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RESUMO

O cenário educacional brasileiro é alvo de muitas críticas, análises e reflexões, sendo justo considerar a ocorrência de muitos avanços no processo 
educativo e tecnológico como apoio ao ensino aprendizagem, no entanto, muitos pesquisadores ainda consideram esses avanços não efetivos no 
que tange a "avaliação do docente” feita pelo discente. Percebemos empiricamente um gap no posicionamento dos docentes e discentes quanto 
à questão da avaliação da qualidade do ensino.  A avaliação do docente feita pelo aluno (discente) tem por objetivo primário, gerar indícios ou 
subsídios para melhorar sistematicamente o ensino e consequentemente a aprendizagem. Entretanto, consideramos que esse tipo de avaliação é 
apenas uma variável dentre tantas outras a, considerar na avaliação do desempenho de um professor. Avaliar a qualidade do ensino é uma tarefa 
árdua e não trivial para basear-se somente na opinião do discente/aluno. Porém, vale a pena ressaltar que, para a obtenção de uma avaliação 
efetiva do ensino é necessário coletar várias informações de diversas fontes, inclusive a opinião dos alunos, pois eles constituem uma parte 
importante do processo de ensino. Neste contexto, os Professores vêm assumindo um compromisso de procurar alternativas para a construção 
de um ensino dinâmico e inovador. Todavia, o legado da educação "tradicional", mantém-se como um grande desafio no processo de 
amadurecimento e evolução do professor que muitas vezes se sente sem autonomia devido a práticas arcaicas praticadas no ambiente 
educacional, remetendo a uma época onde o professor era a única fonte de conhecimento para o aluno.  Diante dessa realidade, realizamos este 
estudo com o objetivo de investigar as concepções de avaliação dos professores pelos alunos. Esse estudo foi conduzido através de uma revisão 
da literatura em conjunto com um estudo empírico caracterizado como qualitativo. Para a coleta dos dados foi executado um survey com 35 
professores do ensino superior com experiência média de 6 anos. Vale a pena salientar que 77% dos participantes tem  titulação de mestre ou 
doutor. Antes de disponibilizar o survey, o mesmo foi avaliado por um Pesquisador Doutor Sênior que solicitou alguns ajustes.  Após efetuar os 
ajustes o survey foi disponibilizado por 15 dias para os respondentes.  Os principais resultados que obtivemos com essa pesquisa foi que 85% dos 
professores participantes consideram importantes e válidas a avaliação dos discentes para a melhoria contínua do ensino-aprendizagem. 
Entretanto, 15% dos participantes acham que o aluno não tem condições de avaliar os professores, pois o mesmo reage por impulsos emocionais 
vivenciado na disciplina do professor avaliado. Além disso, dos professores participantes, somente 77% afirmam fazer uma sondagem sobre os 
conhecimentos prévio dos alunos referente a disciplina ensinada. O demais fazem participantes afirmaram que fazem a sondagem as vezes, mas 
não acha essa prática algo importante.  Quando perguntamos aos participantes, quais as maiores dificuldades que o mesmo encontrava em sala 
de aula, foi respondido que atualmente o aluno chega na faculdade com um nível de conhecimento baixo, sem costume de leitura, capacidade de 
analise crítica superficial, desinteresse dos alunos em querer aprender e por fim o impacto cultural da forma de avaliação do ensino superior 
executado pelos professores. Por conseguinte, esta pesquisa evidenciou que avaliar e ser avaliado são sempre atividades complexas. Entretanto, é 
visível que alguns professores ainda não suportam ser criticados, mesmo que a critica seja feita de forma construtiva. Por outro lado, de fato os 
alunos também se sentem no poder no momento em que podem avaliar o professor. Acreditamos que os instrumentos de avaliação devem ter 
uma ponderação para analisar a veracidade do fenômeno a ser avaliado. Todavia, ficou evidente que na visão geral dos participantes as 
avaliações devem continuar, pois agregam mais pontos positivos do que negativos.
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