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RESUMO

A avaliação é um processo contínuo realizado pela Instituição de Ensino Superior, através do qual esta busca conhecer sua própria realidade e 
compreender os significados do conjunto de suas atividades, a fim de construir um plano de melhoria da qualidade educativa, sobrelevando, 
assim, sua relevância social. A autoavaliação é parte deste processo institucional, significando, para o discente, uma reflexão sobre si mesmo, no 
que toca, primordialmente, aos seus interesses e às consequências do processo de ensino-aprendizagem. A utilização dessa modalidade de 
avaliação pode ser analisada da perspectiva da inovação, pois representa uma possibilidade de variar os mecanismos avaliativos, deslocando o 
eixo, tradicionalmente centrado no professor, em direção ao aluno, que passa a exercer um papel mais ativo no seu processo formativo 
(OLIVEIRA, 2009), pois o aluno passa a perceber o quanto aprendeu e o que precisa proporcionar a si mesmo para o desenvolvimento do processo 
de aprendizagem (GIL, 2010). Para tanto, o processo de autoavaliação busca sistematizar informações, analisar os significados de suas realizações, 
identificar pontos fracos, fortes e potencialidades, bem como propor estratégias de superação de eventuais problemas detectados. Intenta-se, 
através desta pesquisa, descrever a autoavaliação discente na disciplina de Redação e Comunicação Jurídica, esclarecendo a relevância deste 
processo, institucionalmente, e para o discente. A avaliação institucional, já normatizada, na Educação Superior, pela Lei n° 10.861/2004 (SINAES), 
deve ser compreendida como uma construção coletiva, que tem por finalidade geral a melhoria da qualidade da instituição. Todos os dados e 
informações obtidos serão imprescindíveis para nortear as ações e decisões da instituição, baseadas na auto-avaliação e avaliação externa. Silva 
(2001, p. 56) afirma que “a autoavaliação é realizada por pessoas envolvidas diretamente na execução do programa”, sendo, portanto, um 
mecanismo de conhecimento da instituição na sua totalidade, já que seus agentes são os reais participantes do ambiente escolar, devendo 
envolver todos os aspectos da instituição, diagnosticando todos os aspectos necessários a orientar a tomada de decisão, reforçando a identidade 
e preservando a autonomia institucional. Diante disso, foi realizada, no primeiro semestre de 2016, uma pesquisa de campo, exploratória, 
descritiva com abordagem quantitativa e os dados foram coletados através de um questionário (Google Docs) disponibilizado para todos os 39 
alunos da disciplina de Redação e Comunicação Jurídica. Os dados foram analisados através da alocação em uma planilha do Excel, pela qual 
realizou-se a estatística concernente ao tema desta pesquisa, respeitando-se os aspectos éticos da Resolução n° 466/2012. Após esta análise, foi 
possível identificar que: a) a maioria dos alunos (50%) considerou seu próprio desempenho como ruim ou razoável, atribuindo esse desempenho 
insatisfatório a si próprio (40%) ou a outro fator (47%) que não fora especificado; b) por outro lado, quando questionados sobre o motivo do bom 
desempenho na avaliação, a maioria dos alunos (73%) atribuiu o sucesso ao professor da disciplina. Conclui-se com esse estudo que os alunos 
ainda assumem papel coadjuvante no seu próprio processo de ensino-aprendizagem. A avaliação institucional, da qual a autoavaliação faz parte e 
apresenta relevante papel, é o caminho para as mudanças no sistema educacional, tornando-se hoje um grande desafio, uma vez que avaliar não 
é apenas medir e comparar resultados, mas uma estratégia real que possibilita a real qualidade, melhoria e transformação do espaço educacional.
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