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Introdução

Estudar as concepções, princípios, perspectivas e enfo-
ques teóricos da avaliação é condição para entender a lógi-
ca que está implícita nos seus modelos. A compreensão dessas 
questões possibilita se escolher o modelo que se vai utilizar, 
bem como, identifi car aqueles já utilizados. Esse procedimento 
deve ser feito pelo professor, ao defi nir o tipo de avaliação a 
ser desenvolvido com seus alunos; pela instituição, ao escolher 
o modelo mais adequado para avaliar suas ações e, pelo Estado, 
ao escolher o modelo para avaliar o sistema, seja ele, munici-
pal, estadual ou federal.

Nos estudos realizados encontram-se vários teóricos que 
apresentam diversos enfoques, modelos e/ou perspectivas da 
avaliação. Quando se fala em “modelo” não se fala de paradig-
mas prontos e acabados, mas dos pressupostos éticos, episte-
mológicos e metodológicos coerentes com as práticas de avalia-
ção que vem sendo implantadas. 

Não se pretende, neste trabalho, apresentar todos os 
enfoques de avaliação, uma vez que essa questão não está su-
perada. Porém, tratar-se-á daqueles que satisfazem o objetivo 
dessa pesquisa: A partir da epistemologia dos modelos em ava-
liação conhecer os modelos em que se apoia a avaliação docen-
te da Universidade Federal do Ceará — UFC. Para isso, torna-se 
necessário identifi car os diversos modelos de avaliação; identi-
fi car o modelo de auto avaliação do SINAES; reconhecer o mo-
delo de avaliação docente utilizado na UFC.

Modelos em Avaliação

Na avaliação, “modelo” é uma palavra com mil utilida-
des, que utilizamos como um léxico cômodo, com diferentes 
sentidos provenientes de diferentes disciplinas.

Por exemplo, nas disciplinas das ciências da natureza, assi-
milamos modelo e maquete, modelo reduzido de uma realidade; 
nesse caso, modelo é um produto. Nas ciências humanas, a pala-
vra modelo geralmente é utilizada como sinônimo de esquema.

Quanto a acepção da palavra modelo, Bonniol e Vial 
(2001) atribuem o signifi cado, proveniente do estruturalismo, 
de exibição de uma estrutura, de uma rede de elementos liga-
dos por relações que são estáveis e que produzem uma função, 
realizando uma transformação: um conjunto encadeado de re-
gulamentos:

Na avaliação, a teoria é um conhecimento produ-
zido, apresentado sob a forma de um pequeno nú-
mero de conceitos organizados em rede, enquanto 
o modelo age mais profundamente no autor do tex-
to teórico, participa das fundações ideais de seu 
discurso: o modelo age como uma subnormal do 
discurso teórico. (BONNIOL E VIAL, 2001, p.245)

 Assim, pode-se dizer que a avaliação não elabora teo-
rias. Na avaliação, pensar em um modelo é utilizar um conjunto 
de princípios, axiomas e postulados que só são visíveis porque 
uniformizam os discursos e as práticas decorrentes.

 Segundo Escudero (2003), na década de setenta há uma 
espécie de eclosão de propostas avaliativas, que tradicional-
mente vem sendo denominadas de modelos citando Castillo e 
Gento (1995), e em alguns casos como desenhos de investigação 
avaliativa, citando Arnal (1992). Escudero (2003) considera que 
existem muitas dezenas de propostas de modelos, mas muito 
concentradas no tempo e na década citada. Para o autor, o 
assunto de modelos na avaliação parece um tema praticamente 
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fechado há quatro quinquenios, e até então, não surgem novos 
modelos e propostas, salvo alguma exceção. E, apesar disso, 
segundo o autor, se continua falando sobre modelos, métodos e 
desenhos na literatura especializada, sobretudo buscando sua 
classifi cação de acordo com diversos critérios, origem paradig-
mática, propósito e metodologia. Também nas classifi cações, 
não só de modelos, existe diversidade, o que prova que, além 
do dinamismo acadêmico no terreno da investigação avaliativa, 
todavia existe certa debilidade teórica a respeito.

Modelos ou abordagens em avaliação

Os diferentes agrupamentos, classifi cações ou catego-
rizações de avaliações congregam diferentes abordagens, ou 
modelos de avaliação. Vários autores se ocupam da tarefa de 
discutir e prover distinções das formas e métodos avaliativos, e 
também de determinar o que são modelos, abordagens e tipos 
de avaliação. Stuffl ebeam (2001) entende que o termo appro-
ach (abordagem) em lugar de modelo é mais apropriado para 
cobrir a diversidade de alternativas de avaliação existentes. 
Segundo o autor, o termo modelo é tido como muito restritivo 
para denominar a abrangência de suas propostas avaliativas.

Escudero (2003) considera que na apreciação das muitas 
concepções de avaliação (como exemplo, o modelo responden-
te, livre de objetivos, e de discrepâncias) se tem denominado 
indevidamente como modelos, mesmo que nenhum deles tenha 
o grau de complexidade e globalidade que deveria conter. E, 
cita que, enquanto Worthen e Sanders (1973) denominam como 
“modelos contemporâneos da avaliação” (as conhecidas abor-
dagens de Tyler, Scriven, Stake, Provus, Stuffl ebeam, etc), o 
próprio Stake (1981) disse que seria melhor denominado como 
“persuasões” enquanto House (1983) se refere à “metáfora”.

Castillo e Gento (1995, apud ESCUDERO, 2003) apresen-
tam uma classifi cação de “métodos de avaliação” dentro de 

cada um dos modelos (paradigmas), que eles denominam con-
ductista-efi cientistas, humanístico e holísticos (mistos). 

House (1983, apud WORTHEN, SANDERS e FITZPATRICK, 
2004) propôs, a partir do estudo de correntes fi losófi cas do co-
nhecimento, duas categorias de abordagens de avaliação: com 
base no objetivismo ou positivismo e com base no subjetivismo. 

O estudioso House sugere, a partir dessas duas catego-
rias, uma outra distinção pautada na determinação de juízo de 
valor quando se avalia determinado programa. O autor deno-
minou de avaliações utilitárias aquelas que visam ao impacto 
de um programa na sua população alvo. Nas avaliações utili-
tárias, o avaliador é o responsável pelo julgamento de mérito 
do programa.

Outra denominação sugerida para um outro conjunto de 
abordagens foi avaliações intuitivas e pluralistas. Para essas, o 
juízo dos resultados de um programa está baseado no impacto 
gerado em cada indivíduo benefi ciário. Esta abordagem pressu-
põe que um programa oferece diferentes benefícios para aten-
der a diferentes necessidades individuais.

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) propuseram, com 
base na classifi cação proposta por House e outros autores, um 
conjunto de seis categorias que congregam um conjunto de 
abordagens entendidas pelos autores como as mais atuais.

 1. Abordagens orientadas pelos objetivos: estão focadas 
em objetivos pré-determinados e mensuram a exten-
são na qual eles foram alcançados; 

 2. Abordagens orientadas para administração: a princi-
pal preocupação é identifi car informações para a to-
mada de decisões administrativas;

 3. Abordagens orientadas para consumidores: a questão 
central é o desenvolvimento de informações avaliati-
vas sobre produtos para uso de consumidores, em com-
paração a outros produtos ou serviços  competidores;
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 4. Abordagens orientadas pelo expertise: dependente de 
julgamento da qualidade de um objeto avaliado por 
um especialista;

 5. Abordagens orientadas por opiniões contrárias: são 
construídas com base em opiniões contrárias de di-
ferentes avaliadores sobre o foco central do objeto 
avaliado;

 6. Abordagem orientada pelos participantes: os partici-
pantes (stakeholders) são os principais atores a deter-
minar os valores, critérios, necessidades e análise de 
dados.

As seis categorias sugerem uma lógica baseada nas dis-
tinções propostas pelas abordagens utilitárias, intuitivas e 
pluralísticas.

Worthen e Sanders (2004) consideram que o valor das di-
ferentes abordagens está em sua capacidade de ajuda a pensar, 
a apresentar e despertar novas ideias e a criar novas técnicas 
e em servir de listas de verifi cações mentais de coisas que se 
deve levar em conta, lembrar ou com que se preocupar. 

O autor House (2000 p. 45 — 60), ainda, apresenta uma 
ótima contribuição na análise dos modelos de avaliação. Para 
este teórico, uma maneira de compreender a avaliação consiste 
em comparar os numerosos enfoques ou modelos entre si. Vá-
rias são as possibilidades de comparação, mas para ele as mais 
signifi cativas são as que acontecem entre as premissas teóri-
cas que fundamentam os modelos. Ainda, para este autor, uma 
das questões fundamentais para a compreensão dos modelos 
é entender que todos os modelos de avaliação estão sustenta-
dos pelas variações das premissas do liberalismo, ou seja, nas 
concepções da democracia liberal. Premissas são os elementos 
que se tem enquanto verdadeiro num determinado modelo. Os 
elementos principais para a compreensão dos modelos de ava-
liação são a ética, a epistemologia e suas derivações políticas.

Observa-se, com a apresentação desses enfoques, que 
existem muitas maneiras de conduzir um processo de avaliação 
e cada uma tem sustentação em um paradigma. Conhecer os 
diferentes enfoques de avaliação nos dá condições de escolha 
consciente de sua fi liação epistemológica, o que possibilita ao 
avaliador conhecer os efeitos e sentidos dos processos de ava-
liação conduzidos, o que remete a uma análise dos modelos 
de avaliação que estão sendo implantados na educação e suas 
consequências para os sujeitos e para as instituições. Esses mo-
delos de avaliação são processos que podem conduzir tanto à 
regulação como a emancipação.

Ética e epistemologia que sustentam os modelos de 
avaliação e suas derivações Políticas

House (2000) afi rma que a fi losofi a do liberalismo tem 
sustentado os modelos de avaliação nas últimas décadas tendo 
surgido do intento de racionalizar e justifi car a sociedade de 
mercado, organizada sob as bases da eleição (escolha livre) e 
do individualismo (competição).

As principais preocupações são a responsabilidade, a efi -
ciência e o controle da qualidade. House (2000, p. 49) diz que, 
neste enfoque, a avaliação tem a função de um “cão de guarda” 
e considera as informações da avaliação “cientifi ca e objetiva”. 
Esta objetividade se consegue utilizando instrumentos “obje-
tivos”, como testes e questionários. Os dados são analisados 
por meio de técnicas quantitativas, que também são objetivas 
no sentido de que podem verifi car-se, mediante a lógica das 
mesmas, com independência de quem as empregou. Não são 
levadas em consideração as condições anteriores que resulta-
ram em dados, mas sim, uma análise matemática dos dados. 
Pode-se dizer que é uma avaliação de momentos, de resultados 
e não de processo.

A epistemologia subjetivista sustenta os modelos de 
avaliação pluralistas e signifi ca que a verdade depende da 
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natureza humana, do próprio homem que, a partir de suas 
relações com o outro, constrói a sua subjetividade, que é par-
ticularizada, e, por isso mesmo, depende de cada um, indivi-
dualmente, e difere de outras: o que é válido para um, pode 
não ser para o outro. Assim, a utilidade subjetiva se baseia no 
juízo e no desejo das pessoas, cada pessoa é o melhor juiz de 
fato para si mesmo.

É esta epistemologia que justifi ca as modalidades de ava-
liação que se sustentam na auto avaliação. É a aceitação das di-
ferentes formas de pensar e não a determinação do “certo”, a 
partir do qual se procede a avaliação. A epistemologia subjetiva 
fundamenta-se mediante a preparação, a experiência e a socia-
lização. O avaliador incorpora precedentes aos seus juízos, sen-
do que a justiça constitui o exemplo mais óbvio de um conjunto 
de casos que orientam o juízo. No processo de avaliação dá-se 
maior peso para as vozes dos avaliados que as dos avaliadores, 
o que coloca a avaliação interna ou auto avaliação superior à 
avaliação externa.

House, ainda discute que os modelos de avaliação depen-
dem das relações de poder existentes. Por isso, ele apresenta 
duas formas de poder: a concentração e a difusão de poder. A 
primeira implica o entendimento e a aceitação de que o go-
verno central ou coordenação geral tem melhores condições 
para defi nir os interesses públicos; os representantes são elei-
tos e estes constituem uma burocracia que defi ne a política e 
toma determinadas posições. Essa relação de poder, descrita 
por House, pode estar presente em qualquer processo de ava-
liação, no qual o avaliador se coloca hierarquicamente como 
superior ao avaliado. 

Se for pensado enquanto educação superior, na própria 
instituição, isso pode acontecer, por exemplo, entre reitor e 
comunidade acadêmica, pró-reitores e funcionários, chefes de 
departamento e professores e até na relação professor/aluno. 
De acordo com House, onde há concentração de poder, os in-

teresses da avaliação são especiais, cumprem fi ns de verifi car 
efi ciência, efi cácia e produtividade.

A segunda forma é a difusão de poder, que está mais 
presente nos modelos de avaliação democrática. Neste caso, 
o poder não se concentra nas mãos de um ou de alguns, mas 
permeia nas relações através das quais, avaliador e avaliado 
discutem “cara a cara” os problemas e decidem conjuntamente 
sobre eles. Neste caso, o governo ou o avaliador faz apenas 
o papel de árbitro, o qual aplica de forma correta as regras 
pertinentes. A aplicação correta de uma regra conduz à consis-
tência, à estabilidade e a um resultado justo no procedimento 
de decisão, o que constitui a igualdade de oportunidades. Es-
tes requisitos são básicos para que haja justiça no processo de 
avaliação.

Auto Avaliação no Ensino Superior

A concepção de avaliação nas IES permite dizer que a 
avaliação produz conhecimento sobre a instituição possibili-
tando uma refl exão sobre as atividades desenvolvidas com a 
fi nalidade de buscar os pontos fracos e fortes e implementar 
sugestões de melhorias, negociando a qualidade comprometida 
com o social.

Numa análise epistemológica, a avaliação contribui para 
a construção de conhecimento sobre a instituição e a compre-
ensão da prática pedagógica e administrativa da mesma. Dessa 
forma, oportuniza a reconstrução das ações, contribuindo para 
a sua consolidação enquanto espaço de produção e dissemi-
nação do saber. Conceber a avaliação enquanto produtora de 
conhecimento é criar uma cultura de avaliação, na qual ges-
tores, docentes, funcionários e discentes estarão a cada dia 
refl etindo sobre suas ações e dinamizando-as na medida em que 
as executam. O conhecimento é uma construção que se faz na 
interação, é um processo dialógico. Freire (1987), explica essa 
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construção em poucas palavras, ninguém liberta ninguém, nin-
guém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão, 
mediatizados pelo mundo.

Requena (1995, p. 27 a 37) apresenta três formas me-
todológicas em que estão sendo conduzidos os processos de 
avaliação na maioria das instituições educativas universitárias, 
sobretudo nas universidades americanas: a acreditação que se 
refere à avaliação externa para certifi cação da instituição; a 
auto avaliação ou auto estudo que é a análise de uma insti-
tuição em particular realizada geralmente por si mesma e a 
avaliação realizada a partir de estudos com base nos indicado-
res objetivos, que é uma das ferramentas muito utilizada nas 
instituições universitárias e entende por indicadores o conjunto 
de dados que podem representar-se numericamente.

Observa-se que a iniciativa de avaliar as universidades 
recebeu infl uência de organismos externos e surgiu a partir da 
necessidade de melhorar a educação nos princípios de mercado 
em atendimento às imposições de ordem econômica.

Outro aspecto que infl uenciou a iniciativa de implanta-
ção das Políticas de Avaliação institucional em nosso país foi o 
contexto da redemocratização. A Constituição de 1988 fi rmou o 
princípio segundo o qual “quanto mais democrática a socieda-
de, mais necessárias seriam as avaliações que tomassem como 
parâmetro de desenvolvimento não só o nível de atendimen-
to, mas também a qualidade dos serviços essenciais oferecidos 
à maioria da população”. Com a aprovação da nova LDB (Lei 
n. 9394 de 20 de dezembro de 1996) a avaliação passou a ser 
obrigatória, e desde então, os municípios e Estados têm de se 
preocupar com o sistema de avaliação.

 Em âmbito nacional, em 2004, ocorreu uma mudança 
parcial nos rumos do processo de avaliação das IES no Brasil, 
quando o MEC/SESu, instituiu a Lei Federal n. 10.861, que criou 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 
tendo como objetivos fundamentais promover a melhoria da 

qualidade do ensino e estabelecer o compromisso das IES com a 
responsabilidade social.

 A partir dos documentos elaborados pelo MEC sobre o 
Sinaes houve a retomada da orientação teórica da avaliação 
formativa. Destacam-se, como diretrizes essenciais deste sis-
tema de avaliação, a participação e a integração de toda a co-
munidade acadêmica, bem como o conceito de avaliação como 
um processo que une a dimensão formativa a um projeto de 
sociedade comprometida com a igualdade e a justiça social. 

Nessa ótica, a avaliação torna-se um importante processo 
fomentador de informações para a tomada de decisões políti-
cas, pedagógicas e administrativas, bem como para a contínua 
melhoria institucional e para a conquista da emancipação e da 
autonomia das IES do Brasil (Brasil, 2004).

A avaliação da educação superior possui uma orientação 
teórica fundamentada na avaliação formativa e diagnóstica e 
na participação de toda a comunidade acadêmica. Ao adotar 
essa orientação, os processos de auto avaliação, estabelecidos 
como um dos eixos centrais nos dois sistemas, desfrutam de um 
enorme potencial para transformar-se em importantes instru-
mentos para a identifi cação das potencialidades e dos aspectos 
não desenvolvidos das IES, criando, dessa forma, condições para 
a busca permanente de melhorias em relação às suas ações.

Avaliação do desempenho docente

 Entendendo a educação como um processo de mudan-
ça e crescimento tem-se, atualmente, um novo entendimen-
to de avaliação. Esta é vista numa perspectiva de associação 
de dispositivos de apoio às difi culdades, ou seja, a avaliação 
têm um impacto signifi cativo na aprendizagem, passando a ser 
reconhecida como um instrumento educativo por excelência, 
pedagógico e de orientação e não um simples instrumento de 
classifi cação e seriação.
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 Segundo Nevo (1990), quase tudo pode ser objeto de ava-
liação, constituindo a avaliação do desempenho uma parte da ava-
liação do sistema educativo. Cardinet (1993) considera a avaliação 
como um sistema de comunicação entre professores e alunos atra-
vés de um processo sistemático de recolha de informação.

A avaliação de desempenho de professores confi gura-se 
como um assunto altamente controvertido, tendo em vista que 
os autores divergem bastante quanto aos seus fundamentos teó-
ricos e quanto à metodologia a ser usada. Há divergência, inclu-
sive, quanto aos possíveis benefícios da utilização da avaliação 
de desempenho. A complexidade do problema parece residir não 
somente na acuidade de quem avalia ou na qualidade do instru-
mento utilizado, mas também na atitude ou tipo de estrutura 
perceptiva de quem recebe o feedback sobre seu desempenho, 
o que pode resultar em resultados positivos ou negativos. 

Na avaliação do desempenho do professor, a avaliação 
feita pelo aluno atinge, com aceitável nível de validade e con-
fi abilidade, o objetivo que se propõe, ou seja, contribuir para 
a análise de efi ciência do professor e, consequentemente, para 
a melhoria da qualidade do ensino, se tal análise for apropria-
damente usada.

Em 1969, Mckeachie (apud TEIXEIRA, 1982) mostrou que 
a avaliação feita pelo aluno é confi ável, mede de forma con-
sistente a efi ciência do professor e pode melhorar a qualidade 
das aulas. A autora conclui, porém, que o julgamento do aluno, 
embora válido e confi ável, representa apenas um dado a mais 
para a avaliação total da efi ciência do professor.

Kent, (1966, apud TEIXEIRA, 1982) afi rma que avaliações 
sistemáticas dos professores e conjunto de informações não sis-
temáticas, obtidas informalmente junto aos alunos, podem não 
constituir a única forma de avaliar mais diretamente o sucesso 
ou fracasso dentro da sala de aula, entretanto, a opinião dos 
alunos sempre diz alguma coisa sobre o impacto que os profes-
sores têm sobre eles.

 Em síntese, pode-se concluir que a avaliação feita pelo 
aluno, embora válida e confi ável, representa apenas um dado 
a mais para a avaliação total de efi ciência do professor, sen-
do necessário o estabelecimento de outros procedimentos, que 
considerem o seu desempenho em todas as suas atividades e 
que envolvam a sua participação.

 Um dos aspectos avaliados na atuação docente é a ade-
quação da sistemática avaliativa em que a avaliação formativa 
está inserida com o propósito de verifi cação da regulação do 
processo ensino-aprendizagem.

A avaliação docente na UFC

 A avaliação docente foi instituída, no âmbito da UFC, 
através da resolução nº 18/CEPE, de 28 de agosto de 1990, es-
tando ainda em vigor. 

Segundo a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFC, 
em documento de março de 2005, a avaliação docente da ins-
tituição é pautada em um modelo ultrapassado de avaliação de 
desempenho, mas assim mesmo, cumpriu sua função de nortear 
a atuação docente. A Coordenadoria de Avaliação Institucional 
da UFC iniciou um novo modelo de avaliação da atuação docen-
te, experimentalmente, em 2008, como parte da Avaliação Ins-
titucional, aplicando um questionário com os alunos do Campus 
de Quixadá, do Curso de Sistemas de Informação da UFC, no 
período de 2008.2.

Participaram da avaliação 83 alunos, e foram avaliados 7 
professores do Curso de Sistemas da Informação.

Os aspectos avaliados da atuação dos docentes foram os 
enfocados pelas dimensões apresentadas no Apêndice A.

Atualmente, a avaliação docente na UFC é formalmente 
realizada utilizando-se o instrumento criado em 2005. O instru-
mento de 2008 ainda encontra-se em fase inicial de aplicação, 
não estando ainda formalizado.
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Análise da Avaliação Docente na UFC

Em qual modelo se apoia a avaliação docente da UFC? A 
avaliação docente objetiva verifi car a satisfação dos alunos em 
relação ao ensino de seus professores; faz parte de um processo 
fomentador de informações para a tomada de decisões pedagó-
gicas; constitui um sistema de comunicação entre professores 
e alunos através de um processo sistemático de recolha de in-
formação; contribui para a análise de efi ciência do professor e, 
consequentemente, para a melhoria da qualidade do ensino.

De acordo com a classifi cação de Castillo e Gento (1995 
apud ESCUDERO, 2003) sobre modelos, pode-se adiantar sem 
precipitação, que o modelo preponderante no qual se apoia a 
avaliação docente da UFC é o modelo conductista/efi cientista 
com destaque aos métodos de Tyler, Stuffl ebeam e Stake, apre-
sentando algumas características do modelo humanista, onde 
destaca-se Scriven em seu método de análise das necessidades 
do cliente. 

Considerando-se as abordagens propostas por Worthen e 
Sanders (2004), verifi ca-se que a avaliação docente da institui-
ção é centrada em objetivos por utilizar instrumento objetivo 
para coletar dados, e por procurar discrepâncias entre objeti-
vos e desempenho. Pode-se também inferir que é centrada na 
administração por ajudar na tomada de decisão, e centrada nos 
consumidores (alunos) pela utilização de critérios pedagógicos e 
pelo papel formativo e somativo das suas intenções  avaliativas.

Quanto ao modelo de auto avaliação, proposto pelo SINA-
ES, predomina a intenção de uma epistemologia subjetivista, 
mas com fortes características utilitaristas, que segundo House 
(2000) aceita a defi nição de valor de que o maior bem é aquele 
que vai benefi ciar o maior número de indivíduos. Conquanto o 
instrumento de avaliação docente da UFC apresenta caracte-
rísticas epistemológicas objetivistas, utilizando questionários e 
dados por meio de técnicas quantitativas, caracterizando uma 

avaliação de resultados, a abordagem relativa à atribuição de 
valores é pluralista, com uma escolha participativa, pretenden-
do estabelecer uma democracia mais direta entre os implicados 
no Programa em vez de deixar as decisões para o governo, como 
é o caso da avaliação dentro das premissas do utilitarismo.

Os modelos de avaliação também dependem das relações 
de poder existentes. O SINAES apresenta uma relação de poder 
na forma de concentração quando, segundo House, implica o 
entendimento e a aceitação de que o governo central ou coor-
denação geral tem melhores condições para defi nir os interes-
ses públicos; os representantes são eleitos e estes constituem 
uma burocracia que defi ne a política e toma determinadas po-
sições. Contudo, sob alguns aspectos, o modelo de avaliação 
na UFC também apresenta características de difusão de poder, 
mais presente nos modelos de avaliação democrática. Neste 
caso, o poder não se concentra nas mãos de um ou de alguns, 
mas permeia nas relações através das quais, avaliador e ava-
liado discutem “cara a cara” os problemas e decidem conjun-
tamente sobre eles. Neste caso, o governo ou o avaliador faz 
apenas o papel de árbitro, o qual aplica de forma correta as 
regras pertinentes.

Conclusão

Na prática, a crença epistemológica de um indivíduo de-
termina como ele acha que o conhecimento ou a verdade podem 
ser compreendid os, que problemas e imprecisões estão associa-
dos aos vários tipos de busca e apresentação do saber e como o 
pesquisador vê sua relação com seu objeto de investigação.

 Observou-se no estudo proposto, que as questões meto-
dológicas, as preferências metodológicas dos estudiosos, as vi-
sões metafóricas e as diferentes necessidades contribuem para 
a diversidade de abordagens alternativas da avaliação. E que 
nem as menos rigorosas das defi nições que os dicionários fazem 
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de “modelo” parecem aceitáveis para a literatura corrente so-
bre avaliação. E, segundo Worthen e Sanders (2004), a defi nição 
mais relevante é “algo eminentemente digno de imitação, um 
exemplar, um ideal”, mas sem diretrizes operacionais e pro-
cedimentos mais claros a maioria dos “modelos” de avaliação 
é tão vaga e genérica que não permite a imitação em nenhum 
sentido estrito do termo.

 E o que são essas concepções infl uentes de avaliação, se 
não são modelos nem teorias? São listas de coisas sobre as quais 
pensar, descrições de diferentes tipos de avaliação e exorta-
ções que devem ser ouvidas, que apresentam muita utilidade. 
Surgiu ao longo da pesquisa um outro questionamento: Como 
saber que abordagem é devida ao tipo de situação que se quer 
analisar? Com a ajuda da epistemologia, em House, obteve-se 
algumas respostas, que nos respaldaram para atingir os objeti-
vos da pesquisa.

 Concluiu-se que não existem, até então, modelos inde-
pendentes de avaliação. Todos os modelos são ou podem ser 
úteis. O desafi o é determinar a combinação de conceitos de 
abordagens diferentes e escolher as mais relevantes para o que 
se quer utilizar. Adotando-se esse pensamento, conseguiu-se 
reconhecer na avaliação docente da UFC alguns modelos que 
a apoiam.

 Sugere-se para um próximo trabalho determinar-se o 
perfi l epistemológico dos modelos que apoiam a avaliação ins-
titucional brasileira. 
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 APÊNDICE A
Dimensão 1 — planejamento 
das atividades de ensino.
Q1. Apresentação da proposta 
de trabalho para o desenvolvi-
mento da disciplina.
Q2. Apresentação dos objetivos 
da disciplina.
Q3. Apresentação de bibliogra-
fi a básica e suplementar dos 
conteúdos da disciplina.
Q4. Esclarecimento do signifi -
cado e da importância da dis-
ciplina para o curso.
Q5. Estruturação das aulas, 
tornando-as relevantes para 
a aprendizagem do conteúdo 
estudado.

Dimensão 2 — atuação docente em sala de aula e/ou 
laboratório
Q6. Utilização de procedimentos didáticos adequados 
ao(s) objetivo(s) da disciplina.
Q7. Evidencia domínio do conteúdo da disciplina que 
ministra.
Q8. Demonstração organização e seqüência lógica nos 
conteúdos ministrados.
Q9. Utilização de linguagem acessível aos alunos, visan-
do melhorar a compreensão do conteúdo.
Q10. Dinamização da aula, promovendo atividades que 
estimulam a participação dos alunos.
Q11. Orientação clara dos trabalhos solicitados.
Q12. Estabelecimento da relação entre teoria e prática, 
respeitando as especifi cidades da disciplina.
Q13. Incentivo à autonomia intelectual dos discentes.
Q14. Evidencia a relevância da disciplina na área acadê-
mica na qual se insere.
Q15. Destaca aspectos transversais (sociais, ambien-
tais, culturais, éticos, científi cos, etc.) que estejam 
relacionados à disciplina.

Dimensão 3 — comportamen-
to, atitudes e relação do do-
cente com os discentes.
Q16. Manutenção de adequada 
postura ético-profi ssional na 
sala de aula.
Q17. Incentivo aos discentes 
com vistas à obtenção de de-
sempenhos elevados.
Q18. Trabalha com respeito 
eventuais limitações ou insu-
cessos dos discentes.
Q19. Pontualidade no início e 
término do período das aulas.
Q20. Assiduidade às aulas.
Q21. Estabelecimento de bom 
relacionamento acadêmico 
com os discentes.

Dimensão 4 — sistemáticas de avaliação do aprendiza-
do discente empregado pelo docente.
Q22. Estabelecimento de forma clara dos critérios de 
avaliação da disciplina.
Q24. Utilização de formas avaliativas compatíveis com 
os objetivos e os conteúdos ministrados.
Q25. Emprego de resultados da avaliação do aprendi-
zado para retro-alimentar e consolidar os aprendizados 
dos discentes.
Q26. Preza para que as avaliações do aprendizado refl i-
tam os reais desempenhos dos discentes.

Quadro 1 — Dimensões da Avaliação Docente
Fonte: CPA/UFC, 2008

O EFEITO DE DIFERENTES POPULAÇÕES NAS ESTIMATIVAS DE 
PARÂMETROS DE ITENS E PROFICIÊNCIAS DE ALUNOS

Wellington Silva

Estudos práticos sobre a efi cácia das Linkagens

Tendo como referência as bases da PROVA BRASIL 2007, 
analisaremos os parâmetros dos itens e profi ciências de alunos, 
desta avaliação, para a 4ª e 8ª séries do EF, através de dois 
processos de linkagem: Calibração via amostra Brasil versus ca-
libração dentro da Unidade da Federação — UF. Cabe ressaltar 
que a calibração dos itens via amostra nacional, envolve escolas 
públicas e privadas e são os resultados ofi ciais do SAEB e a ca-
libração dentro de cada UF foi calculada por nós, tendo como 
referência as bases da Prova Brasil, portanto, não são os resul-
tados ofi ciais. Nosso propósito é verifi car possíveis divergências 
nos parâmetros e profi ciências, ao compararmos os parâmetros 
dos itens calibrados dentro da própria UF com alunos apenas da 
rede pública de ensino, que é a característica da Prova Brasil, 
com os calculados pelo SAEB. 

Para a realização deste estudo, selecionamos 6 (seis) UFs 
com diferentes características em termos de médias e desvios 
padrão, de forma a termos: i) UFs com médias inferiores à mé-
dia do Brasil, ii) UFs com média próxima à média do Brasil e iii) 
UFs com médias superiores à média do Brasil. Ao todo serão 12 
(doze) análises, tendo em vista as disciplinas de Língua Portu-
guesa e de Matemática.

Selecionamos 6 (seis) UFs: Rio Grande do Norte, Ceará, 
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, do Sul e Distri-
to Federal. Em seguida, agrupamos essas UFs segundo os valo-
res de suas profi ciências estarem abaixo, próxima ou acima da 
média nacional, para cada série em Língua Portuguesa, forman-
do assim os grupos 1, 2 e 3 respectivamente. 


