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Introdução 

  

 Lendo a produção bibliográfica de nosso país a respeito de avaliação 

educacional, verificamos que esse é um tema bastante estudado, quer do ponto de vista 

epistemológico (por exemplo, conceitos, tipos, funções, procedimentos de avaliação), 

quer do ponto de vista de políticas públicas (sistemas de avaliação institucional, 

programas e projetos educativos, entre outros), quer do ponto de vista didático-

pedagógico (papel do professor e do aluno, critérios de avaliação do rendimento do 

aluno, relação avaliação e nota/conceito, por exemplo). 

 Em se tratando da avaliação da aprendizagem, observamos que os 

estudiosos se debruçam mais sobre a da educação básica do que sobre a da educação 

superior (ULER, 2010). E o enfoque maior se dá sobre o tipo de avaliação que ocorre 

em sala de aula – somativa e/ou formativa (LUCKESI, 2002; SOUZA, 2012). Se as 

universidades se constituem molas propulsoras das pesquisas brasileiras, torna-se 

pertinente saber como se dá o processo de avaliação da aprendizagem nesses centros de 

onde emanam os conhecimentos teórico-metodológicos sobre esse tema. 

  Com o objetivo de identificar pesquisas sobre a avaliação da aprendizagem no 

ensino superior e os resultados obtidos a respeito do processo de avaliação desenvolvido 

em cursos de graduação, realizamos pesquisa bibliográfica, a partir de dissertações e 

teses defendidas em Programas de Pós-graduação de instituições de ensino superior 

brasileiras.  

 Embora a avaliação da aprendizagem faça parte, no mundo ocidental, das 

instituições de ensino (com organizações as mais variadas) desde o século XVI, sua 

constituição como objeto de pesquisa (na área de Psicologia, inicialmente) se dá por 

volta do final do século XIX e início do XX. Têm papel preponderante na exploração, 

inicial, desse objeto de estudo tanto países europeus quanto da América do Norte.  



Neste capítulo, fazemos uma breve explanação sobre processos e/ou princípios 

teóricos propostos por autores francófonos e norte-americanos
1
, sobre a avaliação da 

aprendizagem, nos detendo, sobretudo, naqueles que repercutiram nas práticas 

avaliativas da escola brasileira. Também fazemos uma revisão do percurso da avaliação 

em nosso país; descrevemos os procedimentos metodológicos seguidos na realização da 

nossa pesquisa; fazemos uma análise descritiva de dissertações e teses que exploram 

essa temática no ensino superior; e apresentamos nossas conclusões.  

 

2. Contribuições para a formação do processo de avaliação no Brasil 

 

 Para entender as práticas atuais de avaliação, seja institucional, seja de 

aprendizagem, é necessário refletir um pouco sobre sua história (constituição, 

concepções, mudanças, práticas...), pois, conforme afirma Rémond (2014), compreender 

seu tempo é impossível para quem desconhece tudo do passado
2
. Assim, falar sobre 

avaliação no Brasil exige que abordemos, mesmo que de uma forma panorâmica, a 

contribuição dos jesuítas para o sistema educacional do mundo ocidental; a aplicação de 

testes educacionais, a pedagogia por objetivos, a avaliação qualitativa. 

 

2.1 Princípios que fundamentaram (fundamentam) a avaliação da aprendizagem 

nas escolas brasileiras 

 

2.1.1 Princípios da educação jesuítica 

 

O processo de avaliação de nossas escolas tem como influência primeira os 

princípios estabelecidos pela Companhia de Jesus, fundada em 1534, na França. Os 

padres jesuítas, não desejando que seus noviços estudassem com os jovens leigos nas 

escolas existentes, procuraram desde cedo se dedicar ao seu ensino. Tinham o intuito de 

oferecer a esses noviços, além dos princípios religiosos, um bom nível de cultura geral, 

a fim de lhes dar, inclusive, condições de lutarem contra a Reforma Protestante, um dos 

principais objetivos dos jesuítas. Assim, foram sendo criados os colégios jesuítas, cuja 

qualidade do ensino se difundiu, em pouco tempo, provocando uma demanda, pelas 

                                                             
1 A escolha de autores de língua francesa (principalmente, franceses e suíços) e de norte-americanos se dá 

pelo fato de que exerceram (e exercem) influência sobre o sistema avaliativo de nossas instituições 

escolares e acadêmicas. 

 
2
 “Comprendre son temps est impossible à qui ignore tout du passé”. 



famílias abastadas, para que jovens não vocacionados pudessem neles estudar 

(GUILLERMOU, 1999).  

A educação passou a ser o cavalo de batalha dos jesuítas, pois defendiam a ideia 

de que pela educação da juventude, poderiam dominar suas almas, impedindo assim o 

avanço da Reforma Protestante (CANTAT, 2009). Orientado pelo Ratio Studiorum 

(regulamento de ensino dos colégios jesuítas), o ensino, além de se voltar para a vida 

religiosa, passou a se dedicar aos estudos humanistas (línguas antigas, poesia, retórica) e 

à filosofia e às ciências exatas, fundamentado numa disciplina rigorosa e hierárquica, 

com acompanhamento constante do aluno e incentivo à competição.  

Por meio do sistema de emulação, os alunos eram incentivados a concorrerem 

entre si, de modo que os mais brilhantes fossem recompensados por seu trabalho e 

esforço e os menos brilhantes, castigados. O principal instrumento de avaliação era o 

trabalho escrito, que recebia notas, com a finalidade de classificar os alunos em uma 

ordem decrescente, do mais forte para o mais fraco. Desse sistema de avaliação, as 

escolas brasileiras herdaram a crença de que só a prova é um bom instrumento para 

avaliar a aprendizagem; a prática de avaliar os alunos em comparação com os colegas (e 

não com eles mesmos, considerando-se o ponto de partida de cada um, quando do início 

da aprendizagem); e o conceito de avaliação como mensuração e controle.  

 Como o foco de seu ensino era, além dos princípios cristãos, a cultura geral, a 

qualidade desse trabalho, eficaz para sua época e seus propósitos, passou a balizar o 

ensino das instituições escolares do mundo ocidental: inicialmente, na França, depois 

em outros países da Europa (Suíça, Bélgica, Espanha, Portugal, dentre outros) e, 

finalmente, em terras dominadas pelos europeus, a exemplo das colônias espanhola e 

portuguesa, no continente americano. 

 

2.1.2 Princípios da educação francesa 

 

Herdeira dessa proposta de avaliação, a França adotou as notas, a classificação, 

os exames e outros tipos de sanção ou distinção, de modo que essas formas de avaliação 

passaram a ser vistas como as mais adequadas a serem seguidas. De certa forma foram 

“sacralizadas” tanto pelos professores quanto pelos pais. Embora as autoridades 

responsáveis pela educação no país tenham proposto alterações para esse sistema 

avaliativo e apresentado aos professores outras alternativas, as práticas avaliativas 

herdadas dos colégios jesuítas  permaneceram as mesmas. 



É interessante verificar que, já em 1890, o ministro da educação (Léon 

Bourgeois) advertia os professores, para que eles preparassem os alunos, para além das 

provas que faziam imediatamente após o ensino dos conteúdos; deveriam prepará-los 

para a grande prova que é a vida. (CANTAT, 2009). Em outras palavras, o ministro 

enfatizava a necessidade de se dar condições aos alunos para enfrentar a vida, pois os 

exercícios e as notas só tinham sentido se possibilitassem aos professores avaliarem o 

progresso dos alunos. 

Nas primeiras décadas do século XX, esse sistema de avaliação foi objeto de 

vários estudos, agrupados sob o termo de docimologia: “ciência que tem por objeto o 

estudo sistemático dos exames, em particular do sistema de atribuição de notas e do 

comportamento dos examinadores e dos examinados.” (LANDSHEERE, 1976, p. 13). 

 Esses estudos, conduzidos por Reuchin (1959) e Piéron (1963), conforme 

Landsheere (op.cit.), questionam claramente o sistema tradicional de notas e apresentam 

inúmeras críticas aos exames apenas no final do ano, à variação no nível de exigência 

dos professores, às escalas de notas menos precisas, às diferenças na classificação 

segundo os avaliadores e à desigualdade e injustiça na avaliação, quando o critério 

utilizado era a origem socioeconômica dos alunos.  

Como consequência, buscaram métodos de avaliação mais confiáveis e mais 

eficazes e propuseram medidas para harmonizar as escalas de avaliação, assim como 

modalidades de elaboração de provas fundamentadas em definições mais rigorosas dos 

objetivos específicos da educação. As conclusões dessas pesquisas remetem à 

pedagogia por objetivos, que prevaleceu na educação francesa durante 

aproximadamente meio século. (CANTAT, 2009). 

 A pedagogia por objetivos adotada nas escolas francesas tem sua origem entre 

estudiosos norte-americanos, que, em meados do século XX, propuseram uma avaliação 

da aprendizagem baseada em testes objetivos e de elevado controle, como veremos a 

seguir.  

 

 2.1.3 Princípios da educação norte-americana 

 

Entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, o avanço da 

industrialização norte-americana influenciou a educação, no sentido de que era 

necessário tornar a escola lugar de experiências práticas, pois vida, experiência e 

aprendizagem deveriam caminhar juntas. Essas ideias, que fazem parte da concepção de 



educação defendida por Dewey (1978), constituíram a chamada pedagogia progressista 

(dominante na primeira metade do século XX), segundo a qual a organização da escola 

girava em torno de experiências práticas, de atividades presentes na vida em sociedade. 

Assim, a sala de aula era o lugar em que as experiências podiam ser analisadas e 

transformadas por meio da cooperação entre alunos e professores. Como consequência 

desse procedimento, o saber adquirido nos livros se subordinava à experiência real, 

embora não fosse desprezado o conhecimento sistematizado. 

Com isso, o desenvolvimento intelectual do aprendiz deixou de ser a prioridade 

absoluta da educação e passou-se a considerá-lo com sua personalidade e necessidades, 

atribuindo-se à educação o papel de prepará-lo para a vida. Esse novo sentido dado à 

educação levou, entre outros aspectos, a uma concepção de aprendizagem ativa, ao 

princípio de cooperação entre os alunos (e não de concorrência) e à restrição do papel 

dos manuais escolares (o de complemento de ensino, não o de determinante).  

Assim, conforme Montagutelli (2000), vista a heterogeneidade dos estados norte-

americanos, especialistas em educação procuravam unificar procedimentos 

administrativos (por exemplo, escola pública para todos) e práticas pedagógicas entre 

esses estados, a fim de garantir a entrada na escola de alunos de populações bastante 

heterogêneas. Mas favoreciam a diversificação dos programas escolares e orientavam-se 

pelo princípio da pedagogia progressista de que o aluno é o sujeito do processo de 

ensino-aprendizagem. Logo, considera-se sua individualidade e suas particularidades 

psicológicas, suas necessidades e interesses. 

No entanto a influência do desenvolvimento econômico (maior em alguns 

estados e menor em outros) sobre a escola provocou resultados variados, ocasionando o 

desaparecimento da unificação desejada e a adoção de procedimentos administrativos e 

práticas pedagógicas bem diversificados. Nesse contexto, a avaliação da aprendizagem 

também se ressentiu: escolas com mais recursos financeiros demonstravam melhores 

resultados avaliativos, em oposição àquelas com menos recursos. 

Com o intuito de melhor avaliar os alunos (e de forma equitativa), ainda na 

primeira metade do século XX, o sistema escolar adotou os testes (característica 

marcante do sistema educacional norte-americano) oriundos da Psicologia, área que se 

desenvolvia orientada por análises quantitativas, com o intuito de medir o nível de 

inteligência humana. Psicólogos tais como Thorndike e Therman elaboraram e 

aplicaram testes, convencidos de que se podia medir com precisão e rigor 

comportamentos dos seres humanos (CANTAT, 2009). Goddard (1917, apud 



GOODWIN, 2005), associando esses testes ao conceito de quociente intelectual, passou 

a aplicá-los em estudantes estrangeiros, para medir-lhes a inteligência. O rigor dos testes 

deu-lhes confiabilidade e esses autores propuseram sua aplicação aos estudantes norte-

americanos.  

Professores e gestores escolares, mesmo com algumas desconfianças, 

começaram a ver esses testes como instrumentos que permitiriam a melhoria das 

práticas pedagógicas, das condições de trabalho e da gestão escolar em geral ou, até 

mesmo, reformas escolares. 

Foi no período posterior ao final da segunda Grande Guerra que esses testes 

passaram a ser aplicados à totalidade da população estudantil, com vistas a avaliar o 

processo de ensino-aprendizagem. Seus resultados são levados em conta para se 

determinar o sucesso ou fracasso escolar desse público.  

A prática recorrente de aplicação de testes e sua diversidade de instrumentos 

(escalas de atitude, inventários, questionários, fichas de registros de comportamentos e 

outras medidas) terminaram não só por determinar a avaliação, mas também a 

construção do currículo, orientada por uma educação que visava à mudança de 

comportamentos (TYLER, 1974). Assim, o procedimento avaliativo, através dos testes, 

se voltou para medir quanto se tinha alcançado dos objetivos propostos e desejáveis 

para a mudança de comportamentos. Para isso, Mager (1962, apud SOUSA, 2012) 

propôs que fossem explicitados três aspectos desses objetivos: “a) o comportamento 

observável do aluno; b) as condições nas quais o comportamento deve ocorrer; c) o 

critério (padrão de rendimento aceitável) segundo o qual o nível de desempenho do 

aluno é considerado aceitável” (SOUSA, op.cit.p.236). 

Esse era um princípio da pedagogia por objetivos, a qual ficou conhecida como 

um conjunto de princípios metodológicos mais ou menos precisos e de técnicas 

pedagógicas mais ou menos rígidas, inspirada em trabalhos de Tyler (1974) e Bloom 

(1973), com sua taxonomia de objetivos educacionais (nos domínios cognitivo, afetivo e 

psicomotor). Esse modelo pedagógico foi inspirado nos modelos de gestores e na sua 

visão empresarial de planejamento, rentabilidade e economia de projetos, meios, 

recursos e produtos, com objetivos idênticos: racionalização dos meios e dos fins e 

controle dos fatores aleatórios do acaso (POMBO,1984).  

A pedagogia por objetivos prevaleceu na educação norte-americana até a década 

de 1970, aproximadamente, década em que se difundiu, sob a forma extremamente 

tecnicista da instrução programada: proposta educacional influenciada pelos princípios 



comportamentais de Skinner, consistindo em ensinar os conteúdos selecionados 

divididos em módulos, acompanhados de instruções para o aluno seguir e, 

imediatamente, receber o retorno (resposta correta ou errada).  

A objetividade e o tecnicismo exagerados dos testes provocaram reações em 

estudiosos que defendiam uma avaliação, que promovesse a autoavaliação, 

desenvolvendo a consciência crítica do aprendiz (GREENE, 1975; PINAR, 1975, apud 

SOUSA, 2012), que demonstrasse a avaliação como forma de poder e historicamente 

situada (APPLE, 1982 e GIROUX, 1983).  

Essa avaliação qualitativa remete para suas dimensões diagnóstica, formativa, 

processual. Deixa de ser exclusivamente voltada para memorização de conhecimentos e 

quantificação de erros e acertos, para envolver-se com o desenvolvimento de 

competências do aprendiz, com o aprender a aprender e com os aspectos políticos, 

ideológicos e históricos dos processos avaliativos. 

Esses princípios da educação norte-americana exercem influências sobre o 

sistema educacional brasileiro e, consequentemente, sob seu processo de avaliação: 

mensuração do conhecimento memorizado, com vistas a uma classificação descendente 

(dos escores mais altos para os mais baixos), chegando a uma divisão de alunos entre os 

reprovados e os aprovados (o sistema de avaliação dos jesuítas, já há bastante tempo em 

vigor entre nós, é reforçado agora pela influência da educação norte-americana); e, mais 

timidamente, uma avaliação que identifica os saberes do aprendiz, suas dificuldades, 

com vistas a uma aprendizagem efetiva.  

 

3. Breve revisão do percurso da avaliação no Brasil 

 

 O percurso da avaliação nas instituições de ensino brasileiras segue, em linhas 

gerais, os modelos em que essas instituições se espelham. Assim é que, com a chegada 

dos jesuítas ao Brasil e a implantação de seu ensino entre nós (séculos XVI e XVII), o 

processo de avaliação estabelecido foi o de seleção, classificação dos alunos, conforme 

maior ou menor demonstração, através de prova quer oral quer escrita, de conhecimento 

memorizado. Esse é o modelo que se consagrou como “tradicional”. 

 Apenas no início do século XX é que uma outra concepção de avaliação surgiu 

(mas sem erradicação da anterior), trazida pelas alterações implementadas na educação 

brasileira. Demandas da sociedade da época, tais como o processo de urbanização e de 

industrialização no Brasil, por exemplo, direcionou a educação a enfatizar mais as ações 



experimentais do que as baseadas na lógica, mais os métodos pedagógicos do que os 

conteúdos cognitivos (SOUZA, 2012).  

Assim, outros procedimentos que fossem capazes de avaliar aspectos mais 

subjetivos, tais como interesse e participação do aluno nas aulas e seu próprio 

desempenho (autoavaliação), foram sendo postos em prática. Com isso, provas e testes 

para avaliação cognitiva (prioritários no modelo avaliativo tradicional) foram se 

diversificando e ocorrendo com mais frequência – e não apenas no final de um ciclo de 

ensino (por exemplo, no final do ano). Caracterizava-se, assim, mais como uma 

avaliação processual do que pontual (a exemplo da tradicional). Cabe ressaltar aqui 

John Dewey, o autor norte-americano que mais influenciou o movimento da educação 

nova no Brasil. 

Esse modelo, conhecido como “escolanovismo”, passou a ser criticado no final 

da primeira metade do século XX, tendo em vista a chegada da tecnologia. A 

“pedagogia tecnicista”, como ficou conhecida essa nova teoria educacional, propunha a 

avaliação por objetivos, que a tornava mais objetiva e operacional (LUCKESI, 2002), 

devido aos recursos que utilizava, como a instrução programada. Essa perspectiva de 

avaliação foi valorizada até, aproximadamente, a década de 1970. Vemos aqui a 

presença marcante da influência norte-americana com Tyler e Bloom, entre outros. 

Fortaleceu-se no Brasil a noção de avaliação como mensuração com características de 

objetividade. 

Na década de 1980, iniciou-se uma reação ao objetivismo tecnicista, que 

valorizava apenas o caráter instrumental da avaliação, buscando-se uma avaliação mais 

qualitativa: no lugar da mensuração, da busca do erro, para punição, através de notas ou 

conceitos negativos (e provável reprovação), passou-se a propor a avaliação como 

diagnóstico da aprendizagem, para planejar ou replanejar o processo de ensino, com 

vistas a suplantar as dificuldades dos aprendizes (LUCKESI, op.cit.). 

Essa tendência teórica de avaliação se fortaleceu a partir da década de 1990, com 

as pesquisas feitas no âmbito das universidades. Foram trabalhos voltados para a 

verificação de como as escolas de ensino fundamental e médio avaliavam seus alunos, 

seguidos de propostas de mudanças de paradigmas: substituição do modelo quantitativo 

de avaliação pelo qualitativo, enfatizando, por exemplo, conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais (COLL et al. 1997).Também se passou a analisar e discutir 

os aspectos políticos da avaliação, surgindo, assim, uma linha crítica de estudos e uma 

ampliação dos objetos de estudo: currículos e programas.  



Esse paradigma qualitativo de avaliação, ainda que implementado timidamente, 

no Brasil, reflete a influência de autores francófonos, tais como Tardif (2002), Hadji 

(2001), Perrenoud (1999), além de outros norte-americanos, como Giroux (1983) e 

Apple (1982). 

Desse quadro esboçado sobre a avaliação no Brasil, verificamos que o foco dado 

pelos estudos se volta para as práticas avaliativas da educação básica. Em relação à 

educação superior, são poucas as pesquisas e elas indicam que a avaliação da 

aprendizagem se caracteriza, predominantemente, como somativa e classificatória 

(CHAVES, 2004), seguindo assim o paradigma quantitativo. Esse procedimento reflete 

o modelo tradicional, herdado dos jesuítas.  

Para entendermos esse descompasso entre o modelo de avaliação que a academia 

propõe à educação básica e o que ela própria pratica, precisamos considerar, pelo 

menos, dois fatos: por um lado, a formação do professor do ensino superior brasileiro, 

via de regra, se dá de forma aligeirada, circunscrita à disciplina Metodologia do Ensino 

Superior, que integra o currículo de programas de pós-graduação e que tem carga 

horária restrita (60 horas), logo, o tema avaliação acaba não tendo a atenção que 

merece; por outro lado, a exigência feita aos estudantes universitários para dominarem, 

com competência, os conhecimentos específicos de sua futura área de atuação 

profissional, induz o professor formador a manter o foco da aprendizagem na cognição. 

Assim, esse professor, com formação docente precária e com a convicção de que 

deve repassar os conteúdos aos estudantes, passa a utilizar as práticas avaliativas de sua 

experiência anterior, como aluno: provas, testes, exames objetivos que exigem 

memorização.    

A história da universidade brasileira mostra que a sua avaliação da 

aprendizagem não foi nem é um tema de seu interesse. Quando há referência a esse 

tema é na legislação educacional ou nos regulamentos das instituições, ou seja, é de 

natureza formal e administrativa: período, instrumentos de avaliação e fórmulas para 

cálculos das médias.   

Cabe aos professores estabelecerem suas formas de avaliação. Essa autonomia 

termina por provocar insatisfações entre alunos e professores, pois nem sempre há 

sintonia entre as formas de aprendizagem e as de avaliação.  

 Esse conjunto de informações nos orientará na análise das teses e dissertações 

selecionadas, conforme descrito a seguir. 

 



4. Procedimentos metodológicos 

 

 4.1. Critérios de seleção 

 

Para a realização deste estudo, caracterizado como estado da arte ou estado do 

conhecimento, visto que busca fazer o levantamento e análise do conhecimento 

elaborado e acumulado de um determinado tema em um espaço de tempo definido 

(FERREIRA, 2002), estabelecemos três critérios para a seleção das dissertações e teses 

analisadas, em consonância com o objetivo do estudo: 

(1) trabalhos de grau cujo título contivesse as palavras “avaliação da 

aprendizagem” ou “prática(s) avaliativa(s) da aprendizagem” e “ensino superior”;  

(2) trabalhos realizados em programas de pós-graduação em educação (área do 

conhecimento que se dedica aos estudos de avaliação); e  

(3) programas de pós-graduação em educação das universidades federais (que 

são reconhecidas como centros de pesquisa), de duas estaduais de São Paulo (USP e 

UNICAMP) e de duas Pontifícias Universidades Católicas (de São Paulo e do Rio 

Grande do Sul), dada a sua grande contribuição para o conhecimento científico na área 

de educação no Brasil (não só a sua produção acadêmica, como também seus 

pensadores).  

 A busca dessas dissertações e teses realizou-se por meio de consultas às páginas 

eletrônicas dos programas de pós-graduação em educação dessas universidades e no 

banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), entre março e abril de 2015.  As palavras de busca foram “avaliação 

da aprendizagem” AND “ensino superior”; “avaliação da aprendizagem” OR “práticas 

avaliativas”. 

 Foram lidos os resumos desses trabalhos de grau e selecionados todos aqueles 

que se referiam ao processo de avaliação da aprendizagem em cursos de graduação (39 

resumos), abrangendo o período de 1992 a 2014. A decisão de permanecer com o 

universo de resumos se deveu ao fato de que foi na década de 1990 que os estudos sobre 

avaliação formativa começaram a criar força no Brasil e que pesquisa do tipo estado da 

arte sobre avaliação da aprendizagem em cursos de graduação (SOUSA, 1994) indicava 

que a avaliação correspondia, principalmente, à mensuração e à demonstração de 

conteúdo aprendido por parte dos alunos. Assim, analisar os resumos de todo esse 

período possibilitou-nos verificar se houve modificações (e quais) nesse processo de 

avaliação.   



 

 4.2 O universo dos resumos 

 

 Os 39 resumos selecionados, conforme o objetivo do estudo, vão do ano de 1992 

ao de 2014, como pode ser visto no gráfico 01.  

  

Gráfico 01 – Distribuição dos resumos de dissertações e teses, conforme o ano de publicação.  

 

 Podemos verificar no gráfico 01 que há uma estabilidade em relação à 

quantidade de pesquisas sobre avaliação da aprendizagem no ensino superior, entre os 

anos de 1992 e 2006 (aproximadamente, um trabalho por ano), prevalecendo as teses 

(quatro). Ocorre um aumento de pesquisas a partir de 2007 (com sete dissertações entre 

2007 e 2009) e uma maior incidência de estudos entre 2010 e 2012 (20 pesquisas em 

três anos, sendo oito teses e 12 dissertações), período em que o interesse pela avaliação 

educacional (em suas várias dimensões) foi muito instigado.
3
  

 Levando em consideração as instituições de ensino em que as pesquisas sobre 

avaliação da aprendizagem foram conduzidas, identificamos 19, sendo 15 universidades 

federais, duas estaduais e duas particulares. A tabela 01 apresenta o total dos resumos 

das dissertações e teses encontradas nas universidades selecionadas. 

 

 

                                                             
3 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), iniciado em 2004, estava 

consolidado em 2010; o novo ENEM, instituído em 2009, passou a ser a forma de seleção para entrada 

em grande parte das universidades federais, a partir de 2010; a avaliação na educação básica ocorria em 

sua dimensão institucional, de políticas públicas, de aprendizagem; os novos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação (com alterações induzidas pelo MEC) estavam em vigor em inúmeras universidades 

públicas (federais e estaduais); os novos modelos teóricos de avaliação faziam escola no Brasil. Esses 

fatores contribuíram para que pesquisadores voltassem seus olhares para a temática da avaliação, nesse 

intervalo de tempo.  
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                Tabela 01 – Distribuição da quantidade de dissertações e teses encontradas  

                                        nas universidades selecionadas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observamos que o número de dissertações (23) é superior ao de teses (16) e que, 

embora os trabalhos por instituição sejam numericamente poucos, quatro dessas 

instituições se destacam: PUC – SP, Universidade Federal do Ceará; UNICAMP e USP, 

com uma maior quantidade de teses e dissertações.  

 

 4.3 Critérios de sistematização e análise dos resumos selecionados 

 

 Para estabelecimento das categorias de análise, lemos inicialmente os resumos, 

orientada pelos descritores que compõem um resumo de pesquisa, principalmente os 

que se encontram em dissertações e teses: objetivo, tipo, local, sujeitos, instrumentos e 

técnicas, filiação teórica e resultados/conclusões da pesquisa.  

                                                             

4
 Vale ressaltar aqui Programas de Pós-graduação em Enfermagem, em Ciências da Saúde e em 

Contabilidade. Embora não tenham sido contemplados nesta pesquisa (por não atenderem ao critério da 

área do conhecimento escolhida – educação), têm produzido dissertações e teses sobre avaliação da 

aprendizagem em cursos superiores, demonstrando preocupação com a formação dos professores 

universitários a quem compete a formação de novos profissionais.    

Universidades
4
 Dissertações Teses Total 

PUC – RS 01 - 01 

PUC - SP 01 02 03 

UFAL 01 - 01 

 UFC 03 01 04 

UFG 02 - 02 

UFJF 01 - 01 

UFMA 01 - 01 

UFMG 01 02 03 

UFPE 01 - 01 

UFPI 02 - 02 

UFRGS 01 - 01 

UFRJ - 01 01 

UFSC 02 - 02 

UFSCar 02 01 03 

UFSM 01 - 01 

UFV 01 - 01 

UNB - 01 01 

UNICAMP 01 05 06 

USP 01 03 04 

TOTAL GERAL 23 16 39 



Além desses descritores, consideramos também a instituição onde foi realizado o 

mestrado ou doutorado e o ano da defesa do trabalho, os quais nos orientariam a analisar 

as influências teóricas recebidas. 

 Com base nos componentes temático, composicional e linguístico dos gêneros e 

reconhecendo que esses não são estáveis, como já víamos em Bakhtin (1997), 

constatamos que nem todos os resumos apresentavam as informações que desejávamos. 

Assim, precisamos consultar os trabalhos completos, para obter os dados que nos 

faltavam. 

 Finalmente, estabelecemos para nossa análise: concepções de avaliação; 

instrumentos e procedimentos de avaliação; e contribuições para a formação do 

professor universitário. 

 

5. Análise descritiva dos estudos selecionados sobre avaliação da aprendizagem 

  

 5.1 Descrição da metodologia utilizada  

 

No conjunto de nossos dados, identificamos 31 estudos classificados como 

pesquisas qualitativas (teses e dissertações entre 1992 a 2014), um como pesquisa 

quantitativa (tese em 2007) e cinco de forma híbrida: qualitativa e quantitativa (teses e 

dissertações entre 2007 e 2012). Além desses, uma pesquisa bibliográfica (tese em 

2010) e uma documental (tese em 2010). 

Embora o termo “pesquisa qualitativa” possa significar coisas diferentes para 

campos de estudos diferentes
5
, nos trabalhos em análise, remete, em linhas gerais, à 

abordagem das qualidades das entidades pesquisadas (ensino, aprendizagem e 

avaliação) e à sua natureza socialmente construída (natureza político-ideológica, 

objetivos, funções e formas do ensino e da avaliação). 

A pesquisa quantitativa está fundamentada nos métodos estatísticos e as quali-

quantitativas associam essas duas abordagens, complementando-se. 

 Essa recorrência das pesquisas qualitativa e quantitativa reflete o momento 

histórico das pesquisas em educação no Brasil: a partir da década de 1980, tanto 

aspectos teórico-metodológicos da abordagem qualitativa vão-se tornando mais 

                                                             
5 Por exemplo, pode ser entendida como sinônimo de “pesquisa fenomenológica”, “etnográfica”, ou como 

um termo abrangente, opondo-se aos estudos que usam dados estatísticos (ANDRÉ, 1995; DENZIN e 

LINCOLN, 2006; STRAUSS e CORBIN, 2008). 



conhecidos entre nós (a exemplo de FAZENDA, 1989; ANDRÉ, 1995), quanto sua 

aplicação a estudos relacionados à escola e ao ensino (PINTO, 1999; BORGES, 2004, 

entre tantos outros). E, em consequência, os estudos quantitativos, de origem positivista, 

vão perdendo fôlego entre as pesquisas educacionais brasileiras. Daí, identificarmos, 

nos nossos dados, apenas uma tese seguindo a abordagem quantitativa. 

Em relação aos tipos de pesquisas associados à abordagem qualitativa, 

encontramos o estudo de caso (que predominou: 08), a pesquisa etnográfica, a pesquisa-

ação/colaborativa, a interpretativa, a exploratória. A tabela 02 demonstra as abordagens 

e os tipos de pesquisa identificados.   

 

          Tabela 02 – Discriminação das abordagens e dos tipos de pesquisa 
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Qualitativa 

Quantidade TIPOS 

 

 

31 

 

79,48% 

Estudo de caso  

Pesquisa-ação  

Pesquisa colaborativa 

Pesquisa interpretativa 

Pesquisa exploratória 

Pesquisa etnográfica 

Pesquisa participante 

 

Quantitativa 
01 

2,56% 
 

Estudo comparativo 

Quali-quantitativa 05 

12,82% 

Estudo de caso 

Pesquisa colaborativa 

Pesquisa exploratória 

 

P
ro

ce
d
im

en
 

to
s 

 

Bibliográfica 

01 

2,56% 

 

 

Documental 

01 

2,56% 

 

  

     

Considerando a obtenção dos dados para análise nas pesquisas qualitativas, 

verificamos nos estudos por nós selecionados que esses dados foram obtidos, 

predominantemente, por meio de entrevistas (25) e questionários (22), tendo sido 

utilizadas também técnicas, como observação de aulas, sessões reflexivas e história oral, 

e outros instrumentos, tais como notas de campo, diário e portfolio.  

E os locais onde essas pesquisas se realizaram foram cursos de graduação de 

instituições públicas e privadas de ensino superior, em Alagoas, na Bahia, no Ceará, no 

Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Goiás, em São Paulo, 

em Minas Gerais, em Santa Catarina, em Pernambuco e no Distrito Federal. E os cursos 

foram licenciatura em Letras, Pedagogia, História, Matemática, Física, Química, 



Ciências Biológicas; e bacharelado em Pedagogia, Direito, Enfermagem, Medicina, 

Agronomia; e nos Centros de Instrução de ensino naval, no Rio de Janeiro. 

 Em relação aos participantes dessas pesquisas, encontram-se alunos e 

professores (em 26 delas), coordenadores de curso (uma pesquisa), coordenadores e 

supervisores de estágio (uma pesquisa), alunos egressos dos cursos (uma pesquisa), e 

pedagogas (uma pesquisa). A tabela 03 apresenta esses dados. 

 

Tabela 03 – Discriminação dos dados metodológicos das pesquisas realizadas 

 
 

 

 

 

 

 

Locais da pesquisa 

Alagoas 

Bahia 

Ceará 

Maranhão 

Piauí 

Goiás 

Pernambuco 

Rio de Janeiro 

Rio Grande do Sul 

Santa Catarina 

São Paulo 
Minas Gerais 

Distrito Federal 

 

 

 

Cursos superiores 

(licenciatura e 

bacharelado) 

Letras 

Pedagogia 

História 

Matemática 

Física 

Química 

Ciências Biológicas 

Agronomia 

Curso Naval  

 

Participantes 
Professores, alunos, coordenadores de curso, 

pedagogas, coordenadores e supervisores de 
estágio. 

 

Instrumentos e técnicas 
Entrevista, questionário, portfolio, 

notas de campo, diário, 

observação de aulas, sessões reflexivas, história 

oral. 

 

Finalmente, fundamentando os estudos, encontramos contribuições teóricas 

variadas, indo desde teoria de aprendizagem autorregulada (Brown, 2002, 2003, 2005, 

2006, 2008), teoria de avaliação, numa perspectiva sociológica e crítica (Luckesi, 2003; 

Hoffmann, 2001, 2006; Libâneo, 1986; Hadji, 2001; Perrenoud, 1999), da atividade 

(Leontiev, 1978), de análise de discurso (Foucault, 1972), de análise de discurso crítica 

(Ramalho e Resende, 2006, 2011), de currículo (Sacristán, 2000), legislação 

educacional (LDB, SINAES), educação a distância (Moran, 2003), até formação 

docente (Nóvoa, 1991; Tardif, 2002; Sacristán, 2000; Imbernón, 2002).      



Por essas referências identificamos uma influência norte-americana da avaliação 

através de testes (aprendizagem autorregulada – BROWN), mas também uma influência 

dos estudos francófonos através dos estudos críticos feitos (avaliação sociológica e 

crítica – HADJI; PERRENOUD; análise de discurso – FOUCAULT; e formação 

docente – TARDIF). 

Feita essa descrição, passemos aos resultados dessas pesquisas. 

  

5.1 Concepções de avaliação  

 

 A leitura dos resumos selecionados resultou na identificação de 15 pesquisas que 

tinham como um de seus objetivos saber que concepção de avaliação da aprendizagem 

demonstram ter, explícita ou implicitamente, os professores, alunos, pedagogas, 

coordenadores e supervisores de estágio e coordenadores dos cursos superiores, em 

análise.  

Foram detectadas três concepções: avaliação como julgamento para classificação 

entre os que aprenderam e os que não aprenderam (ou aprenderam pouco) os conteúdos; 

avaliação como processo que contribui para um (re)direcionamento do ensino, a partir 

dos resultados de aprendizagem demonstrados pelos alunos; e avaliação como um 

controle da aprendizagem por meio de constantes exercícios aos quais se atribui uma 

nota. Alguns dos resumos apresentam duas concepções de avaliação; por isso, na tabela 

04, o total de pesquisas ultrapassa o número 15 indicado acima.   

 

      Tabela 04 – Demonstração das concepções de avaliação encontradas 
   nos resumos das pesquisas 

 

Concepções de avaliação  Nº de pesquisas 

Julgamento para classificação 12 

Processo para (re)direcionamento do ensino 05 

Avaliação contínua 02 

 

 É importante observar que a concepção predominante (avaliação como 

julgamento para classificação) foi identificada tanto entre os professores e 

coordenadores quanto entre os alunos, independentemente dos cursos de graduação.  

Cavalcante (2011), analisando os discursos e os sentidos dados à avaliação da 

aprendizagem por professores e alunos dos cursos de medicina e enfermagem da 



Universidade Federal de São Carlos, verifica que prevalece a avaliação como atividade 

voltada à atribuição de notas, instrumento fundamental para o aluno prosseguir no 

curso.  

Resultado idêntico obteve Batista (2008), estudando práticas, instrumentos e 

procedimentos da avaliação da aprendizagem nos cursos de pedagogia da Universidade 

de Brasília e da Universidade Católica de Brasília: nas duas instituições os estudantes 

concluem o curso com uma concepção de que a avaliação se liga a exame; e a avaliação 

realizada pela maioria dos professores pesquisados não contribui para que os estudantes 

a vejam como propulsora de aprendizagens. 

Mendes (2006), também estudando a formação de professores e a avaliação 

educacional no ensino superior e buscando conhecer e discutir as condições favoráveis 

para estudantes das licenciaturas tornarem-se professores, capazes de realizar a 

avaliação escolar, verificou que as aprendizagens dos estudantes estão voltadas para 

uma perspectiva técnica de avaliação, focada em instrumentos como provas, trabalhos e 

seminários. Segundo a autora, esse enfoque revela uma concepção de avaliação como 

mera verificação da aprendizagem. 

 Vê-se, assim, a permanência da mais antiga das percepções de avaliação que, 

entre nós brasileiros, remonta aos jesuítas (século XVI), com seus colégios franceses, e 

mais recentemente aos testes de medida desenvolvidos por pesquisadores norte-

americanos. É uma avaliação isolada do processo de ensino-aprendizagem, que visa 

atribuir notas aos alunos, numa perspectiva somativa.  

Ao lado dessa concepção tradicional de avaliação da aprendizagem, que 

privilegia a retenção/memorização dos conteúdos específicos de cada área ou disciplina, 

há a concepção de avaliação formativa. Filiada a uma perspectiva de ensino mais crítica 

e reconstrutora, ela busca a formação intelectual, ética, cidadã dos alunos, enfatizando o 

seu desenvolvimento integral. Esse tipo de avaliação possibilita aos atores envolvidos 

com a educação reformular seu planejamento e procedimento de ensino, contribuir para 

a gestão pedagógica e, consequentemente, para o desenvolvimento institucional. 

Essa perspectiva foi identificada por Pacheco (2008), quando investigou 

concepções de avaliação de professores de cursos de licenciatura (matemática, química, 

física, educação física, ciências biológicas e pedagogia) em uma instituição de ensino 

superior do interior de São Paulo: as práticas avaliativas desenvolvidas pelos 

professores têm um papel formativo e são utilizadas para detectar as dificuldades dos 

alunos, obter informações e aperfeiçoar o processo de ensino. 



Entretanto, exceto nesse resultado obtido por Pacheco (2008), essa concepção 

está mais presente no discurso dos professores, que estão em formação continuada ou 

entre alunos em formação inicial (licenciatura), sem demonstrar saber como efetivá-la 

na prática. É o que podemos ver na pesquisa de Valéria Oliveira (2011) sobre avaliação 

da aprendizagem em educação a distância. Os professores envolvidos nessa pesquisa, 

embora tenham incorporado expressões e termos ligados à avaliação formativa, 

continuam com uma avaliação da aprendizagem como instrumento de controle e poder. 

 Finalmente, a concepção de avaliação contínua foi citada por alguns professores, 

mas associada ao paradigma de avaliação quantitativa (não à qualitativa). Sousa (2011) 

investigou o conceito de avaliação de professores e alunos da licenciatura em ciências 

biológicas da Universidade Federal de Goiás e chegou a esse resultado: professores e 

alunos demonstraram entender a avaliação da aprendizagem como sendo contínua, 

utilizando-se de diferentes instrumentos avaliativos e da prova como o mais adequado e 

o mais usado por eles.  

 Por esse resultado é possível entendermos que são realizados trabalhos 

acadêmicos diversificados aos quais são atribuídas notas, para, ao final do período ou 

unidade de estudo, somar-se e chegar-se a uma média. Assim, a avaliação contínua é 

uma espécie de divisão da nota máxima (no caso, 10,0) em fatias menores, ou a 

atribuição de notas distribuídas ao longo de um tempo acadêmico. 

 Sabemos que os conceitos de avaliação têm relação direta com a concepção de 

ensino e de aprendizagem. Assim, se o conceito que está prevalecendo é o de 

mensuração, levantamos a hipótese de que a concepção de ensino que subjaz ao trabalho 

desses profissionais é a de transmissão dos conhecimentos produzidos e a concepção de  

aprendizagem como repetição desses conhecimentos, após um processo de 

memorização. Ou seja, o professor está no centro do processo de ensino-aprendizagem, 

tendo o aluno apenas uma participação passiva.  

 

 5.2 Instrumentos e procedimentos de avaliação 

  

Dentre os instrumentos de avaliação citados nos resumos, encontramos 

trabalhos, seminários, projetos, portfolios, e, principalmente, exames ou provas, 

conforme podemos ver na tabela 05. 

 

 



Tabela 05 – Demonstração dos instrumentos de avaliação encontrados nos 

          resumos das pesquisas 

 

Instrumentos de avaliação  Nº de pesquisas 

Exames e provas 07 

Seminários 02 

Portfolios 02 

Projetos 01 

Trabalhos 01 

Discussão em fórum (em cursos a distância) 01 

Análise e síntese 01 

 

Lendo a tabela 05, vemos que exames e provas prevalecem sobre os demais, os 

quais reunidos ultrapassam exames e provas, por apenas um ponto (07 vs 08). 

 Até mesmo os cursos a distância ou semipresenciais avaliam seus alunos por 

meio de provas a serem resolvidas em sala de aula. Valéria Oliveira (2011) detectou 

entre professores que trabalham com educação a distância essa realidade: o peso da 

prova presencial e a configuração hierárquica das atuações docentes na EaD são citados 

pelos participantes como impasses que interferem significativamente no processo 

avaliativo. Constitui-se, podemos dizer, em um conflito, visto que se trata de educação a 

distância, mas a avaliação, parte integrante desse processo educacional, é presencial, ou 

seja, o que garante a aprendizagem dos estudantes é o exame presencial. 

Os seminários são considerados como procedimentos/instrumentos de avaliação, 

mas, conforme Batista (2008), de uma avaliação informal, quando não são 

compartilhados os critérios avaliativos desses seminários. Tanto é que os estudantes não 

se esforçam suficientemente para desenvolverem a discussão necessária sobre o tema 

em estudo, podendo transformar o seminário em aula expositiva, com lacunas na 

aprendizagem.  

O portfolio, citado em duas pesquisas, é visto como um instrumento de avaliação 

relacionado a uma prática formativa. Resende (2010), em aulas de didática em curso de 

licenciatura da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 

analisou, entre outros recursos, o papel do portfolio na sala de aula e verificou que ele, 

além de ser um instrumento de aprendizagem, é uma prática formativa de avaliação. 

Verificou também que as práticas de leitura, escrita e pesquisa durante o 

processo de ensino-aprendizagem envolvem estratégias de revisão e reflexão sobre as 



atividades, exercitando ciclicamente a autoavaliação e a autorregulação de maneira 

significativa. O que é possível de ser verificado por meio do portfolio. 

A valorização excessiva dada às provas colabora para a criação do imaginário 

social da avaliação da aprendizagem, conforme foi estudado por Décio Oliveira (2011) 

na Universidade Federal de Santa Maria (RS): para os participantes de sua pesquisa 

(professores de história), as imagens da avaliação variam entre angústia, medo e 

nervosismo, construídas por, entre outros fatores, suas experiências como estudantes e 

como professores, pelas condições de trabalho, pelo envolvimento com os alunos e suas 

famílias. 

Além disso, Matos (2010), na Universidade Federal de Minas Gerais, 

comparando o posicionamento de alunos de instituição pública e privada sobre a 

avaliação, constatou que, mais do que os alunos da instituição pública, os da instituição 

particular acreditam que a avaliação melhora o ensino-aprendizagem e torna alunos e 

escolas responsáveis por esse processo. E os alunos da instituição pública acreditam, em 

um maior grau, que a avaliação é algo ruim ou injusto. Por fim, os alunos da instituição 

privada concebem a avaliação como uma experiência mais agradável e percebem uma 

maior associação da avaliação a benefícios como a motivação dos colegas e o clima da 

turma do que os alunos da instituição pública.  

Assim, constatamos que os procedimentos utilizados pelos professores para a 

avaliação da aprendizagem de seus alunos contemplam atividades individuais e 

coletivas. E podemos afirmar que, mesmo havendo formas diferentes de avaliar a 

aprendizagem, o predomínio da certificação traz à tona a formação do professor 

formador. 

  

 5.3 Contribuições para a formação do professor formador 

  

Os resultados e conclusões encontrados nos resumos em estudo demonstram que 

a concepção e as práticas de avaliação que os participantes das pesquisas relatadas 

apresentam têm relação direta com a formação dos docentes formadores de futuros 

profissionais.  

Barbosa (2011), considerando a necessidade de se discutir o processo avaliativo 

na formação inicial dos futuros professores, investigou como alunos das licenciaturas de 

letras e de matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul construíam seu 

conhecimento sobre avaliação e sobre prática avaliativa, tendo como fundamentos as 



teorias de avaliação e as práticas de seus próprios professores formadores. A autora 

constatou que, nesses dois cursos, a prática avaliativa segue o modelo tradicional, 

centrada no professor formador, focalizando a quantificação na aprendizagem e que a 

avaliação não constitui um assunto importante no currículo dos dois cursos. De forma 

isolada, a autora identificou alguns professores que seguem uma avaliação formativa.   

Mendes (2011), com o intuito de verificar se pedagogos e professores formados 

pela Universidade Federal do Ceará recebiam formação adequada ao desempenho 

docente e de cargos de gestão, analisou o posicionamento de professores e alunos de 

pedagogia e licenciaturas dessa Universidade e alunos egressos desses cursos, sobre a 

qualidade do ensino-aprendizagem nas disciplinas da área de estrutura e funcionamento 

do ensino (fundamentais para o exercício docente). A autora constatou que, de fato, a 

formação inicial enfatizando apenas a teoria, contribui para a prática profissional, no 

entanto não é suficiente para redimensionar práticas pedagógicas voltadas para uma 

gestão de qualidade.  

Outras pesquisas, estudando conflitos nas práticas avaliativas dos professores 

formadores, demonstram a presença de dois tipos desses conflitos entre teoria e prática: 

1) alguns formadores demonstram conhecer outros paradigmas de avaliação, que 

contribuem de modo mais integral para a formação dos futuros profissionais, mas 

sentem dificuldade em efetivá-los na prática e 2) outros professores reconhecem a 

necessidade de terem mais conhecimentos sobre avaliação, no entanto participam pouco 

de formação continuada a esse respeito. 

Exemplo do primeiro tipo de conflito, encontramos em Machado (1996) e em 

Carvalho (2008): 

Machado (1996) buscou compreender os conflitos vivenciados por professores e 

alunos do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Mato Grosso, no tocante à 

avaliação da aprendizagem. Em relação aos professores, havia o desejo de superar a 

avaliação como seleção de aprendizes; de transformar a organização do trabalho 

pedagógico, buscando eliminar a fragmentação e o isolamento das ações docentes; de 

incluir o estudante no processo de aprendizagem, de modo que ele também se 

responsabilize por sua formação; e de manter coerência entre os objetivos de ensino, 

definidos como prioritários, e sua própria ação docente. A autora concluiu que 

mudanças nas práticas de avaliação da aprendizagem dependem de modificações no 

processo de ensino-aprendizagem como um todo. 



Carvalho (2008) analisou concepções e práticas avaliativas de professores do 

Curso de Licenciatura em Física do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás  

(CEFET/GO – Unidade de Jataí).  Essa autora constatou que as dificuldades e os 

empecilhos são recorrentes nas práticas de avaliação da maioria desses docentes, 

independentemente da área de atuação e nível de formação. Isso se deve à complexidade 

e à dificuldade que envolve o processo avaliativo. Mesmo assim, ela constatou nos 

discursos a existência do desejo da maioria dos professores de romper com as práticas 

inerentes ao modelo conservador, mas sua efetivação, de fato, ainda não acontecia 

plenamente. Dessa forma, concluiu que as concepções declaradas e as práticas 

avaliativas vivenciadas pelos professores apresentam traços contraditórios e, às vezes, 

incoerentes e podem ser incluídos no contexto de avanços e recuos no desenvolvimento 

profissional dos professores. 

Exemplo do segundo tipo de conflito está em Almeida (1992), que estudou a 

avaliação praticada por professores do curso de agronomia da Universidade do Estado 

de São Paulo, com sede em Botucatu (SP). Esses professores reconheciam que pouco 

sabiam sobre avaliação e apontavam a necessidade de aprenderem mais tanto do ponto 

de vista teórico quanto prático, em busca de um aprimoramento da prática docente. Esse 

desejo de aprimorar-se é acompanhado pelas manifestações de insatisfação dos alunos, 

no que se refere aos procedimentos de avaliação que os professores adotavam. No 

entanto esses docentes tinham participação mínima nos eventos que visavam à formação 

continuada relativa à avaliação, significando que esse aprendizado não era prioridade 

para seu desempenho docente. 

Merecem destaque também as pesquisas que se voltam para a avaliação de 

estudantes com deficiência. Seus resultados contribuem para a formação do professor 

formador. 

Benevides (2011) investigou a prática de avaliação da aprendizagem realizada 

com alunos da Universidade Federal do Ceará, que têm deficiência visual ou auditiva. A 

autora procurou conhecer, entre outros aspectos, as dificuldades vivenciadas por esses 

alunos, seus professores e coordenadores na avaliação da aprendizagem, e reunir 

contribuições desses atores para uma prática inclusiva dessa avaliação. Benevides 

identificou que uma das dificuldades se refere à formação docente inadequada e que, 

consequentemente, uma das sugestões dadas aponta para a importância de investimento 

em recursos humanos. 



Mariante (2008) também estudou o processo de avaliação da aprendizagem de 

estudantes com necessidades educativas especiais (surdez, cegueira, imobilidade 

motora) do Centro Universitário Metodista (Rio Grande do Sul), com o intuito de 

verificar se se realizava numa perspectiva de inclusão acadêmica. Constatou que os 

professores procuram avaliá-los como o fazem com os demais estudantes, sem 

privilégio ou facilitação, mas reconhecem as dificuldades que há, por terem sido 

formados apenas para atuarem com o aluno-padrão.  

Essas pesquisas demonstram a necessidade de incluir na formação docente 

estudos sobre necessidades educativas especiais, que, em geral, os professores 

formadores não têm.  

Refletindo sobre os conflitos encontrados entre teoria e prática dos formadores 

de professores, inferimos que esses docentes têm uma formação baseada no ensino 

transmissivo, logo, entendem a avaliação como aferição de conhecimentos 

memorizados pelo aluno. As pesquisas realizadas trouxeram contribuições para uma 

mudança de perspectiva por parte dos professores nelas envolvidos, visto que os 

pesquisadores não tinham interesse apenas em constatar as propostas de avaliação, mas 

também em oferecer subsídios para mudanças nas práticas avaliativas.  

 

6. Conclusões  

  

 Os estudos sobre avaliação da aprendizagem no ensino superior expõem 

conflitos que permeiam a educação brasileira. Encontramos um ideário conservador, 

com vistas a uma atitude passiva dos aprendizes, demonstrado por, entre outros 

aspectos, uma concepção de avaliação como medida, que reflete uma aprendizagem 

reprodutiva, fundamentada na memorização e na repetição acrítica dos conteúdos. Mas 

identificamos também, embora com menos visibilidade, um ideário progressista, com 

alunos ativos, demonstrado por uma concepção de avaliação formativa, que propõe uma 

aprendizagem produtiva, baseada na reflexão, no pensamento autônomo e na criação do 

conhecimento. 

Em relação ao conjunto de professores e alunos verificamos que ora seguem um 

caminho ora outro ou ainda, discursivamente, defendem o ideário progressista, mas 

agem com base no conservador.  



O estudo aqui apresentado demonstra que a universidade precisa olhar para ela 

própria e ouvir seus atores sociais, com vistas a uma discussão e reflexão sobre seus 

procedimentos avaliativos e não se restringir apenas a apontar o dedo para os outros.    

 

7. Referências 

 

ANDRÉ, M. E. D. A. de. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 

 

APPLE, M.W. Ideologia e currículo. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

BLOOM, B.S. et al. Taxionomia de objetivos educacionais: domínio cognitivo. Porto 

Alegre, Globo, 1973. 

 

BORGES, C. Mª F. O professor da educação básica e seus saberes profissionais. 

Araraquara: JM, 2004. 

 

CANTAT, A. Historique de l'évaluation des apprentissages: de l'enseignement des 

jésuites à l'approche par compétences.  Québec: Université Laval, 2009. 

 

CHAVES, S. Avaliação da aprendizagem no ensino superior: realidade, complexidade e 

possibilidades. In: Reunião anual ANPED, 27ª, 2002, Caxambu. Anais... Caxambu: 

Anped, 2004. p. 1-16. 

 

COLL, C et al. O construtivismo na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Ática, 1997. 

 

DENZIN, N. K. & LINCOLN, Y. S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e 

abordagens. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

DEWEY, J. Democracia e Educação. São Paulo: Nacional, 1978. 

 

FAZENDA, I. (org). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1989. 

 

FERREIRA, N. S. A. As pesquisas denominadas “Estado da Arte”. Educação & 

Sociedade, São Paulo, n.79, ago/2002, p. 257-272. 

 

GIROUX, H. Pedagogia radical: subsídios. São Paulo: Cortez, 1983. 

 

GOODWIN, C. J. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix, 2005. 

 

GUILLERMOU, A. Les jésuites. Paris: Presses Universitaires de France, 1999. 

HADJI, C. Avaliação desmistificada. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 



 

LANDSHEERE, G. de. Avaliação contínua e exames: noções de docimologia. 

Coimbra: Almedina, 1976. 

 

LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. 14.ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

MONTAGUTELLI, M. Histoire de l'enseignement aux États-Unis. Paris: Belin, 2000. 

PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 

1999. 

PINTO, P. G. H. da R. Práticas acadêmicas e o ensino universitário. Rio de Janeiro: 

EDUFF, 1999. 

 

POMBO, O. Pedagogia por objetivos/pedagogia com objetivos. Logos, n. 1. p. 47-72, 

1984. Disponível em < www3.uma.pt/jesussousa/>. Acesso em 22 de maio de 2015. 

 

RÉMOND, R. Introduction à l'histoire de notre temps. 

Le XXe siècle de 1914 à nos jours. Paris: Le Seuil, tome 3, 2014. 

SOUSA, S. M. Z. L. Avaliação da aprendizagem: natureza e contribuições da pesquisa 

no Brasil, no período de 1980 a 1990. São Paulo, 1994. Tese (Doutorado). 

 

SOUZA, Ana Ma. de L. Avaliação da aprendizagem no ensino superior: aspectos 

históricos. Revista Exitus, Santarém-Pa, v.2, n.1, jan/jun 2012, p. 231-254. 

 

STRAUSS, A. & CORBIN, J. Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos. 2.ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. 

TYLER, R.W. Princípios básicos de currículo e ensino. Porto Alegre: Globo, 1974. 

ULER, Arnilde M. Avaliação da aprendizagem: um estudo sobre a produção acadêmica 

dos programas de pós-graduação em educação (PUCSP, USP, UNICAMP) 2000-2007. 

São Paulo, 2010. Tese (Doutorado). 

 

 

 

ANEXO 1 

LISTA DAS DISSERTAÇÕES E TESES CONSULTADAS 

DISSERTAÇÕES  

 

1. BARBOSA, Flávia Renata Pinto. Avaliação da aprendizagem na formação de 

professores: teoria e prática em questão. Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Programa de Pós-graduação em Educação, 2011. 

 



2. BARBOSA, Josie Costa. Os caminhos e descaminhos da avaliação no Projeto 

Veredas: a percepção dos tutores da AFOR UFJF. Universidade Federal de Juiz 

de Fora, Programa de Pós-graduação em Educação, 2007. 

 

3. BARROS, Luciana Alvares Paes de.  Desenvolvimento do conceito de 

avaliação na formação inicial de professores em atividade colaborativa.  

Universidade de São Paulo,  Programa de Pós-graduação em Educação, 2007. 

 

4. BATISTA, Suênia Marley Mourão. Práticas avaliativas dinâmicas: sentidos e 

significados compartilhados com professores de Direito. Universidade Federal 

do Piauí, Programa de Pós-graduação em Educação, 2014. 

 

5. BENEVIDES, Marta Cavalcante. Avaliação da aprendizagem de alunos com 

deficiência: estudo de caso em uma instituição de ensino superior da rede 

pública. Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em 

Educação, 2011. 

 

6. BIANCHI, Priscila Cristina Fiocco. Avaliação da aprendizagem na educação a 

distância: algumas concepções e práticas avaliativas desenvolvidas no curso de 

licenciatura em Pedagogia, modalidade EaD. Universidade Federal de São 

Carlos, Programa de Pós-graduação em Educação, 2013. 

 

7. CARVALHO, Nilda Maria de. Avaliação da aprendizagem – um estudo com 

professores em exercício. Universidade Federal de Goiás, Programa de Pós-

graduação em Educação, 2008. 

 

8. CARVALHO, Wirla Risany Lima. Da alvorada ao ocaso: estudo de caso sobre 

a avaliação da aprendizagem em cursos de Pedagogia diurno e noturno em uma 

instituição de ensino superior da Rede Pública. Universidade Federal do Ceará, 

Programa de Pós-graduação em Educação, 2012. 

 

9. DINIZ, Ana Aleixo. A avaliação e os processos de ensino e de aprendizagem 

no contexto universitário: um estudo de caso. Universidade Federal de São 

Carlos, Programa de Pós-graduação em Educação, 2009. 

 

10. EVANGELISTA, Mª Tereza Fernandino. “Eu não gosto desse instrumento, 

mas também o aluno não gosta de provas...”: a avaliação da aprendizagem e a 

avaliação de disciplinas na ótica de professores universitários. Universidade 

Federal de Viçosa, Programa de Pós-graduação em Educação, 2012. 

 

11. FERRAZ, Eraldo de Souza.  Avaliação de aprendizagem no Curso de 

Pedagogia a distância da UAB/UFAL. Universidade Federal de Alagoas, 

Programa de Pós-graduação em Educação, 2011.  

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-09102007-091849/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-09102007-091849/


12. MACHADO, Ilma Ferreira. Conflitos em avaliação de aprendizagem. 

Universidade Estadual de Campinas, Programa de Pós-graduação em Educação, 

1996. 

 

13. MARIANTE, Antonieta Beatriz. A avaliação da aprendizagem de estudantes do 

ensino superior com necessidades educativas especiais: entre a teoria e a prática 

docente. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Programa de 

Pós-graduação em Educação, 2008.  

 

14. MELONIO, Danielton Campos. Educação, emancipação e barbárie: a 

avaliação escolar é um obstáculo para a construção de uma 

educação emancipatória? Universidade Federal do Maranhão, Programa de Pós-

graduação em Educação, 2012. 

 

15. OLIVEIRA, Décio Luciano Squarcieri de. Professores(as) de História 

dialogam sobre avaliação da aprendizagem e formação: abordagem 

(auto)biográfica. Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Pós-

graduação em Educação, 2011. 

 

16. OLIVEIRA, Elda Damásio de. A formação dos formadores 

em avaliação da aprendizagem: o processo de formação inicial em debate. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós-graduação em 

Educação, 2007.  

 

17. OLIVEIRA, Valéria do Carmo. Avaliação da aprendizagem na educação a 

distância online: um estudo sobre as concepções docentes. Universidade 

Federal de Pernambuco, Programa de Pós-graduação em Educação Matemática, 

2011. 

 

18. PANINSON, Leticia Anelise Soares. Concepções de ensino e avaliação escolar 

na perspectiva de acadêmicos de licenciatura em Ciências Biológicas. 

Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-graduação em 

Educação, 2009. 

 

19. PEREIRA, José Aparecido Alves.  Vozes, escuta e silêncio dos alunos acerca 

da avaliação da aprendizagem no contexto de um curso de Pedagogia no 

município de Guanambi-Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, 

Programa de Pós-graduação em Educação, 2010. 

 

20. SOUSA, Flavia Damacena. Avaliação da Aprendizagem no Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UEG Unidade Iporá: uma leitura de 

docentes e discentes. Universidade Federal de Goiás, Programa de Pós-

graduação em Educação em Ciências e Matemática, 2011. 

 

http://www.tede.ufsc.br/teses/PEED0735-D.pdf
http://www.tede.ufsc.br/teses/PEED0735-D.pdf
http://hdl.handle.net/1843/BUDB-8C5RLA
http://hdl.handle.net/1843/BUDB-8C5RLA
http://hdl.handle.net/1843/BUDB-8C5RLA


21. SOUSA, José Ribamar de Brito. Práticas avaliativas de elaboração de testes, 

especialmente de questões dissertativas, utilizadas pelos professores do curso 

de Pedagogia da FAP/Teresina e os sentidos de ENADE. Universidade Federal 

do Piauí, Programa de Pós-graduação em Educação, 2012. 

 

22. SOUSA, Mª Iracema Pinho de. Avaliação da aprendizagem na  disciplina 

estrutura política e gestão educacional: um estudo comparativo entre os cursos 

presencial e semipresencial da UFC/UAB. Universidade Federal do Ceará, 

Programa de Pós-graduação em Educação, 2012. 

 

23. VIEIRA, Marlete. Avaliação da aprendizagem na educação a distância: um 

estudo sobre o curso de complementação para licenciatura em biologia, física, 

química e matemática. Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de 

Pós-graduação em Educação, 2003. 

 

TESES 

 

1. AGUIAR, Natália Morais Corrêa Borges de. Meta-avaliação: caminhos para o 

aperfeiçoamento de práticas avaliativas no Sistema de Ensino Naval. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-graduação em 

Educação, 2013.  

 

2. ALMEIDA, Ana Maria Freire da Palma Marques de. Um estudo sobre a 

avaliação da aprendizagem em um curso superior de Ciências Agronômicas. 

Universidade Estadual de Campinas, Programa de Pós-graduação em Educação, 

1992. 

 

3. BATISTA, Carmyra Oliveira.   Avaliação e comunicação em cursos de 

Pedagogia do Distrito Federal, Universidade de Brasília, Programa de Pós-

graduação em Educação, 2008. 

 

4. CAMARGO, Alzira Leite Carvalhais. O discurso sobre a avaliação escolar do 

ponto de vista do aluno. Universidade Estadual de Campinas, Programa de Pós-

graduação em Educação, 1996.  

 

5. CAVALCANTE, Leila Pacheco Ferreira. Avaliação da aprendizagem no 

ensino superior na Área de Saúde: unidade de produção de sentidos sob a 

perspectiva histórico-cultural.  Universidade Federal de São Carlos, Programa 

de Pós-graduação em Educação, 2011.  

 

http://www.tede.ufsc.br/teses/PEED0438.pdf
http://www.tede.ufsc.br/teses/PEED0438.pdf
http://www.tede.ufsc.br/teses/PEED0438.pdf
http://lattes.cnpq.br/4677631047968790


6. MATOS, Daniel Abud Seabra.  A avaliação no ensino superior: concepções 

múltiplas de estudantes brasileiros. Universidade Federal de Minas Gerais, 

Programa de Pós-graduação em Educação, 2010. 

7. MENDES, Débora Lúcia Lima Leite. Estrutura e funcionamento do ensino e a 

gestão educacional: avaliação de disciplinas em cursos de Pedagogia e 

licenciatura na Universidade Federal do Ceará. Universidade Federal do Ceará, 

Programa de Pós-graduação em Educação, 2011. 

8. MENDES, Olenir Maria. Formação de professores e avaliação educacional: o 

que aprendem os estudantes das licenciaturas durante sua formação. 

Universidade de São Paulo, Programa de Pós-graduação em Educação, 2006.   

9. PACHECO, Márcia Maria Dias Reis. Concepções e práticas avaliativas nos 

cursos de licenciatura. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

Programa de Pós-graduação em Educação, 2008. 

10. PERIM, Gianna Lepre. Avaliação da educação superior: uma realidade na 

educação médica. Universidade Estadual de Campinas, Programa de Pós-

graduação em educação, 2007. 

 

11. REZENDE, Márcia Ambrósio Rodrigues. A relação pedagógica e a avaliação 

no espelho do portfólio: memórias docentes e discentes. Universidade Federal 

de Minas Gerais, Programa de Pós-graduação em Educação, 2010.    

 

                           

12. SILVA, Gizelda Monteiro da. Instrumentos e práticas avaliativas dos estágios 

de enfermagem em instituições hospitalares: perspectivas de coordenadores e 

docentes.  Universidade de São Paulo, Programa de Pós-graduação em 

Educação, 2011.  

13. SOFFNER, Rosemary. Avaliação da aprendizagem em curso a distância. 

Universidade de São Paulo, Programa de Pós-graduação em Educação, 2010.        

14. SORDI, Mara Regina Lemes de. Repensando a prática de avaliação no ensino 

de Enfermagem. Universidade Estadual de Campinas, Programa de Pós-

graduação em Educação, 1993. 

 

15. ULER, Arnilde Marta. Avaliação da aprendizagem: um estudo sobre a 

produção acadêmica dos Programas de Pós-Graduação em Educação (PUCSP, 

USP, UNICAMP) (2000–2007). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

Programa de Pós-graduação em Educação, 2010.  

 

16. VIEIRA, Maria Lourdes. Faces e falas da avaliação universitária: o portfólio 

como recurso mediador da aprendizagem.  Universidade Estadual de Campinas, 

Programa de Pós-graduação em Educação, 2010. 

http://hdl.handle.net/1843/BUOS-8C6F6D
http://hdl.handle.net/1843/BUOS-8C6F6D
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-21062007-095349/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-21062007-095349/
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6954
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6954
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-14062010-101356/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4745246P2
http://libdigi.unicamp.br/document/?code=000782251
http://libdigi.unicamp.br/document/?code=000782251


 


