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RESUMO 

Esta investigação aborda a qualidade da educação superior pela via da avaliação do ensino 

oferecido pela universidade e destaca o papel do estudante em prover informações úteis para a 

melhoria do sistema. Discute o contexto atual da educação superior brasileira e a introdução 

da Avaliação do Ensino pelo Estudante (AEE) como um mecanismo capaz de contribuir para 

a qualificação do ensino ofertado em universidades. Toma-se, como ponto de partida, o 

contexto das universidades europeias, pois, é a partir da preocupação em melhorar a qualidade 

do ensino superior ministrado no continente europeu que a prática de envolver os estudantes 

no processo avaliativo se estabelece e destaca como meta nos anos que sucedem à instalação 

do Processo de Bolonha. No Brasil, a fragilidade de mecanismos que deem conta da opinião 

dos estudantes sobre o ensino que lhes é ministrado ofusca o seu papel na melhoria da 

qualidade da educação. O objetivo deste estudo foi investigar a compreensão de professores 

da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) acerca da avaliação do ensino pelo 

estudante como um dos instrumentos de garantia da qualidade da educação superior. Com 

aporte teórico-metodológico no interacionismo simbólico que entende os indivíduos como 

intérpretes e construtores da vida em sociedade, esta investigação, optou pela entrevista como 

técnica privilegiada para produção dos dados. Foram realizadas sete entrevistas com 

professores com mais de quinze anos de docência e, ainda, em atividade de ensino em sala de 

aula. A escolha pelo professor como sujeito da investigação se justifica devido à maior 

resistência identificada na literatura sobre a AEE advir desse ator da educação superior que, 

durante a história da universidade, desempenhou o papel de protagonista do processo 

educativo. Os resultados do trabalho indicam que os entrevistados reconhecem a importância 

dos estudantes como avaliadores, mas apontam a falta de maturidade e preparação do público 

estudantil para o exercício do que se constitui, na opinião dos professores, o direito de avaliar. 

Os principais obstáculos apontados para a AEE dizem respeito à influência da relação 

pedagógica nos critérios da avaliação, à falta de formação dos estudantes para avaliar e o fato 

das reivindicações estudantis estarem confinadas a uma lógica mais voltada para o suporte 

financeiro que para a qualidade da educação. A pesquisa aponta para a importância de a 

universidade criar espaços de discussão sobre avaliação do ensino que permitam o encontro 

de opiniões dos diversos atores, promovendo uma aprendizagem que desestabilize as práticas 

utilizadas para transmitir e produzir conhecimentos e que favoreça a formação de sujeitos 

autônomos e socialmente implicados. Também são abordados os benefícios da AEE como 

avaliação formativa que contribui para o desenvolvimento dos profissionais socialmente 

implicados com os destinos da educação, ao promover uma cultura de solidariedade e 
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comunicação que supere o individualismo didático e incentive a partilha de práticas que 

ajudem a redimensionar o conhecimento construído nas salas de aulas universitárias. 

Palavras-chave: ensino superior; qualidade da educação; avaliação do ensino; estudante. 
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Salvador, 2015. 

ABSTRACT 

This investigation focuses the quality of higher education through the evaluation of teaching 

offered by the university and highlights the role of students in the provision of useful 

information for the system’s improvement. The current context of Brazilian higher education 

is discussed and the introduction of Evaluation of Teaching by Students (AEE) is focused as a 

mechanism that can contribute to the improvement of teaching offered at the universities. As a 

starting point, the context of European university isexamined, since the practice of involving 

students in the evaluation process was established due to the concern with the improvement of 

higher education in the European continent, and was highlighted as a goal in the years 

following the installation of the Bologne Process.  In Brazil, the mechanisms that take in 

account the students’ views on the teaching they receive are fragile and disguise their role in 

the improvement of educational quality. The purpose of this study was to investigate, at State 

University of Feira de Santana (UEFS), teachers’ understanding of students’ evaluation of 

teaching as one of the tools to ensure the quality of higher education. The theoretical-

methodological approach of symbolic interactionism,  that views individuals as interpreters 

and constructors  of life in society, led to the choice of interviews as the more adequate 

technique for data collection. Interviews were performed with seven teachers with more than 

15 years of teaching experience and still active in the classrooms. The choice of teachers as 

the focus of the investigation was determined by the fact that the literature on AEEpointed out 

that the strongest resistance against students’ evaluations was shown by these actors of higher 

education who were the protagonists of the educational process during the university’s 

history.  Results show that interviewees do recognize the importance of students as 

evaluators, but point out their immaturity and lack of preparedness to exercise what, in the 

teachers’ views, is the right to evaluate. The main obstacles pointed out for AEE refer to the 

influence of pedagogical relationships on evaluation criteria, to the lack of students’ 

evaluation training and to the fact that students’ claims are limited to the logic of financial 

support rather than to educational quality. The study points out the importance of  the creation 

of discussion forums at the university  to debate teaching evaluation, allowing the 

confrontation of diverse actors’ opinions, promoting learning experiences that can destabilize 

the current practices of knowledge production and transmission, and favoring the formation of 

autonomous and socially implicated actors. As a formative evaluation contributing to the 

development of socially implicated professionals concerned with educational pathways, 

through the promotion of a culture of solidarity and communication that can surpass didactic 

individualism and encourage the sharing of practices, AEE may benefit the revision of 

knowledge constructed in higher education classrooms. 

Key words: higher education; quality of education; teaching evaluation; student. 
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1INTRODUÇÃO 

 

Uma tendência da educação superior, no Brasil contemporâneo, é a ampliação do 

acesso, fenômeno que começa a ser observado a partir do final do século XX. Entre 2001 e 

2012, somando dados da rede pública e privada, o número de matrícula na educação superior 

evoluiu de 3.062.705 para 7.058.084 e a oferta de cursos de graduação passou de 12.741 para 

32.050, que representou um aumento em percentual de 130,45 % para matrícula e 151,5% 

para cursos (BRASIL, 2012). A valorização do conhecimento como uma marca forte das 

nossas sociedades, a pressão exercida por grupos que exigem justiça e garantia de direitos 

sociais, a aspiração de segmentos da juventude por mobilidade social via educação, marcam o 

inicio do processo de alargamento do acesso ao ensino superior e trazem, para a instituição 

universitária, novas demandas e uma significativa diversidade de novos públicos. Esses 

fatores se associam à imperiosa exigência para que os indivíduos adquiram competências 

técnicas sofisticadas que lhes deem condições de enfrentar um instável e seletivo mundo do 

trabalho. 

As novas relações que se estabelecem entre universidade e sociedade questionam a 

tradicional identidade da instituição universitária, calcada no modelo humboldtiano, ligado à 

formação do estudante para e pela pesquisa, mas com forte tendência à formação 

profissionalizante voltada para responder às exigências do mundo externo. Em um contexto 

de globalização e internacionalização do ensino superior, já não é suficiente oferecer apenas 

formação, é imprescindível que essa formação seja avaliada e apresente níveis comprovados 

de qualidade. Assim, a avaliação das instituições responsáveis pela formação das novas 

gerações assume importância central nas políticas educacionais, em âmbito internacional, e 

estabelece um nexo indissociável entre avaliação e qualidade, cuja conceituação, 

especialmente no domínio da educação, é uma tarefa árdua.  

Do ponto de vista das práticas avaliativas, os estudos nesse campo apontam duas 

modalidades de avaliação das instituições educacionais: uma modalidade externa e outra com 

foco interno. A avaliação por parte de órgãos externos visa o monitoramento, a regulação e o 

controle de qualidade. Essa modalidade de avaliação institucional é criticado por utilizar 

critérios de eficiência, produtividade e servir ao estabelecimento de rankings para efeito 

comparativo entre as instituições, fazendo-as competir entre si. Essa compreensão de 

avaliação curva-se às determinações de organizações internacionais como o Banco Mundial 

(BM), a Organização Mundial do Comércio e o Acordo Geral sobre Comércio em Serviço 
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(OMC/GATS) e a Divisão do Ensino Superior da UNESCO (SGUISSARDI, 2005; 

SIQUEIRA, 2004; RODRIGUES DIAS, 2004).  

A outra modalidade, por sua vez, assume uma perspectiva de avaliação interna, de 

autoavaliação, e dá espaço privilegiado às dificuldades e acertos percebidos pelos atores da 

própria instituição considerada. Essas práticas de autoconhecimento institucional, quando 

norteadas pelos princípios de participação, governança e gestão democrática, são apontadas 

como essenciais para transformações qualitativas na universidade e como produtoras de 

cultura e conhecimento (CONTERA, 2000; DIAS SOBRINHO, 2004; ROTHEN, 2006; 

LEITE, 2005).  

Para Estrela e Simão (2003), uma avaliação da qualidade da educação se constrói a 

partir de aproximações sucessivas com a realidade avaliada, de reflexões críticas, do debate e 

da investigação por parte dos atores envolvidos. Para essas autoras, a autoavaliação precede a 

avaliação externa por permitir desenhos avaliativos mais ajustados, respeito às exigências de 

autonomia acadêmica e de responsabilização social, embora ambas as modalidades de 

avaliação devam articular os “eixos políticos, técnicos e ético-axiológico de modo a explicitar 

as regras do jogo, tomando em consideração os fatores institucionais, as relações de poder e as 

perspectivas e sentimento dos diferentes actores” (ESTRELA; SIMÃO, 2003, p. 116).      

Existe vasta bibliografia sobre as estruturas, os indicadores e os dispositivos de 

avaliação institucional no cenário internacional, profundas e variadas reflexões e estudos 

comparados entre diferentes países, como também relativos às características das 

universidades brasileiras e às especificidades das práticas avaliativas (FELIX, 2008; 

TAVARES; OLIVERIA; SEIFFERT, 2011; VERHINE; FREITAS, 2012; MOROSINI, 2014; 

DURHAM, 1996). Entretanto, revisitar a temática não é o objetivo deste estudo na medida em 

que ele quer contribuir para o debate sobre avaliação de qualidade, seguindo um caminho 

alternativo. Essa pesquisa envereda por uma modalidade avaliativa assentada em uma 

perspectiva construtivista, que envolve os diferentes atores de um dado contexto institucional, 

onde avaliadores e avaliados interagem. Foco a análise que os professores fazem sobre 

avaliação do ensino pelos estudantes (AEE) e sua implicação na qualidade da educação, 

aspecto essencial e sensível no processo de avaliação em universidades.  

Avaliar o ensino das universidades com vistas à garantia da qualidade é essencial 

porque o ensino constitui um campo de atividade passível de visibilidade social, na medida 

em que é da formação de sujeitos que se trata, sendo atividade pela qual os professores são 

diretamente responsáveis. Do ponto de vista histórico, o ensino é a missão mais antiga da 
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universidade e, segundo Hirst (1973), conserva, ao longo das mutações pelas quais passou 

esta instituição, uma forte estabilidade semântica. Para o autor, ensinar pode ser uma 

atividade polimorfa, literalmente, assumir formas diferentes em função do seu objetivo ou 

propósito, embora pontue que nem toda atividade, com propósito ou sem ele, se constitui 

como ensino. A intenção de toda atividade de ensino é a de produzir aprendizagem, portanto, 

para Hirst (1973), o conceito de ensino é inatingível quando desvinculado do conceito de 

aprendizagem. E, igualmente, avaliar a aprendizagem do estudante, o valor agregado de 

conhecimento fornecido pelo currículo do curso em uma dada instituição, é ação limitada se a 

outra dimensão do processo educativo, o ensino, for desconsiderada. 

O aspecto sensível da temática, avaliação do ensino e qualidade da educação, está no 

número, natureza e interações das variáveis envolvidas, nos valores e relações de poder que 

permeiam o ambiente universitário, nas eventuais resistências dos diferentes atores, nos 

pressupostos éticos que são necessários respeitar e na dificuldade em localizar referenciais 

teóricos consistentes que permitam uma análise comparativa e criteriosa de informações sobre 

experiências realizadas ou em curso. Uma das questões mais importantes no âmbito dessa 

discussão é o lugar atribuído ao docente como elemento da dinâmica da universidade. Desde a 

sua origem, a universidade foi organizada em torno do conhecimento tendo professor como 

centro do dispositivo pedagógico. Paivandi (2013) nos lembra que, apesar das transformações 

sofridas pela universidade, alguns traços históricos permanecem e conferem ao professor 

universitário uma ampla autonomia pedagógica associada à ausência de avaliação do seu 

trabalho e, igualmente, de formação pedagógica para os pesquisadores que atuam como 

docentes no ensino superior. Por isso, relacionar avaliação do ensino e melhoria da qualidade 

da educação é precedido, inevitavelmente, pela questão: a quem compete 
1
 avaliar o ensino 

ministrado em universidades pelo professor? 

Finalmente, definir em que se constitui a avaliação do ensino e em qual modalidade 

avaliativa se assenta, é um grande desafio porque os estudos que temos nesse campo, de 

origem europeia e norte-americana, apresentam a AEE de diferentes formas e em múltiplas 

situações. A avaliação do ensino pode se referir a situações corriqueiras como uma conversa 

entre professor e estudantes ao final de uma aula, ou a opiniões trocadas na informalidade das 

conversas entre estudantes sobre os dispositivos didáticos e apresentação dos professores, até 

às situações em que a AEE assume o papel de instrumento administrativo de controle 

utilizado no processo de carreira universitária para promoção ou advertência (HUVER; 

                                                             
1
Do latim competentía (sf.) que denota capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. Ligado ao verbo conpeter, 

origem de competir, disputar, pertencer por direto (CUNHA, 1986) 
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CADET, 2012) e ferramenta de desenvolvimento profissional de educadores (PAQUAY et 

al., 2012). 

Neste estudo, adoto uma compreensão da AEE como prática institucionalizada em que 

os estudantes se posicionam sobre as aulas ou programa de ensino sob a responsabilidade de 

professores ou equipe de professores (PAIVANDI, 2013).  

Alain Coulon (2013, p. 316) defende que o acolhimento de populações habitualmente 

ignoradas pelo ensino superior constitui uma ferramenta de democratização e um 

reconhecimento de que a “economia do saber é essencial nos intercâmbios globalizados de 

hoje”, mas, interroga o sistema universitário quanto “à adequação formação-emprego, a 

formação dos professores, notadamente do ensino superior, a pedagogia renovada frente a 

uma juventude plural e diversificada, heterogênea, que exige seu lugar na sociedade e no 

mercado de trabalho”. 

De fato, a quantidade e a heterogeneidade dos estudantes presentes nas universidades 

brasileiras, pós-políticas de expansão, modificaram sua paisagem humana, com influência 

percebida, também, na dimensão pedagógica. Coulon e Paivandi (2008), a partir de um estudo 

sobre a realidade francesa, afirmam que a relação entre estudantes, conhecimento e 

professores sofreu mudanças significativas nos últimos anos. Os autores concluem que o 

ensino e a pedagogia são os aspectos mais criticados na universidade pelos estudantes que 

acusam as exigências docentes de serem pouco claras, as aulas e as práticas didáticas 

inconsistentes e uma relação extraclasse inexistente.    

Santos e Sampaio (2013) pontuam que a universidade brasileira deve levar em 

consideração essa nova paisagem e reconhecer seus estudantes como sujeitos coparticipantes 

do processo educativo que, através de sua cultura específica e dos etnométodos
2
 que 

desenvolvem, dão curso à vida acadêmica, modificando-se e modificando seu ambiente a 

partir das relações que produzem no interior de grupos e da própria instituição. Para as 

autoras, o estudante que chega à universidade pelas políticas de ação afirmativa, de ampliação 

de vagas, expansão e interiorização das IES representa a possibilidade de uma reconfiguração 

da instituição universitária no Brasil e impõe que ela democratize suas relações, ajuste suas 

práticas e abra espaços para maior participação estudantil. 

Nessa perspectiva, a AEE se apresenta como uma possibilidade que permite o 

desenvolvimento de uma interlocução verdadeira entre professores e estudantes, sendo a via 

para uma relação saudável de autoridade baseada no conhecimento dos professores e que pode 

                                                             
2
Etnométodos são os processos utilizados na vida cotidiana “para comunicar e interpretar o social ‘para todos os 

fins práticos’” (LAPASSADE, 2005, p. 43). 
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resultar na aproximação entre os objetivos do ensino e os objetivos da aprendizagem. 

Estudantes e professores podem reconstruir o sentido do processo educativo em uma relação 

parceira e dialógica, proporcionada pelo espaço-tempo da avaliação do ensino. Afinal, como 

melhorar a qualidade da educação e a aprendizagem dos estudantes sem fazer um balanço do 

ensino e sem conhecer os efeitos produzidos pela ação pedagógica concreta, posta em prática 

pelo professor? 

Por outro lado, estudos sobre a AEE na Europa e nos EUA (ESTRELA; SIMÃO, 

2003; RICCI, 2009; YOUNÈS, 2009; DETROZ; VIÉS, 2012; ROMAINVILLE et al., 2009; 

BEDIN; JARRO, 2009; BERNARD et al., 2000) revelam que a implantação desse dispositivo 

enfrenta resistência e crítica por parte de  professores e pesquisadores que não identificam, no 

público estudantil, a maturidade e os conhecimentos necessários para que atue como avaliador 

do ensino universitário. Além do que, segundo Ricce (2009), a qualidade geral do ensino de 

uma instituição não é medida apenas pela qualidade de cada uma das aulas ministradas pelos 

professores. Um diploma universitário certifica um conjunto de conhecimentos que extrapola 

a linearidade curricular, envolve, inclusive, as habilidades necessárias para mobilizá-los em 

ação e valores que resultam das interações ao longo do processo de educação do estudante. 

Para o autor, embora a AEE seja importante, é um dos muitos dispositivos que contribuem 

para avaliar a educação não sendo, necessariamente, o principal. 

Com base em pesquisa, Younès (2009) considera que a AEE apresenta efeitos 

positivos e negativos. Os muitos efeitos positivos sobre as práticas de ensino estão 

principalmente relacionados com as informações fornecidas. Enquanto professores, muitas 

vezes, têm um conhecimento vago da percepção dos estudantes em relação à sua aula, a AEE 

fornece-lhes informações sobre a condução das aulas e os conteúdos do curso que, de outro 

modo, seriam difíceis de serem obtidas. Nesse sentido, as instituições e os professores que 

praticam a AEE identificam que elas são uma fonte de informação bastante útil (MARSH et 

al. 1982, apud YOUNÈS, 2009). 

Mas, a AEE pode também ter efeitos negativos. Para Younès (2009) comentários 

sobre o desempenho do professor em sala não conduz, diretamente, a uma melhoria da 

educação. O estudo de McKeiChie (1979 apud YOUNÈS, 2009) mostra, por exemplo, que 

avaliações negativas, repetidas, podem desencorajar o professor, gerar ansiedade e um 

impacto negativo sobre a qualidade do ensino. Pode afetar, inclusive, a sua autoestima 

influenciando sua identidade social e pessoal (PELHAM; SWANN, 1989 apud YOUNÈS, 

2009).  
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A avaliação do ensino pelos estudantes parece ser, apesar da resistência de 

professores, uma prática usual no processo de avaliação de universidades europeias e norte-

americanas, mas, ainda não é legitimada como modalidade avaliativa no Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior do Brasil, o SINAES. A avaliação do ensino pelo estudante 

pode se apresentar durante a avaliação institucional e na autoavaliação, quando ouvir o 

estudante é importante para elaboração dos relatórios parciais e finais de triênio. Outro 

momento em que a opinião do estudante sobre os aspectos didáticos das aulas pode ser 

registrada é durante as visitas in loco de avaliadores externos às instituições, tanto públicas 

como privadas. Mesmo assim, nas duas modalidades avaliativas citadas, autoavaliação e 

avaliação institucional externa, parece não ser clara a dimensão que se deve atribuir à opinião 

do estudante sobre o ensino que recebe. O que se pergunta é, afinal, os estudantes têm 

habilidades suficientes para avaliar a qualidade do ensino?   

Instigada por essas discussões, defini como objetivo geral desta dissertação, investigar 

a compreensão de professores acerca da avaliação do ensino pelo estudante como um dos 

instrumentos de garantia da qualidade do ensino superior. Esse objetivo foi delineado pelos 

objetivos específicos: (1) avaliar o sentido que os professores atribuem ao fato do ensino ser 

avaliado pelos estudantes, (2) identificar as relações que os professores estabelecem entre 

avaliação do ensino pelo estudante e seu impacto no contexto educativo em questões como 

melhoria da qualidade das aulas e democratização das relações em sala e (3) descrever como o 

discurso dos professores sobre o dispositivo avaliativo é afetado pelos seus valores, hábitos ou 

convicções. 

 Escolhi a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) como campo de 

pesquisa por ter me formado nesta instituição em Pedagogia e servir, atualmente, como 

pedagoga da pró-reitoria de Extensão. A Universidade Estadual foi criada em 1970, em 

resposta às aspirações da comunidade feirense e municípios circunvizinhos, representados 

pelas lideranças políticas da região (BOAVENTURA, 2011). A escolha do município de Feira 

de Santana foi justificada por ele ser, já naquela época, o maior centro comercial e industrial 

do Estado e a maior praça bancária do interior. Em 1976, recebeu a autorização de 

funcionamento, via Conselho Federal de Educação (CFE). No período, a Fundação 

Universitária de Feira de Santana já contava com cursos reconhecidos, como Engenharia 

Civil, Enfermagem, Ciências Contábeis, Matemática, Estudos Sociais e Administração, que 

atendia a 3.221 estudantes (BOAVENTURA, 1986, 2009). Atualmente, a UEFS atende a 

9.848 estudantes, em sua maioria mulher de até 22 anos, sendo mais da metade (61%) oriunda 
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da rede pública de ensino. Oferece vinte e sete cursos de graduação, sendo quatro deles nas 

modalidades Licenciatura e Bacharelado, o que amplia a oferta para trinta e uma opções em 

nível de graduação. Na pós-graduação, são quarenta especializações, vinte mestrados e cinco 

doutorados (UEFS, 2013a). 

Contribuíram para esta pesquisa sete professores, quatro homens e três mulheres, 

todos com mais de quinze anos de docência e, ainda, em atividade de ensino em sala de aula. 

Cinco têm doutorado na área que atuam, uma é mestre e a outra, especialista. A escolha por 

escutar o professor é justificada pela maior resistência, identificada na literatura sobre a AEE, 

advir desses atores da educação superior que, durante a história da universidade 

desempenharam o papel de protagonistas do processo de educação. A escolha desse grupo de 

professores atendeu aos critérios de proximidade e de sua disponibilidade para participar. O 

convite se deu por contato direto, ocasião em que apresentei os objetivos e a forma como se 

realizaria a coleta dos dados, uma entrevista individual. Todos os professores convidados 

aceitaram, prontamente, colaborar. 

Para abordar a questão da pesquisa - como os professores compreendem a avaliação 

do ensino pelo estudante - utilizei como aporte teórico-metodológico o interacionismo 

simbólico que entende os indivíduos como intérpretes e construtores da vida em sociedade e 

não como atores cujos comportamentos e atos são mera consequência de uma realidade 

previamente estruturada e externa à sua experiência. Ao considerar o homem como agente 

social, os interacionistas concordam que a realidade é fabricada permanentemente através da 

interpretação que dela fazem os indivíduos sendo que o pesquisador se coloca no campo como 

um intérprete das interpretações, e não como alguém que irá, de forma distanciada, apenas 

explicar uma dada realidade. O campo dessa pesquisa, a UEFS, é um espaço onde convivo, 

diariamente, com professores e estudantes, como servidora da Pró-reitoria de Extensão. Como 

recomenda a abordagem interacionista, a imersão no campo da pesquisa foi central para que 

eu me aproximasse  dos sentidos que os docentes atribuem à avaliação do ensino realizada por 

estudantes da educação superior.  

 

A partir da introdução, essa dissertação está estruturada em quatro capítulos e as 

considerações finais. O capítulo dois trata do binômio, qualidade e educação, como conceitos 

em construção e que encontram um sentido na educação quando permitem que seus diferentes 

atores repensem seus compromissos, metas, modos de atuação e redefinam suas missões. O 

conceito de qualidade, embora convencionado mundialmente, não é unificado, no sentido que 

uma instituição pode ser de alta qualidade em relação a um fator e de baixa qualidade em 
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relação a outro; o ato de avaliar resiste a um tratamento exclusivamente objetivo por ser um 

processo de construção, desconstrução e reconstrução, definido pelo contexto, pelo olhar ou 

interesse de quem avalia. 

O capítulo três trata da avaliação do ensino e o lugar do estudante na educação 

superior. Aponta para o papel estratégico do estudante em um processo de avaliação como 

busca da qualidade do fazer universitário. Toma-se, como ponto de partida, o contexto das 

universidades europeias, pois, é a partir da preocupação em melhorar a qualidade do ensino 

superior ministrado no continente europeu que a prática de envolver os estudantes no processo 

avaliativo se estabelece e destaca como meta nos anos que sucedem à instalação do Processo 

de Bolonha e, em um estudo comparado, aborda a fragilidade, no Brasil, de mecanismos que 

deem conta da opinião dos estudantes sobre o ensino que lhes é ministrado. Defende que a 

abertura para a participação dos estudantes pressupõe disposição de mudanças no fazer 

pedagógico e, também, na identidade e cultura da academia. Faz um recorte, a Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), para tratar do estudante feirense e seu desempenho no 

que trata da avaliação da qualidade do ensino. 

 O percurso teórico-metodológico é tema do quarto capítulo. Apresenta o 

interacionismo simbólico (IS) como uma corrente sociológica que se desenvolveu durante o 

século XX e que exerce influência, ainda, no pensamento e nas pesquisas em ciências 

humanas, especialmente nos EUA. Apoia-se, essencialmente, em Blumer (1969) para expor 

os conceitos básicos do IS, o significado, a interpretação, a linguagem e o pensamento que, 

por se tornarem centrais, também,  para esta dissertação, causaram consequências 

metodológicas  importantes quanto aos procedimentos para construção e análise dos dados. 

Foram elaborados mapas, um para cada entrevistado, representando a compreensão dos 

sujeitos sobre a AEE, o que tornou possível perceber o objeto estudado de diferentes pontos 

de vista, a partir das interpretações dos professores.  

 No capítulo cinco foram apresentados os dados coletados e a interpretação da autora 

sobre a compreensão de professores quanto à impotência e a competência dos estudantes 

atuarem como ator-avaliador do ensino, dos procedimentos institucionais necessários para 

incluir os estudantes do processo de avaliação da universidade no que toca ao ensino e a, 

possível, implicação da AEE no contexto educativo da universidade. Foi abordada, também, a 

compreensão dos professores sobre o que constitui o ensino, como uma atividade específica 

da docência, e as relações do ato de ensinar e as atividades, mais amplas, incluídas na função 

de professores.  
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 Nas considerações finais, defende a tese que os estudantes podem contribuir para 

avaliar a qualidade da educação que recebem por estarem em um papel estratégico da 

universidade e se constituírem testemunhas oculares do ato de ensino na sala de aula. 

Considera as limitações, etária e de formação, para o exercício da função de avaliador, mas, 

advoga que a AEE pode levantar dados, dentro das limitações percebidas, que de outro modo 

poderia ser ofuscados. Assim, incluir o estudante no processo de avaliação institucional 

possibilitará uma revisão e reestruturação do ensino dispensado ao novo perfil de estudante 

que aflui à educação superior na contemporaneidade.   
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2O BINÔMIO QUALIDADE E AVALIAÇÃO 

 

Vários fatores se conjugam para o aumento crescente da população estudantil 

universitária. A pressão social para uma maior formação acadêmica, uma maior possibilidade 

de acesso ao ensino médio e a abertura da universidade a novos públicos como estudantes de 

idades mais avançadas, grupos étnicos minoritários, grupos sociais menos favorecidos, 

estudantes-trabalhadores, portadores de deficiências sensoriais e motoras são alguns fatores 

explicativos desse aumento. A UEFS, por exemplo, que no ano de 1992 ofereceu 480 vagas 

para 14 cursos entre graduação e licenciatura, atingiu o auge de 1.926 vagas em 2013 

distribuídas em 31 diferentes cursos de graduação. Em pouco mais de vinte anos (1992-2013) 

a UEFS quadriplicou as vagas oferecidas, atendendo 9.848 estudantes em 2013 (UEFS, 1995, 

2013a). 

Após, ou mesmo concomitante, a um período de crescimento quantitativo, as 

universidades são incentivadas a orientar suas preocupações para a qualidade dos seus 

serviços. Falar de qualidade em educação impõe, em primeiro lugar, admitir a complexidade 

envolvida na concepção do que vem a ser “qualidade” dada a perspectiva polissêmica que ela 

traz e as múltiplas significações implícitas em cada análise. Levando em conta as exigências 

colocadas pelo tema, considero, sem a pretensão de esgotar o assunto, alguns conceitos de 

qualidade na educação superior apresentados em âmbito nacional e algumas concepções para 

o termo presentes nos discursos de organismos multinacionais, com o objetivo de dar suporte 

ao estudo desenvolvido sobre a avaliação do ensino ministrado na universidade e das 

concepções de qualidade que sedimentam, ou deveriam sedimentar, o ato de avaliar essas 

instituições.  

Ao discutir a questão da qualidade a UNESCO/OREALC
3
  aponta cinco dimensões 

que definem a qualidade na educação, a filosófica, pedagógica, cultural, social e financeira 

(UNESCO/OREALC, 2002). Nesse sentido, a qualidade da educação articula-se à avaliação, 

mesmo em que pese a complexidade do termo e as mutações sofridas ao longo da história. As 

avaliações adotaram diferentes enfoques durante os anos com variados procedimentos, 

abrangendo a compilação de notas e normas de testes aplicados, normalmente padronizados, a 

análise de resultados quantitativos de desempenho com objetivos predefinidos, a coleta de 

informações para tomada de decisões, avaliar os efeitos de uma inovação ou intervenção, 

intencional ou não e, até, avaliar o grau em que uma necessidade foi satisfeita. Ainda, as 

                                                             
3
Oficina Regional de Educação para a América Latina e Caribe (OREALC) 
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várias facetas da avaliação podem estar presentes em um mesmo ato avaliativo a partir dos 

atores que avaliam, sofrem ou observam a avaliação.  

 

2.1 A QUESTÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: O QUE DIZEM AS AGÊNCIAS 

INTERNACIONAIS E MARCOS CONVENCIONADOS MUNDIALMENTE 

 

Falar de qualidade em educação impõe, em primeiro lugar, admitir a dificuldade 

envolvida na concepção do que vem a ser qualidade dada às múltiplas significações que lhe 

são atribuídas. Afinal, o que é qualidade? Quem determina a qualidade da educação superior? 

Para Aristóteles, a qualidade é o oposto da quantidade por ser imensurável, e opõe-se a 

relação por ser inerente ao sujeito (CLÉMENT, 1997). Considerar o parâmetro conceitual 

aristotélico de que a qualidade não é mensurável nos leva a outras indagações: o que significa, 

então, “padrão de qualidade”? Ou ainda, como afirmar que uma dada universidade tem mais 

qualidade do que outra? 

Alguns estudos na área apontam que o conceito de qualidade da educação superior 

pode variar conforme as especificidades dos países, dos sistemas e das instituições 

(MOROSINI, 2014; BERTOLIN, 2007; VERHINE; FREITAS, 2012; FONSECA, 2009). 

Onde já existe uma influência maior do mercado, a busca pela qualidade parece-se justificar 

como bandeira para atrair estudantes e patrocinadores além de favorecer a acreditação 

institucional, ao passo que nos países onde uma parte significativa dessas instituições tem 

financiamento estatal, avaliar sua qualidade parece-se legitimar como requisito para o 

recredenciamento institucional e reconhecimento dos cursos segundo o critério de eficiência 

dos recursos públicos.  

As discussões em torno da qualidade em educação superior surgiram nos anos 1980, 

nos Estados Unidos e Europa, e se tornaram uma preocupação central no ambiente acadêmico 

dessas regiões. As primeiras definições, de acordo com Bertolin (2007), apareceram nos 

estudos de Groot de 1983, onde a qualidade se evidencia pelo grau de satisfação em que os 

objetivos prévios foram atendidos; nos escritos de C. Ball de 1985, que definiu qualidade 

como ajuste ao propósito determinado; de R. Barnett de 1988 e Taylor de 1989, que 

apontaram a relação entre qualidade e valor agregado. Mas, foi na década de 1990 que 

surgiram as principais categorizações de qualidade em educação em Barnett (1992), Harvey e 

Green (1993) e Green (1994), que ainda exercem influência sobre as concepções de qualidade 

utilizadas atualmente. 
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Para Barnett (1992, apud BERTOLIN, 2007), em educação, existem variadas 

concepções de qualidade atreladas às múltiplas concepções de educação superior, dentre elas, 

a educação como formação de recurso humano qualificado, como formação para a carreira de 

pesquisador, como gerenciamento eficiente da oferta de ensino e meio de ampliar as 

oportunidades de vida.  Nessa mesma lógica, Green (1994) entende qualidade do ensino 

superior como um conceito filosófico que varia no percurso histórico e reflete as perspectivas 

dos indivíduos e da sociedade. Por isso, para a autora, não há uma definição de qualidade que 

esteja certa e que exclua outras ou que permaneça ao longo do tempo. Nesse ponto, a 

definição de qualidade parece tão volátil quanto o conceito de avaliação que será discutido 

neste estudo. 

Passados mais de vinte anos desde a sua emergência, a temática da qualidade ainda 

motiva estudos e pesquisas dentro e fora do ambiente acadêmico, mas, aparentemente, sem 

que se tenha superado a dificuldade relativa à sua conceituação. Qualidade parecer ser um 

termo referencial, um conceito relativo aos interesses dos diferentes grupos ou stakeholders
4
 

no ensino superior, que têm diferentes prioridades e, consequentemente, diferentes critérios 

para avaliação. A título de exemplo, o critério de qualidade do professor pode recair sobre o 

processo de educação, do estudante no potencial de empregabilidade que o curso oferece, 

enquanto para o empregador qualidade é definida pela habilidade profissional dos egressos de 

uma dada instituição. Não é possível, portanto, falar sobre qualidade como um conceito 

unificado e, tampouco, desassociado do reconhecimento de que uma instituição pode ser de 

alta qualidade em relação a um fator, mas de baixa qualidade em relação a outro. Ainda, em 

uma mesma instituição, os indicadores de qualidade podem ter pesos diferenciados conforme 

os critérios estabelecidos pelos avaliadores. 

O melhor, talvez, seja definir claramente os critérios que cada ator usa ao avaliar a 

qualidade da educação, relacionando-os às principais missões atribuídas à educação superior 

nesse início de século: uma educação voltada à competitividade econômica e crescimento dos 

mercados, ao desenvolvimento sociocultural e econômico sustentável e, ainda, uma educação 

voltada para questões socioculturais. Sejam essas missões consideradas separada ou 

simultaneamente. 

 Fonseca (2009) defende que o sentido da qualidade em educação deve ser apreendido 

na dinâmica socioeconômica e cultural de um país, espaço onde as interlocuções com a 

                                                             
4
O termo stakeholder foi criado pelo filósofo Robert Edward Freeman. É formado pelas palavras em 

inglês stake que significa interesse, participação, risco e holder que significa aquele que possui. Assim, 

stakeholder seria o grupo interessado ou interveniente no processo educativo. 
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sociedade organizada criam valores que se traduzem em diferentes sentidos para a qualidade. 

Para a autora, a educação de qualidade prima pela preparação do indivíduo para o exercício 

profissional, ético e da cidadania e não apenas para satisfazer os padrões aceitáveis de 

formação com vistas à empregabilidade, o que focaria apenas o aspecto pragmático da 

qualidade. 

 A questão do sentido é também trazida por Dias Sobrinho (2010), que defende a 

dimensão social e pública da qualidade ao considerar a educação como um direito social e um 

bem público. Para ele, qualidade deve ser pensada no espaço interno de cada instituição, em 

suas vinculações com o entorno. Por isso, ele se opõe às formulações da educação como bem 

público global como preconizam os organismos multilaterais, incentivados pelo Banco 

Mundial (BM), com adesão de alguns setores da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  

Em um estudo macro, Bertolin (2007) identifica três tendências ou visões para a 

qualidade da educação no contexto mundial contemporâneo. A visão economicista, liderada 

pelo setor privado, por alguns setores governamentais, pelo Banco Central do Brasil (BCB) e 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Estes 

segmentos e organizações concebem a educação superior como responsável pelo crescimento 

econômico e pela preparação dos estudantes para o mercado obedecendo aos critérios de 

empregabilidade e eficiência. A visão pluralista, defendida na União Europeia, pela UNESCO 

e parte dos acadêmicos, não prioriza uma única missão para a educação, mas a entende como 

um processo multifacetado de formação humana integral, estimula a observância e o respeito 

às especificidades de cada contexto institucional e dos variados sistemas de educação e 

define, como critérios de qualidade, a diferenciação, a pertinência e a relevância. A terceira 

visão, a qualidade como equidade, é sustentada, principalmente, pelos movimentos sociais 

que defendem a igualdade de acesso para todos seja qual for a região de um país. Equidade é 

entendida como oportunidade de acesso e permanência na educação superior sem 

discriminação com base em raça, sexo, idioma, religião ou em considerações econômicas, 

culturais e sociais, assim, uma visão de qualidade como equidade se sustenta na missão da 

educação como promotora da coesão social. 

A qualidade da educação superior no contexto universal também foi tema de discussão 

em Morosini (2001, 2014), que identifica três tipologias de qualidade a partir das concepções 

de educação implícitas nos discursos e ações de organismos internacionais como a OMC, 

BM, UNESCO e OCDE. A tipologia isomórfica, definida como a qualidade do modelo único 
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do conhecimento, é resultado da relação direta entre formação acadêmica e empregabilidade 

com foco na competitividade. O respeito à especificidade de cada sistema universitário, nos 

diferentes países, tem potencializado a integração entre países em uma relação de 

intercâmbio, oportunizando emergir o segundo modelo, que Morosini nomeia como qualidade 

da diversidade, e se opõe à avaliação padronizada proposta pela tipologia isomórfica, na 

medida em que abarca tanto estudos qualitativos quanto quantitativos para compreender a 

singularidade de cada situação. Por fim, a equidade é assumida como qualidade centrada no 

tratamento do diferenciado, como possiblidade de eliminar a iniquidade que marca o processo 

histórico de muitos países com relação à educação institucionalizada. Embora as três 

dimensões de qualidade coexistam, a autora pensa que suas fronteiras estão atenuadas com 

uma tendência ao predomínio da qualidade de tipo isomórfica. 

Noutra perspectiva, onde situo conceitualmente esta dissertação, UNESCO/OREALC 

(2002), constitui a qualidade como um fenômeno complexo que precisa ser compreendido em 

suas dimensões filosóficas, pedagógicas, culturais, sociais e, inclusive, econômicas. Segundo 

esse documento, a dimensão filosófica envolve a formação de valores essenciais para as 

sociedades; o aspecto pedagógico tem um caráter fundamental e se efetiva quando o currículo 

é cumprido de forma eficaz; a dimensão cultural enfatiza que os conteúdos do currículo 

partem das condições, possibilidades e aspirações do público a quem é dirigido o ensino. Ao 

considerar a dimensão social, a educação é de qualidade quando contribui para a equidade, ao 

passo que, do ponto de vista econômico, a qualidade está relacionada à eficácia no uso dos 

recursos destinados à educação. 

A Rede Ibero-americana para Acreditação da Qualidade da Educação Superior 

(RIACES)
5
 define qualidade como o 

Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación 

superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. En una definición 

laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una institución de educación superior. 

Propiedad de una institución o programa que cumple los estándares previamente 

establecidos por una agencia u organismo de acreditación (RIACES, 2004, p. 20).   

 

As definições apresentadas consubstanciam o compromisso político da gestão 

universitária, a atuação dinâmica e eficiente dos professores e a responsabilidade 

compartilhada com toda a sociedade, principalmente com os estudantes, pois uma melhoria na 

qualidade do processo educativo beneficia a todos, conforme sinaliza o Informe Regional da 

                                                             
5
RIACES é uma associação, sem fins lucrativos, que reúne agências de avaliação e credenciamento de dezoito 

países ibero-americanos e se destina a promover a cooperação e o intercâmbio nesse campo contribuindo para a 

garantia da qualidade da educação superior nesses países. O INEP está integrado à RIACES. 
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UNESCO ao abordar as metas do Plano de Ação para Educação dos países membros da 

Cúpula das Américas, no que diz respeito à garantia da qualidade da educação, 

(...) las metas a luz del impacto que éstas tienen en los distintos ámbitos sociales o, 

dicho de otro modo, por su capacidad de brindar efectivamente un mayor bienestar 

social [...] no solo son objetivos ensi mismos, sino también medios para alcanzar 

otros fines sociales deseables, como mayores ingresos salariales, mayor desarrollo 

económico, mejor distribución del ingreso, mayor participación ciudadana en las 

decisiones políticas, consolidación de valores y normas democráticas, entre otros. 

Por lo tanto, es fundamental revisar la evidencia disponible para la región a efectos 

de poder dimensionar el impacto social de la educación (UNESCO, 2003, p. 43).  

 

Dada a importância de oferecer formação de qualidade aos estudantes, o Brasil, 

obedecendo a uma tendência mundial, tem considerado o tema da qualidade como central nas 

discussões, reformas e documentos de caráter educacional. A Constituição Brasileira aponta, 

como sendo da competência dos órgãos estatais, garantir que o ensino seja ministrado com 

base em padrões de qualidade e de igualdade de condições para o acesso aos níveis mais 

elevados do sistema de educação (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) apresenta qualidade como “a variedade e quantidade mínima, por aluno, de 

insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 

Art. 4º alínea IX, 1996). O Plano Nacional de Educação (PNE) projeta, entre seus objetivos 

para o decênio, elevar a taxa bruta da matrícula na educação superior para 50% da população 

entre 18 a 24 anos, com expansão das matrículas no setor público em pelo menos 40% e 

garantir que, pelo menos 75% dos professores no conjunto do sistema de educação superior 

sejam mestres e 35% doutores para promover a melhoria da qualidade da educação (BRASIL, 

2014). 

Para atingir essa expectativa legal e social, conforme nos adverte a UNESCO, as 

avaliações de qualidade precisam focar “não só quanto ao que os estabelecimentos de ensino 

superior fazem, mas também com relação a como procedem, isto é, sobre a dimensão ética do 

ensino superior e da pesquisa e sua respectiva responsabilidade e comprometimento no plano 

social” (UNESCO, 2008, p. 7). Dessa forma, a qualidade vincula a missão da instituição 

educativa aos valores sociais demandados pela sociedade que a instituiu, sendo eles que 

indicam uma situação prospectiva ideal e fazem mover a instituição para diminuir o espaço 

entre a instituição atual e uma situação desejada; o conceito de qualidade envolve e 

compromete todos os que participam da relação educativa: professores, estudantes e gestores. 

Dias Sobrinho (2008), compreende que determinar os níveis de desempenho dos 

estudantes é insuficiente se essa medida não for acompanhada de análises mais exaustivas que 

ajudem a compreender os resultados, à luz das variáveis que gravitam em torno do fenômeno 
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educativo. Dentre as medidas consideradas pelo autor está apreciar a opinião dos estudantes 

sobre o que ocorre no âmbito da instituição e da sala de aula, seja nos processos de ensino e 

aprendizagem, seja nos currículos e nas suas expectativas com relação ao próprio processo 

educativo, de forma que a qualidade da educação, particularmente do ensino, articule-se à 

avaliação formativa, compreendida como algo que ultrapassa os resultados alcançados pelo 

desempenho dos estudantes. 

A avaliação da qualidade das instituições, segundo Morosini (2010), é potencializada a 

partir do envolvimento de todos: gestores, corpo administrativo, professores e, certamente, os 

estudantes. Aos primeiros competem administrar recursos, programas, procedimentos, normas 

e incentivos que contribuam para a aprendizagem e no desenvolvimento do estudante; 

professores envolvidos e hábeis em boas práticas de ensino estimulam os diferentes talentos e 

estilos de aprendizagem, desenvolvendo reciprocidade e cooperação entre os estudantes. Por 

sua vez, o estudante é corresponsável pela qualidade da sua formação acadêmica influenciada 

também pelo o quê faz, como o faz e quanto o faz, lançando mão dos recursos 

disponibilizados pelas universidades para esse fim. 

 

2.2 OS SENTIDOS DE AVALIAÇÃO: DAS DIFICULDADES DE SITUAR ESSE 

PROCEDIMENTO  

 

A palavra avaliação, vinda do latim valere, significa “ter valor, custar”.  Resultou em 

português, entre outras, na palavra “valia” da qual se formou “avaliar”, segundo o dicionário 

etimológico da Língua Portuguesa (CUNHA 1986, p. 809). No francês, évalueré definida 

como “estimar uma coisa quanto ao seu preço, seu valor, sua quantidade e duração” (LE 

PETIT ROBERT, 1991, p. 493). Considerando essa origem, percebemos que o léxico avaliar 

é indissociável do sujeito que avalia. De fato, o ato de avaliar implica que um sujeito, 

tomando por base propriedades da realidade, atribui-lhe um valor ou uma qualidade a partir de 

um determinado critério, assumido como válido. A palavra valor passa a ser uma atribuição 

do sujeito à realidade com base em critérios estabelecidos social, cultural, filosófica e 

politicamente. 

De um ponto de vista epistemológico, é possível entender porque o ato de avaliar 

resiste a um tratamento exclusivamente objetivo, sendo processo contínuo de construção, 

desconstrução e reconstrução, definido pelo contexto em que ele se dá e pelo olhar ou 

interesse de quem avalia. O conceito de avaliação possui, então, características e propriedades 

que podem determinar as práticas avaliativas, sofrendo mudanças ao longo do tempo. Como 
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fruto de um processo histórico, a avaliação comporta vários e diferentes significados que 

refletem o contexto socioeconômico do período em que surgiram, os propósitos que as 

pessoas têm em mente quanto à sua condução e os suportes filosóficos dos avaliadores.  Por 

isso, Guba e Lincoln (2011) defendem que não existe uma forma correta de definir avaliação 

porque as definições são interpretações mentais humanas relacionadas aos contextos onde 

ocorrem. Não faz sentido, para esses autores, perguntar o que é avaliação, pois, se fosse 

possível encontrar o sentido, único e completo, os homens entenderiam, inequivocamente, 

como a avaliação deve ser conduzida e para quais propósitos. 

Apesar do ato de avaliar ser aplicável a todas as atividades humanas, foi no campo da 

educação que a avaliação se popularizou e assumiu um destacado papel nos processos de 

ensino e aprendizagem, de modo que, ao falar em avaliação, é quase inevitável que as pessoas 

a associem à aprendizagem de estudantes nos diferentes níveis de ensino dos sistemas de 

educação. Entretanto, a avaliação é também utilizada pelos órgãos de administração do 

sistema educacional com o objetivo de regulação para autorizar o funcionamento de 

instituições e cursos no sistema de educação superior e supervisionar seu desempenho, tanto 

para verificar sua eficácia e eficiência, quanto para identificar os efeitos produzidos por uma 

ação ou política específica.  

Belloni (1998) define a avaliação como um processo sistemático de busca de subsídios 

para a melhoria e aperfeiçoamento da qualidade de uma instituição educacional. Qualidade 

entendida como nível de aceitação ou adequação de uma atividade ou produto a partir de 

critérios como eficiência, eficácia e efetividade social, definidos por setores internos e 

externos às instituições. A autora estabelece a diferença entre avaliação educacional, que trata 

do rendimento escolar e da apreciação dos processos de ensino e aprendizagem e currículo, de 

avaliação institucional que trata do desempenho, planejamento e projetos da instituição, bem 

como dos impactos provocados pelas políticas públicas em educação. A avaliação do sistema 

educacional é definida como um processo destinado a analisar o desempenho global das 

instituições educativas, seus processos de funcionamento e resultados alcançados e identificar 

os pontos fortes e as dificuldades encontradas com vistas à superação e melhoria do sistema, 

sem desconsiderar a natureza de cada instituição, seu contexto, sua missão e o tipo de produto 

produzido. 

Assim, no domínio específico da educação, a avaliação extrapolou os limites da 

relação pedagógica que ocorre na sala de aula e passou a focar a própria instituição de ensino, 

permitindo que seus diferentes atores repensem seus compromissos, metas, modos de atuação 
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e redefinir suas missões. Nesse sentido, a avaliação institucional, para Belloni (1998), 

atenderia a dois objetivos: o autoconhecimento e a tomada de decisão. O autoconhecimento 

implica que os sujeitos da instituição, servidores e estudantes, reflitam sobre si mesmos e 

assumam a responsabilidade da sua gestão política e pedagógica, ao passo que a tomada de 

decisão se refere à capacidade de identificar estratégias bem sucedidas e gerenciar sua 

disseminação em substituição a métodos de ensino, aprendizagem e gestão ultrapassados. 

Em se tratando de avaliação institucional coexistem, no Brasil, duas modalidades de 

avaliação da educação superior que se pretendem complementares (BRASIL, 2004)
6
. Uma 

modalidade com ênfase na regulação e supervisão que visa à autorização de funcionamento 

das instituições e a manutenção da qualidade da educação superior, por isso de caráter 

externo. A outra modalidade de avaliação objetiva a identificação dos acertos e das 

dificuldades sentidas no interior das instituições universitárias, é baseada nos princípios de 

participação e de gestão democrática e se propõe a sanar ou minimizar as deficiências em uma 

perspectiva de avaliação formativa, processual e de autoconhecimento sendo, por isso, de 

natureza interna. 

A avaliação externa tem sido praticada num contexto político e econômico global que 

parece impor uma necessidade de indicadores, números e parâmetros mundiais para a 

avaliação, em sua face classificatória, comparativa e de apoio às práticas que revitalizam os 

rankings estimulados pelas organizações internacionais. Por outro lado, para Contera (2000), 

a autoavaliação traz um potencial de democratização, na medida em que proporciona aos 

envolvidos um conhecimento da situação real em que se encontra a instituição de pertença. 

Fatores como um saudável clima organizacional, a existência de uma cultura acadêmica 

colaborativa, disponibilidade para o debate e a predisposição para a confrontação de ideias 

podem potencializar melhorias na qualidade do serviço prestado pela instituição à sociedade e 

orientá-la em direção à autonomia e à capacidade de autogoverno. Segundo essa autora, o 

contexto autoavaliativo requer professores dispostos a arriscar-se e compreender as críticas 

como possibilidade de melhora para o próprio desenvolvimento, além de requerer, também, 

estudantes estimulados a romper as fronteiras da sala de aula e interessados em outros níveis 

de análise do fenômeno educativo. 

 Para Verhine e Freitas (2012), a avaliação da educação superior objetiva a melhoria 

da instituição sendo, portanto, os processos avaliativos internos fundamentais por centrar nos 

seus atores e procurar apreender os fenômenos e movimentos da realidade local e regional no 

                                                             
6
O SINAES prevê além das avaliações institucionais, a avaliação de cursos e avaliação dos estudantes. 
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sentido de aprimorá-la. Caracterizada por métodos dialógicos, como entrevistas livres, 

debates, análise de depoimentos, observação participante e análise documental, o processo de 

autoconhecimento e autocrítica deve ser transparente, evidenciar os pontos fortes e fracos da 

instituição visando mudanças para melhor. Os autores defendem a complementaridade entre a 

avaliação interna e externa devido à importância de ambas para a consolidação de sistemas de 

educação superior de qualidade. 

Souza (2009) identifica duas faces nos processos avaliativos institucionais. A primeira, 

representada pela avaliação institucional externa que, embora contemple a regulação da 

instituição, responde também a interesses voltados para o mercado e para a globalização, 

apoiada na lógica de internacionalização da educação superior. A outra face adota princípios 

éticos e políticos e implica um processo de desconstrução, reflexão, conhecimento 

institucional crítico através do qual, estudantes e professores, percebem o significado das 

experiências relacionais, priorizam a melhoria e a inovação das práticas de ensino. Para essa 

autora, quando o foco da avaliação é a mensuração do desempenho do estudante, os valores 

que a sustentam ditam uma suposta neutralidade e independência dos resultados em relação 

aos processos que os produziram, minimizam a complexidade das relações humanas em que 

ocorre o processo de produção dos resultados educativos e, por isso, pode assumir um caráter 

tecnicista. Nesse sentido, Dias Sobrinho (2008) pensa que o estabelecimento de índices e 

esquemas comparativos não deve ser o fim da avaliação e sim o convite para ir mais fundo, 

buscar os sentidos da realidade constatada, questionar, perguntar pelas causas e possibilidades 

de superação, estabelecer metas e estratégias com vistas a projetos futuros. 

Sordi (2000), defende que a avaliação deve servir à formação do estudante, auxiliar a 

instituição de ensino superior a reunir as condições necessárias para usar os resultados a favor 

da aprendizagem e formação profissional do estudante e despertar no universitário a 

responsabilidade histórica e ética de escolher a serviço de quem colocará as competências 

técnicas, humanas e políticas adquiridas durante os estudos. De modo que, a avaliação 

educacional, ao contrário do que parece à primeira vista, não se restringe aos aspectos 

pedagógicos, especificamente, à aprendizagem dos estudantes, assumindo, por vezes, um 

caráter político focado em objetivos mais sociais. Costa (2004) afirma que a avaliação 

educacional é um contrato de confiança entre a sociedade, a instituição educacional e os 

estudantes. Quando um discente é diplomado em um curso universitário, a sociedade precisa 

confiar na avaliação que foi feita pela instituição. Com o tempo, a sociedade qualificará a 

instituição usando como critério avaliativo o desempenho profissional dos egressos.  
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O pressuposto deste estudo é o de que a participação do estudante, individual ou 

coletiva, é fundamental para a socialização e democratização dos processos que visam o 

fortalecimento institucional, e defende que as reais e mais duradouras transformações em 

educação só se realizam quando há envolvimento dos atores e quando os membros de uma 

instituição educativa se sentem, solidariamente, comprometidos com mudanças de caráter 

qualitativo. Dessa forma, as avaliações do ensino que ocorrem no interior das universidades, 

no âmbito da autoavaliação institucional, constituem mecanismos fundamentais na exigência 

de qualidade da educação por seu caráter dialogal que sugere a participação de todos que 

compõem a comunidade educativa (CONTERA, 2000; DIAS SOBRINHO, 2004).  

Por compartilhar da compreensão de Guba e Lincoln (2011), de que não existe uma 

forma correta de definir avaliação, optei por não tomar, nesta dissertação, uma definição de 

avaliação de um autor específico. Dessa forma utilizo os entendimentos que relacionam 

avaliação aos objetivos de reduzir incertezas, melhorar a efetividade, tomar decisões 

relevantes e comprometer-se com os resultados a que se chegou. A ação é tomada, neste 

estudo, como grande meta da avaliação, geradora do movimento de transformação do objeto 

avaliado e de respeito à especificidade do contexto social em que ela aconteceu.  

Retomo nessa dissertação a possibilidade de colocar em perspectiva o espaço que pode 

ocupar o estudante na avaliação da educação superior com vistas à melhoria da qualidade do 

ensino ofertado. Ensino, entendido como um ato interativo entre pessoas - o professor e seus 

estudantes - com a intenção de produzir aprendizagem, atingir um estado de conhecimento 

sobre determinado objeto ou área, para transformar a própria experiência dos estudantes, 

auxiliar sua autonomia, independência e criatividade, favorecer a tomada de decisões 

adequadas tanto em sua vida pessoal como relativa à sua vida em sociedade (HIRST, 1973; 

POSTIC, 1990).  

Nesta dissertação, cujo objeto é a avaliação do ensino realizada por estudantes na 

compreensão que fazem dela professores universitários, os sentidos de avaliação que utilizo 

levam em consideração os valores implícitos, as preocupações dos interessados, a 

intersubjetividade implicada no ato de ensinar e aprender. Essa forma de pensar a avaliação 

atribui importância ao uso do resultado obtido para impactar positivamente o processo de 

ensino avaliado, visando sua redefinição e redimensionamento. Reconheço que, embora o 

papel do estudante como ator avaliador não deva estar circunscrito à dimensão da 

autoavaliação, essa modalidade avaliativa apresenta maior potencialidade de participação 

discente, quando aplicada em instituições educacionais.  
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3AVALIAÇÃO DO ENSINO E O LUGAR DO ESTUDANTE NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 

A prática de autorizar o estudante a avaliar o ensino ministrado em universidades, 

tema deste estudo, tem sido implementada, embora sob críticas e resistências, nas 

universidades americanas e em algumas instituições de ensino superior europeu, após a 

Declaração de Bolonha, que criou o Espaço Europeu do Ensino Superior. No Brasil, foi 

instituído, em 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) com a 

finalidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior (BRASIL, 2004). 

Embora nesse espaço-tempo institucional, durante o processo de elaboração das avaliações 

(externa e autoavaliação), os estudantes sejam convidados a se expressarem sobre temas 

relativos ao perfil docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica do seu 

curso pressupondo obter informações sobre as condições de ensino ofertado, não está 

instituindo ainda, como prática corrente, o dispositivo avaliativo conhecido como Avaliação 

do Ensino pelo Estudante (AEE) através do qual os estudantes participam da avaliação das 

aulas ou do ensino, especificamente, sob a responsabilidade de professores. 

Na UEFS, embora exista um empenho em seguir, voluntariamente, as orientações do 

SINAES, suas atividades estão sob o controle do Conselho Estadual de Educação e a prática 

de ouvir os estudantes sobre o ensino que lhes é ministrado ocorre no processo de 

autoavaliação institucional, em decisões esporádica de alguns colegiados e na informalidade 

da sala de aula como ação não obrigatória de alguns professores. 

Neste capítulo, tento resgatar algumas iniciativas de institucionalizar a AEE em países 

europeus, como a França, a Suíça e a Inglaterra, destacando exemplos de universidades e 

institutos que utilizam os dispositivos AEE como um dos instrumentos para garantia da 

qualidade, apesar do clima de resistência e ressalvas de professores relativo a essas práticas. 

Procurei, aqui, situar o lugar do estudante em instituições do continente europeu a partir de 

conferências internacionais e das declarações conjuntas delas resultantes, consciente de que a 

efetivação de propostas não acontece de forma automática. Por outro lado, a partir destas 

decisões que revisei, é possível perceber o processo de relocação do estudante a um papel 

ativo e corresponsável pela avaliação para obter como resultado uma educação de qualidade. 
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3.1 TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS 

 

Entende-se por Avaliação do Ensino pelo Estudante (AEE) “os procedimentos através 

dos quais os estudantes participam da avaliação sobre as aulas ou programas de ensino 

específicos sob a responsabilidade de professores ou equipe de professores” (PAIVANDI, 

2013 p. 324). Constitui uma avaliação formativa que visa à melhoria do ensino a partir de 

informação coletada por um instrumento aplicado aos estudantes. Embora o foco da AEE 

fosse, inicialmente, as condições pedagógicas objetivando favorecer a aprendizagem através 

de apreciações e feedbacks dos estudantes, ela se expandiu para além do pedagógico e se 

tornou, rapidamente, um instrumento administrativo utilizado como avaliação para o 

progresso na carreira docente, principalmente, em universidades americanas.  

A Avaliação do Ensino surgiu em 1924, quando a Associação dos Estudantes de 

Harvard editou o Confidentiel Guide on Teaching. A iniciativa contagiou outras universidades 

da América do Norte a ponto de se tornar uma prática comum desde 1960. Esse tipo de 

dispositivo encontrou um campo fértil nos Estados Unidos devido à presença marcante do 

setor privado na educação e sua consequente visão pragmática do ensino que requer forte 

regulação do cumprimento de objetivos e metas. O ensino superior europeu não ficou isento 

da tendência de avaliar a qualidade do ensino por essa via, embora tenha assumido essa 

prática, oficialmente, mais tarde, em junho de 1999, com a Declaração de Bolonha que criou 

um Espaço Europeu do Ensino Superior comparável, compatível e coerente entre os sistemas 

educativos da Europa, antes razoavelmente diversificados. Nesse contexto, incentivados pela 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
7
 cada instituição 

de educação superior deve assegurar a competência e qualidade dos seus professores, sendo a 

apreciação dos estudantes sobre as atividade de ensino, uma das maneiras de verificação do 

ambiente de sala de aula (PAIVANDI, 2013). 

Dessa forma, a avaliação do ensino se expandiu tanto na América do Norte quanto na 

Europa, embora não seja objetivo dessa dissertação explorar os percursos, as tendências e o 

desenvolvimento das AEE no continente norte-americano. Para nossos propósitos, a 

contribuição do continente europeu é central, pois foi onde esse dispositivo enfrentou, e ainda 

enfrenta, críticas à sua implantação, sendo submetida a constantes adaptações e ajustes, 

tornando o tema fecundo para análise e discussão.  

                                                             
7
Criada em 1998, teve como uma das finalidades circular informações, experiências, boas práticas e novos 

desenvolvimentos no campo da certificação da qualidade. 
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Para tomar um exemplo, a França enfrentou desafios no alinhamento progressivo do 

seu sistema de educação às resoluções internacionais. A reforma License-Master-Doctorat 

(LMD)
8
, lançada em 1998, na qual as universidades submetem-se, de quatro em quatro anos, 

a uma contratualização  com o Estado visando aprovação de suas propostas de financiamento, 

vagas e emissão de diplomas, torna obrigatório o procedimento de avaliação do ensino pelo 

estudante (PAIVANDI, 2013). Embora alguns critiquem a decisão do então ministro Claude 

Allègre, responsável pela reforma, como uma tentativa de romper com a tradição e submeter o 

sistema universitário francês à concorrência internacional, segundo Derouet (2009), todas as 

universidades implantaram o sistema LMD, pelo menos formalmente, a partir de 2007, sendo 

exortadas a avaliar a qualidade do ensino oferecida pelos professores.  

Porém, iniciativas de implantação da AEE nas instituições de ensino superior francês, 

não se dão de forma harmoniosa e enfrentam, por vezes, resistências de diferentes atores, 

como o que ocorreu na Universidade de Auvergne (França), entre 1997 a 2006 quando os 

gestores decidiram implantar um dispositivo online para que os estudantes avaliassem o 

ensino. Em um estudo comparativo das opiniões de estudantes, professores e diretores da 

universidade, Younès (2009) aponta que a avaliação do ensino e a implantação do software de 

avaliação foram percebidas de maneiras diferentes pelas diversas categorias de atores
9
. Como 

resultado, chegaram a conclusão que o dispositivo avaliativo atende, prioritariamente, às 

demandas legais (68% dos participantes), secundariamente, às mudanças no processo de 

formação dos estudantes e, minimamente, à melhoria da educação (17%). 

No que toca às diferenças de conceitos dos atores sobre a AEE, Younès (2009) aborda 

que os estudantes, em maioria, entendem que a AEE pode contribuir para melhorar a 

qualidade da formação universitária e promover intercâmbios com professores, não sendo a 

avaliação estudantil um fator de ameaça aos docentes, inclusive porque expressaram dúvidas 

quanto à disposição, de alguns professores, em considerar os resultados das avaliações. Ao 

contrário dos estudantes, os professores temem esse sistema de avaliação que é percebido 

                                                             
8
O ensino universitário francês se enquadra no esquema europeu de estudos superiores nascido com o Processo 

de Bolonha. Ele organiza a formação dos estudantes segundo três diplomas sucessivos: Licença, Master e 

Doutorado (LMD). Um determinado número de créditos é atribuído aos dois primeiros diplomas (European 

Credit Transfer System– ECTS). A Licença é obtida com 6 semestres de estudos. O Master é obtido com 4 

semestres de estudos. Existe uma diferença entre o Master de pesquisa e o Master profissional, pois este prepara 

o estudante para uma inserção direta no mundo do trabalho. O Doutorado, que demanda a redação de uma tese, é 

obtido com mais três anos de estudos.  

9
Dos 186 professores que receberem as questões de entrevista, apenas 29 (15%) deles responderam o 

questionado, o que faz o resultado ser considerado na análise, para autora, apenas como uma tendência docente. 

Ao passo que, dos 400 estudantes convidados a participar 374 apresentaram suas respostas. Participaram sete de 

cada dez diretores de departamento do Instituto (YOUNÈS, 2009). 
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como potencialmente ameaçador, pois os resultados podem vir a ser usados pelos diretores 

como meio de controle do corpo docente. Admitem, contudo, que quando o ensino é avaliado 

com o propósito de formação, pode oferecer contribuição ao desenvolvimento do pensamento 

crítico do docente e incentiva a melhoria da prática pedagógica.  Outro dado interessante na 

comparação de professores e estudantes, apresentados por Younès (2009) é que metade dos 

professores sente que os alunos não foram honestos nas suas avaliações, enquanto apenas 

4,6% dos estudantes concordaram em não ter sido sinceros nas declarações. Os diretores de 

departamento apreciam o dispositivo avaliativo, pois os resultados visibilizados geram 

impulso para mudanças e tomada de consciência sobre o ensino; por outro lado, julgam criar 

desconforto entre professores e estudantes por institucionalizar um clima de denúncia e ódio, 

incentivados pelo anonimato das respostas dos alunos.  

Outro país europeu que apresenta comprovado índice de qualidade em educação de 

nível superior é a Suíça, com a renomada universidade de Genebra e os Institutos de 

Tecnologia de Zurich e de Lausanne, destacados pela aplicação dos resultados da avaliação 

para o desenvolvimento econômico e social do país. Para Ricci (2009) manter um elevado 

nível nacional de qualidade do ensino universitário, adaptado ao contexto de 

internacionalização e mobilidade estudantil, requer investir esforços na elaboração e 

execução de um projeto coletivo, onde os diferentes olhares dos variados atores, internos e 

externos à instituição, sejam considerados e respeitados, uma vez que a qualidade da 

educação extrapola os interesses particulares das instituições de ensino. Nesse sentido, 

segundo o autor, a Suíça foi um dos primeiros países a reformar o seu sistema de educação 

superior visando ajustá-lo às metas e premissas do acordo feito em Bolonha, em 1999, e, 

particularmente, a Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) é tida como uma das 

primeiras instituições a fazê-lo em seu vasto campo de formação. 

Em se tratando da relação entre qualidade do ensino e avaliação feita pelos 

estudantes, o caso da EPFL é um exemplo, como relatado por Ricci (2009), onde os 

métodos de avaliação e garantia da qualidade dos serviços educacionais envolvem o 

estudante, os professores, os graduados e os empregadores. Em um processo de avaliação 

formativa o instituto programa, semestralmente, oficinas de orientação e apoio às atividades 

de docência oferecidas aos professores, com uma variedade de temas e recursos que os 

auxiliem na solução de problemas envolvendo a aprendizagem dos estudantes
10

; 

                                                             
10

As oficinas são oferecidas pelo Conselho de Pedagogia e Didática da EPFL, criada em 1974. Atualmente, 

atende as Universidades de Genebra, Lausanne e Neuchâtel com um programa anual de trinta oficinas, 

envolvendo 300 professores. As orientações podem ser consultadas no site <www.rcfe.ch> 

http://www.rcfe.ch/
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periodicamente, um membro do Conselho Pedagógico aplica aos estudantes, em sala de 

aula, um questionário em escala Likert com 15 perguntas sobre o desempenho docente para, 

posteriormente, gerar uma análise da avaliação dos estudantes e apontar campos para 

melhoria na atividade de ensino, que será discutido com o professor em uma sessão 

confidencial. O autor acautela que, embora a opinião dos estudantes seja tomada em 

consideração, sua avaliação é relativizada pela posição do orientador e a perspectiva do 

professor avaliado. 

Em contrapartida, os estudantes suíços defendem que suas avaliações do ensino e do 

professor sejam publicitadas o que, talvez, explique a popularidade do site MeinProf.ch
11

 

desde o final de 2007. Pelo sistema de notação online, os estudantes podem pontuar os 

professores em seis critérios (imparcialidade, apoio, material de estudo, entendimento, 

prazer, indicação de trabalho) e inclui um espaço para recomendações. Para os autores do 

projeto, o site ajuda na escolha dos melhores cursos e instituições de ensino, mas, para 

alguns professores avaliados, o resultado não é representativo devido ao número 

considerado limitado de participações e a exposição da avaliação é desconfortável, podendo 

dar margens para manchar a reputação do docente por questões de desafetos dos estudantes 

(CAPPER, 2008).  

A Inglaterra, para manter um alto padrão de qualidade do ensino, definido pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE/INES)
12

,  investe na 

formação de professores seguindo os critérios britânicos delineados pelo Qualified Teacher 

Status
13

 que definem as normas, valores, competências pedagógicas e prática de sala de aula, 

em busca da excelência em educação. A educação superior, em particular, é pressionada a 

prestar contas de sua qualidade pelos diferentes atores, inclusive os estudantes que, segundo 

Marchelli (2007, p. 357), buscam “comparar os serviços recebidos quanto à qualidade do 

ensino, facilidade de estudo, suporte de aprendizagem, igualdade de oportunidade”, dentre 

outras informações. 

Diante disso, as universidades inglesas criaram sistemas de avaliação interna 

articulados com os parâmetros nacionais delineados pela Quality Assurance Agency (QAA). 

                                                             
11

O site foi criado por estudantes universitários de Berlim (Alemanha), em 2005, como um sistema de avaliação 

do corpo docente.  
12

A OCDE é uma organização internacional que tem como objetivo promover políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento econômico e o bem-estar social ao redor do mundo.  Um dos seus programas, Indicadores dos 

Sistemas Educacionais Nacionais (INES), é responsável pela construção de indicadores educacionais 

comparáveis internacionalmente, bem como pela elaboração de estudos técnicos, pesquisas e análise dos dados 

fornecidos pelos países membros. 
13

O QTS é uma certificação que habilita o pós-graduado em Educação a atuar como professor primário e 

secundário na Inglaterra e Países de Gales. 
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Marchelli (2007) relata a iniciativa da Sheffield Hallam University (SHU), em instituir um 

desses aportes tecnológicos, o Quality Standards Management and Eenhancement (QSME) 

que integra os dados dos diferentes níveis acadêmicos e administrativos da instituição 

alinhando-os aos requisitos nacionais da QAA para compor um sistema central da 

universidade que oferece um panorama da qualidade do ensino ofertado aos estudantes. 

Embora nesse relato, não se refira, especificamente, às AEE considerar as origens, crenças e 

concepções dos estudantes assumindo o compromisso de melhorar suas aprendizagens, 

desenvolver a capacidade de se comunicar com alunos e com os pares estão relacionados à 

capacidade de exercer a docência com um nível elevado de qualidade do ensino na Inglaterra 

(VAILLANT, 2008). 

Na ponderação de Iacobucci (2012), os institutos de educação superior e as 

universidades europeias contemplam uma variedade de metodologias com vistas à garantia da 

qualidade do ensino, definidas nos vários contextos nacionais, em harmonia com a 

singularidade de cada instituição. Podemos citar, dentre os métodos, a apreciação dos 

estudantes sobre o ensino e o ambiente acadêmico, a análise de indicadores como taxas de 

graduação, despesas por estudante e taxas de empregabilidade dos alunos. Em todo caso, 

compreende-se que os estudantes são os principais destinatários do ensino, portanto, ao 

avaliar a qualidade da educação, e particularmente, do ensino, seria irrealista não levar em 

conta suas opiniões, mas, parece igualmente falho, avaliar educação levando em conta apenas 

o olhar dos alunos, não obstante, o importante lugar que eles assumem a partir das resoluções 

ministeriais europeias, algumas delas, antecessoras do Processo de Bolonha. 

Para Antunes (2005), os empenhos voltados à melhoria da qualidade da educação 

superior na Europa remontam aos anos 1970, período que assinala o início da cooperação 

europeia no campo da educação superior com o surgimento, em 1972, do Centro Europeu 

para o Ensino Superior (UNESCO-CEPES), uma instituição de caráter permanente, com a 

missão de fomentar a cooperação europeia em matéria de mobilidade estudantil, garantia da 

qualidade do ensino superior, governança e legislação relativa às instituições de ensino. Essa 

iniciativa foi seguida pelo Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional 

(CEDEFOP), em 1975, que trouxe a ideia do suplemento ao diploma, relevante para o que se 

tornaria o reconhecimento das qualificações acadêmicas na atualidade, e a rede EURYDICE
14

 

                                                             
14

A Rede Eurydice é um dos mecanismos estratégicos estabelecidos pela Comissão Europeia e os Estados-

Membros para apoiar a cooperação europeia no domínio da educação. 
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em 1980, criada para fornecer informação e análise de dados sobre os sistemas educativos 

europeus. 

No aniversário da Universidade de Paris, em 25 de março 1998, portanto, no ano 

anterior ao encontro de Bolonha, os ministros da educação da França, Itália, Reino Unido e 

Alemanha reuniram-se para discutir a situação e as perspectivas do ensino superior na Europa 

(IACOBUCCI, 2012). Desse encontro resultou o que pode ser considerado a gênese do 

Processo de Bolonha, a Declaração de Sorbonne (FRANÇA, 1998) que já trata da 

harmonização dos sistemas de ensino superior europeu. No ano seguinte, em 1999, ocorre a 

Declaração de Bolonha que assume como função nuclear promover a mobilidade e a 

competitividade internacional, via educação superior (ITALIA, 1999). A partir desse 

contexto, e, conforme as resoluções que se seguem no percurso histórico da Europa, o foco 

volta-se não só para o aprimoramento da qualidade da educação, mais também, ao 

reconhecimento das qualificações acadêmicas dos estudantes. 

Em Praga, no ano de 2001, os ministros da educação dos estados aderentes ao 

Processo de Bolonha, durante a reunião plurianual, sublinharam a importância dos estudantes 

como parceiros competentes para contribuir na reforma das universidades e instituições de 

ensino superior europeu, enfatizando que estes deveriam participar e influenciar internamente 

a organização e os conteúdos do ensino (REPÚBLICA CHECA, 2001). A participação 

estudantil é reforçada, também, em 2003, no Comunicado de Berlim, que atribui grande 

importância às organizações estudantis no contexto de uma reforma do ensino.  O encontro de 

Berlim enfatizou a necessidade de manter, de forma contínua, a participação dos estudantes 

em todas as fases do processo avaliativo (ALEMANHA, 2003). 

Seis anos depois da Declaração de Bolonha, na conferência ministerial da educação, 

em Bergen, o panorama do espaço europeu já apresentava resultados quanto à estruturação 

dos currículos universitários, à garantia da qualidade do ensino e o reconhecimento dos 

títulos. Essa conferência abordou a importância dos estados-membros da comissão europeia 

continuar aderindo às linhas de orientação para a garantia da qualidade do ensino, tal como 

proposto pelo relatório da ENQA (Rede Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino 

Superior) e, focou a dimensão social da educação (NORUEGA, 2005). Esse último aspecto, 

se desenvolverá nos anos seguintes, compondo a pauta da discussão em 2007, no Comunicado 

de Londres (INGLATERRA/REINO UNIDO, 2007), que propôs, inclusive, avaliar as 

estratégias nacionais de promoção da igualdade de oportunidades aos estudantes, e em 2009, 

no Comunicado de Leuven/Louvain-la-Neuve (BÉLGICA, 2009) que confirmou a 
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necessidade de continuar a desenvolver estratégias de ensino centradas na aprendizagem do 

estudante. 

Em 2012, frente à persistência da crise econômica na Europa, os ministros 

responsáveis pelo ensino superior dos 47 países reuniram-se em Bucareste, para fazer um 

balanço das realizações e buscar acordo sobre as prioridades futuras. Nesse encontro, reiteram 

o compromisso de promover a aprendizagem centrada no estudante, o uso de métodos 

inovadores de ensino que envolvam os jovens como participantes ativos da própria 

aprendizagem e, convidam as instituições, estudantes e técnicos para construir, juntos, um 

trabalho solidário, inspirador e um ambiente de aprendizagem onde todos participem da 

gestão e da estrutura gerencial das instituições (ROMÊNIA,  2012).  

A partir destas decisões ministeriais, podemos deduzir que os diferentes países 

europeus almejam que a educação reflita a diversidade das populações da Europa, reduza as 

desigualdades, proporcione aos estudantes uma participação ativa nas decisões das 

instituições de ensino, ofereça percurso acadêmico flexível e que inclua o reconhecimento de 

aprendizagens prévias, relocando o estudante na função de ator ativo do processo de formação 

universitária.  Reforçar a mobilidade torna-se uma meta e o ensino superior um processo 

aberto no qual os estudantes desenvolvem independência intelectual e autoconfiança, sendo 

incentivados a avaliar situações e as próprias ações de forma crítica.  

As linhas e diretrizes que norteiam a qualidade do ensino ministrado nas 

universidades europeias e a importância atribuída ao envolvimento dos estudantes no processo 

educativo parecem ser eixos estruturantes dos processos avaliativos que indicam a direção a 

seguir nas avaliações realizadas pela comunidade acadêmica de cada país sob a coordenação e 

supervisão de agências e organismo internacionais. Dada a importância de resultados 

positivos nos sistemas de avaliação externos e das consequências jurídicas e sociais de uma 

avaliação negativa, as instituições educativas, em todo o continente europeu, envidam grande 

esforço para se enquadrarem nos parâmetros nacionais de qualidade e demonstrar o 

cumprimento dos requisitos exigidos.  

 

3.2 A SITUAÇÃO BRASILEIRA 

 

Para viabilizar o processo de avaliação das instituições educativas, desde 1990, o 

MEC disponibiliza suporte teórico-metodológico e sugestões de instrumentos avaliadores da 

qualidade das universidades no Brasil. Em 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) criado pela Lei 10.861, surgiu com a finalidade de promover a 



53 

 

 

“melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão de sua oferta, o 

aumento permanente de sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social” (BRASIL, 

2004, art. 1º, parágrafo 1º).  

Quanto ao campo de abrangência, a aplicação da Lei 10.861 está limitada às 

universidades federais e às privadas, cabendo às universidades estaduais e às do Distrito 

Federal a adesão voluntária (BRASIL, 2004) devido ao processo de regulação e autorização 

ser responsabilidade das Secretarias de Educação dos respectivos estados. Pelo critério de 

avaliação da qualidade, limitar a aplicação da lei causa estranhamento tendo em vista o 

significativo contingente de estudantes que as universidades estaduais atendem nas diferentes 

regiões do país. Conforme o Censo da Educação Superior de 2013, o Brasil conta com 119 

instituições de educação superior estadual contra 106 instituições federais e atende 604.517 

estudantes em cursos de graduação (BRASIL, 2013).   

O SINAES se fundamenta em três modalidades avaliativas: a avaliação institucional 

(interna e externa), a avaliação de cursos e um exame de desempenho dos estudantes. Essas 

modalidades, pretendendo complementaridade, apresentam um quadro atualizado da educação 

superior no país. Durante o ciclo avaliativo, o SINAES prevê um espaço para o estudante 

quando preconiza que “a avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as 

condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial relativas ao perfil do corpo 

docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica” (BRASIL, 2004, art.4º). 

O estudante se constituiria, assim, uma fonte, primária e importante, de informações 

relacionadas à estrutura física da instituição e a organização didático-pedagógica dos cursos, 

seguida da visita in loco de especialista na área. De forma que, a avaliação sistemática dos 

estudantes, acerca das práticas pedagógicas em sala de aula e outros aspectos relevantes, passa 

a ter importância primordial para o aprimoramento das instituições de ensino superior, 

atribuindo-lhes o papel de sujeitos coparticipantes do processo educativo e não apenas, como 

alerta Sampaio (2011, p.14), meros “usuários de serviços educacionais”. 

Outro espaço onde está prevista a participação do estudante no SINAES é a 

institucionalização do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) para aferir “o 

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares do respectivo curso de graduação [...]” (BRASIL, 2004, art. 1º). Dessa forma, o 

desempenho do estudante é usado como um dos indicadores de qualidade dos cursos 

ministrados na instituição. 
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A indicação do SINAES para as instituições de ensino superior realizarem a 

autoavaliação e a avaliação externa como dois instrumentos complementares é compatível 

com a proposta de avaliação em Dias Sobrinho (2008). Para esse autor, a avaliação apresenta-

se com duas perspectivas: a metacognitiva, que trata do processo de conhecimento que liga a 

avaliação, obrigatoriamente, ao processo de ensino e aprendizagem e a metaorganizacional, 

que analisa os temas relativos à organização, estrutura e funcionamento da instituição de 

educação. Essas duas dimensões não podem ser analisadas separadamente evitando o 

empobrecimento do processo de avaliação das Instituições de Ensino Superior (IES).  

Considera-se que a autoavaliação será promovida pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) de cada instituição, que segue um roteiro preparado pela Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo Instituto Nacional de Estudo e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Esses dois entes determinam quais as 

dimensões de cada um dos cinco eixos do SINAES devem ser consideradas no trabalho de 

autoavaliação e, caso julguem necessário, são sugeridos o acréscimo de outros itens. Algumas 

instituições desenvolveram instrumentos para ouvir os seus estudantes o que constitui uma 

fonte rica de feedback do seu público alvo. 

O sistema de avaliação apresenta três indicadores de qualidade da educação superior 

brasileira que atuam como orientadores do ciclo avaliativo, o Indicador de Diferença entre os 

Desempenhos Observados e Esperados (IDD), o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e o 

Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). O IDD, introduzido pelo INEP em 

2005, é uma estimativa estatística que tenta captar o valor agregado pelo curso aos estudantes, 

por comparar o desempenho médio dos concluintes avaliados pelo ENADE e o desempenho 

médio dos ingressantes obtidos no ENEM. O CPC, instituídos em 2008 e ajustado em 2009, é 

um índice composto por indicadores que contemplam os insumos (40%) de um curso e os 

resultados alcançados (60%)
15

. O último indicador de qualidade é o IGC, instituído também 

em 2008, que representa a média ponderada dos conceitos obtidos em uma instituição pelos 

cursos de graduação (CPC), de pós-graduação (conceito CAPES) e do número de matrículas 

de cada curso.    

Os indicadores de qualidade tratados são pontos de acirrados debates entre estudiosos 

(POLIDORI, 2009; DIAS SOBRINHO, 2008; LEITE, 2005, VERHINE, 2010), não sendo, 

entretanto, meu objetivo apresentar e analisar as críticas e defesas desses índices. O que 

                                                             
15

Insumo se refere à titulação do corpo docente, regime de trabalho, infraestrutura/instalações físicas e recursos 

didáticos pedagógicos, sendo os estudantes uma das fontes de informação para avaliação dos dois últimos 

insumos, e os resultados são os conceitos do ENADE e do IDD. 
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importa é, apenas, identificar se esses índices levam, ou não, em conta a opinião dos 

estudantes: os três indicadores (IDD, IGC e CPC) são resultados de cálculos matemáticos 

baseados, em maior ou menor grau, no desempenho do estudante e no valor agregado pelo 

curso, portanto se existe um lugar para o estudante na operacionalização do sistema nacional 

de avaliação das instituições de ensino superior no Brasil, esse lugar é indireto, materializado, 

principalmente, pelo uso de seu desempenho acadêmico na confecção dos indicadores. 

Entretanto, se a ação educativa visa promover modificações no estudante pela via da 

aprendizagem, ou ainda, se é na aprendizagem que se efetiva a intencionalidade da ação 

educativa, então a avaliação deve refletir tal intencionalidade e dar visibilidade ao processo 

visando o acompanhamento das ações efetivadas.  Além do que, a multiplicidade de formas 

de produção e socialização do conhecimento, bem como as relações humanas, componentes 

intrínsecos do fenômeno formativo passarão despercebidos se forem privilegiados os produtos 

quantificados pelo ENADE ou pelo IDD. Desconsiderar, ou considerar pouco, os meios pelos 

quais esses resultados são alcançados empobrece a avaliação do processo de ensino que 

ocorre no interior das instituições. As condições para que os instrumentos, os momentos e as 

modalidades de avaliação propostas pelos SINAES sejam articulados, existem; no entanto, o 

ato avaliativo precisa ser considerado, também, como uma prática subjetiva, relacional e 

carregada de valores. Como única testemunha daquilo que acontece ao longo do processo 

formativo, é necessário abrir a possibilidade de considerar o estudante como o avaliador do 

ensino que lhe é ministrado e o parceiro de mudanças, reestruturações e inovação pedagógica 

nas universidades.  

Isso abre espaço para considerar a avaliação do ensino como ferramenta apropriada 

para entender, ao menos parcialmente, o cotidiano universitário e suas vicissitudes. Sua 

introdução pode influenciar, de maneira efetiva e simbólica, a paisagem pedagógica e humana 

das aulas ministradas nas nossas universidades no sentido de tornar-se uma reguladora da 

relação educativa entre professores e estudantes, promover mudanças no contexto educacional 

e redimensionar o aspecto geral das práticas de ensino. Embora a AEE provoque críticas 

devido ao eventual uso institucional ou administrativo visando à gestão da carreira docente 

não se deve desconsiderar, de acordo com Paivandi (2013, p.328), o objetivo formativo 

inerente a essa prática, sendo o de permitir aos professores evoluir em sua “concepção de 

ensino, perceber melhor as questões ligadas ao ato de aprender e as eventuais dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes”.  

A AEE pode dar acesso a elementos importantes das interações e trocas interpessoais 
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envolvidas no processo de ensino, reforçar o lugar de parceiro do estudante nas situações de 

ensino-aprendizagem e lhe conferir o direito de expressar sua opinião sobre os elementos que 

constituem uma aula significativa para o seu grupo. Ainda, ao assumir o papel de avaliador, o 

estudante “tem mais chance de sentir melhor seu pertencimento à instituição e ao grupo, e de 

estar mais envolvido na relação com o professor e seu trabalho pedagógico” 

(PAIVANDI,2013, p.330), fatores importantes no seu envolvimento e compromisso com a 

universidade. 

Afinal, se existem dois mundos nas universidades que se tocam, mas raramente 

estabelecem uma verdadeira interlocução, o mundo dos estudantes e aquele dos professores, a 

avaliação do ensino pode construir passarelas ou pontes entre eles, estabelecendo uma relação 

mais ajustada, saudável, de respeito ao perfil dos novos segmentos estudantis que afluem à 

universidade. Isso porque, a dinâmica relacional é um elemento determinante da afiliação 

tanto intelectual quanto institucional dos estudantes à universidade como afirma Coulon 

(2008), apropriadamente. 

 

3.3 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) decidiu, por adesão, submeter-se 

à avaliação do SINAES no aspecto formativo e referencial para a supervisão da educação com 

o objetivo de promover a melhoria de sua qualidade. Criou, em 2006, a Comissão Própria de 

Avaliação (UEFS, 2006) que conduz o processo interno de avaliação institucional, sistematiza 

e presta informações solicitadas pelo INEP, integra o sistema e-MEC, estabelece o ENADE 

como componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, assume como indicadores 

de qualidade os índices de IDD, IGC, CPC conforme determina normatização de apoio à Lei 

do SINAES.  

Com vistas à qualificação do processo formativo dos cursos de graduação, aprovou a 

criação, em 2013, das Comissões Permanentes de Avaliação dos Cursos de Graduação 

(CPAC), com a finalidade de propor e executar ações e instrumentos de avaliação dos 

diferentes cursos da universidade em todas as suas dimensões: Projeto Politico Pedagógico 

(PPP), Corpo Docente, Corpo Discente, Gestão e Infraestrutura. (UEFS, 2013b). As CPAC, 

regidas por regulamentação própria, elaborada nos Colegiados, foram incentivadas pela 

CPA/UEFS a elaborar, anualmente, a partir de 2014, um Relatório de Autoavaliação dos 

cursos, que integrará o Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional e que será postado no 
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e-MEC até 31 de março de cada ano, durante o próximo triênio. Embora caiba a cada CPAC a 

escolha da metodologia utilizada, a Comissão é incentivada a envolver todos os atores da 

comunidade universitária no processo avaliativo, inclusive o estudante.  

A proposta da Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD), idealizadora das comissões de 

curso, era constituir um espaço de aperfeiçoamento docente, desenvolvimento de ações 

institucionais relacionadas a um processo de formação continuada para o fortalecimento de 

práticas pedagógicas e das relações interpessoais no ambiente acadêmico, mas não faz 

referência à participação do estudante no processo de avaliação das práticas pedagógicas, 

tampouco se percebe empenho nesse sentido por parte dos colegiados dos cursos. 

Nesse período, os estudantes da UEFS conseguiram, desde 2007, através do seu 

movimento, lugar de atuação junto aos órgãos de administração central da universidade, os 

Conselhos Superiores. O Conselho Universitário (CONSU), órgão máximo de deliberação 

responsável pela formulação da política universitária, definição das práticas gerais das áreas 

acadêmicas e administrativas, e o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE), órgão consultivo e deliberativo, responsável por definir e coordenar as 

atividades acadêmicas, juntos, asseguram a participação de vinte estudantes indicados pelo 

Diretório Central dos Estudantes (DCE). No Conselho de Administração (CONSAD), órgão 

colegiado de administração e fiscalização econômico-financeira da universidade há também 

assento para um representante do corpo discente (UEFS, 2007).   

Embora os Conselhos Superiores possam representar para os estudantes um espaço de 

luta por uma maior participação na manutenção e avaliação da qualidade do ensino na 

universidade, parece que os universitários não se sentem inseridos em um processo de 

melhoria pois a leitura das atas das reuniões ordinárias acontecidas em 2014, que exigem a 

assinatura dos presentes, comprovam que apenas 27% das reuniões contaram com os 

representantes indicados. Fato que é, no mínimo, intrigante, afinal, o que levaria um 

estudante, vitorioso em um movimento de cunho evidentemente político, abrir mão de um 

espaço rico de discussão e debate sobre a universidade onde estuda? Essas são questões que 

demandam maiores investigações e extrapolam os objetivos desta dissertação. 
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4 O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O interesse desta dissertação foi investigar a compreensão de professores da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) acerca da avaliação do ensino pelo 

estudante como um dos instrumentos de garantia da qualidade da educação superior. Dessa 

forma, a abordagem qualitativa pareceu ser a mais apropriada devido às características que a 

definem, o contexto social da pesquisa e a relação de proximidade entre a pesquisadora e os 

atores envolvidos.  

Na investigação qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994), os dados são obtidos em 

situações sociais concretas por se entender que as ações podem ser melhor compreendidas 

quando são observadas no ambiente natural em que ocorrem, e complementadas pelas 

informações obtidas durante o contato direto com os atores envolvidos, sendo o entendimento 

ou a interpretação do pesquisador a base para a análise dos dados. De natureza descritiva, os 

dados são produzidos em forma de palavras e/ou imagens e analisados indutivamente sem a 

pretensão de confirmar ou negar hipóteses construídas previamente. As análises são 

elaboradas à medida que os dados vão sendo organizados e ajudam a dar consistência ao 

processo de construção dos significados que se traduzem nas atividades, procedimentos e 

interações diárias dos atores e, principalmente, nos comentários que fazem sobre as situações 

foco da investigação.  

Para alcançar seu objetivo, o pesquisador envolvido em um estudo qualitativo deve 

estar inserido no campo estudado (SAMPAIO; SANTOS, 2011), pois é no interior das 

interações concretas que os sentidos de mundo são construídos, partilhados, desenvolvidos a 

partir de experiências, problemas e passados comuns. Foi no cotidiano da instituição 

universitária onde atuo como pedagoga da Pró-Reitoria de Extensão, na relação estreita com 

professores e como mediadora de reuniões docentes, que compreendi que um mesmo 

acontecimento pode assumir diferentes significados para diferentes atores. Os temas 

discutidos, as situações e os eventos pareciam destituídos de significados próprios, “naturais”; 

ao invés disso, cada envolvido parecia compreender, de forma peculiar e própria, os temas 

trazidos para discussão. Entretanto, a essa fase mais diferenciada se seguia outra, a da 

negociação que, ao longo da interação do grupo, era facilitada pela partilha de experiências e 

problemas comuns, permitindo, eventualmente, que novas definições e compreensões 

emergissem.  
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Assim, mesmo antes desta pesquisa de mestrado, despertei para a necessidade de 

entender como as pessoas constroem compreensões e emprestam significados para os fatos e 

acontecimentos do cotidiano, especificamente, no meu caso, para aqueles relacionados à sua 

vida profissional. Os estudos que privilegiavam o ponto de vista dos atores, pesquisas 

empíricas de perspectiva fenomenológica, passaram a exercer influência sobre meu 

desenvolvimento até que, no mestrado, como estudante-pesquisadora, e ao longo de minha 

relação de orientação, tomei conhecimento do interacionismo simbólico, importante e pouco 

conhecida vertente dos estudos microssociológicos. Com ainda reduzida literatura em língua 

portuguesa, para construir este trabalho busquei referências que permitiram uma melhor 

compreensão dessa corrente de investigação que se tornou fonte de inspiração e contribuiu 

decisivamente para que eu me apropriasse da minha questão de investigação.  

Fazer parte, como servidora, do próprio campo da pesquisa, contribuiu para o contato 

direto e informal com os participantes, com consequências desejáveis na interpretação dos 

resultados, sob um determinado ponto de vista, na medida em que lido com as regras e 

códigos da instituição que definem seu funcionamento e corporificam seu discurso. 

 

4.1O INTERACIONISMO SIMBÓLICO 

 

O interacionismo simbólico (IS) é uma corrente sociológica que se desenvolveu 

durante o século XX e que influenciou, de forma profunda, o pensamento e a pesquisa em 

ciências humanas, especialmente nos EUA. Sua história é apresentada em diferentes versões. 

Para alguns, o interacionismo simbólico surge na década de 1920, através dos trabalhos do 

filósofo e também psicólogo social George Hebert Mead, embora o termo só tenha sido 

cunhado por Herbert Blumer, em um artigo publicado em 1937. Para Carneiro (2013) um dos 

primeiros propulsores do interacionismo, na época, foi o jornalista Robert Park, que se tornou 

diretor do Departamento de Sociologia e desenvolveu pesquisas influenciadas pela obra de 

Georg Simmel (1858-1918), que fora seu professor na Alemanha. Simmel já centrava suas 

análises “nas relações que os indivíduos estabelecem entre si, quando adotam papéis 

mutuamente relacionados pela própria vida em sociedade” (SAMPAIO; SANTOS, 2011, p. 

92), algo que é incorporado por Park em seus trabalhos. Existem autores que, de forma mais 

genérica, situam a Escola de Chicago como espaço para sua construção, onde todos esses 

nomes citados na sua origem são também identificados. 

Suas raízes filosóficas podem ser encontradas no pragmatismo de John Dewey, 

inaugurado por Charles Peirce e William James (SAMPAIO; SANTOS, 2011; COULON, 
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1995). De acordo com Souza (2010), o pragmatismo filosófico, inicialmente, defende que o 

conhecimento, que até então era visto em si mesmo, distante de sua significação útil, deveria 

se aproximar da experiência cotidiana, propondo a aplicabilidade do conhecimento à vida 

prática, à experiência humana. Sendo assim, o pragmatismo retira o conhecimento do plano 

metafísico e o coloca nas mãos dos indivíduos. 

Dewey, por sua vez, acrescenta ao pragmatismo de Peirce e James algumas 

particularidades apontadas por Cunha (1998), que embasam o interacionismo simbólico.  

Como, por exemplo, a compreensão de que, em um processo de construção do conhecimento, 

os objetos estão inter-relacionados. Isso possibilita a conexão entre pessoas e leva à 

aplicabilidade pragmática do conhecimento, uma vez que conhecer é perceber as conexões 

que ligam os objetos com um fim útil e as pessoas em uma relação de troca.  Dessa forma, 

Dewey considera a sociedade como associação, reunião de pessoas onde se estabelecem 

relações, experiências são compartilhadas e são construídos valores em comum. Os autores 

interacionistas que se seguiram, ampliaram o pensamento deweyano e partilham a ideia de 

que a realidade social não se impõe aos indivíduos ou grupos, ela é modelada e reconstruída 

pelos atores durante e no processo de interação humana. 

Assim, as noções da filosofia pragmática afluem à sociologia empírica da Escola de 

Chicago que tem, nas primeiras décadas do século XX, o interacionismo simbólico como uma 

de suas vertentes teóricas mais importantes. A partir daí, os estudos sociológicos saíram do 

ambiente meramente acadêmico e passam a investigar o mundo social, com a participação dos 

investigadores que levam em conta a dimensão psicológica dos sujeitos envolvidos no 

fenômeno observado. 

Na compreensão de Sampaio e Santos (2011), o fato de o interacionismo simbólico ter 

nascido no interior de um departamento de sociologia e antropologia, acolher uma variedade 

de interesses e experiências profissionais e pessoais,
16

 contribuiu para a natureza 

contemporânea e um largo aporte dessa abordagem teórica para os diferentes campos do 

saber,  o que é muito importante para a  análise de fenômenos no campo educacional. 

 Em todo caso, Herbert Blumer deu um tratamento sistemático ao pensamento do 

mestre Mead, cunhou o termo interacionismo simbólico e, posteriormente, publicou aspectos 

metodológicos da teoria. É importante, entretanto, considerar a advertência de Nunes (2005, 

p. 24), que sublinha o fato de Blumer ter exposto o que acreditava ser o posicionamento de 

Mead, apreendido de forma oral pois “as informações eram transmitidas em aulas, seminários 

                                                             
16

Falamos de pesquisadores como Geoge H. Mead, H. Blumer, E. Hughes, H. Becker, B. Geer, A. Strauss, L. 

Schatzman e W. F. White 
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e comentários de alunos”. Mas, o autor considera, também, que o artigo publicado em 1937 é 

um marco para o início de uma tradição de pesquisa influenciada por Blumer no 

Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago. 

 Nesta dissertação, apoio-me, essencialmente, em Blumer (1969) para expor os 

conceitos básicos do interacionismo simbólico e nas contribuições de Carneiro (2013); 

Sampaio; Santos (2011); Carvalho et al.(2010); Nunes (2005);  Bogdan; Biklen (1994) e 

Coulon (1995). 

 Devemos a Blumer (1969) a identificação das três premissas básicas do interacionismo 

simbólico: a primeira, o ser humano age no seu contexto social em função dos próprios 

significados construídos nas situações do dia a dia. A segunda, os significados são construídos 

na interação social da pessoa com seu próximo e, a terceira, que os significados não são 

estáticos, mas podem ser manipulados e modificados mediante um processo interpretativo 

desenvolvido pelo indivíduo ao defrontar-se com as coisas que vai encontrando em seu 

caminho. A partir dessas premissas, o interacionismo simbólico desenvolveu um 

procedimento de análise da sociedade e da conduta do homem (BLUMER, 1969; 

CARNEIRO, 2013; CARVALHO et al., 2010). 

 Para os interacionistas, um dos elementos centrais na compreensão do comportamento 

do ator social é o significado, conceito também central nesta dissertação. Sustentam que o 

significado é um produto social, construído durante as atividades dos atores à medida que 

interagem entre si. O interacionismo simbólico não julga que “o significado emana da 

estrutura intrínseca do elemento detentor do significado, nem pressupõe que o significado 

origina-se através de uma coalescência de fatores psicológicos do indivíduo. Antes, considera 

que o significado é produzido a partir do processo de interação humana” (BLUMER, 1969, p. 

121).  

 Outro conceito central na abordagem interacionista é a intepretação. Para Blumer 

(1969, p. 122) “o uso de significados por alguém em plena ação envolve um processo 

interpretativo” o que justifica o termo interação simbólica. Na medida em que interagimos, 

procuramos compreender, mutuamente, o significado das ações do outro, interpretando os 

símbolos. Os símbolos podem ser objetos físicos, gestos e ações humanas ou palavras, desde 

que tenham significado para os envolvidos. Os significados são partilhados pela linguagem, 

entendida como um instrumento principal de interação entre pessoas para trocas simbólicas 

relacionadas às suas atividades e ao contexto onde essas atividades se desenvolvem. Desse 

modo, para o interacionismo, o ato da linguagem assume importância por se constituir um 
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meio de ordenação da experiência humana, servindo à mediação e à regulação do contexto 

social, estruturando representações compatilháveis (SAMPAIO; SANTOS, 2011). 

É a possibilidade de interpretação que torna o homem um ator social e não mero 

agente manipulado por forças externas que definem o seu comportamento, ao invés, os 

indivíduos interpretam com o auxilio de outros, que pode ser pessoas do seu grupo de 

pertença, contatos do passado e do presente, ou, relatos conhecidos através de narrativas. 

Enfim, é no interior das interações entre pessoas que os diferentes sentidos sobre o mundo são 

construídos pelo processo de interpretação. 

 Em situações concretas as pessoas partilham perspectivas e tendem a desenvolver 

definições e significados comuns porque se integram de forma regular e vivem experiências 

comuns, entretanto essas definições comuns não se constituem verdades absolutas, pois, 

conforme Sampaio e Santos (2011, p. 97) advertem, na interação “o sentido está sempre 

sujeito a negociação, sempre influenciado por formas de ver os acontecimentos da vida social 

de modo diferente”. As situações concretas de vida das pessoas sofrem alterações inevitáveis, 

acarretando mudanças nas definições e significados já construídos e novas definições são 

desenvolvidas e comunicadas ao outro via ato de linguagem. 

 Coulon (1995) entende outro elemento como fundamental no processo de interação 

humana, o pensamento. Frente a uma determinada situação de conflito apresentada na sua 

rotina diária, o ator social se utiliza do processo de pensamento para prever soluções 

potenciais, primeiro, examinando-a sob o ângulo das vantagens e desvantagens envolvidas em 

relação aos próprios valores e os valores do outro e, finalmente, escolhendo o que para ele 

melhor se ajusta ao contexto sem desconsiderar o sentido que os atores atribuem ao objeto, 

acontecimentos e símbolos envolvidos. O pensamento orienta as nossas ações e permite-nos 

predizer, em certa medida, o comportamento dos outros indivíduos. 

Os conceitos centrais da abordagem interacionista, tratados aqui- significado, 

interpretação, linguagem e pensamento - tiveram consequências metodológicas importantes 

para esta dissertação. Considerar como professores compreendem, particularmente, uma 

situação no âmbito da sua atuação profissional – ter o ensino avaliado pelo estudante – ainda 

mais que ela não faz consenso no grupo, foi ambiente propício para dar relevo às suas 

interpretações.  

Estabelecido que o objetivo da pesquisa é investigar a compreensão de professores 

sobre a avaliação do ensino pelo estudante, como parte da garantia da qualidade na educação 

superior, a opção que melhor atendeu ao  desenvolvimento deste estudo foi a técnica 
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caracterizada pela “leveza e pelo face a face com os atores”, sendo a entrevista  a estratégia 

privilegiada (SAMPAIO; SANTOS, 2011, p. 96). 

Como apresentado até aqui, o IS situa-se em uma perspectiva que privilegia os 

processos relacionais, a centralidade da linguagem e ressalta o papel das significações no 

processo de construção da realidade social.  A produção de sentidos é uma prática social, 

dialógica e implica uma compreensão da linguagem como ação. O seu estudo envolve uma 

investigação das práticas discursivas do cotidiano, que, segundo Iñiguez (2004), pode ser 

realizada em diferentes níveis dentro da ampla teoria de análise do discurso, que pode 

privilegiar os atos da fala, a pragmática e os repertórios dos professores.  

 A partir dessas considerações, entendo que a possibilidade de interpretar o que foi 

trazido pelos professores entrevistados permite compreender melhor os processos de produção 

de sentidos, servindo como direção tanto para compreender a cultura docente como para 

evidenciar os possíveis ajustes que indicam serem necessários para que o segmento estudantil 

atue como avaliador da qualidade dos serviços recebidos. Compreendo, também, que os 

diferentes sentidos usados pelos professores para se referir ao ensino, possibilita conhecer 

melhor o ambiente pedagógico da sala de aula, serve como direção para entender a relação 

que se estabelece entre professor e estudante, e oferece subsídios para melhorar a qualidade 

das práticas de ensino. 

 

4.2 MÉTODO 

 

O labor do pesquisador, como afirma Minayo (1994, p.12), “caminha sempre em duas 

direções: numa, elabora suas teorias, seus métodos, seus princípios, e estabelece seus 

resultados; noutra, inventa, ratifica seu caminho, abandona certas vias e encaminha-se para 

certas direções privilegiadas”, visto que o conhecimento emana de construções, elaborações e 

reapropriações inerentes ao processo da pesquisa. Sendo assim, admito as inúmeras vezes em 

que os procedimentos para coleta, construção e análise de dados, previstos no projeto  de 

pesquisa, foram revisados, modificados e ajustados visando a qualidade do trabalho final e o 

respeito aos participantes, os professores que colaboraram com declarações confidenciadas. 
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4.2.1 PARTICIPANTES: contribuíram para a pesquisa sete professores
17

 da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Entre eles, quatro homens e três 

mulheres, todos com mais de quinze anos de docência e que continuam em atividade de 

ensino. Cinco deles têm doutorado na área que atuam; uma é mestre e a outra, especialista. A 

escolha desses professores foi intencional e atendeu aos critérios de proximidade e 

disponibilidade para participar. O convite se deu por contato direto, ocasião em que apresentei 

os objetivos e a forma como se realizaria a coleta dos dados, uma entrevista individual.  

 

4.2.2 PROCEDIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS: os 

dados foram produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas na universidade 

e gravadas em vídeo com duração média de uma hora. Antes de serem iniciadas as entrevistas, 

os participantes leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Informado que 

continha informações sobre a pesquisa e seus objetivos. 

As questões da entrevista abordavam os aspectos: quais atores deveriam avaliar o 

ensino ofertado na universidade, se, na compreensão do participante, incluísse os estudantes, a 

pergunta seguinte me permitiria entender o porquê da inclusão, do contrário, se não incluísse 

os estudantes, questionava como compreendem o ensino ministrado na universidade ser 

avaliado por esses atores. A outra questão destacava o que se faz necessário para incluir os 

estudantes na avaliação do ensino ministrado nas instituições de ensino superior e se existe 

possibilidade de estabelecer relação entre a avaliação do ensino e mudanças no contexto 

educativo, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação superior. 

 A escolha pelas entrevistas, como técnica para a coleta de dados, pareceu a mais 

adequada por ser uma estratégia que permite abordar a subjetividade dos atores sociais, os 

significados que atribuem ao mundo e aos acontecimentos e que fazem parte das suas 

histórias (LALANDA, 1998), além de possibilitar estabelecer ou fortalecer uma relação de 

interação e cumplicidade entre pesquisadora e entrevistados.  

Para Ludke e André (1986, p. 34), “a grande vantagem da entrevista sobre outras 

técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”.   No entanto 

cuidei para estabelecer um clima amistoso, respeitoso e estimulante tornando possível que as 

informações e o diálogo fluíssem de maneira adequada, pois, conforme Ludke e André (1986, 

                                                             
17

Os nomes dos entrevistados foram substituídos pelos títulos de professor1 a professor 7  obedecendo a ordem 

de entrevistas para preservar a identidade dos entrevistados. 
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p.34, grifo nosso), “a entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo entre entrevistador e o 

entrevistado”.  

 Alguns cuidados são encontrados na bibliografia que versa sobre entrevistas como 

instrumentos da coleta de dados e que foram considerados nesta dissertação. Ludke e André 

(1986) apontam ser fundamental ao pesquisador ter preocupação com o horário agendado para 

a realização da entrevista. Este deve ser escolhido com cuidado para não comprometer o fluxo 

das ideias e opiniões. Dessa forma, não foi definido horário para finalizar a entrevista, 

garantindo que o diálogo não seria acelerado e/ou comprometido. O ambiente também foi 

alvo de escolha cuidadosa, visando ao conforto, silêncio e neutralidade para que o 

entrevistado se sentisse à vontade para oferecer seu depoimento.  

 Outro cuidado tomado foi quanto ao uso do recurso para registro da entrevista. A 

gravação em vídeo foi adotada após o consentimento dos entrevistados, por se reconhecer que 

nem todos se sentem à vontade para falar diante de uma filmadora. Apenas um dos sete 

professores autorizou a gravação apenas em áudio. A gravação do vídeo foi priorizada por 

entender que o gravador de áudio tem suas limitações em captar  sinais não verbais, 

expressões faciais e expressões corporais que compõem o ato da transmissão de sentidos, 

essencial para a interpretação e análise dos dados nesse estudo de aporte interacionista.  

 A etapa de análise dos dados foi realizada segundo as propostas da pesquisa 

qualitativa na perspectiva do interacionismo simbólico. Assim, os passos da análise 

consistiram em: (a) assistir aos vídeos, várias vezes, até ser possível compreender a opinião de 

cada entrevistado às questões da entrevista; (b) transcrição de todas as entrevistas realizadas 

por mim; (c) leitura criteriosa e reflexiva das transcrições que permitiu identificar nos 

enunciados as primeiras interpretações; (d) criação de uma planilha do excel para cada 

entrevistado, contendo os temas recorrentes durante a conversação e os significados que 

emergiram para cada tema; (e) organização de uma tabela com os temas de maior incidência 

no conjunto de entrevistas e os diferentes significados atribuídos a cada tema pelos 

professores; (f)  retorno às gravações para  identificar, na linguagem utilizada, como os tema 

são apresentados pelos professores com o olhar voltado às relações estabelecidas entre os 

significados, a interpretação dos fatos, ao desenvolvimento do pensamentos apresentados na 

linguagem; (g) elaboração de mapas conceituais entre os temas e seus significados;  

 O processo de pesquisa, tanto na fase de coleta quanto da análise dos dados, 

constituiu-se como oportunidade para novas aprendizagens e descobertas, mas, também, como 

momento de muitas inquietações e dúvidas. A escolha da entrevista gravada em vídeo 
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resultou da busca de um instrumento que possibilitasse deixar vivas as diversas e múltiplas 

sensações que permeiam o ato da pesquisa; assistir aos vídeos, várias vezes, e à transcrição 

das entrevistas foi um procedimento metodológico que julguei fundamental, pois iniciou, sem 

que eu tivesse planejado, o trabalho de interpretação dos dados. Ao assistir aos vídeos das 

entrevistas, anotei ideias, impressões, além de destacar os trechos que julguei mais 

importantes.  A elaboração dos mapas conceituais permitiu comparar as análises e, na medida 

do possível, apresentar o processo subjetivo e particular de interpretações da linguagem. A 

organização dos mapas conceituais permitiu olhar a questão de investigação a partir de 

ângulos variados, possibilitando uma visão multidimensional.   

Mapas conceituais são representações gráficas, semelhantes a diagramas, que 

possibilitam representar relações construídas entre conceitos. Surgiram no final dos anos 60, a 

partir do trabalho do professor Joseph Novak, na Universidade de Cornell - Nova York – 

EUA, inspirado pelas teorias de David Ausubel sobre a aprendizagem significativa 

(SCHLEMMER; NETO, 2008), atualmente, são utilizados em diversos países e nas diferentes 

áreas do conhecimento, constituindo-se, portanto, como instrumento útil na confluência e 

organização de saberes interdisciplinar
18

. 

Apesar de os mapas conceituais clássicos, implicam numa hierarquização entre os 

conceitos, com o conceito-chave ocupando o lugar central ou superior, e os demais, 

localizados nos níveis inferiores, concepções mais atuais, permitem elaboração de mapas com 

um foco concentrado nos processos de significação. Nesse sentido, tornaram-se instrumentos 

úteis para esse estudo porque permitiu organizar os conceitos que emergiram durante a 

pesquisa, estabelecer relação entre eles e auxiliar na análise dos dados. Os mapas 

apresentados foram construídos de forma progressiva, inicialmente com traços esquemáticas 

evidenciando relações entre os conceitos, depois, somados as implicações entre enunciados e, 

finalmente, evoluiu para aqueles que expressam, de forma mais refinada e específica, a síntese 

da interpretação das compreensões dos professores acerca da AEE. 

 

No próximo capítulo analiso como os professores representam os estudantes e como 

compreendem a possibilidade desses atuarem como avaliadores do ensino que recebem. 

                                                             
18

 De acordo com a literatura sobre o tema, essas representações gráficas podem ser denominadas como mapas 

cognitivos, mapas tópicos, mapas mentais, mapas semânticos, organizadores cognitivos e, recentemente, 

“concept webbing” (teias de conceitos), numa referência à World Wide Web. 
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Organizo a análise em quatro eixos principais, possibilitados pelas questões de entrevista, 

primeiro, a importância e a competência do estudante para avaliar o ensino, segundo, as 

maneiras de incluir o estudante em um processo de avaliação universitária, terceiro, a relação 

entre avaliação e melhoria na qualidade da educação, especialmente, do ensino ministrado no 

âmbito da sala de aula. O último eixo, o quarto, trata das diferentes compreensões do ensino 

presentes nas falas dos participantes; esse eixo, em especial, foi possibilitado pela minha 

interpretação, subjetiva, das falas dos professores. Ele não aconteceu como resultado de uma 

questão específica de pesquisa, mas se evidenciou nas relações estabelecidas entre avaliação 

do estudante, ensino e professor. Atribuí importância a esse aspecto da pesquisa, porque julgo 

ter-se evidenciado um dos motivos que marcam a resistência docente à AEE compreender o 

ato pedagógico imbricado na pessoa do professor; nesse sentido, para alguns entrevistados, 

avaliar o ensino passa a ser sinônimo de avaliar o professor. 
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5O QUE NOS DIZEM OS PROFESSORES DA UEFES 

 

Esse capítulo foi elaborado a partir das análises das entrevistas realizadas com 

professores acerca do que compreendem sobre o ensino ser avaliado pelo estudante como um 

dos instrumentos de garantia da qualidade da educação superior. Estive atenta, em especial, 

para o sentido que eles atribuem ao ato de estudantes avaliarem o ensino recebido, as relações 

estabelecidas entre avaliação do ensino e seu impacto no contexto educativo em questões 

como a melhoria da qualidade das aulas, democratização das relações, bem como, até que 

ponto o discurso docente sobre o dispositivo avaliativo é afetado pelos seus valores, hábitos 

ou convicções. 

5.1 OS MAPAS CONCEITUAIS DOS ENTREVISTADOS 

 

Com base nos dados, construí, para cada entrevistado, um mapa conceitual 

relacionando os polos centrais da pesquisa (avaliação, ensino e estudante) para evidenciar o 

posicionamento individual de cada um deles e permitir uma apreciação panorâmica de seu 

percurso. Abrindo a análise dos dados, esses mapas são aqui apresentados, seguidos de breve 

comentário explicativo.  

Por ser um instrumento que evidencia relações e implicações entre os conceitos que 

sedimentam a compressões dos professores, a estratégia de leitura dos mapas conceituais é 

flexível e permite ao leitor escolher a sequência que favoreça a interpretação dos dados 

representados. Contudo, seguem algumas indicações de como os mapas estão organizados: os 

retângulos no centro representam categorias comuns que emergiram durante as entrevistas, a 

avaliação, o estudante e o ensino. Nos retângulos distribuídos em torno das três categorias 

centrais são formados por fragmentos de falas dos entrevistados e estão  ligados por seta 

contínua para evidenciar as relações estabelecidas entre conceitos ou por seta tracejada para 

ressaltar uma implicação entre duas ou mais compreensões. A legenda identifica o professor 

pela ordem das entrevistas e nomeia os símbolos gráficos. 
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5.1.1 O MAPA DO PROFESSOR 1 

 

 



71 

 

 

O professor1, engenheiro civil, compreende que o ensino ministrado na universidade 

deve ser avaliado pelo estudante, objeto do ensino, e pela sociedade, onde ele inclui o mundo 

empresarial das construtoras, pois é nesse espaço que ocorre o desdobramento do ensino com 

a experimentação da formação profissional do engenheiro obtida ao longo dos anos de estudo. 

Para ele, ouvir a sociedade, através de atividades de pesquisa e extensão, é fundamental para 

avaliar um dos indicadores de qualidade: a receptividade do mercado para os engenheiros 

formados em determinada universidade.  

Quanto à avaliação do ensino pelo estudante, o professor considera a complexidade 

envolvida no procedimento por causa, principalmente, da subjetividade destes ser mobilizada, 

das queixas dos estudantes sobre os professores e da resistência do professor em ser avaliado 

por medo de se expor. Ao apresentar sua compreensão sobre a AEE, o professor1, em vários 

momentos, compara seu ponto de vista com o ponto de vista de outros colegas de 

departamento, ao mencionar que alguns se sentem soberanos no que fazem por possuírem 

anos de experiência de docência e uma rotina anual das aulas já elaborada. Ele discorda 

desses colegas, pois, percebe na interação sistemática e permanente entre professor e 

estudante uma oportunidade para pensar estratégias que permitam ao professor ajudar cada 

um dos estudantes nos seus processos de aprendizagem. Para o entrevistado, entretanto, a 

universidade deve criar dispositivo para avaliar o ensino via colegiados para discutir o 

currículo dos cursos e a didática mais apropriada para cada disciplina.  
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5.1.2 O MAPA DO PROFESSOR 2 
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A professora 2, bióloga, compreende como importante os estudantes avaliarem o 

ensino que recebem e, os professores avaliarem se o ensino que ofereceram foi compreendido, 

pois o processo de formação envolve as duas dimensões, o ensino e a aprendizagem.  Por 

outro lado, a professora recorre às experiências profissionais para mostrar que aquilo que o 

estudante compreende sobre o que é uma universidade terá implicações na avaliação que ele 

fará. Segundo ela, na universidade, existem estudantes com objetivos diferentes, alguns 

revelam desejo de aprender uma profissão para entrar no mundo do trabalho e outros visam 

apenas o diploma. Aos últimos, o direito de avaliar o ensino poderá ser confundido com 

avaliar o professor e pode representar uma oportunidade para expressar ressentimentos, 

podendo causar prejuízos à imagem do professor. 

 Ela entende que o processo de ensino e aprendizagem é permeado por afetos e 

afinidades entre as pessoas envolvidas, e, embora isso não devesse afetar a avaliação, as 

relações afetivas podem influenciar significativamente os estudantes avaliadores. Para ela, o 

professor também sente a influência afetiva, mas, devido à sua maturidade, consegue 

minimizar a interferência desse sentimento na avaliação do estudante. Não obstante essas 

cautelas, essa docente diz ser proveitosa a avaliação do ensino desde que resulte de uma 

formação promovida pela universidade tanto para o estudante saber avaliar como para o 

professor saber ser avaliado; ambos devem aprender a fazer e receber críticas. 

O ensino na universidade passou por mudanças significativas ultimamente, causadas, 

também, pela popularização da tecnologia da informação e comunicação (TIC) e da internet, 

segundo ela. A possibilidade de autoformação do estudante tem relativizado o papel do 

professor e estimulado a postura desinteressada de alguns em relação às aulas ou, no outro 

extremo, estimulado estudantes profundamente críticos em relação aos professores. Nesse 

contexto da docência, ela percebe em alguns colegas a insegurança em dar aulas e a tendência 

para buscar a aceitação dos estudantes. Para essa professora, as lideranças institucionais 

(reitores, administradores, chefes de departamentos e colegiados) estão despreocupadas em 

prover os recursos necessários para uma boa aula, cabendo ao professor trabalhar com certa 

dose de improviso o que aponta para o caráter resiliente daquele que se dedica ao ensino. 
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5.1.3 O MAPA DO PROFESSOR 3 
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O professor 3, administrador, entende que o estudante tem a garantia constitucional de receber 

um ensino de qualidade, e, sua atuação com avaliador dessa qualidade, revitaliza o princípio 

da democracia e lhe atribui o estatuto de sujeito ativo no processo de formação, um processo 

de mão dupla que envolve professor  e estudantes. Mas, na sua opinião, o direito de avaliar 

não deve ser proposto pela universidade. Caberia ao estudante buscar sua representatividade 

no ambiente acadêmico via entidade de representação como os diretórios acadêmicos, os 

movimentos estudantis e o seu diretório central. Ele lamenta, o que entende ser é uma perda 

de foco, que os estudantes nos movimentos ergam bandeiras políticas mais voltadas para a 

permanência e assistência estudantil do que para a qualidade da educação das instituições de 

ensino superior.  

A universidade não é muito disponível a qualquer modalidade de avaliação, pois 

avaliar uma instituição gera dados e informações que cobram de seus gestores tomadas de 

decisão que envolvem dois elementos: o político que trava o burocrático e o burocrático que 

impõe ao político determinados parâmetros. Avaliar é um projeto político, mas, também, 

burocrático devido às normatizações e os princípios que devem ser seguidos; para esse 

professor, não existe um processo de avaliação totalmente politizado, pois seria uma avaliação 

idealizada. Assim, a natureza complexa da universidade, seu ambiente politizado e a 

efervescência do pensamento crítico acabam dificultando que a gestão tome medidas de 

natureza pragmática. 

A avaliação do ensino pelo estudante, particularmente, traz desafio que se impõe no 

próprio motivo de avaliar. Lembrando o percurso histórico da universidade, o professor 

afirma que ainda existe, entre alguns colegas, a cultura de centralizar o processo de ensino na 

pessoa do professor e no seu direito de avaliar o estudante. Se a situação se inverter, como 

proposto no dispositivo AEE, poderá gerar relação de perseguição que ofuscaria a 

compreensão do processo por parte do professor diante da possibilidade de ter seu status 

ameaçado.  

 Após interpretar os significados que os colegas atribuem a AEE, esse docente 

apresenta sua interpretação, defende que o ato do ensino envolve trazer questões 

contemporâneas para a sala, promover debates e discussões acerca de temáticas sociais 

relevantes, na medida em que o ensino causa modificações nas novas gerações e sofre 

modificações causadas por elas. Assim, avaliar o ensino, apesar de exigir uma maturidade que 
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ele ainda não observa nos estudantes, constituiria um auxílio valiosíssimo à melhoria da 

qualidade da educação superior.  
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5.1.4 O MAPA DO PROFESSOR 4 
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A professora 4, enfermeira, aponta o estudante e a sociedade como responsáveis por 

avaliar o ensino. O estudante, por ser o motivo de existência da instituição universitária, o 

sujeito e o alvo da educação por ela oferecida. A sociedade, como espaço onde serão 

praticados os conhecimentos acadêmicos acumulados durante os anos de formação. Essa 

avaliação conjunta, realizada pelo estudante e pela sociedade, balizaria a avaliação feita pelos 

professores. 

Avaliar o ensino se torna necessário para identificar os acertos e percalços do processo 

e proceder às transformações, mas não é fácil ser efetivada, pois, para a professora, o 

estudante vem do ensino médio com uma ideia equivocada, de uma relação verticalizada entre 

professor e estudante. Para ela, os estudantes aprendem antes de chegar à universidade que o 

professor é o todo-poderoso e o estudante é o subalterno e perpetua essa relação durante os 

anos de formação superior.  

A professora entende que a universidade está sendo desafiada a cumprir melhor seu 

papel social, que deve sair dos seus muros, ir até o ensino médio e explicar sua função. Essa 

iniciativa, por parte da universidade, estreitaria as relações entre esta e a sociedade e entre a 

universidade o sistema de ensino básico.  
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5.1.5 O MAPA DO PROFESSOR 5 
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Vários atores e entidades devem avaliar o ensino ministrado na universidade, na 

compreensão do professor 5, engenheiro de alimentos. Inicialmente, a comunidade que 

conhece suas necessidades e espera um perfil de profissional que a universidade deve 

oferecer; o servidor, que tem experiência nos departamentos, o professor, se tiver maturidade 

para definir o que se deve avaliar e o estudante, se tiver maturidade para definir o que precisa 

aprender. Ele usa a palavra “maturidade” para se referir à experiência adquirida com o tempo. 

Não é sem motivo que, para ele, alguns servidores antigos têm mais condições de avaliar o 

ensino que os novos professores e estudantes.  

Quanto à importância do estudante como avaliador, esse docente compreende ser ele o 

objeto das atividades de ensino e o protagonista do processo de formação, e que leva, por toda 

a vida, os erros e acertos dos conhecimentos oferecidos na universidade. Mas a universidade 

falha em não oferecer ao estudante a formação para avaliar, o que resulta em avaliações 

imaturas, independente de ser voluntária ou obrigatória, tema de discussões em outros países e 

não apenas no Brasil. 

Outro ponto apresentado pelo professor é que a reação negativa que ele percebe nos 

estudantes em avaliar o ensino resulta da falta de rotina em avaliar e da improdutividade dos 

resultados da avaliação. Os estudantes já conhecem, e testemunham, a cada semestre, uma 

lógica assimétrica da academia que tende a preservar o professor e penalizar o estudante.  

Segundo ele, se a avaliação do ensino se efetivasse na universidade causaria um efeito 

imediato no seu ambiente pedagógico, pois, teríamos a incorporação de novas visões sobre 

um mesmo objeto, nesse caso o ensino, maior sintonia com as mudanças ocorridas no 

contexto social e naqueles que atuam na universidade. A avaliação do ensino representaria 

uma semente da transformação institucional. 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

5.1.6 O MAPA DO PROFESSOR 6 

 

 



82 

 

 

O professor 6, físico, atribui importância ao ato de avaliar desde que seja um processo 

sem vício, ou seja, que não seja marcado pela tendência de avaliar bem os professores que 

mais aprovam ou que sejam mais sociáveis com os estudantes,  racional no sentido de 

minimizar os traços de subjetividade implícita no ato de avaliar e, neutra em relação à política 

institucional, o que, caso contrário, transformaria os resultados da avaliação em votos para 

lideranças nas esferas de representações na universidade.  

O entrevistado entende que a avaliação do ensino deveria ser atividade do campo de 

governabilidade dos departamentos representando os professores, dos colegiados e diretórios 

acadêmicos representando os estudantes. Outra ajuda para avaliar a qualidade do ensino 

poderia ser buscada em atores externos à universidade, em avaliadores com formação para a 

função, em entidades oficias e outras universidades que já passaram por um processo de 

avaliação e se consolidaram como exemplo.  

Quanto ao estudante, embora o professor lhe atribua o papel de foco principal do 

ensino, relutou em identificá-lo como ator-avaliador por desacreditar em uma avaliação 

estudantil segundo os critérios definidos anteriormente. Mas, admite que, se fosse 

institucionalizada a avaliação do ensino pelo estudante, haveria consequências diretas no 

ambiente acadêmico da universidade, pois, a decisão da gestão geraria preocupações nos 

professores e os induziriam a rever sua prática de ensino causando impacto no curso e, por 

extensão, na universidade. Por outro lado, uma avaliação viciosa, tendenciosa e irregular 

reforçaria a descrença dos professores, gerando resistência e conduzindo ao modo corriqueiro 

de atuação.   
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5.1.7 O MAPA DO PROFESSOR7 
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O ensino é a função central da universidade na compreensão da professora 7,  que atua 

como docente de Língua Portuguesa. Por isso deve ser avaliado pela comunidade externa que 

recebe os novos profissionais, avalia a sua formação e, consequentemente, conhece o processo 

de ensino da universidade e da aprendizagem dos seus egressos. Outros avaliadores são os 

colegiados e professores, os primeiros por serem os responsáveis pelo funcionamento dos 

cursos e o segundo por conhecerem o contexto de docência em que determinado curso se 

encontra no que se refere aos recursos, professores e perfil dos estudantes.  

O estudante tem um papel destacado como avaliador do ensino porque, além de fazer 

parte do processo de ensino e aprendizagem, conhece o contexto de aula e se constitui 

interlocutor competente. Como testemunha do que ocorre no espaço de sala, dos conteúdos 

curriculares propostos e da didática usada pelo professor, o estudante, independente da sua 

maturidade, reconhece sua condição de aprendizagem e sabe se a maneira de transmissão do 

conhecimento está sendo feita de modo pertinente e se os conteúdos são adequados.  

Segundo a docente a universidade deve criar espaços de discussão onde professores e 

estudantes partilhem suas opiniões e dificuldades e um instrumento de escuta dos estudantes. 

Tais empenhos devem focar a formação profissional e pessoal do estudante e não atingir ou 

prejudicar o professor. Ao professor, após ser avaliado, caberia redimensionar suas práticas e 

perceber que o processo avaliativo, na modalidade formativa impactará o currículo e o ensino, 

promovendo a melhoria da sua qualidade. 

A avaliação do ensino implicaria cobrar mais humildade dos colegas, especialmente 

aqueles que não aceitam ser questionados por serem doutores em sua área de atuação, como 

se o doutorado lhes outorgasse o direito de donos do saber. Todos os atores da universidade 

deveriam mudar sua postura o que causaria mudanças na sociedade. Egressos formados com 

alto nível de qualidade, em ambientes mais democráticos e solidários impactariam a sociedade 

causando mudanças fora da universidade. 

 

 

 

 



85 

 

 

5.2DA IMPORTÂNCIA À COMPETÊNCIA DO ESTUDANTE COMO ATOR-

AVALIADOR DO ENSINO 

 

 

Os professores entrevistados são unânimes em incluir os estudantes entre os 

responsáveis pela avaliação do ensino ministrado na universidade. Como reconhecimento da 

importância de sua participação no processo educativo, conferem-lhe o lugar de "o sujeito 

dessa educação [... pois] sem ele não há instituição”, “principal interlocutor em sala de aula” 

ou ainda, como aquele que irá “carregar os acertos e defeitos pra adiante, [pois] são eles que 

se formam”. 

Entretanto não há unanimidade quando listam os atores igualmente responsáveis pelo 

processo avaliativo; podem incluir, vagamente, “a sociedade”, “as comunidades” ou, “a 

comunidade externa”, sem fazer referência, por exemplo, aos próprios docentes, 

reconhecidos, entretanto, como um dos “sujeitos do conhecimento” e partícipe “da interação 

ensino-aprendizagem”. Outros atores são também citados: os “órgãos externos de avaliação”, 

as “estruturas colegiadas da própria universidade” e mesmo os “servidores técnicos 

administrativos” embora sem explicar como esses últimos participariam desse processo.  

Essa abordagem inicial parece revelar que, apesar de um forte acento na participação 

dos estudantes no processo de avaliação, todas as outras instâncias, envolvidas direta ou 

indiretamente com a educação superior, devem emitir sua opinião sobre os resultados desse 

empreendimento público de grande porte e, para o qual reconhecem, de forma geral, a 

centralidade na sociedade contemporânea. Dois entrevistados invocam a democracia como 

fundamento da participação estudantil na avaliação, colocando-se contrários à passividade, 

eventualmente, atribuída aos estudantes. Um dos professores, especificamente, relaciona a 

democratização da educação, prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), com 

a adoção de relações mais horizontais no âmbito do processo educativo, o que acrescenta à 

discussão uma dimensão política na formação. Younès (2015), igualmente, citando Rancière 

(2000), compreende que o compartilhamento da avaliação pode ser parte desse processo 

democrático, dentro da perspectiva de uma filosofia política que apoia o dispositivo AEE. 

Segundo a autora, “o compartilhamento constitui um campo de trabalho importante, [pois 

torna possível o encontro de perspectivas diferentes], tanto do ponto de vista interindividual e 

institucional como intercultural” (Younès, 2015, p.113). 

A compreensão da importância de ouvir os estudantes sobre o ensino que lhes é 
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ministrado evidencia-se a partir das práticas adotadas na informalidade da sala de aula, como 

iniciativa não obrigatória de professores: “eu faço isso e acho que os outros colegas também 

fazem: durante a minha disciplina, eu, periodicamente, solicito aos alunos [uma avaliação do 

ensino] de uma forma muito aberta” ou por iniciativa esporádica de alguns departamentos e 

colegiados, “quando recebi minha avaliação [no Departamento de Tecnologia] e vi 8,0 ou 8,5, 

eu vi que meu maior problema era o audiovisual, minhas transparências eram péssimas, e 

eram mesmo [risos], eu sempre soube [risos], eu tentei melhorar”. Ao relembrar sua trajetória 

profissional, uma professora recorda uma experiência nesse sentido: “no final de cada 

semestre tinha um questionário [em] que o aluno avaliava a atuação do professor e outro [em] 

que nós fazíamos uma avaliação do nosso desempenho e do desempenho dos nossos alunos”. 

Essa professora relata os objetivos dessas avaliações feitas pelo colegiado do curso que 

pretendia “ver o que estava acontecendo, como era que os alunos percebiam a atuação do 

professor no ensino em sala de aula” e os efeitos da avaliação discente causados no curso 

“esse instrumento serviu bastante para discutirmos questões relacionadas ao currículo, 

inclusive propostas de mudanças ”. No entanto essa entrevistada não teceu considerações 

sobre as reações dos docentes frente ao resultado partilhado. 

O professor 3, relembra uma experiência de avaliação quando ainda era estudante do 

curso de administração: 

[...os colegas] se organizaram para avaliar o curso de administração, 

consequentemente, avaliar os professores. Isso não foi uma iniciativa departamental, 

acadêmica, ligada a uma instância formal da universidade, foi iniciativa do Diretório 

Acadêmico, foi iniciativa de um grupo de estudantes que entendia, a certa altura dos 

acontecimentos, que era necessário avaliar a maneira como o curso vinha sendo 

conduzido, as dificuldades, as questões... e isso resultou em um ranking que foi 

divulgado e foi colocado para os professores para que pudesse se publicizar. 

 

Referindo-se a uma prática adotada durante o curso que ministra, ao partilhar 

vivências em momentos de avaliação, ou, ainda por relembrar suas próprias experiências 

quando ainda em formação, os entrevistados apontam o estudante como responsável 

incontornável na avaliação da qualidade do ensino ministrado na universidade por 

compreender que ele é um ator do processo formativo. Touraine (1998, p.40) define atores 

como “indivíduos ou grupos capazes de modificar seu meio e de afirmar ou reforçar seu 

controle sobre as condições e as formas de suas atividades”. Pensar o estudante como um ator, 

permite a emergência do sentido de ele ser capaz de modificar seu ambiente de formação, 

afirmar ou reforçar uma possibilidade de controle sobre as condições e formas em que a 

aprendizagem acontece, ao apreender as regras do funcionamento institucional.  A condição 

de ator, em si mesma, torna-se um dos objetivos da formação universitária numa perspectiva 
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alargada, entendida como formação integral do cidadão. Assim, para além da compreensão da 

importância do estudante na instituição universitária e da sua coparticipação no ato educador, 

o estudante atinge a condição de ator na medida em que sua opinião sobre os serviços que lhe 

são oferecidos é legitimada, permitindo que ele atue como protagonista do próprio processo 

formativo.  

 No entanto, a compreensão dos professores descrita acima convive com outras que 

conflitam com a ideia de “ator” e que são possíveis de identificar ao longo das entrevistas. 

Nessas falas, o estudante, é “o alvo do ensino”, o “cliente da universidade”, ou ainda, “sujeito 

do processo”. Na mesma entrevista esse conflito de compreensão pode se manifestar. Desse 

modo, ao lado do estudante como alguém que sofre a ação do ensino ou mesmo lhe é exterior, 

um cliente que busca um serviço, ele pode ser pensado como sujeito em movimento, ativo e 

responsável.  

Uma das consequências da adoção do olhar cartesiano no campo da educação é a 

supressão da subjetividade do educando. Assim, não surpreende que ao lado de considerar o 

estudante como um avaliador válido seja invocada a sua falta de racionalidade e objetividade 

sempre associadas à imaturidade, como ressalva feita à capacidade do estudante em avaliar o 

ensino que recebe. Fica evidente, nos depoimentos dos professores, o receio pelo que 

consideram uma espécie de “julgamento” não criterioso, não acadêmico, com interferência de 

aspectos “subjetivos” como, “o aluno, antes de qualquer coisa, tem que receber treinamento 

para avaliar. [...] Não tem que ser nada pessoal. Por que tem aluno que, por não ter simpatia 

por determinado professor, detona o professor, entendeu? Ele tem que tá preparado”, ou 

ainda: “é importante ter avaliação por parte dos alunos, mas tem que ter certo cuidado para ser 

mais acadêmica, no sentido que deve ser uma avaliação criteriosa, para que não tenha nenhum 

vício, por exemplo, um professor que aprova muito ser bem avaliado e não os que reprovam 

muito”.  

Um dos entrevistados questiona não apenas a capacidade de avaliação dos estudantes 

como aquela dos próprios professores. Para ele, o estudante pode avaliar “se é que ele já 

chega com a maturidade “[...e assume] eu sei o que é que eu devo aprender”, mas em geral 

não é só o estudante que não tem essa maturidade. Uma procura bem difícil, né? os 

professores também não tem completa certeza”. A maturidade, segundo esse docente, é 

adquirida como o passar do tempo, na ressignificação das experiências profissionais, sendo 

imprescindível “o fato de ter memória”, pois “existem funcionários que são mais antigos 

ensinando no laboratório de química que muitos professores [do curso] de Engenharia de 



88 

 

 

Alimentos”, por isso as avaliações dessas pessoas maduras devem “ser resgatadas”.  

Ao olhar o estudante e a avaliação do ensino por outro prisma, a professora7 

entrevistada defende que a falta de experiência não retira do sujeito em formação sua 

capacidade de avaliar e critica o argumento apresentado por alguns dos seus colegas: 

[...] às vezes, pode-se questionar ‘o aluno não tem muita maturidade para fazer uma 

avaliação’, mas, dentro do possível ele tem [...] ele sabe da condição dele e ele sabe, 

também, o que foi trabalhado em sala de aula, então ele tem condições, de certa 

maneira, de avaliar se o que está sendo discutido, o que está sendo proposto é de 

maneira pertinente, de maneira adequada. É como eu falei, meu interlocutor 

principal em sala de aula é o aluno. 

 

Ao se referir ao estudante como sujeito principal da educação, essa professora percebe 

que a incompreensão sobre sua importante posição no processo de formação inicia no ensino 

médio e se perpetua no ensino superior, pois “ele ainda chega à universidade com essa visão: 

que o professor é o todo-poderoso e ele é o subalterno. Na verdade o estudante é o sujeito 

desse processo, sem ele não existe instituição”. Aqui, outro fator é introduzido na análise dos 

dados: a relação pedagógica. 

A entrada na universidade corresponde, para alguns, à concretização de um sonho 

alimentado ao longo de muitos anos e frequentemente partilhado com os familiares e amigos. 

Ao ultrapassar as barreiras que se interpõem entre o sonho e o seu objetivo de continuar os 

estudos, muitos desses estudantes chegam à universidade com uma visão ingênua e irrealista e 

despreparados para responder de forma eficaz às exigências acadêmicas e a uma relação 

pedagógica mais horizontal e que tem o respeito mútuo como meta. Para Almeida e Soares 

(2004), as demandas da educação superior se agrupam em quatro domínios principais: o 

acadêmico - que envolve adaptação constante ao novo ritmo e estratégias de aprendizagens, 

ao novo estatuto de estudante e aos novos sistemas de ensino e avaliação; o social - que dita o 

desenvolvimento de relacionamento interpessoal mais maduro com os professores, os colegas 

e autoridades; o pessoal - com o estabelecimento do sentimento de identidade que favorece o 

desenvolvimento da autoestima, maior conhecimento de si, uma construção de uma visão 

singular do mundo e, por fim, o vocacional/institucional - quando a especificação, a 

implementação e o comprometimento com determinados objetivos profissionais assumem 

importância crucial.  

O processo de interação entre esses domínios ao longo da adaptação dos jovens ao 

ambiente universitário é dinâmico e definido de acordo com o perfil de cada estudante, mas, 

devemos levar em conta que esse ambiente específico é modificado por suas “percepções, 

escolhas, objetivos, esforços e ações, enquanto que o ambiente os modifica através de suas 
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normas, expectativas, recursos e oportunidades” (POLYDORO; PRIMI, 2004, p. 42). Por 

isso, o contexto universitário tem sido identificado como um ambiente que pode oferecer 

oportunidades substanciais para mudanças, devido à diversidade de experiências promovidas, 

apontadas, inclusive, por um dos entrevistados: “há uma compreensão de que essas relações 

mais verticalizadas perdem um pouco o sentido nesse contexto que vivenciamos de 

modificações históricas e vivenciais. Então, o papel do estudante é um papel de sujeito ativo e 

não pode ser visto como sujeito passivo”. Para esse professor, a relação pedagógica se 

verticaliza “na medida em que o estudante não tem voz sobre a avaliação, quando ele não se 

posiciona ou não é dada a ele a oportunidade de se posicionar ou, ele mesmo não discute essa 

possibilidade”. Na sua opinião, o estudante deveria valer-se da liberdade e diversidade do 

meio universitário para rever as relações entre os atores educativos, pois “a universidade é um 

ambiente democrático e o estudante pode também buscar essa representatividade”. 

Um ambiente universitário, regido por relações democráticas, é propício a um 

crescimento recíproco de estudantes e professores, admitindo que “você só consegue atingir 

isso [o ensino de qualidade] se estiver, periodicamente, e permanentemente, interagindo com 

os alunos nessa troca. Você não pode ficar alheio a essa possibilidade de saber se está sendo 

ou não assimilado o que você está passando”. Em Charlot (2000), a relação com o saber pode 

ser rica de sentidos ou destituída dele. Essa relação é construída no próprio ambiente 

educacional e sofre influência da compreensão que tem o professor acerca do seu próprio 

papel, ponto apresentado na fala da professora 7, 

 

[...] os alunos devem estar, conjuntamente, discutindo com os professores essa 

questão do ensino-aprendizagem. Porque uma coisa é eu estar no meu papel e, de 

certa maneira, estar tentando construir um processo de ensino com o aluno que, às 

vezes, para mim, a partir do meu conhecimento, meu contexto, está coerente, mas, às 

vezes, para o aluno não está [...] o professor deve ser um pouco mais humilde e fazer 

uma autoavaliação. Eu observo que tem professor que pensa ‘ah, eu sou o dono do 

conhecimento... eu sou um doutor... eu fiz um doutorado...’ não pode ser assim [...].  

 

Um ambiente pedagógico que prima pela arrogância, pode tornar a relação pedagógica 

frágil, interferindo diretamente na aprendizagem dos conteúdos curriculares e, certamente, na 

formação cidadã da juventude o que aparece claramente no depoimento de outro professor 

entrevistado que denuncia a possibilidade de uma espécie de pacto de mediocridade: “o 

professor não quer ser avaliado, o estudante percebe isso e não encara por que tem questões 

muito complexas que podem ter implicações de relação de perseguição, implicação de relação 

de não compreensão[...]”. 
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No outro sentido, também é clara a preocupação dos professores com a possibilidade 

da avaliação realizada pelos estudantes ser uma espécie de instrumento de retaliação, que 

pode prejudicar o professor. A professora 2 relata a experiência de um colega que, por falta de 

pipeta no laboratório de biologia, pipetou o alimento com a boca explicando que se tratava de 

uma medida emergencial e ser aquele um procedimento contrário às normas de segurança 

alimentar; um estudante registrou e postou a aula na internet criando sérios problemas a esse 

seu colega. A entrevistada conclui que “se o aluno tem antipatia pelo professor, ele vai lá, 

filma o professor com determinada atitude, lança na internet ou no WhatsApp e prejudica o 

professor”. Segundo ela, a insegurança na relação entre professor e estudante tem um impacto 

direto na atuação do professor em sala “os professores estão com medo, por isso são muito 

técnicos, por saber que os alunos podem gravar, colocar na internet e prejudicar a imagem do 

professor.” 

De todo modo, é possível dizer que há, no mínimo, uma apreensão do professor de 

estar envolvido numa avaliação não elogiosa de suas atividades. Aqui os dados apontam para 

uma questão que será melhor abordada mais adiante nessa análise: as falas dos entrevistados 

se dirigem para a avaliação não do ensino, mas da figura, do comportamento e da 

competência do professor.  Será realmente possível destacar a avaliação de métodos e técnicas 

para conduzir o ensino das características pessoais daquele que é, prioritariamente, 

responsável pela condução das aulas? 

Mas entre os docentes entrevistados há evidências de que existe uma preocupação com 

o desenvolvimento de relações mais harmoniosas e consistentes com os estudantes, 

descentrando a figura do professor do lugar de “comando” da formação disponibilizada: “o 

universo para você conseguir atingir os objetivos, conseguir ensinar, portanto se fazer 

assimilado, é cada um dos alunos, são todos os alunos. Cada um e todos”. Ou da docente que 

advoga o estreitamento dos laços entre as duas comunidades no sentido de melhorar as 

condições de ensino, compreensão focada numa modificação do lugar subjetivo e certamente 

social do professor como figura preponderante do ensino. 

 

5.3 DE COMO INCLUIR O ESTUDANTE NA AVALIAÇÃO DO ENSINO 

 

Partindo da discussão da importância do estudante como um avaliador do ensino e da 

sua eventual falta de maturidade ou de interesse para atuar na dimensão avaliativa do processo 

de formação, ou ainda de dificuldades relacionais entre os dois segmentos envolvidos no 
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ensino, apontada nas entrevistas, foquei o que é necessário fazer para incluir os estudantes na 

prática de avaliar o ensino ministrado nas instituições de educação superior. Nessa questão, as 

opiniões foram diversificadas. Alguns responsabilizam a instituição que deveria “sair dos seus 

muros, ir para o meio da sociedade, para as escolas, mostrar ao estudante qual é o papel da 

universidade na sociedade e prepará-lo para entrar na universidade”; Outros identificam 

setores específicos, como os "Conselhos Superiores [...] por instituir algum modelo que seja 

pensado, discutido, debatido com os estudantes, debatido com a comunidade universitária", 

ou ainda atribuem a tarefa ao “colegiado [que] deveria fazer uma discussão muito ampla sobre 

avaliação”.  Os gestores são considerados como responsáveis, por “tornar a avaliação uma 

rotina” como igualmente os “diretórios acadêmicos” e “os professores”. Um dos docentes 

sinalizou a possibilidade de buscar ajuda externa à universidade já que "existem instituições 

próprias para avaliação, [...] especialistas só para fazer avaliação, essas pessoas têm 

experiências de outras universidades”. Mas, de forma geral, podemos afirmar que há 

confiança na própria UEFS para “criar instâncias em que professores e estudantes discutam 

[...] o processo de ensino e aprendizagem, devendo [...envolver] o colegiado do curso que tem 

representantes estudantis” e “promover eventos que vão debater isso [AEE] com os alunos” 

Apenas o professor 3, especificamente, lança a responsabilidade da avaliação sobre o 

próprio estudante e reivindica um papel mais ativo desse segmento. Segundo ele, atuar como 

avaliador “é um papel de conquista, não é uma coisa que tem que ser dada ao estudante” e 

acrescenta que “o estudante [...] não poder ficar esperando que a universidade formalize esse 

processo de avaliação, é um processo que ele vai construir nas devidas instância que [...] tem 

pertinência dentro do ambiente acadêmico [...]”, a exemplo da “diretoria acadêmica” e “dos 

grupos de representação de classes”. Posicionando-se ao lado da universidade, onde atua 

como professor e gestor, mas sem desconsiderar o direito do estudante de avaliar os serviços 

que recebe, esse professor caracteriza a universidade como um “ambiente de muita abertura e, 

mesmo que isso [AEE] não esteja previsto em um processo de avaliação formal, os estudantes 

podem, sim, fazer uma avaliação dos professores e publicizar”, tomando como suporte o 

princípio de liberdade de expressão que “é próprio da democracia”. 

Ao refletir sobre o que se tem feito no sentido de avaliar o ensino com vistas à garantia 

de qualidade, ele admite ainda que “há muita coisa a ser feita, sobretudo em relação à 

qualidade intrínseca [...] da pesquisa que se faz na universidade, na qualidade do trabalho de 

extensão [...] há um mundo a ser feito”. Ao que parece, diante de tanto a ser feito no sentido 

de garantir a qualidade da educação nos pilares ensino, pesquisa e extensão, o segmento 
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estudantil representado pelos seus movimentos está mais ocupado em reivindicar o suporte 

material e a insuficiência da estrutura física da instituição do que o direito de avaliar a 

formação que recebe, conforme o professor 3: 

[...] o direito de avaliar é uma coisa que deve ser discutida a partir dos movimentos 

estudantis, é um debate interessante, é uma pena que nós não vemos isso acontecer. 

A bandeira de política, hoje, passa muito pela permanência estudantil, a assistência 

estudantil, passa muito pela condição de você ter biblioteca [...] 
 

No mesmo sentido que esse entrevistado, Conceição e Sampaio (2014) entendem que 

a organização dos estudantes, como movimento, tem potencial para se constituir como espaço 

para o debate dos rumos da educação, gerando aprendizado político importante na formação 

dos sujeitos para que participem das questões colocadas para a sociedade em geral. Ao 

analisar a relação entre o movimento estudantil da UEFS e a qualidade da educação, as 

autoras concluem que o foco dos movimentos estudantis não tem sido a qualidade da 

educação oferecida na universidade, ao mesmo tempo, identificam uma nova sociabilidade 

estudantil que se organiza a partir de necessidades imediatas, voltadas para questões 

relacionadas ao cotidiano desses  universitários, possivelmente porque as questões cotidianas 

são mais emergencias. É preciso considerar que os estudantes da UEFS  têm que lidar com 

questões de ordem prática como permanência. 

A discussão sobre os novos modos de atuação dos movimentos estudantis acontece 

também em Costa (2011, p.26) que identifica no público estudantil contemporâneo a 

tendência para “posicionar-se politicamente de forma mais amadurecida e lúcida, com base 

não só em ideias, mas, principalmente, em suas experiências (práticas e vivencias) concretas 

em face da realidade”. Essa forma de atuação estudantil, baseada mais nas próprias 

experiências, tende a pautar temas relacionados com as necessidades imediatas da 

comunidade universitária. 

A essa altura da análise das entrevistas discutindo o que é necessário fazer para incluir 

o estudante na avaliação do ensino, faço uma observação: todos os professores entrevistados 

abordam, de uma maneira ou de outra, a natureza complexa do ato de avaliar, 

problematizando os vínculos entre professor e estudante. Dessa forma sinalizam sua 

convicção na impossibilidade de efetivar, na prática, uma AEE, apesar de reconhecerem sua 

importância? 

Para o professor 5, o processo de avaliação implica “mostrar coisas que são boas e 

evidenciar coisas não tão boas assim”, por isso “é quase que natural certa resistência às 

avaliações[...]” conforme o professor 6, ou, nas palavras da professora 7,  avaliar o ensino 
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deve ser mais do que “dizer que o professor é bom...  o professor é ruim...” Em que pese o 

favoritismo ou não por determinado professor, o que torna a universidade não  dedicada à 

atividade de avaliação, na visão do professor 3, é que, ao buscar 

 
[...] o crescimento, o desenvolvimento, a melhoria e sempre a emancipação das 

pessoas [... as avaliações] geram contradições, geram tensões, vão gerar conflitos 

por que, automaticamente, na medida em que se avalia, se parametriza, começa a ter 

indicadores, começa a ter referências,  começa a ter instrumentos, dar as 

informações que podem ter algum tipo de utilidade no processo de decisão. 

 

Muitas vezes, porém, como ele também pondera, a natureza politizada da 

universidade, somada à situação de autarquia e a estabilidade funcional do professor, dificulta 

que sejam tomadas “determinadas medidas de natureza mais pragmática” porque a gestão 

universitária esbarra na dualidade “entre os dois elementos: o político atravancando, travando 

o burocrático e o burocrático chamando o político para determinados parâmetros”. Assim, 

embora a avaliação possa se situar no nível burocrático “pois é tudo feito em cima das 

normatizações, princípios, é muito difícil pensar um processo de avaliação totalmente 

despolitizado, por que aí seria uma avaliação idealizada”.  

Dessa forma, se a avaliação ocorrer desvinculada da tomada de decisão por parte da 

gestão universitária, ela perde o sentido de acontecer, com ou sem o estudante. O ideal seria, 

antes de proceder a um processo avaliativo, responder questões como: avaliar para quê? 

Avaliar é identificar se as competências exigidas foram aprendidas? Se habilidades foram 

desenvolvidas? Em seguida, parece ser necessário pensar as decisões de gestão que serão 

tomadas a partir dos dados coletados. Nesse contexto que examinamos parece que os 

professores percebem a limitação de envolver o estudante em um processo que já nasce 

desacreditado de maiores consequências institucionais, pois, como alerta o professor 3 essa 

avaliação exige “um nível de maturidade muito grande e a gente percebe que isso não é muito 

presente nas universidades brasileiras...eu não sei nem em que universidade do mundo tem 

esse modelo de avaliação”. 

Desenhando um quadro ideal onde ocorreria uma AEE incentivada pelos professores e 

gestores universitários junto à avaliação institucional teríamos, segundo esse entrevistado 

 

[...] um modelo ideal de universidade, um modelo perfeito: ao mesmo tempo que 

você é sujeito da avaliação você é avaliado, você avalia e vai ser avaliado. [...] Esse 

é um processo de muita maturidade acadêmica, de muito desenvolvimento 

acadêmico. Eu não sei se isso realmente acontece nas esferas... públicas.  
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A discussão sobre a complexidade da avaliação foi trazida por todos os participantes 

quando convidados a expressar as formas para incluir o estudante no ato de avaliar, após 

terem admitido, anteriormente, que este teria o direito de se posicionar sobre o ensino que 

recebe. Aqui chama a minha atenção dois pontos já abordados, mas que valem à pena 

sublinhar: estávamos nos referindo, todo tempo, à avaliação do ensino e não do professor que, 

embora pareçam inseparáveis, denotam coisas diferentes, pois, ao professor cabe a tarefa de 

ensinar, mas o ensino não pode ser resumido à figura do professor. O segundo ponto de 

ponderação é a forte ênfase dos entrevistados na complexidade do ato de avaliar, quando 

tratávamos de como incluir o estudante no processo avaliativo. 

 

5.4 DA RELAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO DO ENSINO E MUDANÇAS NO 

CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Nos depoimentos dos professores entrevistados, é possível identificar uma admitida 

complexidade em avaliar o ensino e, particularmente, a dificuldade de incluir o estudante no 

processo de avaliação, devido à ausência de consequências administrativas por causa da 

estabilidade profissional dos docentes, fatores políticos e burocráticos da gestão universitária 

frente à alegada falta de formação específica e maturidade do público estudantil. Dando 

continuidade à investigação, tentei compreender se os professores estabelecem alguma relação 

entre a avaliação do ensino e possíveis mudanças no contexto educativo. 

Os professores admitem que, desde que seja instituída uma avaliação “neutra”, 

“acadêmica”, “permanente”, “processual” e que “ofereça subsídios à universidade”, o ato de 

avaliar o ensino causa impacto no ambiente pedagógico. Apenas um dos professores revelou 

incerteza quanto à relação direta entre o resultado da avaliação do ensino e a mudança no 

desempenho do docente. Para esse entrevistado, embora a avaliação seja necessária e uma 

etapa do processo da gestão universitária, ocasionar mudanças significativas requer “um 

estado muito avançado do processo de ensino e aprendizagem e da gestão da universidade 

como um todo”. 

Esse professor reafirma, durante a entrevista, duas características singulares da 

universidade pública, que limitam o espaço para tomada de decisões por parte da gestão, uma 

vez colhidas informações nas situações de avaliação: a primeira envolve a “estabilidade do 

professor, a continuidade dele dentro do processo” e a segunda, “a liberdade acadêmica que 

acompanha o processo de formação da universidade”. Por isso, ele acredita que não se deve 
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“nunca colocar o holofote sobre a avaliação, a avaliação é um meio para que você alcance 

determinados propósitos que imaginamos importantes para a coletividade”, o que inclui não 

apenas o estudante, mas o próprio professor. 

Os professores mais otimistas quanto às mudanças no âmbito pedagógico, provocadas 

pela avaliação estudantil, apresentam, como motivos, a necessidade do professor de atender às 

expectativas dos alunos, quando “o professor vê que não está atendendo sua função, como 

professor, ele vai mudar, mesmo reclamando e sendo contra. Eu tenho certeza disso. A gente 

sente uma dor no coração... mas a gente vai atrás para mudar”; a mudança é uma 

consequência de um processo de identificação dos acertos e erros: “a partir do momento que 

se identificam os percalços [...], os acertos do caminho, você vai procedendo à transformação, 

à modificação. [...] eu acho que é um contínuo”; e, a avaliação propicia ao professor a 

oportunidade para refletir sobre o exercício da docência: “pelo menos no primeiro momento, 

[o professor vai] rever sua prática, rever seu ensino... depois, se não tem avaliação, ele [o 

professor] acaba sempre voltando para o seu modo operante”, mas ressalta que, a mudança só 

ocorre se a avaliação for compreendida como importante, “não com a ideia de punição ou de 

premiação, mas que se entenda como fundamental para tentar melhorar o ensino de qualquer 

curso. Ainda como consequência da avaliação do ensino, surge a busca, pelo professor, de 

“novas estratégias, novos instrumentos e novas metodologias que de alguma maneira vá 

contribuindo para a melhoria do ensino da universidade”. 

Um dos docentes, o professor 5, que admite uma relação direta entre a avaliação do 

ensino e o contexto educativo, traz um ponto curioso para a discussão. Para ele, o resultado de 

uma avaliação instituída provoca uma “chacoalhada” no professor e o convida a se 

reposicionar. Para deixar clara sua opinião utiliza-se de uma metáfora: um homem que se olha 

no espelho para avaliar a aparência do penteado, percebendo-se feio pode refazer o penteado 

ou decidir por continuar do jeito que está. O professor entende que avaliar o ensino é útil, no 

mínimo, para oferecer ao avaliado a possibilidade de decidir mudar e melhorar sua atuação 

docente ou continuar exatamente como está. Em qualquer das decisões tomadas, mudar o 

modo de ensinar ou permanecer na prática de ensino reprovada é um efeito da relação entre 

avaliação e contexto educativo. 

5.5DE COMO OS PROFESSORES COMPREENDEM O ENSINO 

 

A docência universitária enfrenta desafios no contexto contemporâneo e, nas últimas 

décadas, se depara com situações que colocam em crise a identidade dos professores. Embora 
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estudos nessa temática foquem as exigências da tarefa docente e as deficiências na formação 

para exercer o ensino superior, poucos deles se voltam para a compressão das concepções de 

ensino de professores que embasam as suas práticas pedagógicas em sala de aula e as relações 

que constroem no ambiente educativo.  

A complexidade da definição do que é ensinar e de como distinguir o ensino das tantas 

outras atividades envolvidas na docência universitária são fatores que possibilitam o 

surgimento de sentimentos contraditórios naqueles que atuam em universidades. Por outro 

lado, abordar a questão teórica do ensino, de modo breve sem negar sua complexidade, se 

torna fundamental por, pelo menos, quatro razões. Primeiro, porque o conceito de ensino pode 

melhor esclarecer o conceito de aprendizagem e evidenciar os métodos educacionais 

utilizados no processo educativo que, muitas vezes, enfatizam as atividades do estudante em 

detrimento das atividades do professor; segundo, permite ao professor estabelecer critérios 

para priorizar atividades que tenham relações diretas com a sua função de ensinar e 

reorganizar o conjunto amplo de funções que lhes são atribuídas; terceiro, um conceito claro 

do que é ensinar permite encontrar critérios para definir comportamentos apropriados ao 

espaço de uma sala de aula; e quarto, o significado que os professores constroem acerca do 

ensino afeta diretamente o que fazem na sala de aula e a dimensão atribuída à relação com os 

estudantes e sua avaliação. 

No sentido etimológico, a palavra ensinar vem de insigníre  que significa por uma 

marca, distinguir, assinalar e, docência vem de docere quer dizer ensinar, instruir, mostrar. No 

sentido formal, ensinar é a tarefa base do professor, seja ele universitário ou não. Para 

Pimenta e Anastasiou (2002) os saberes necessários à docência se organizam em eixos: o 

primeiro envolve as grandes áreas de conhecimento; o segundo é de natureza didática 

relacionado à prática do ensino; o terceiro, voltado aos conhecimentos pedagógicos do campo 

teórico da educação, e o quarto, diz respeito às dimensões pessoal e social, que atribuem 

sentido à existência humana. Para elaborar esta dissertação me ocupei do sentido mais 

específico da atividade de ensinar que provoca a questão de como identificar uma atividade de 

ensino e quais as concepções de ensino estão presentes no discurso dos professores que 

entrevistei. Durante a análise das entrevistas identifiquei quatro diferentes concepções de 

ensino eventualmente relacionadas às posturas assumidas por eles relativas à AEE. 



97 

 

 

 

 

5.5.1 O ENSINO COMO UMA CARACTERÍSTICA DO PROFESSOR 

 

O ensino é apresentado em uma relação direta com as características de 

personalidade do professor. Existe uma preocupação que a avaliação dos estudantes seja 

baseada em critérios de preferências por características do docente. Ao mesmo tempo, eles 

reconhecem que existem docentes que não são receptivos à avaliação por julgarem que essa 

prática pode colocá-los em situação de evidência e julgamento, o que interferiria, diretamente, 

no seu bem-estar emocional. 

Expressões como “status do professor”, “seu [do professor] modo operante”, “o 

avaliador passa a ser avaliado”, “o professor se sente soberano”, “figura do professor”, 

“professor turrão” são utilizados pelos participantes apresentando o ensino como um 

fenômeno particular, individual, de acordo com o modo de ser de cada docente.  Segundo 

afirmam os professores, um dos motivos para se colocarem de forma relutante em relação à 

AEE é que “o professor não deseja ver o seu status de professor sendo publicitado, se ele é ou 

não um professor que, na visão de quem tá avaliando, dá conta das suas obrigações, se ensina 

com qualidade”. Deixando evidente que uma avaliação não elogiosa causa desconforto, assim, 

“o professor tem que se preparar, pois se receber um conceito negativo, aquilo não quer dizer 

que acabou a profissão dele”. 

Para Souza (2011), a tendência do professor de personificar o ensino que dispensa 

aos alunos tem raiz na história da universidade que, ao longo de seu percurso como 

instituição, centralizou o processo de formação acadêmica na figura do docente. Atualmente, 

segundo a autora, os professores da educação superior enfrentam uma crise de identidade 

provocada pela diminuição do seu status, o deslocamento de seu papel e de serem alvo das 

críticas feitas à universidade, ou porque ela não garante a prometida promoção social, ou por 

não produzir trabalhadores capazes, ou ainda porque não formam cidadãos conscientes. Para a 

autora, os professores têm o seu destino pessoal e profissional associados às sucessivas crises 

que afetam a história da universidade.  

Fialho e Soares (2011) lembram que as atividades acadêmicas a cargo do professor 

também contribuem para essa interconexão entre profissão e estilo pessoal pelo fato de que o 

trabalho não se encerra quando o turno finaliza e eles saem da universidade; as atividades 

invadem a vida familiar, e podem ocupar espaços de tempo inusitados, como o que seria 
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dedicado ao descanso. As autoras apontam que a docência impõe uma ausência de limites 

entre tempo do trabalho e tempo livre, e uma excessiva valorização à velocidade com que os 

professores respondem às tarefas e demandas que se apresentam. Esse panorama os expõe 

uma jornada eventualmente infindável e merece reflexões e aprofundamentos. 

5.5.2 O ENSINO COMO A PRÓPRIA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

O ensino é organizado, regulado e materializado pela relação pedagógica, estabelecida 

entre professor e o estudante. O termo relação pedagógica é definido por Postic (1990, p. 12) 

como o “conjunto de relações sociais que se estabelecem entre o educador e aqueles que 

educam para atingir objetivos educativos [...] relações essas que possuem características 

cognitivas e afetivas identificáveis [...]”. 

Durante as entrevistas, por vezes, a relação pedagógica se apresenta como uma relação 

familiar ou maternal. Para a professora 2, “os alunos são iguais a filhos. [...] Sempre tem um 

que tem maior afinidade com o professor.[...] inconscientemente, ele [o professor] é inclinado 

a ajudar um pouquinho ao contrário daquele que [inconscientemente] não tem muita 

afinidade, entendeu?” e traz os sentidos de risco, cuidado, atenção e aos sentimentos de 

“gostar”, “desgostar”, “homenagear”, “desacreditar” e “confiar”, que permeia as relações 

humanas. 

A prática educativa é defendida, em alguns estudos, como expressão de 

profissionalização dos professores, mas, segundo Ribeiro (2009), essa mesma prática também 

é permeada pelas múltiplas variáveis de caráter subjetivo e que norteiam as situações 

emergentes na sala de aula, entendida como um espaço interativo que permite o encontro de 

indivíduos com visões de mundo diferenciadas. 

 

5.5.3 O ENSINO COMO FORMAÇÃO 

 

Identifiquei o ensino como formação quando esta foi utilizada para descrever o 

objetivo principal do ensino na educação superior. Na maior parte das vezes, foi mobilizada 

quando os participantes descreviam o valor e a dificuldade da docência, bem como o 

momento apropriado de avaliar a qualidade do serviço prestado. Expressões como “contribuir 

para o desenvolvimento profissional”, “o desdobramento do ensino” e “o egresso está 

trabalhando” foram utilizadas para realçar essa ideia. O professor 1 fala com satisfação de que 
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o colegiado se encarrega da avaliação do ensino por interagir junto às “construtoras e a 

receptividade que os profissionais da universidade têm em relação àquela instituição é um 

indicador que está indo bem a formação profissional”. 

Para Bouvier (2011), o sistema educacional internacional, na contemporaneidade, 

apesar de se tornar mais amplo, mais variado e mais rico nos planos econômico e científico, 

também se tornou mais complexo.  A universidade clássica e os seus três modelos principais 

(napoleônico, humboldiano e britânico) coexistem no modelo atual tornando difícil a leitura 

das relações entre todos os elementos que a compõe, principalmente, quando se trata de 

definir sua função.  Os contextos globais, modelados pela economia, vinculam a educação ao 

mundo do trabalho, assim, a qualidade do ensino e da formação do estudante é avaliada pela 

aplicação, isto é, quando respondem às demandas e solucionam diferentes tipos de problemas 

colocados pela vida em sociedade. Essa constatação altera o campo da docência universitária 

e orienta as ações, a linguagem, os valores, as estratégias e os procedimentos que definem a 

prática pedagógica dos docentes. 

Apesar de reconhecer a função formadora do ensino, reconhecemos que o ensino é 

uma das muitas facetas da formação, pois o processo formativo extrapola o processo de 

ensino e envolve inclusive, a auto formação.  Macedo (2010) defende que, para o ensino ser 

formativo terá que vir, também, acompanhado de um ponto de vista, de uma atitude, de um 

processo profundo e relacional de compreensão, um posicionamento valorado, sem o quê não 

temos como falar em formação. Para o autor, compreender o processo de formação implica 

estarmos nos aproximando, nos disponibilizando diante de outro ser em formação. 

 

5.5.4 O ENSINO COMO PROCESSO 

 

Essa descrição do ensino favorece o reconhecimento dos diferentes atores 

responsáveis pela sua efetivação, professores e estudantes, embora se perceba uma maior 

valorização da docência e uma denúncia à falta de compromisso estudantil para a melhoria da 

qualidade da educação. Foram identificadas expressões como “o estudante é interlocutor” e “o 

principal interessado”, “sujeito ativo” e “o ensino é um processo”  e “caminho de mão dupla”. 

Para a professora7, o ensino tem sido muito prejudicado porque “eles [os estudantes] leem 

outras coisas, mas os assuntos referentes à disciplina eles leem pouco. [...] percebo pouca 

leitura pelo menos do material básico, isso também deve ser focado para que o aluno repense 
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o processo de ensino”. A falta de interesse do estudante é apontada como um dos motivos 

para uma qualidade de ensino baixa: “eles, alguns alunos, não estão interessados em aprender. 

A maior parte está mais interessada no título, no diploma. 

 Percebo que, independente da formação do professor participante da pesquisa, todos 

evidenciam saber da relação entre o sucesso da educação e o aprimoramento das práticas 

pedagógicas de sala que, durante muito tempo, foi objeto unicamente da didática, bem como 

admitem a importância do protagonismo do estudante no processo educativo. Para Masetto 

(2009), o avanço e melhoria dos recursos da tecnologia da informação e da comunicação, e a 

produção e socialização do conhecimento e da pesquisa contribuíram para mudanças no 

ambiente universitário e na postura do professor.  Saberes que antes eram exclusivos de 

determinados segmentos acadêmicos passaram a ser compartilhadas por inúmeros outros 

espaços incluindo laboratórios, empresas, ONGs, institutos de pesquisa não vinculados à 

universidade e mesmo por grupos e indivíduos interessados em conhecimentos específicos.  

As bibliotecas universitárias se tornaram acessíveis via internet, assim como os sites e 

endereços eletrônicos (e-mail) nos permitem um contato direto com pesquisadores e 

especialistas para estabelecer um diálogo sobre suas publicações. A toda a pluralidade de 

fontes de informação soma-se à velocidade com que os acontecimentos são divulgados e 

acessados. Frente ao contexto de uma sociedade do conhecimento, o professor abandona o 

lugar central de detentor do saber o que cria espaço para o compartilhamento e a emergência 

de outros atores da educação, entre esses, em primeiro plano, o estudante. Essa modificação, 

de grande amplitude, exige outras compreensões de ensino e sublinha seu caráter processual. 
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6CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizar um estudo com foco na avaliação do ensino por estudantes universitários foi 

como frequentar um terreno ainda virgem, pois se trata de um tema de pesquisa pouco 

consolidado no campo da educação, não obstante a sua importância política e social. Mesmo 

que a pesquisa internacional já tenha atingido certa maturidade e privilegie o conhecimento 

sobre formas de aprendizagem, hábitos de estudo, culturas estudantis e o impacto da formação 

ofertada aos estudantes, no Brasil, temos ainda pouca produção científica nesse domínio.  

Ao longo de minha formação como pedagoga fui acumulando muitas questões 

relativas à qualidade na educação. Já no mestrado, com os olhos dirigidos ao ensino superior, 

pude organizar melhor essas dúvidas que estiveram na base da elaboração e realização dessa 

pesquisa. O que me parecia difícil e intrigante era entender como melhorar a qualidade da 

educação e a aprendizagem dos estudantes sem fazer um balanço do ensino e sem conhecer os 

efeitos produzidos pela ação pedagógica concreta, que resulta da prática do professor? Essa 

questão se impôs e me aproximou dos estudos relativos à avaliação do ensino pelos 

estudantes, uma prática usual no processo de avaliação de universidades europeias e norte-

americanas, mas, ainda, não legitimada como modalidade avaliativa no SINAES do Brasil. 

Instigada por discussões sobre esse campo, defini como objetivo geral desta dissertação, 

investigar a compreensão de professores acerca da avaliação do ensino pelo estudante como 

um dos instrumentos de garantia da qualidade do ensino superior.  

Eu não tinha interesse em discutir avaliação institucional pelo viés burocrático voltado 

para a estrutura, modalidades e indicadores de qualidade. Meu empenho maior se deu na 

direção de buscar uma modalidade avaliativa assentada em uma perspectiva construtivista, 

que envolvesse os diferentes atores de um dado contexto institucional, onde avaliadores e 

avaliados interagissem. Quando me refiro a atores, não faço referência apenas ao estudante, 

mas aos professores, inclusive, que assumem uma função particular no processo de formação 

dos universitários através de atos ligados ao ensinar.  

Para construir a pesquisa nessa direção precisei aguçar minha postura etnográfica ao 

exercitar a transformação do olhar em texto via o caminho da interpretação. Como membro da 

cultura acadêmica, anteriormente como estudante e atualmente como servidora, era necessário 

desnaturalizar esse olhar e me apropriar do cotidiano e da compreensão das pessoas que dele 

fazem parte, produzindo dados a partir de seus depoimentos e considerações. Caminho de 

pesquisa que foi se configurando ao mesmo tempo que o necessário aprofundamento teórico  
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no campo do interacionismo simbólico, abordagem que, através do estudo da vida cotidiana, 

nos permite compreender a realidade se fazendo  na interação concreta ocorrendo entre as 

pessoas, tanto no nível simbólico quanto prático. Para os interacionistas, as ações humanas 

fazem parte de uma complexa rede de interpretações, na qual os indivíduos interpretam a si 

mesmos e aos outros por meio das interações, definindo sua situação e agindo diretamente na 

realidade social. 

Inspirada nos estudos de Blumer (1969,) construo essa dissertação embasada em 

quatro conceitos centrais da abordagem interacionista, o significado entendido como é um 

produto social, construído durante as atividades dos atores à medida que interagem entre si; a 

interpretação, pois a medida em que interagimos procuramos compreender mutuamente o 

significado das ações do outro, interpretando os símbolos; a linguagem como meio de 

ordenação da experiência humana, servindo à mediação e à regulação do contexto social, 

estruturando representações compartilháveis e o pensamento, recurso importante para o ator 

social para prever soluções potenciais que auxiliem a tomada de decisões, considerando o 

contexto sem desconsiderar o sentido que os atores atribuem ao objeto, acontecimentos e 

símbolos envolvidos.  

Os quatro conceitos citados tornaram-se centrais para a elaboração deste trabalho. O 

primeiro deles, o símbolo, trata das perspectivas de grupo, identificadas pelas formas de agir e 

pensar que são desenvolvidas por um grupo. Durante as entrevistas, os professores 

evidenciaram conhecer os mesmos símbolos e atribuir significados comuns, construídos na 

relação com o outro. Outro conceito importante é interpretação que fazem os professores 

sobre a AEE. Os entrevistados, a princípio, se posicionam a partir da ótica de seu papel como 

professor, ainda que alguns deles tenham experimentado um período de mobilização 

estudantil durante a graduação. Eles interpretam a compreensão de outros colegas sobre o 

tema em foco e se posicionam estabelecendo pontos em comuns e divergentes. O esforço para 

compreender o significado das ações do outro, interpretando os símbolos comuns e 

estabelecendo relações com seu ponto de vista é valioso para visibilizar a potencialidade das 

interações simbólicas no interior de um grupo social.  

Diretamente ligados aos dois conceitos anteriores estão da linguagem e do 

pensamento.  O primeiro como meio de estruturar a experiência e o segundo como processo 

envolvido na tomada de decisão ou de posicionamento. Ocupei-me, nessa dissertação, em 

analisar a compreensão de professores a partir dos enunciados orais obtidos via entrevistas, 
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procurando identificar como esses sujeitos estabelecem relações entre os símbolos, 

envolvendo um  processo ativo de pensamento.  

De forma sintética, estes foram os fundamentos que direcionaram minha interpretação 

da compreensão de professores acerca da avaliação do ensino pelo estudante como um dos 

instrumentos de garantia da qualidade do ensino superior. A partir das entrevistas, foi possível 

perceber que os professores reconhecem os estudantes como atores com direito de avaliar o 

ensino que recebem mas que, por outro lado, percebem sua falta de foco na qualidade do 

ensino, e consideram a imaturidade como uma dificuldade para que a avaliação seja realizada 

e tenha efeito para a tomada de decisões curriculares ou pedagógicas. 

 Pelas razões que se seguem, defendo a tese que o estudante ocupa um papel 

estratégico em um processo de avaliação que busca a qualidade e que a abertura para a 

participação dos estudantes na avaliação do ensino ministrado na universidade poderá 

contribuir para mudanças de caráter acadêmico e pedagógico e, também, no aperfeiçoamento 

da identidade e cultura acadêmicas. 

A primeira perspectiva é que o ensino se efetiva na relação com a aprendizagem. Só 

existe ensino se houver aprendizagem, processo mediado pela relação entre professor e 

estudante. Pela experiência que tenho como servidora no trato direto com estudantes percebo 

que embora os universitários apresentem níveis de maturidade e aprendizagem diferentes, 

ligados à história de vida de cada um, todos vislumbram um futuro como bons profissionais. 

Mas essa é uma perspectiva de longo prazo e, por isso, inespecífica e idealista, o que talvez 

contribua para um desvio de seu foco para questões materiais em detrimento daquelas ligadas 

à qualidade da educação que recebem. É possível ainda que a nossa história educacional tão 

recente, em comparação com outros países, mesmo os da América espanhola, não tenha ainda 

permitido a disseminação da ideia de educação de qualidade como um direito da população 

brasileira e em relação ao qual ações políticas são merecidas.  

 Outra perspectiva é que avaliação do ensino pode ser entendida como uma 

retroalimentação da prática da docência na educação superior, revelando informações e dados 

que de outra forma não teriam visibilidade. Poderá contribuir para criação de uma cultura de 

partilha e relações saudáveis entre colegas, professores e estruturas acadêmicas e, 

especialmente, entre professor e estudante. 

A instituição universitária deve voltar-se, conforme sinalizado por entrevistados, para 

seu papel de formação de sujeitos, inclusive para exercerem o papel de avaliadores do ensino, 



104 

 

 

caso contrário, poderá não alcançar seu objetivo final, que é formar indivíduos autônomos e 

socialmente responsáveis.  

O desenvolvimento desta dissertação mostra caminhos possíveis para refletir a 

formação universitária dos estudantes e dos professores, repensar práticas que interferem 

diretamente no cotidiano desses atores, que podem passar despercebidas por não constarem 

oficialmente em documentos, pois a universidade guarda o hábito de validar apenas aquilo 

que é institucionalizado por decretos governamentais, enquanto um mundo acontece de forma 

ignorada, quase subterrânea, nos espaços de interação entre as pessoas.  

Essa preocupação nasceu da questão de pesquisa que me levou a conhecer a 

compreensão de professores da UEFS acerca da AEE.  No entanto, a produção final dessa 

investigação não anuncia a morte da inquietação despertada, mas apenas, talvez, anuncie o 

fechamento de um ciclo. Abrem-se outras questões em pelo menos dois sentidos: um deles 

evoca reflexões sobre os estudantes que chegam à universidade na contemporaneidade e o 

outro se direciona para a formação dos professores que têm por missão, ensiná-los. 
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas 

 

 

 

1- Na sua opinião, quais os atores que deveriam avaliar o ensino ofertado na 

universidade? 

(se não incluir os estudantes, fazer a pergunta: o que o(a) senhor(a) pensa do ensino 

ministrado na universidade ser avaliado pelos estudantes?) 

(se incluir os estudantes, fazer a pergunta: por que o(a) senhor(a) acha isso 

importante?) 

2- O que é necessário fazer para incluir os estudantes na avaliação do ensino 

ministrado nas instituições de ensino superior?  

3- A partir das suas considerações, é possível estabelecer relação entre a avaliação do 

ensino e mudanças no contexto educativo?  
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APÊNDICE B – Categorias levantadas a partir das entrevistas individuais 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias presentes em P3 

Concepção da avaliação e a relação com gestão              

Protagonismo estudantil: qual bandeira?  

Contexto social democrático X percurso histórico das universidade 

 

 

 

 

Categorias presentes em P5 

Concepções de avaliação e ensino             

Assimetria entre instâncias dentro da universidade     

Estudantes: maturidade e limitações institucionais.     

Relação entre ensino e currículo dos cursos     

 

Categorias presentes em P6 

Concepções de avaliação e ensino             

Entidades externa de avaliação       

Entidades interna (colegiados)    

       Categorias presentes em P7 

Concepções de avaliação e ensino             

Espaços de discussão: professor, estudante e colegiado.   

Universidade e comunidade (escolas)       

 

 

 

Categorias presentes em P1 

Concepções de avaliação e ensino             

Relação discente/docente         

Universidade e sociedade         

Categorias presentes em P2 

Concepções de avaliação e ensino             

Qual o papel do estudante?         

Pedagogia universitária         

Categorias presentes em P4 

Concepções de avaliação e ensino             

Universidade e Sociedade         

A visão do estudante sobre si mesmo       
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APÊNDICE C – Categorias levantadas a partir do coletivo de entrevistas e 

relações entre os significados para cada categoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias  

Concepção de avaliação 

Relação Universidade e Sociedade/Comunidade 

A relação professor e estudante na Pedagogia Universitária 

O perfil do estudante universitário hoje 

O ensino 
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APÊNDICE D– Matriz de análise comparativa dos significados utilizados pelosentrevistados. 

 

Professor: 

Objetivo Geral: 

Objetivos especificos: 

 

Quais os atores 

que deveriam 

avaliar o ensino 

ofertado na 

universidade?  

 

Por que o 

senhor acha 

AEE 

importante? 

O que é 

necessário fazer 

para incluir os 

estudantes na 

avaliação do 

ensino 

ministrado nas 

instituições de 

ensino superior? 

É possível 

estabelecer 

relação entre a 

avaliação do 

ensino e 

mudanças no 

contexto 

educativo? 

 

Temáticas 

importantes 

Significados 

atribuidos 

Compreensão/ 

Leitura da 

pesquisadora 
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto de Pesquisa:Avaliação do Ensino pelo Estudante: um estudo entre 

professores da UEFS. 

Pesquisadora Responsável:Verônica Alves dos Santos Conceição– matrícula 213116110  

Instituição de vínculo da Pesquisadora Responsável: Universidade Federal da Bahia – 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos – Programa de Pós-

Graduação Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (Curso de Mestrado Acadêmico) 

Telefone para contato: (75) 8803-8583 

O objetivo central dessa pesquisa éinvestigar a compreensão de professores da Universidade 

Estadual de Feira de Santana acerca da avaliação do ensino pelo estudante como um dos 

instrumentos de garantia da qualidade da educação superior. Sua realização está vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade, do qual a 

Pesquisadora Responsável é aluna. A orientação das atividades é feita pela Prof.ª Dr.ª Sônia 

Maria Rocha Sampaio (IHAC/UFBA). 

A pesquisa pretende contribuir para o aprofundamento da compreensão que as comunidades 

científica e acadêmica têm acerca da avaliação do ensino pelo estudantecomo um dos 

instrumentos de garantia da qualidade da educação superior, além de fornecer importantes 

elementos para gestores da UEFS. 

Sido orientadoe compreendido a natureza e o objetivo do referido estudo,eu, -

_______________, R.G._________, autorizo o uso integral de minha entrevista concedida no 

âmbito desta pesquisa, para fins de elaboração da Dissertação de Mestrado e eventual 

apresentação/publicação de artigos, livro ou capítulos de livro por Verônica Alves dos Santos 

Conceição, desde que seja preservada a minha identidade em quaisquer circunstâncias, 

mantendo sigilo das informações pessoais por mim fornecidas. Declaro ainda que fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre os objetivos e finalidades desta pesquisa; 

que as informações obtidas dela serão utilizadas exclusivamente para fins científicos e que 

estou ciente de que terei a opção de, a qualquer momento, retirar o meu consentimento ora 

fornecido. 

 

Feira de Santana, ____ de _____________ de 2014. 

 

_________________________                              ______________________________ 

                 Entrevistado                                             Verônica Alves dos Santos Conceição 


