a tool for collecting data with semi-structured interviews conducted with teachers from different 

degree courses at a private university in Curitiba - Brasil. The aim was primarly to investigate 

whether the teachers of this institution using the portfolio as a evaluating tool in higher education 

and even what design of these about the same. To support studies for the assessment and the 

instruments used, such as the portfolio, some authors have offered theoretical support namely; 

Alarcão (2001), Behrens (2008), Luckesi (1984), Santos (2006), Sousa (2004), Villas-Boas (2004), 

Zabala (2002). Results were evidenced in the design of teacher evaluation and tools they use in the 

evaluation process. The portfolio as assessment tool is not a common practice in higher education; 

your organization takes time, results from an analytical process that involves teachers and students 

and is not limited to a collection of materials produced in a given period. The teacher to use the 

portfolio with their classes is an option paradigmatic because this tool resizes the work in order to 

allow students to participate in the process, formative approach that contradicts the conceptions 

watertight and more conservative. The way to develop the evaluation instruments used, must be 

consistent with the conception of teaching and learning that teachers have. 

 

 

Introdução  
As reflexões acerca da avaliação extrapolam o interior da escola, seus professores e 

estudantes. Nos últimos anos, há um envolvimento maior não só da comunidade acadêmica, como 

dos órgãos governamentais, com propostas de Avaliações Institucionais e do Sistema, no caso do 
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Ensino Superior o ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que integra o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Dessa forma, busca-se instituir a 

cultura da avaliação, que não se restringe a utilização de instrumentos para mensurar os 

rendimentos dos estudantes, mas avançar nas reflexões teórico-metodológicas.  

A avaliação faz parte do contexto educativo das instituições educacionais em todos os seus 

níveis e é elemento complementar do ensino e da aprendizagem. Entretanto, a forma de concebê-la 

sofreu mudanças na trajetória educacional. Quando o ato de ensinar perpassava a ideia de 

transmissão de conhecimentos, o instrumento utilizado pelo professor baseava-se geralmente em 

provas, com periodicidade bimestral, cujas respostas dos estudantes se restringiam a repetições de 

conteúdos.  

Essa prática de cunho tradicional tinha como princípio a verificação da aprendizagem e um 

caráter classificatório (os alunos capazes e os incapazes), o professor era a autoridade, o detentor 

do saber, exercia controle sobre as turmas, e aos alunos cabiam-lhes reproduzir com fidelidade um 

modelo determinado, de forma submissa.  

Esse tipo de avaliação contribui para manutenção de um sistema autoritário, hierárquico e 

desigual. Ao serem submetidos a esse tipo de avaliação, os estudantes são treinados a aceitar o 

controle, os julgamentos, as recompensas e as punições como algo admissível. Ao avaliar, o 

professor emite um juízo de valor sobre o estudante fundamentado em suas concepções de mundo, 

de educação, de estudante e de sociedade.  

Conforme assinala Luckesi (1984), a utilização das provas e exames nas escolas se 

materializou com a sociedade burguesa, em que prevalecia o autoritarismo do professor.  

Novas perspectivas se evidenciam, tendo em vista a concepção de homem, de sociedade, de 

escola, entre outras, que direcionam para outra forma de compreender como se efetiva o processo 

de ensino aprendizagem.  

A relação professor, aluno e conhecimento se transformaram no atual contexto em que a 

avaliação envolve também aspectos políticos, sociais e ideológicos.  

O estudante ao ingressar em uma instituição, traz consigo uma bagagem de conhecimentos, 

provenientes das experiências vivenciadas em seu meio cultural e condizente ao seu nível de 

ensino.  

Compreender esse processo exige uma nova forma de pensar e encaminhar o trabalho 

docente, em que o propósito volta-se para a aprendizagem. A prática da avaliação precisa ter 

coerência com a visão de ensino, de conhecimento e de estudante enquanto sujeito ativo com 

potencialidades e senso crítico.  

A avaliação adquire um sentido mais amplo, de processo contínuo de acompanhamento do 

percurso das aprendizagens dos estudantes. Deixa de ser seletiva e excludente, apresenta ao 

professor indicativos de aspectos que necessitam de intervenções para possíveis avanços. Dessa 
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forma, subsidia o trabalho docente ao revelar em que medida o conhecimento se efetiva, esse papel 

atribuído à avaliação, possibilita ao professor rever de seu planejamento e suas estratégias 

metodológicas.  

Com o advento dos novos paradigmas educacionais é urgente repensar como as práticas 

avaliativas estão ocorrendo, bem como os procedimentos e instrumentos que podem compor essa 

prática.  

Nesse sentido, a presente investigação teve como objetivo saber como o professor do ensino 

superior compreende e/ou concebe a avaliação, os instrumentos que utiliza nesse processo, como 

também se o portfólio compõe os instrumentos empregados.  

Cabe, portanto, analisar a avaliação sob o enfoque formativo, ou seja, a aprendizagem não se 

finaliza, mas o sujeito está em um processo constante para aprender.  

 

 

O processo avaliativo por meio de portfólio  
A complexidade do processo de aprendizagem na instituição escolar aponta para muitos 

desafios, entre eles a organização do ensino, em que para  
Compreender, analisar, interpretar... para atuar implica sempre resolver situações em 

que os problemas que se apresentam nunca são simples, as respostas nunca se reduzem a uma 
só área de conhecimento, algo que somente se dá no âmbito restrito da escola e, mais 
concretamente, nas provas que esta propõe nas avaliações, nas quais os problemas são 
colocados de maneira simples (ZABALZA, 2002, p.58).  

 

Nesse sentido, a avaliação e seus instrumentos são tomados como elementos reflexivos que 

têm implicações na prática pedagógica dos professores.  

A avaliação está atrelada a um diagnóstico do professor, conforme Santos (2006), “avaliar é 

diagnosticar e tomar decisões acerca desse diagnóstico”, é assumir responsabilidades perante seu 

processo de construção de conhecimentos, de mobilização de competências, de autoria e co-

autoria” (SANTOS, 2006, p. 316).  

Esse é um exercício a ser realizado com estudantes do ensino superior, que pela sua trajetória 

escolar têm possibilidades de analisar seu percurso.  

Na afirmação de Villas Boas (2004), para assegurar a aprendizagem do aluno é necessário 

reunir todas as informações sobre ele, e o portfólio é um dos procedimentos de avaliação que 

condiz com a avaliação formativa. Segundo a autora, “o portfólio é um procedimento de avaliação 

que permite aos alunos participar da formulação dos objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu 

progresso” (VILLAS BOAS, 2004, p. 38).  

A utilização do portfólio na educação é recente, equívocos na forma de organizá-lo ainda se 

manifestam entre professores, em que estes agrupam algumas atividades realizadas pelos 

estudantes (sem critério pré-definido), durante um período de tempo e guardam-nas em um tipo de 
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pasta. Dessa forma, a finalidade de documentar a aprendizagem expressa e os avanços que podem 

ser percebidos durante o processo, por meio de uma análise comparativa das manifestações do 

aluno, no início e após um período de trabalho se perdem.  

A avaliação por portfólio proporciona ao estudante e ao professor a oportunidade de refletir 

sobre o desempenho no transcurso do processo ensino-aprendizagem e abdicar a maneira 

conservadora de avaliar, compreendida como classificatória e unilateral. A parceria passa a ser um 

princípio norteador das atividades, imprimindo uma dinâmica diferente ao trabalho da sala de aula, 

porque são eliminadas as ações verticalizadas e centralizadoras. Esse processo provoca motivação e 

vincula os estudantes com a realidade cotidiana, permitindo a relação das partes com o todo.  

O portfólio é uma coleção organizada e planejada de trabalhos produzidos pelo aluno ao 

longo de um determinado período de tempo, de forma a poder proporcionar uma visão alargada e 

detalhada dos diferentes componentes do seu desenvolvimento cognitivo, metacognitivo e afetivo.  

A utilização deste instrumento possibilita ao aluno realizar uma autoavaliação de suas 

aprendizagens e dos conteúdos parcialmente compreendidos, esse exercício reflexivo viabiliza o 

desenvolvimento do pensamento crítico e do próprio progresso acadêmico. O portfólio pode ser 

organizado de forma individual ou coletiva, atendendo aos objetivos pretendidos pelo professor.  

Os trabalhos selecionados para compor o portfólio necessitam ser feitos “por meio de 

autoavaliação crítica e cuidadosa, que envolve o julgamento da qualidade da produção e das 

estratégias de aprendizagem utilizadas” (VILLAS BOAS, 2004, p.39).  

É importante a participação dos alunos na seleção dos materiais a serem organizados no 

portfólio, pois “permite ao professor discutir em conjunto com eles, o desenvolvimento e a 

pertinência da qualidade das produções apresentadas” (BEHRENS, 2008, p.103-104).  

A autora afirma que a avaliação expressa por meio desse “procedimento envolve a 

proposição de processos contínuos e cumulativos” (BEHRENS, 2008, p.106), assim, as provas que 

mantém a característica estanque e atemorizadora deixa de apresentar significância. Optar pela 

construção do portfólio acena para uma opção paradigmática na condução do mesmo, pois este 

vislumbra uma avaliação contínua.  

Isso implica em novos desafios aos professores, como o de compreender em que se constitui 

o portfólio, os objetivos que se pretende com o mesmo, a análise das produções, as orientações e 

intervenções com os estudantes, estar ciente que essa forma de avaliar o percurso de cada estudante 

exige critérios bem definidos.  

Para o professor que trabalha com muitas turmas e disciplinas esse procedimento é 

trabalhoso, requer planejamento, uma possibilidade é de organizá-lo em parceria com colegas que 

atuam com as mesmas turmas (BEHRENS, 2008).  

No ensino superior as resistências quanto à mudança, são maiores do que na educação 

básica, nos assevera Sousa (2004). Em muitos cursos rejeita-se a avaliação enquanto processo 
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contínuo, bem como os procedimentos usados nem sempre são adequados. É necessário considerar 

a mudança de “paradigmas da avaliação educacional para que ela dê conta de apresentar 

possibilidades de julgamento e decisões para aperfeiçoamento de uma dada situação de 

aprendizagem” (SOUSA, 2004, p.133).  

Conforme as pesquisas de Alarcão (2001), ela defende que a “escola tem a função de 

preparar cidadãos, mas não pode ser pensada apenas como tempo de preparação para a vida. Ela é a 

própria vida, um local de vivência da cidadania” (ALARCÃO, 2001, p. 18). Conforme a mesma 

autora, na escola todos os envolvidos no processo são atores e ”têm de protagonizar a ação que nela 

ocorre” (ALARCÃO, 2001, p.23).  

O portfólio permite o desenvolvimento do pensamento reflexivo. Mas para que isso se 

efetive, a instituição educacional precisa de mudanças, observa-se discordâncias entre 

posicionamentos tomados pela escola/universidade e as demandas da sociedade.  

Quanto ao processo de elaboração do portfólio, ele “é tanto um modo de ensinar quanto de 

avaliar, pois o portfólio apresenta-se como uma coleção de atividades, realizada em certo período 

de tempo e com um propósito determinando” (BEHRENS, 2008, p. 103). A autora nos apresenta 

possibilidades de composição do portfólio, por meio de relatórios escritos, gráficos, esquemas, 

diagramas, vídeos, produções individuais ou coletivas, entre outros.  

A importância do uso deste instrumento avaliativo na educação online é destacada por 

Santos (2006) não obstante, ressalvadas as especificidades desse ensino. Este pode ser 

compatibilizado no ambiente virtual com blog, fórum, chat.  

Ao optar pelo uso do portfólio, o professor “tem possibilidade de avaliar ao longo do 

processo, dar retorno e compor a produção final retornando as partes num todo” (BEHRENS, 2008, 

p.104).  

A utilização do portfólio como procedimento de avaliação oportuniza aos estudantes 

refletirem a respeito de seu desempenho acadêmico e de seus avanços. A relação professor e aluno 

adquire uma dinâmica diferenciada, em que o acompanhamento pelo professor e as 

devolutivas/intervenções se realizam no decorrer do processo, e ao estudante é possibilitado 

retomar suas produções concomitantemente. Imprimir uma nova forma de avaliar demanda uma 

mudança de postura entre os sujeitos partícipes, definição de critérios, estabelecimento de objetivos 

a serem alcançados.  

 

 

O processo investigativo  
A investigação tomou como suporte os preceitos da pesquisa-ação, uma vez que buscou 

analisar um problema da realidade educativa, que envolve o corpo docente e discente de uma 
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instituição de ensino superior, com o propósito de refletir sobre uma situação prática do cotidiano 

com vistas a novas perspectivas no que se refere ao processo avaliativo.  

Segundo Thiollent, a pesquisa-ação é  

 
[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1996, p. 14)  

 

A metodologia desta pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa, com a realização de 

um recorte da realidade pesquisada. Essa abordagem é muito utilizada na área da educação, pois 

possibilita compreender as relações, as crenças, as produções e as práticas dos sujeitos envolvidos 

em um determinado momento histórico e um contexto social.  

Na pesquisa, “a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito” (CHIZZOTTI, 2002, p. 79).  

A referida pesquisa teve como objetivo, investigar se os docentes de uma instituição de 

ensino superior privada, do município de Curitiba - Paraná – Brasil, utilizam o portfólio como um 

instrumento de avaliação e qual a concepção destes a respeito do mesmo. 

Nesse sentido, a questão norteadora da investigação, centrou-se em buscar saber qual a 

compreensão/concepção de professores do ensino superior, a respeito da avaliação, bem como, se o 

portfólio é um instrumento utilizado na prática docente. 

Observam-se no cotidiano da instituição acadêmica que a temática da avaliação resulta 

muitas discussões com o grupo de professores. Alguns mantêm práticas arraigadas, com mínimas 

possibilidades de mudanças, outros têm uma boa discussão, mas que não ultrapassa o nível teórico, 

a transposição para situações práticas ainda requer estudo, compreensão e reflexões. As concepções 

expressas são diferenciadas, umas de cunho mais tradicional e outras numa visão mais progressista, 

fatores interessantes e provocativos.  

Na pesquisa, foram entrevistados inicialmente 10 professores de diferentes cursos, como: 

Pedagogia, Letras, Matemática, Filosofia, Geografia, entre outros, de uma Instituição de Ensino 

Superior (IES) privada, da cidade de Curitiba. 

Para manter a identidade dos professores entrevistados, os mesmos serão identificados pelos 

numerais de 1 a 10 e será mantida a opção do gênero masculino nas referências a estes.  

Foi acenada por 9 professores a utilização de provas para diagnosticar os conhecimentos 

expressos individualmente por seus alunos, um deles utiliza-se somente de trabalhos. A prova pode 

ser um instrumento para compor o portfólio, mas não o único.  
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A discussão não se restringe ao instrumento utilizado pelo professor para avaliar seus alunos, 

mas no que esse instrumento prioriza, pois “não é acabando com a prova escrita ou oral que 

melhoraremos o processo de avaliação da aprendizagem, mas ressignificando o instrumento e 

elaborando-o dentro de uma nova perspectiva pedagógica” (MORETO, 2003, p. 9).  

Além da ressignificação para a prova como nos aponta Moreto (2003), é prudente a 

utilização de outros instrumentos, o que foi citado pelos professores.  

Conforme colocação do professor 1, em que diz:  

Faço prova discursiva individual, mas nessa prova considero não só o resultado que o aluno 

apresenta, mas também a interpretação do problema. Proponho também resolução de uma lista de 

exercícios e temas para pesquisa. (Prof. 1)  

Na colocação do professor 1 é prudente mencionar o seu olhar avaliativo para o raciocínio 

desenvolvido pelos alunos e não somente o produto final. Pois se o resultado final não foi assertivo, 

mas o processo interpretativo foi correto, demonstra que houve compreensão do conteúdo, embora 

tenha havido equívoco no resultado final.  

Outro professor, denominado professor 2, ao ser indagado sobre a forma como encaminha a 

avaliação, respondeu:  

Não considero o mais relevante à avaliação, ao invés de ficar aplicando vários instrumentos 

de avaliação, prefiro trabalhar os conteúdos nas aulas, ao final faço uma prova e um trabalho. 

(Prof. 2)  

O professor afirma que se utiliza de dois instrumentos avaliativos somente ao final do 

bimestre, ou seja, no decorrer trabalha os conteúdos e a avaliação ocorre posteriormente.  

Já o professor 3, estabelece alguns critérios nas avaliações  

Considero sob três critérios, um que privilegie a oralidade, outro a escrita e outro que 

englobe as duas linguagens, pois tem uns alunos que vão melhor na escrita e outros na expressão 

oral. (Prof. 3)  

Nessa perspectiva o professor procura contemplar as diferentes possibilidades de 

manifestações de aprendizagem de seus alunos, seja na expressão oral ou escrita.  

A fala do professor 4 expressa:  

No início do ano letivo solicito aos alunos um texto sobre algum ponto chave da disciplina, 

que serve de diagnóstico dos conhecimentos da turma. Ao final devolvo para que eles reflitam 

sobre o conceito inicial que tinham e comparem com os conhecimentos que adquiriram no 

decorrer. (Prof. 4)  

A intenção do professor é de que os próprios alunos reflitam sobre sua compreensão inicial 

sobre determinado assunto e a aprendizagem que foi construída no transcurso. Esse mesmo 

professor, também comentou que se utiliza de provas com alternativas de múltipla escolha e 
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associação para analisar se os conteúdos foram compreendidos. Além de uma produção de vídeo 

elaborada pelos alunos e coerente com a disciplina e conteúdos abordados.  

O professor identificado como 5, comentou que realiza prova e trabalhos individuais e em 

duplas, para verificar tanto o desempenho individual, como a relação que se estabelece entre 

colegas.  

O professor 6, mantém a avaliação por provas, além trabalhos escritos e seminários.  

Já o professor 7, comentou que não costuma utilizar-se de provas para avaliar, mas sim de 

trabalhos diversos conforme os conteúdos desenvolvidos.  

Os professores 8 e 9, diversificam os instrumentos de avaliação entre provas, trabalhos, 

seminários, pesquisas de campo. 

O professor 10 comentou que a cada conteúdo trabalhado, busca saber a compreensão que os 

alunos obtiveram, por meio de registros escritos individuais ou em grupos e todas essas produções 

compõem um portfólio. 

Com base nas respostas dos professores, percebe-se iniciativas de diversificar instrumentos, 

mas a prova ainda está presente, o que denota uma valorização da mesma. No que se refere à prova, 

Moreto (2003) nos diz que em muitas instituições está presente o paradigma de que o professor 

detém o saber e o aluno (aquele que não sabe) anota tudo e reproduz nas provas.  

Ao serem indagados a respeito do portfólio, se conheciam e utilizavam, ficou evidenciado 

que o mesmo ainda é pouco conhecido pelos professores, inclusive alguns solicitaram uma 

explicação sobre o que seria e de que forma poderiam empregá-lo. O professor 1, disse “nunca 

tentei utilizar, mas a proposta parece interessante”, isso após esclarecimentos do entrevistador.  

Para o professor 2, ele acredita que esse instrumento “não teria adesão no ensino superior”. 

O professor 3, mencionou utilizar o portfólio com “o objetivo de organização mental para os alunos 

e do material, não para avaliar”. O professor 4, disse que “não sabe utilizá-lo”.  

Já o professor 5, comentou “não tenho ideia exata de como funciona”. E o professor 6, disse 

já ter ouvido falar, mas não sabe utilizá-lo. O professor 7, como avalia por meio de trabalhos, esses 

compõem uma pasta, denominada de portfólio. Os professores 8 e 9 não empregam o portfólio, já o 

professor número 10 faz uso e bimestralmente recolhe para averiguar como os alunos organizaram 

seu material. 

Com alusão as respostas acima se confirmam a necessidade de estudos, leituras, discussões 

para o emprego do portfólio. O desconhecimento do que é o portfólio, como organizá-lo, o que 

considerar, estes são alguns indicativos da ausência dos mesmos nas práticas de avaliação da 

maioria dos professores entrevistados.  

 

 

Algumas considerações  
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Com o intuito de compreender como se processa a avaliação no cotidiano de uma instituição 

de ensino superior privada e os instrumentos utilizados pelos professores, bem como, se o portfólio 

é englobado nesse processo, verificou-se que a avaliação é uma temática que necessita de mais 

estudos e reflexões. Em termos gerais, o posicionamento dos professores entrevistados apresentou 

esse indicativo. O fato de muitas vezes não empregarem instrumentos diversificados é decorrente 

de desconhecimento, como foi manifestado ao serem indagados a respeito do portfólio.  

A utilização do portfólio como instrumento avaliativo, em turmas de ensino superior ainda 

não é uma prática recorrente.  

A organização do portfólio demanda tempo e é trabalhosa, pelo fato de que os materiais que 

irão compô-lo necessitam serem resultantes de um processo analítico que envolve professores e 

estudantes, pois não se restringe a uma simples coleta de materiais produzidos em um determinado 

período, como um bimestre ou semestre.  

Observou-se que a concepção de avaliação perpassa uma visão mais “conservadora” por 

alguns professores e paralelamente outros buscam o encaminhamento do trabalho pedagógico 

numa concepção considerada “progressista”, embora isso ainda se manifeste timidamente.  

As colocações dos professores ilustram que a avaliação ainda provoca ansiedade entre 

professores e estudantes. Segundo Moreto (2008) o fato da avaliação se tornar uma situação 

angustiante no interior da instituição educativa, se deve ao fato de não se saber como transformá-la 

para que não se restrinja a cobranças, o que a torna um recurso coercitivo.  

A avaliação, concebida e materializada na maioria das instituições educacionais brasileiras, 

sustenta e mobiliza um poder que está diretamente relacionado com a forma da organização escolar 

e suas relações com a sociedade. Por esta razão, um dos desafios que se coloca é compreender a 

concepção de uma prática avaliativa que contemple uma visão ampla, crítica e reflexiva, que atenda 

aos pressupostos de um paradigma que toma como eixo a produção do conhecimento. 

Desta forma, como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação 

precisa ser refletida sob novos parâmetros, que sugere uma nova relação entre professor, estudante 

e conhecimento. O modo de avaliar, os instrumentos utilizados, necessita de coerência com o modo 

de ensinar. É importante ir para além da prática tradicional em que a avaliação objetiva apenas 

medir, verificar e classificar a aprendizagem dos alunos, reforçando uma ideologia sutil e 

complexa, decontrole e reprodução social, que contribui para manutenção e perpetuação de um 

sistema autoritário, estratificado, hierárquico e extremamente desigual.  
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