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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar as práticas avaliativas de 
docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola municipal da 
cidade de Jaguapitã-PR, considerando a proposta de estudo sobre avaliação 
presente no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Especificamente visou ampliar os conhecimentos em avaliação; conhecer o que o 
Projeto Político Pedagógico da escola apresenta no quesito avaliação; identificar as 
concepções de avaliação dos professores da escola presentes em suas práticas e 
em seus discursos; levantar informações quanto à proposta de estudo sobre 
avaliação realizada no curso de Pedagogia da UEL; caracterizar o estudo sobre 
avaliação realizado no curso de Pedagogia da UEL; e fazer um balanço entre a 
prática avaliativa dos professores e o estudo sobre avaliação realizado no curso de 
Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. O instrumento de coleta de dados 
utilizado foi entrevista semi-estruturada com oito professoras dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Na busca para descobrir em que aspectos as práticas 
pesquisadas convergem ou divergem dos estudos sobre avaliação desenvolvidos no 
curso de Pedagogia da UEL, os resultados revelaram que as práticas investigadas 
convergem e divergem com a proposta de estudos sobre avaliação no curso de 
Pedagogia da UEL em situações e aspectos distintos. Convergem quanto aos 
conhecimentos sobre as técnicas e metodologias utilizadas para avaliar, a 
preparação para investigação, entre outros fatores e divergem quanto ao real 
conceito de avaliação e comunicação dos resultados avaliados. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Prática docente. Pedagogia. 
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INTRODUÇÃO 

A prática avaliativa docente, bem como a avaliação escolar, sua 

importância, os desafios atuais, enfim, são conteúdos de muitas discussões e 

pesquisas feitas por pessoas que se interessam e se preocupam com a educação 

escolar, com a qualidade do ensino e da aprendizagem nas escolas brasileiras. 

A avaliação da aprendizagem não pode continuar a ser entendida 

como “fechamento de etapas”, como é de costume. O caráter de terminalidade e 

medição dos conteúdos apreendidos deve ser superado e substituído por uma 

perspectiva de avaliação democrática, diversa e que possa, de fato, subsidiar e 

orientar a prática escolar. 

Sabe-se que inúmeros fatores influenciam a qualidade do ensino e 

da aprendizagem sendo que boa parte deles causam implicações sérias sobre a 

prática avaliativa e seus resultados.  Além da indisposição e falta de alta-estima 

docente, currículos e ideias de caráter essencialmente tradicional, inflexível, etc., as 

condições disponíveis e características locais da instituição como o número 

adequado de alunos por professor em sala de aula, acervo de material didático e 

espaço físico adequado e adaptado são também critérios a serem considerados, 

pois o número excessivo de alunos dificulta ao professor atender com qualidade as 

crianças, assim como a escassez de materiais diminui as possibilidades de 

intervenção e práticas avaliativas mais dinâmicas, atrativas e significativas. 

Entende-se assim que a avaliação merece destaque. O estudo e 

compreensão dos aspectos que a envolvem podem ser significativos para o aumento 

da qualidade educacional brasileira. Ao evidenciar elementos necessários para uma 

prática avaliativa docente eficaz, bem como a formação necessária para que isso 

ocorra é possível contribuir para o aprimoramento da formação de professores e 

colaborar com as práticas avaliativas educacionais. 

Esta pesquisa objetiva analisar as práticas avaliativas de docentes 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola municipal da cidade de 

Jaguapitã-PR, considerando a proposta de estudo sobre avaliação presente no 

curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Pretende também 

ampliar o conhecimento em avaliação, identificar as concepções de avaliação dos 

professores da escola presentes em suas práticas e em seus discursos, conhecer o 

que o Projeto Político Pedagógico da escola apresenta no quesito avaliação, 
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levantar informações quanto a proposta de estudo sobre avaliação realizada no 

curso de Pedagogia da UEL, caracterizar o estudo sobre avaliação realizado no 

curso de Pedagogia da UEL e fazer um balanço entre a prática avaliativa dos 

professores e o estudo sobre avaliação realizado no curso de Pedagogia da UEL.  

Isso com intuito de descobrir, em que aspectos as práticas 

avaliativas docentes pesquisadas convergem ou divergem dos estudos sobre 

avaliação no curso de Pedagogia da UEL? 

Para tanto, partiu-se do pressuposto de que inicialmente é 

necessário analisar a avaliação da aprendizagem, a partir das lógicas educacionais 

sobre as quais se constituiu e vem sendo construída. 

O primeiro capítulo apresenta as opções metodológicas realizadas 

no desenvolvimento do estudo descrevendo os procedimentos e instrumentos 

utilizados. 

O segundo capítulo aborda em que consiste a avaliação da 

aprendizagem, suas características, modalidades, funções, propósitos e etc. Em 

seguida, tendo em vista que a concepção educacional causa influência sobre a 

compreensão de avaliação e, por conseguinte, sobre as práticas avaliativas, trata-se 

o assunto pautado nas tendências norteadoras de seu processo. De um lado, a 

partir da perspectiva tradicional de educação, marcada pela avaliação finalista e 

classificatória, e de outro, sobre uma perspectiva mais atual, contemporânea, que 

abrange a avaliação diagnóstica e mediadora. É contemplada ainda, a proposta do 

Ensino Fundamental de nove anos e suas implicações sobre a avaliação nos anos 

iniciais. 

Dentre as condições em que o ensino é oferecido, isto é, as diversas 

categorias que estão de certa forma, ligadas ao processo de ensino e aprendizagem 

e que influenciam a prática de professores, especialmente, quanto à ação avaliativa, 

existe a formação profissional do docente. Portanto, o terceiro capítulo contempla a 

formação profissional do docente, particularmente, quanto ao curso de Pedagogia da 

UEL. 

Nesta parte do trabalho é feito um breve histórico do curso de 

Pedagogia, primeiramente no âmbito nacional e posteriormente quanto à 

universidade em questão, contemplando as reformas curriculares até que se chegue 

à forma atual, atentando para a discussão presente sobre avaliação. Depois é feita 

uma análise sobre a formação do pedagogo oferecida pela UEL. 
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Enfim, para melhor conhecer e compreender a avaliação e a prática 

avaliativa docente é interessante conhecer o professor, seus discursos sobre formas 

de organização e execução da ação avaliativa, sua concepção de avaliação e de 

ensino e aprendizagem. 

Desta forma o quarto capítulo apresenta e analisa a consulta aos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola municipal da 

cidade de Jaguapitã-PR. Sobre os dados e informações obtidos realizou-se uma 

análise a partir de documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), nº 9.394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da instituição em questão, além de autores que discorrem 

sobre o assunto. 

Antes de iniciar o tratamento dos dados caracterizou-se, de forma 

breve, a organização da instituição, a fim de ter maior clareza sobre o contexto em 

que as práticas apresentadas se passam, e a formação das docentes. 

Pesquisar sobre a prática avaliativa docente nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental é de suma importância, pois o ato de avaliar é próprio do 

processo educacional, ou melhor, é compreendido como parte integrante dele. 

É preciso conhecer como as crianças têm sido avaliadas em seu 

cotidiano escolar e até que ponto isso ocorre com qualidade. Vale ressaltar que não 

é intuito mesurar ou rotular a ação dos professores, apenas conhecer as práticas 

avaliativas e em que medida elas discordam ou não dos estudos realizados no curso 

de Pedagogia da UEL para que, por meio do balanço feito, o presente estudo possa 

contribuir com a produção de conhecimento na área da Didática e avaliação. 
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1 METODOLOGIA 

O caminho de investigação para chegar ao objetivo proposto neste 

trabalho, no qual se pretendeu analisar a concepção de avaliação presente nas 

práticas avaliativas docente dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de uma escola 

municipal da cidade de Jaguapitã-PR, levando em conta a proposta de estudo sobre 

avaliação presente no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, 

deve seguir alguns preceitos para que de fato ocorra. Nesse sentido a pesquisa 

caracteriza-se como uma abordagem qualitativa. 

É preciso deixar claro que a intenção do estudo não foi avaliar 

egressos do curso de Pedagogia, mas sim pela prática avaliativa das professoras 

consultadas, formadas em outras instituições, fazer um paralelo entre estas práticas 

que de fato ocorrem neste nível de ensino e a proposta de formação do curso de 

Pedagogia no que tange à avaliação da aprendizagem. 

De acordo com Richardson e Souza (1999), no método qualitativo as 

informações obtidas e o processo de análise do problema não podem ser 

quantificáveis, não há interesse aqui em medir ou atribuir valores, números e 

estatísticas a uma unidade ou categoria homogênea, ao contrário disso, há tentativa 

de atinar os significados e características apresentados nas situações, por isso 

mesmo difere do método quantitativo.  

Este estudo apresenta-se como uma pesquisa exploratória e 

descritiva. Fernandes e Gomes (2003) apontam que a pesquisa exploratória tende a 

propiciar maior intimidade do pesquisador com o problema, tornando-o claro, preciso 

a fim de aprimorar ideias e formular hipóteses explicativas dos fatos. Seu 

planejamento é flexível, de modo que possibilita a consideração dos mais variados 

aspectos relativos ao fato estudado.  

Deslandes (1994) afirma que um dos momentos mais importantes de 

um estudo é a fase de exploração e, por assim ser, pode ser considerado uma 

pesquisa exploratória. A autora apresenta ainda que esse tipo de investigação 

envolve a pesquisa bibliográfica e/ou as entrevistas, reconhece que todo 

conhecimento científico tem caráter provisório, é condicionado historicamente e deve 

ser vinculado a vida real, ou seja, o problema pesquisado deve existir na vida real. 

Quanto à pesquisa bibliográfica é interessante ressaltar que esta se 

caracteriza disciplinada, devido à necessidade de uma prática sistematizada 
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(fichamento), crítica, pois permite o diálogo reflexivo entre teoria e objeto investigado 

e ampla, na medida em que sustenta o conhecimento atual sobre o problema 

(DESLANDES, 1994). 

 Na pesquisa descritiva os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados sem interferência do pesquisador. Essa 

pesquisa objetiva conhecer o que, com quem, como e qual a intensidade do 

fenômeno em estudo. Deslandes (1994) observa que esse tipo de pesquisa além de 

identificar relações entre os fatos e fenômenos também quer definir natureza dessa 

relação. Utiliza-se, portanto, técnicas padronizadas de coleta de dados como, por 

exemplo, a entrevista semi-estruturada. As pesquisas descritivas, juntamente com as 

exploratórias, realizam-se a partir do desejo e preocupação com a atuação prática. 

Nesse sentido, a presente pesquisa utilizou fontes bibliográficas, 

documentais – o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola em questão e, quanto 

ao curso de Pedagogia, o PPP de 2005 e 2007, bem como obras e publicações 

sobre os currículos do curso de pedagogia desde sua criação, em 1960 até o 

presente – e as fontes vivas. As fontes bibliográficas visam recuperar o 

conhecimento científico acumulado sobre o problema. As fontes documentais 

também são uma ótima forma de conseguir informações, porém é preferível utilizar 

fontes primárias. De acordo com Luna (2009), fontes primárias, também chamadas 

diretas, são as obras originais de um autor, as fontes secundárias ou indiretas, são 

comentários sobre esse autor. Já as fontes vivas são as próprias pessoas 

entrevistadas. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de informações e dados 

foram livros, documentos e entrevistas semiestruturadas, gravadas, para maior 

aproveitamento das informações. 

Richardson e Souza (1999) afirmam que as entrevistas viabilizam 

desenvolver uma relação mais próxima com as pessoas. A entrevista pode ser 

guiada e não estruturada. Aqui interessa esta última. Quando não estruturada a 

intenção é coletar as informações que entrevistado considera relevante mediante, é 

claro, uma conversa guiada. O que, como e por que algo acontece são algumas 

indagações consideradas, para tanto se optou pela utilização de perguntas abertas 

que permitem ao entrevistado sentir maior liberdade em dar respostas, enriquecendo 

as informações necessárias ao pesquisador. Obter informações do entrevistado, 
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conhecer sua opinião, explorar suas atividades, tratar de um problema comum, são 

alguns objetivos desse tipo de entrevista. 

Sem perder de vista que esta é uma pesquisa qualitativa a análise 

de conteúdos, a interpretação e a construção do discurso são imprescindíveis. 

Minayo (1994) afirma que é por meio da análise de conteúdos que se torna possível 

encontrar as respostas para questões formuladas. Também é através dela que se 

pode ou não confirmar as hipóteses do estudo feito. 

A autora apresenta diversas formas de fazer essa análise, as quais 

chama unidades de registro. A primeira maneira é utilizar a palavra como unidade, 

trabalhando com todas ou algumas delas contidas no texto destacadas segundo o 

objetivo do estudo. Ao invés da palavra pode-se utilizar também a frase ou oração e 

desenvolver da mesma forma. E assim por diante, pode utilizar o tema, um 

acontecimento relatado, um documento como livros, artigos, filmes, etc. É importante 

também definir unidades de contexto, ou seja, precisar o contexto no qual está se 

tratando (MINAYO, 1994). 

Assim, Minayo (1994) aponta três fases para a análise. 

Primeiramente a pré-análise, em que ocorre a leitura do material e a definição das 

unidades citadas acima. Em segundo vem a exploração do material. Essa é a fase 

mais longa, pois é preciso aplicar o que foi estabelecido anteriormente. Em seguida 

temos o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Neste caso buscam-se 

ideologias, tendências e outras determinações características dos fenômenos em 

questão. Para a interpretação, em especial, deve levar-se em conta dois aspectos 

sendo, a necessidade de olhar para o contexto sócio-histórico do qual faz parte o 

grupo social estudado e considerar comunicações individuais, observar costumes e 

rituais e analisar as instituições. 

Desde modo, quando enfim é chegado o momento de construir o 

discurso fez-se necessário ordenar e organizar os dados obtidos, classificá-los dos 

mais ao menos significativos e fazer a análise final na qual se estabelecem relações 

entre os dados e a referência teórica do estudo, articulando-os e respondendo ao 

problema, às questões presentes, com base nos objetivos propostos (MINAYO, 

1994). 
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2 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: PRIMEIROS APONTAMENTOS 

Tratar sobre avaliação da aprendizagem, bem como a respeito da 

prática avaliativa docente exige que seja feita análise da mesma a partir das lógicas 

educacionais sobre as quais esta prática se constituiu e ainda vem caminhando. 

Inicialmente é preciso entender em que consiste a avaliação da 

aprendizagem, suas características, modalidades e devidas funções, propósitos e 

demais fatores. Em seguida é possível tratar o assunto pautado nas tendências 

norteadoras de seu processo, isto é, discutir sobre avaliação da aprendizagem, de 

um lado, sobre a perspectiva tradicional de educação, marcada pela avaliação 

finalista e classificatória, e de outro, sobre uma perspectiva mais atual, 

contemporânea, que abrange a avaliação diagnóstica e mediadora. 

Enfim é abordada a proposta do Ensino Fundamental de Nove Anos 

e suas implicações sobre a avaliação, mais precisamente quanto aos Anos Iniciais, 

já que esta fase é o foco no presente trabalho. 

2.1 Avaliação 

A avaliação é uma prática relevante para qualidade do ensino e 

aprendizagem, tanto no que tange ao aluno, ao professor e a escola como um todo. 

Ela não corresponde a um único significado, ao contrário, autores a descrevem de 

formas distintas, às vezes próximas. 

Luckesi afirma que o termo avaliar 

[...] tem sua origem no latim, provindo da composição a-valere, que 
quer dizer “dar valor a...”. Porém, o conceito “avaliação” é formulado 
a partir das determinações da conduta de “atribuir um valor ou 
qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação...”, que, por si, 
implica um posicionamento positivo ou negativo em relação ao 
objeto, ato ou curso de ação avaliado. (LUCKESI, 2006, p. 92). 

Para o autor o ato de avaliar alguém ou algo, não se encerra, 

portanto, na atribuição de valor ou qualidade, mas exige a tomada de decisões, 

favoráveis ou não, para determinar ações envolvidas com a aprendizagem do 

educando (LUCKESI, 2006). 

Ele entende a avaliação da aprendizagem escolar como um ato 

amoroso, isto é “aquele que acolhe a situação, na sua verdade (como ela é).” 
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(LUCKESI, 2006, p. 171) São necessárias práticas acolhedoras, integradoras, 

inclusivas, baseadas na fraternidade, opostas a exploração e ao julgamento do 

outro. 

O julgamento é um ato que distingue o certo do errado, incluindo o 
primeiro e excluindo o segundo. A avaliação tem por base acolher 
uma situação, para, então (e só então), ajuizar a sua qualidade, 
tendo em vista dar-lhe suporte de mudança, se necessário. 
(LUCKESI, 2006, p. 172). 

Ao acolher algo, um ato, uma pessoa, uma situação, enfim, é 

imprescindível fazer um diagnóstico a respeito, para então tomar decisões que 

possam contribuir com o aumento satisfatório da qualidade e obtenção do que é 

almejado, pois como afirma Luckesi (2006, p. 173) “avaliar um aluno com 

dificuldades é criar a base de modo de como incluí-lo [...] o diagnóstico permite a 

decisão de direcionar ou redirecionar aquilo ou aquele que está precisando de 

ajuda.” 

A função diagnóstica da avaliação é algo muito tratado por Luckesi 

(2006), pois, para ele, somente através do resgate desse papel a avaliação 

educacional tem condições de tomar novos rumos e distanciar-se do autoritarismo. 

Para ser diagnóstica 

[...] a avaliação deverá ser assumida como um instrumento de 
compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o 
aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para 
que possa avançar no seu processo de aprendizagem [...] a função 
da avaliação será possibilitar ao educador condições de 
compreensão do estágio em que se encontra, tendo em vista poder 
trabalhar com ele para que saia do estágio defasado em que se 
encontra e possa avançar em termos dos conhecimentos 
necessários. (LUCKESI, 2006, p. 81). 

Nesse sentido a avaliação vai além de um instrumento para aprovar 

ou não alunos, ela viabiliza a análise da situação, a determinação de metodologias, 

de caminhos apropriados para a aprendizagem. Necessita apenas ser compreendida 

e realizada com rigor técnico e científico em sua prática, importante para garantir ao 

professor um instrumento mais seguro de tomada de decisões, conduzindo ações 

mais apropriadas e competentes e, também, ser comprometida com uma concepção 

pedagógica coerente com seus princípios. 

Hoffmann afirma que 

A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação, essa, que nos 
impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador 
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sobre sua realidade, e acompanhamento, passo a passo, do 
educando, na sua trajetória de construção do conhecimento. Um 
processo interativo, através do qual educandos e educadores 
aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade escolar no ato 
próprio da avaliação. (HOFFMANN, 1993, p. 18). 

Vista deste modo, como “reflexão transformada em ação” a 

avaliação da aprendizagem pode contribuir com a ação do educador, na medida em 

que acompanha o processo de construção do conhecimento e viabiliza olhar sobre 

sua própria prática, repensá-la, corrigir falhas e desvios, e também com o 

desenvolvimento do educando já que auxilia no seu crescimento, na relação consigo 

mesmo de formação como sujeito e cidadão, na apropriação de conhecimentos, 

habilidades, convicções, enfim, aprendizagens significativas. 

Barretto (2001, p. 49) faz uma consideração interessante a respeito 

da avaliação dizendo que esta “deve ter um caráter contínuo, que supõe trocas 

constantes entre avaliador e avaliado.” Isso inspira uma proposta avaliativa muito 

mais democrática do que hierarquizada, isto é, que seja pautada no diálogo, na 

participação, no movimento coletivo de tomada de decisões. 

De acordo com Luckesi (2006) democratizar o ensino significa dar 

condições de acesso, permanência e terminalidade escolar ao educando. Nesse 

sentido a avaliação só é democrática quando coopera para que estes dois últimos 

elementos sejam afirmados. Ele diz que 

Uma avaliação escolar conduzida de forma inadequada pode 
possibilitar a repetência e esta tem conseqüência na evasão. Por 
isso, uma avaliação escolar realizada com desvios pode estar 
contribuindo significativamente para um processo que inviabiliza a 
democratização do ensino. (LUCKESI, 2006, p. 66). 

Para o autor a avaliação concorre para a evasão e repetência 

escolar, na medida em que é classificatória, competitiva, individualista e arbitrária. 

Mas, ao configurar-se qualitativa e diagnóstica a avaliação vai contribuir para o 

sucesso da caminhada escolar (LUCKESI, 2006). 

Veiga converge para a mesma direção ao dizer que  

A avaliação concorre para a fragmentação do trabalho pedagógico, 
ao transmitir ao aluno a idéia da separação, da seleção e da 
rotulação. É pela prática da avaliação que o processo de ensino se 
impõe de forma autoritária. (VEIGA, 2000, p. 152). 

Da forma como é apresentada acima, a avaliação acaba 

alimentando situações desagradáveis que acontecem no interior das escolas, além 
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dos apresentados por Luckesi (2006) como o processo de seletividade, controle e 

exclusão dos alunos (VEIGA, 2000). 

Nesse sentido, para que a avaliação não seja anti-democrática, mas 

sim qualitativa, é indispensável delinear objetivos com sabedoria e atenção. 

Os objetivos, de acordo com Werneck (1996), devem contemplar, 

antes de qualquer coisa, um objeto de avaliação que corresponda às necessidades 

do homem, neste caso, do educando. 

[...] a avaliação no campo da educação deve ser feita em função de 
objetivos bem definidos. Isto significa priorizar o contínuo 
desenvolvimento da pessoa e da personalidade em busca da 
realização humana mediante a aquisição dos valores a ela 
adequados. (WERNECK, 1996, p. 375). 

Faz bem ao homem aquilo que de um modo ou de outro satisfaz 

suas necessidades, que apresenta algum tipo de valor para ele, sejam valores vitais, 

aqueles universais, necessários ao homem enquanto “pessoa”, como ar puro, 

alimentos, medicamentos, etc., e também tudo aquilo que facilita sua vivência, sejam 

valores individuais, referentes ao homem enquanto “personalidade”, isto é, com 

características e necessidades próprias e distintas como a relevância da música 

para uns, da religião para outros, a ciência, o trabalho, enfim, sempre ligadas a 

fatores de caráter geográfico, cultural, histórico, genético, entre outros (WERNECK, 

1996). 

 Para Hoffmann (2010) o objetivo maior da avaliação é a 

aprendizagem e todos os demais objetivos devem ser voltados para a satisfação 

desse primeiro. Oportunizar de diferentes formas o pensamento, a busca por 

conhecimentos, a resolução de problemas, o fazer e refazer hipóteses, enfim, 

assumir um compromisso com os avanços e dificuldades do educando é função do 

educador, enquanto mediador e avaliador. 

Há que considerar, no entanto, que muito dos reflexos causados 

pela avaliação educacional vão depender da forma como é praticada e/ou ainda da 

maneira como é vista e compreendida não apenas pelo corpo docente, mas por toda 

a equipe pedagógica escolar. 

Pensemos então na avaliação da aprendizagem, naquilo que é 

necessário à efetividade, qualidade e significação da avaliação e logo, da prática 

avaliativa docente. 
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O quê avaliar? Para quê avaliar? Como avaliar? Quando avaliar? 

Esses são alguns questionamentos comuns ao tratar sobre avaliação, compõem 

uma reflexão necessária aos professores, anterior a ação, que muito contribui para o 

planejamento da mesma, para traçar objetivos, escolher instrumentos, pensar 

formas de avaliar, etc. 

Demo (2000), através de Hoffmann (2005), coloca que um dos 

pontos chave dessa questão, digo, uma das primeiras indagações sobre a avaliação 

implica em “o que avaliar” e não em “como avaliar” (HOFFMANN, 2005). 

Todo o percurso do aluno durante a aprendizagem pode ser 

avaliado, isto é, não é um determinado momento ou uma determinada atividade que 

compõe a avaliação, mas uma serie de momentos e atividades, dinâmicas e 

diferenciadas que, segundo Luckesi (2006), correspondem a dados relevantes da 

realidade. 

Deve-se avaliar o que de fato importa e é significativo para o 

educando de tudo que foi trabalhado, pois “muitas vezes, os professores tomam 

dados irrelevantes como se eles fossem relevantes; uma vez ou outra por descuido, 

mas não poucas vezes intencionalmente, [...] para tonarem os seus instrumentos de 

avaliação mais difíceis [...]” (LUCKESI, 2006, p. 74). 

Além disso, segundo o autor o objeto de avaliação, juntamente com 

os objetivos, deve ser condizente com os dados relevantes. 

Saber o que avaliar está relacionado aos objetivos, assim é preciso 

sempre partir dos objetivos, para só então pensar em uma forma de tomar 

conhecimento dos resultados alcançados pelos alunos no processo de 

aprendizagem e agir sobre eles. Os propósitos da avaliação importam muito mais do 

que os meios e mesmo que um necessite do outro são os fins que dão sentido aos 

meios (HOFFMANN, 2005). 

Werneck também afirma que, quanto à função a avaliação 

[...] não é punitiva, como freqüentemente parece ser entendida nos 
meios escolares, nem de mera constatação diletante, mas de 
verificar em que medida os objetivos inicialmente propostos estão 
sendo alcançados. (WERNECK, 1996, p. 377). 

Avalia-se para perceber as possíveis relações entre situação real da 

aprendizagem com a situação ideal, aquela que todos imaginam e desejam que 
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ocorra, prevenindo ao máximo o afastamento dos objetivos propostos, garantindo o 

melhor aproveitamento do tempo e do esforço dos envolvidos, alunos e professor. 

A avaliação tem basicamente o papel de possibilitar o 

acompanhamento da aprendizagem, não para cumprir exigências administrativas, 

mera rotina ou meio de castigar e punir os alunos, mas uma forma de diagnosticar e 

organizar a caminhada escolar, de pensar e replanejar se necessário (LUCKESI, 

2006). 

Haydt (1994) entende que avaliação consiste num processo 

contínuo e sistemático, num elemento, ou recurso, que se planejado orienta a prática 

pedagógica em sala de aula, aprimorando-a, indicando os avanços e dificuldades do 

aluno e permitindo o feedback. 

Vale dizer que, a forma como o professor avalia os alunos também é 

relevante para que a prática avaliativa seja ou não positiva. No entanto, a discussão 

sobre os instrumentos tem mais sentido se entendido primeiramente sobre as 

modalidades da avaliação, as quais vão influenciar consideravelmente na escolha 

dos mesmos. 

Surge aqui a necessidade de discorrer sobre as modalidades de 

avaliação educacional bem como suas devidas funções e propósitos.  

Bloom, Hastings & Madaus (1983), classificaram e apresentaram 

três principais modalidades: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação 

somativa. 

A avaliação diagnóstica tem a função de diagnosticar o domínio ou 

não de pré-requisitos, isto é, constatar se os educandos possuem conhecimentos e 

habilidades necessárias para as novas aprendizagens. Além de contribuir na 

identificação e caracterização de problemas, suas causas e soluções (BLOOM; 

HASTINGS; MADAUS, 1983). 

Hoffmann (2005) trata a finalidade dessa modalidade de forma mais 

ampla. Primeiramente ela discute a intenção de saber sobre as condições prévias do 

aluno ao iniciar um trabalho pedagógico. Isso é possível por meio de registros 

escolares e contato com a família, mas como conhecer o aluno implica muito mais 

tempo e é um processo que ocorre ao longo do ano letivo, é preciso também 

propiciar, através do diálogo e de trocas de experiências e expectativas, momentos 

de encontro entre professor/aluno e alunos/alunos. 
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Em seguida a autora trata das concepções prévias, sendo estas 

referentes ao objetivo do professor em saber quais as noções trazidas pelos alunos, 

para então fazer novas aprendizagens. Isso deve ser permitido através de situações-

problema que envolva tais entendimentos, ou ainda, via questionários, entrevistas, 

observações de situações cotidianas, etc. (HOFFMANN, 2005). 

Jorba e Sanmartí (2003) discutem a avaliação diagnóstica, também 

chamada por eles “avaliação preditiva” ou “avaliação inicial”. Os autores afirmam que 

a análise das informações resultantes dessa avaliação pode fazer referência a todo 

o grupo ou classe, sendo, portanto, um prognóstico, ou ao aluno de forma individual, 

assumindo-se como um diagnóstico. Por esse motivo, ou melhor, por fornecer esse 

detalhamento de informações, capaz de identificar necessidades coletivas e 

diferenciadas, por possibilitar adequação das atividades ou mesmo modificá-las, 

adaptando o processo de ensino aos alunos, respondendo às suas necessidades, 

essa modalidade é imprescindível. 

Após essa espécie de sondagem, há necessidade de uma avaliação 

que auxilie durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Para tanto existe 

avaliação formativa, realizada como um tipo de acompanhamento do aluno no 

processo de ensino, sua reação ao método de ensino utilizado, às atividades 

propostas, etc., também verificando o alcance das metas propostas. É a partir da 

constatação dos resultados que se torna possível prosseguir com o ensino, que 

gradativamente fica mais complexo exigindo maiores domínios e capacidades dos 

alunos (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983). 

O educando ao acompanhar seu desempenho escolar pode, por 

intermédio do educador, sentir-se estimulado a se organizar, estudar, melhorando no 

que for preciso, com mais tempo, tranquilidade, sem pressão, recuperando e 

aprendendo de fato aquilo que ficou pendente. Assim também o educador pode 

identificar falhas em sua prática, reformulá-las, construir algo novo, enfim, 

aperfeiçoá-las, pois como afirmam Jorba e Sanmartí (2003, p. 30) “se um estudante 

não aprende, não é apenas porque não estuda ou não possui capacidades mínimas: 

a causa pode estar nas atividades que lhe são propostas.” Logo, sabe-se que, em 

massa, quem propõe as atividades são os professores. 

Dessa forma, a avaliação formativa vai basicamente ter a função de 

ajustar o processo de ensino e aprendizagem, detectando pontos frágeis, mas 
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também progressos, orientando aluno e professor, aumentando a qualidade do 

ensino e da aprendizagem. 

O sistema de avaliação abrange ainda a avaliação somativa 

(BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983). Essa última tem função classificatória e, ao 

contrário das modalidades anteriores, é realizada ao final de um conteúdo, de um 

semestre, bimestre, enfim, depois do ensino, visando a passagem do aluno de um 

ano para outro subsequente, mediante seu desempenho escolar com relação a 

escalas previamente determinadas, ou mais especificamente exigências do sistema 

que devem ser atingidas  

As três modalidades de avaliação inspiram instrumentos para que 

possam de fato ser materializadas, ou seja, postas em prática. Mas, o que são esses 

instrumentos? Como utilizá-los? 

Os instrumentos são elementos que buscam obter dados e 

informações muito valiosas para o acompanhamento das aprendizagens do aluno. 

Em outras palavras, instrumentos de avaliação são 

[...] registros de diferentes naturezas. Ora é o aluno que é levado a 
fazer os próprios registros, expressando o seu conhecimento em 
tarefas, testes, desenhos, trabalhos e ou instrumentos elaborados 
pelo professor. Ora é o professor quem registra o que observou do 
aluno, fazendo anotações e outros apontamentos. (HOFFMANN, 
2005, p. 119). 

Em ambos os casos, quanto melhor e mais assíduos forem tais 

tarefas e registros, maiores serão as contribuições para a ação educativa, para o 

desempenho de uma análise mais ampla do desenvolvimento do educando e ainda 

para resgatar informações relevantes. 

Para Hoffmann, 

Não é possível observar os alunos em todos os momentos, nem a 
memória do professor é suficiente para guardar detalhes importantes 
de cada um. Em síntese, é necessária a elaboração de instrumentos 
de avaliação confiáveis para um acompanhamento também 
confiável. (HOFFMANN, 2005, p. 119). 

A escolha dos instrumentos avaliativos é um momento delicado da 

prática avaliativa docente. Para a autora, cabe ao professor pensar que instrumento 

se encaixa melhor à turma, a determinado tema, enfim, saber selecioná-los e utilizá-

los ao passo que sejam verdadeiramente eficientes, executados de maneira correta, 

contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem (HOFFMANN, 2005). 
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Luckesi (2006) apresenta alguns cuidados que devem ser tomados 

quanto à utilização dos instrumentos avaliativos. Inicia atentando para a importância 

de o docente respeitar a intimidade do educando expressa nos instrumentos 

avaliativos como seu modo de entender, aprender, raciocinar, criar, etc. Enfatiza a 

necessidade de compatibilidade dos instrumentos com os níveis de dificuldade, 

habilidades e conteúdos que de fato foram trabalhados e praticados durante o 

ensino. Quanto aos conteúdos, devem ser avaliados somente aqueles significativos 

e essenciais, do contrário não devem constar sequer no planejamento. 

Em seguida o autor destaca que a linguagem empregada deve ser 

clara e compreensível, assim como a correção dos instrumentos. É desnecessário o 

uso de cores fortes como, por exemplo, o vermelho, na correção dos trabalhos e/ou 

atividades do educando, pois só faz chamar a atenção e propagar certa 

negatividade. Vale dizer que a devolução também exige cuidado do educador, sendo 

que o mesmo deve, pessoalmente, devolver os instrumentos avaliativos, 

possibilitando momentos de diálogo e de ajuda ao educando em compreender seu 

desempenho (LUCKESI, 2006). 

A utilização equivocada dos instrumentos pode gerar distorções e 

erros na avaliação. Por isso, segundo Werneck (1996), os instrumentos devem ter 

normas de validade, procedimentos diferenciados, caso contrário não surtirão um 

bom auxiliar de avaliação. 

Laburú, Silva e Vidotto (2005) vão dizer que devido à presença 

assídua, no interior das escolas, de avaliações típicas do modelo de educação 

tradicional a prova tem sido um instrumento muito utilizado, porém como uma forma 

de cobrar os alunos, fazer com que “provem” ao professor ter conhecimento daquilo 

que este selecionou e considera importante, dentro do que foi ensinado. 

Ocorre que a pressão emergida sobre o aluno quanto à expressão 

“provar algo a alguém”, no sentido de comprovar, faz com que, em alguns casos, 

eles tenham dificuldades ou até não consigam apresentar o que é pedido, ainda que 

saibam. Para Hoffmann (2010) esse um dos principais motivos que dão margem a 

críticas negativas sobre as provas. Mas se, ao invés de serem utilizadas para julgar 

e atribuir resultados finais, as provas fossem aproveitadas como “elementos 

consistentes para orientar os alunos a prosseguir, para desafiá-los a avançar em 

seus conceitos, em suas aprendizagens” (HOFFMANN, 2010, p. 160), serviriam a 
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favor do ensino e da aprendizagem, revelando sua importância para a investigação 

precisa do desempenho dos alunos. 

No entanto, o ato de avaliar inspira mais do que provas, ainda que 

bem elaboradas e aplicadas, vai além uma ação administrativa, precisa ser muito 

mais dinâmico, apresentar propostas alternativas, significativas, que gerem retornos 

positivos ao processo escolar. 

Nesse sentido Lüdke (1995) e Hoffmann (2005) têm indicações de 

algumas propostas possíveis e que vem dando certo nas práticas educativas como a 

“avaliação continuada”, os “portfólios”, entre outros. Porém, isso será tratado mais 

adiante. 

Para Werneck (1996) há ainda que considerar o fator quando, ou 

seja, qual o momento adequado para avaliar, ou mesmo para fazer uso de 

determinado instrumento. 

Para a autora um dos primeiros momentos em que ocorre a 

avaliação é na “determinação do ideal mobilizador da ação.” (WERNECK, 1996, p. 

377) É quando precisam ser determinados alguns pontos de referência do trabalho, 

ou seja, imaginar, traçar como será a caminhada de ensino, bem como objetivos ou 

metas parciais a alcançar. 

O recolhimento de dados informativos é o próximo momento de 

avaliar. Pode ocorrer durante todo o ano escolar, desde quando é necessário saber 

de onde partir, ou melhor, coletar dados sobre o que os alunos já sabem, dominam, 

precisam saber, etc., percorrendo o processo, de modo a viabilizar uma análise, 

ajustes, trocas, prosseguir com confiança, até a tomada de decisões, que recaem já 

sobre o último momento, a formação de juízo do real em relação ao ideal 

(WERNECK, 1996). 

Hoffmann (1993) entende, porém, que toda hora é hora de avaliar. 

As experiências interativas, atividades, momentos de observação e 

compartilhamento de saberes, etc., tudo pode ser avaliado, pois, constituem ações 

do cotidiano. 

A fim de compreender com maior clareza em que consiste a 

avaliação, vamos analisar a distinção entre a avaliação, o teste e a medida, 

evidenciando suas características. 
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2.1.1 Testar, medir e avaliar 

A associação entre os termos medir, testar e avaliar pode parecer 

comum, mas, segundo Haydt (1994), em se tratando da educação, isso não é bem 

assim. 

Para a autora se a aprendizagem envolve a área motora, afetiva e 

cognitiva, a interpretação dos resultados bem como a observação cautelosa e 

investigativa são atitudes essenciais na avaliação e logo excluem a possibilidade de 

aplicação isolada de testes para medir as informações retidas pelos educandos. 

Pensando no teste, Haydt (1994) diz que este é como uma 

experiência, na qual o sujeito ou objeto terá seu desempenho verificado por meio de 

situações preparadas com antecedência. É muito utilizado nas escolas devido a sua 

praticidade, em especial, no recolhimento e correção dos dados. 

Lüdke (1995) afirma que o teste é um tipo de avaliação, que pode 

ser utilizado em momentos pertinentes a sua aplicação, ou seja, não deve ser o 

único instrumento, nem é o mais indicado, porém, é necessário “para fornecer 

informações sobre os níveis atingidos pelos alunos e pelas escolas, permitindo a 

visualização de problemas que dificultam a elevação desses níveis” (LÜDKE, 1995, 

p. 53). 

O ato de medir está sempre ligado a números, ou seja, expressa 

aspectos quantitativos dos resultados obtidos através dos diversos instrumentos de 

coleta de informações, dentre os quais está o teste. Assim, caracteriza-se pela 

objetividade e exatidão (HAYDT, 1994). 

A importância excessiva dada aos valores quantitativos, oriundos da 

mensuração e expressos, por vezes, através das notas, é comum na educação.  

Hoffmann (2005), ao tratar sobre a nota, afirma que dizem muito 

pouco sobre a qualidade das tarefas e desempenho dos alunos, pois, ao passo que 

generalizam e padronizam os aspectos, representam uma barreira para 

compreensões de caráter singular. 

Também Werneck aponta que 

A nota como medida do aprimoramento escolar é somente um código 
dentro de um sistema global de codificação. É uma medida que vai 
oferecer um subsídio para a avaliação e não ela própria um meio de 
avaliação. (WERNECK, 1996, p. 375). 
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A autora concebe a nota como uma forma de subsidiar a avaliação, 

isto é, como um auxílio, que expressa quantitativamente o ensino e a aprendizagem, 

mas sozinha não é suficiente para indicar a qualidade do processo e dos resultados. 

Nesse sentido 

Medir é comparar tendo por base uma escala fixa. A medida objetiva 
em educação pode ajudar ou dificultar o conhecimento da real 
situação do educando. Ajuda, se é tomada como um dado entre 
outros e se for determinado com precisão o que está medindo. Caso 
contrário, pode confundir a interpretação por considerar-se a parte 
como um todo. (WERNECK, 1996, p. 375). 

Não se desconsidera, portanto a contribuição da medida e, por 

conseguinte, da nota, apenas alerta-se que ela não é fator crucial para a avaliação, 

mas se utilizada, requer cuidado do professor, evitando prejuízos à formação do 

educando. 

A avaliação, por sua vez, não é um instrumento e nem pode ser 

expressa apenas por números, ela exige dados qualitativos, relativos a interesses, 

atitudes, habilidades e adequação pessoal e social, interpretação, planejamento, de 

modo que o julgamento feito pelo avaliador seja pertinente e correto (HAYDT, 1994). 

Werneck faz uma distinção entre os conceitos de medir e avaliar: 

O conceito de avaliação é sempre mais abrangente do que o de 
medir porque implica o julgamento do incomensurável. É 
relativamente fácil medir a performance psicomotora e assim fazer 
juízo sobre esta capacidade. Mais difícil é medir a produção 
intelectual e assim as faculdades cognitivas [...] (WERNECK, 1996, 
p. 375). 

Existem aspectos muito intensos, cuja relação não pode ser 

expressa em números ou ordem de grandeza e aí está um dos principais valores da 

avaliação, a possibilidade de ir além dos números, tratar de fatores informais, de 

julgar a partir de expressões qualitativas todos os aspectos do educando, enquanto 

ser humano, “pessoa” e “personalidade”, considerando-o nas suas diferenças e 

características próprias, avaliando-o verdadeira e significativamente. 

De modo geral, a ação avaliativa precisa da existência de 

compromisso, envolvimento, investimento, firmeza, constância e objetivos bem 

propostos. Depende também da concepção de educação que se tem, ou melhor, 

que o docente, o grupo escolar, ou mesmo, instâncias superiores têm. Tendo em 

vista que a concepção educacional influencia a compreensão de avaliação e, 

consequentemente, as práticas avaliativas. 
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Por isso, será abordada agora a avaliação sob duas grandes 

perspectivas educacionais, a tradicional e a contemporânea, de modo a conhecer 

em que moldes ela vem ocorrendo, o que ficou para trás, o que progrediu, o que 

permanece atualmente e possíveis relações entre os modelos de avaliação, antigos 

e alternativos. 

2.2 Avaliação da aprendizagem: entre duas lógicas 

A expressão avaliar tem sido frequentemente fruto de alguns 

equívocos quanto a seu real sentido. Isso quando é associada apenas a realização 

de provas e exames, atribuição de valores na forma de notas, a aprovação ou 

reprovação escolar, enfim, reduzindo-se a mera medição da quantidade de 

informações armazenadas pelo aluno, não contribuindo para a qualidade de sua 

aprendizagem. 

Haydt (1994) aponta que o conceito de avaliação da aprendizagem 

está fortemente conectado a uma concepção pedagógica mais vasta, ou melhor, a 

uma visão de educação. 

Nesse sentido faz-se relevante tratar a avaliação mediante duas 

grandes lógicas educacionais, mais comumente chamadas tendências, uma 

tradicional e outra contemporânea. A primeira marcada por práticas avaliativas 

finalistas, nas quais a avaliação é instrumento de punição, seleção, atribuição notas, 

etc. A segunda, por sua vez, implica uma avaliação como forma de diagnóstico dos 

avanços e dificuldades dos alunos bem como da prática docente, colaborando com 

alunos e professor na medida em que aperfeiçoa o processo de ensino e 

aprendizagem. 

2.2.1 Avaliação no interior da educação tradicional 

A educação tradicional foi, por longo tempo, uma tendência muito 

forte e marcou as práticas avaliativas docente. Ainda hoje, podemos dizer que ela se 

faz presente em determinadas instituições escolares. 

Na perspectiva tradicional a educação é concebida como um 

“processo de desenvolvimento individual” (GADOTTI, 2000, p. 4), ou seja, o aluno é 
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educado para que consiga por si só, através de seu próprio esforço, uma total 

realização pessoal. 

Assim, cada um é responsável por seu “sucesso” ou “fracasso” na 

sociedade e à escola cabe apenas preparar moral e intelectualmente seus alunos. O 

professor é rígido e autoritário, exige postura inativa dos alunos, evita todo tipo de 

comunicação recíproca durante as aulas, exceto quando entender necessário 

(LUCKESI, 1993). 

O processo de ensino não apresenta, portanto, qualquer relação 

com as experiências sociais do aluno. A aprendizagem é receptiva e mecânica, pois 

a noção sobre conhecimento é de algo pronto, simplesmente a ser repassado 

(LUCKESI, 1993). 

É comum a utilização de métodos de memorização, repetição de 

exercícios sistemáticos, constante exposição verbal, como aulas expositivas 

(LUCKESI, 1993) enfim, práticas que tendem a reforçar a submissão e passividade 

características do aluno da educação tradicional, o qual, segundo Meksenas (1995, 

p. 48) é visto como um “caderno em branco”, isto é, isento de qualquer 

conhecimento. Não opina, nem questiona, apenas deve escutar e absorver a 

informação transmitida. 

Para Hoffmann (2005), devido à função classificatória assumida 

derivam-se práticas avaliativas pautadas na competição, em relações de poder, não 

somente entre professor e aluno, mas, entre aluno e aluno; professores e 

professores. 

Dentro desse modelo, Laburú, Silva e Vidotto (2005) apontam que a 

avaliação caracteriza-se por sua parcialidade, pela excessiva importância dada à 

quantificação, por ser um instrumento de controle, sinônimo de medição e promoção, 

que visa apenas classificação, emiti resultados que dão margem a dúvidas, sendo 

insuficiente a formação integral e significativa do aluno. 

Vasconcellos (2009) também destaca a presença de uma 

abordagem quantitativa em detrimento da qualitativa. Para a autora isso é grave, 

pois, sendo quantitativa, a função de diagnóstico das dificuldades e reorientação da 

aprendizagem é menos enfatizada. 

O principal instrumento avaliativo utilizado, nesse caso, é a prova 

objetiva, a qual iria comprovar se os alunos sabem ou não o conteúdo mínimo de 

tudo que foi ensinado. Como se a prova fosse tão precisa a ponto de considerar o 
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quanto aluno dedicou-se, atentou-se às explicações, empenhou-se em estudar e 

aprendeu (ESTEBAN, 2001). Preparam-se os alunos apenas para as provas sem 

pensar no valor de tal aprendizagem para ele. 

Uma reflexão feita a esse respeito por Esteban (2001) aponta que 

muitos professores chegam a acreditar que somente assim os alunos estudam, ou 

melhor, apenas para realizar a prova. Para estes professores tal forma de avaliação 

implica tempo e trabalho com elaborações e correções, mas fazem com que seus 

alunos aprendam. Mas, vale pensar, será que realmente aprendem? Ou, apenas 

memorizam para o dia da prova? 

De fato não há entendimentos profundos, o que existe mesmo é a 

memorização e reprodução dos conteúdos. Os conhecimentos não são devidamente 

aproveitados, contribuindo minimamente para uma aprendizagem significativa, ou 

seja, que gera avanços e crescimentos ao aluno (VEIGA, 2000). 

Como afirmam Laburú, Silva e Vidotto (2005, p. 32), a avaliação 

tradicional “se volta primordialmente para o produto da construção, mas que, muitas 

vezes, pode ficar escamoteado por uma memorização de curto prazo, por algoritmos 

mecânicos, ritualísticos.” Este produto é o aluno e o interesse está pura e 

unicamente no conhecimento por ele acumulado. 

No entanto, historicamente vêm havendo transformações no sentido 

mudar o eixo central da avaliação, agora não mais somente preocupado com o 

aspecto técnico, isto é, de medir o rendimento do aluno, mas estendendo o olhar 

para além da dimensão cognitiva, considerando os aspectos sociais e afetivos, os 

valores, as motivações e até mesmo a realidade desse aluno, sua própria história de 

vida (BARRETTO, 2001). 

Em parte, essa mudança na configuração da prática avaliativa vai 

resultar do surgimento de uma sociedade contemporânea que, quanto à educação, 

traz consigo novos ideais, discussões atuais e práticas mais amplas. 

2.2.2 Avaliação na perspectiva da sociedade contemporânea 

Sabe-se que historicamente a avaliação passou por inúmeras 

modificações, digo, a visão de avaliação bem como as práticas e instrumentos 

avaliativos tiveram diferentes configurações. 
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Lüdke (1995) afirma que por muito tempo a avaliação pautou-se em 

instrumentos que medissem corretamente a aprendizagem dos alunos, isso, é claro, 

segundo o que era tido como certo no momento, sempre com resultados numéricos, 

mas que apesar de indicarem qualidade e competência, não condizem com as 

mesmas. Por isso afirma 

O que é preciso trazer para a discussão e para a prática são as 
tentativas ligadas a novos tipos de avaliação, ou de avaliação 
alternativa, que correspondam de maneira mais adequada à 
concepção integrada entre ensino e avaliação. (NISBET, 1993 apud 
LÜDKE, 1995, p. 52). 

No entanto, é somente a partir da década de 90 que o interesse 

sobre avaliação começa a alavancar (LÜDKE, 1995). Sob novos aspectos ela se 

torna mais importante para melhoria do processo educacional na medida em que 

pode aperfeiçoar a aprendizagem do educando, a atuação docente e o programa ou 

currículo escolar. 

Apesar disso, de se tornar mais significativa para o processo de 

ensino, o movimento de reestruturação da avaliação depende de mudanças no 

modelo social, na pedagogia e na perspectiva educacional da qual ela própria faz 

parte. Isso porque para Luckesi, 

Seria um contra-senso que um modelo social e um modelo 
pedagógico autoritários e conservadores tivessem no seu âmago 
uma prática de avaliação democrática. Isso não quer dizer que no 
seio da sociedade conservadora e no contexto de uma pedagogia 
autoritária não surjam os elementos contraditórios e antagônicos que 
vão possibilitar a sua transformação. (LUCKESI, 2006, p. 42). 

Assim, é também preciso que as práticas avaliativas permitam o 

encaminhamento dessa transformação nos rumos da avaliação. 

Para Werneck (1996) na perspectiva da sociedade contemporânea 

buscam-se procedimentos favoráveis ao progresso do homem em todos seus 

aspectos, ou seja, como no passado, há valorização do conhecimento intelectual, 

porém, não apenas no sentido de acumular informações, mas, de desenvolver 

capacidade de análise, de crítica, aplicação do conhecimento em situações reais, 

usando-o de maneira correta no dia a dia, enfim, um trabalho que, se presente na 

vida do educando desde a infância, certamente refletirá num crescimento dele 

enquanto homem, com maior domínio sobre si e sobre as coisas do mundo. Deste 

modo a autora afirma que 
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A educação configura-se como um processo de controle social, de 
direcionamento da vida do indivíduo e da comunidade que exige 
imensa responsabilidade do educador. A este cabe estar sempre 
atento às conseqüências que podem decorrer da sua avaliação. 
(WERNECK, 1996, p. 378). 

O educador atual necessita ter clara sua própria visão de mundo, ser 

consciente de sua ideologia, de seus sentimentos, costumes, controlando assim, sua 

influência sobre o educando e sobre o processo educacional, especialmente no que 

diz respeito a avaliação (WERNECK, 1996). 

Vasconcellos (2009) parece concordar com isso ao afirmar que uma 

avaliação diferenciada, pautada em novas perspectivas exige professores críticos, 

portadores de conhecimento a respeito das contradições e injustiças presentes no 

sistema educacional, atento aos conflitos, sem medo de arriscar-se a favor de 

interesses favoráveis a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Atento e crítico quanto a sua prática, criador de novos caminhos, o 

professor da sociedade contemporânea é um “eterno aprendiz”, que ruma sempre ao 

aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem (SOUZA, 1994). Mediador de todo o 

processo deve desenvolver no aluno vontade, ou melhor, o anseio que o leva a agir, 

a fazer, a conhecer, ensiná-lo a questionar, trabalhar criatividade, a capacidade de 

reflexão, levando-o à autoconsciência, auxiliando na constituição dele enquanto 

sujeito próprio, isto é, em sua humanização. 

O educando, por sua vez, é um ser ativo, participante, que organiza 

sua aprendizagem e elabora estratégias (SOUZA, 1994). Na educação 

contemporânea aluno é sujeito que questiona, pesquisa, produz conhecimento, tem 

vez e voz no ambiente da sala de aula, deveres e direitos, é reconhecido e 

valorizado como agente de fundamental importância no processo de ensino e 

aprendizagem, não mais submisso ao educador. 

Assim, segundo Souza (1994 p. 13), a aprendizagem evidencia-se 

“como um processo de aquisição, ampliação ou aprimoramento de conhecimentos, 

capacidades e atitudes”. Aprende-se a partir do momento que há compreensão e 

logo, torne-se possível criar e recriar significados, pensar o novo a partir do que já 

existe. 

Hoffmann (2005) também entende a aprendizagem no sentido de 

uma busca contínua por novos conhecimentos, mas vai além, aponta o 
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questionamento e o pensamento crítico como fundamentais, assim como a 

capacidade para solucionar situações-problema. 

A avaliação, como parte integrante do processo de ensino, também 

assume novas formas. Avaliar por meio de provas convencionais, sob a concepção 

classificatória e somativa já não é interessante. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, em seu cap. 

II, das disposições gerais da Educação Básica, o que inclui o Ensino Fundamental I, 

no art. 24, inciso V, prescreve que a avaliação do rendimento escolar deve seguir 

alguns critérios, dentre os quais está o privilégio dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e de análise contínua e cumulativa do processo educativo (BRASIL, 

1996). 

Hoffmann (2010) observa que, ao apontar para a superação de 

práticas excludentes e classificatórias, a lei contribui para que os professores tomem 

consciência de que o trabalho avaliativo sobre o desempenho escolar do aluno deve 

pautar-se mais em registros e observações processuais, em interpretação, do que 

em boletins de notas finais. 

Na perspectiva qualitativa a avaliação possui uma dimensão ética 

bastante importante. De acordo com Vasconcellos (2009) o pressuposto ético é um 

diferencial que a nova avaliação tem considerando que esta é uma atividade 

envolvida com os aspectos humanos e profissionais, em especial, de seus principais 

agentes, o educador e o educando. Para a autora toda avaliação sugere um juízo de 

valor, o que pode implicar para o educando algumas consequências desfavoráveis 

ou mesmo injustas do ponto de vista ético.  

Ao educador é concedido o poder e a responsabilidade de avaliar 

alguém, portanto seu comportamento e os procedimentos utilizados são 

determinantes na afirmação de regras, critérios e do encaminhamento ético. Assim, 

Hoffmann (2010, p. 161) afirma que “tomamos decisões em sala de aula a partir do 

que somos e do que sabemos, porque avaliar revela nossas posturas diante da 

vida.” 

A avaliação configura-se, pois, além de um movimento de reflexão e 

ação, como uma atividade ética. Envolve princípios de interação e relação social, 

decisões e práticas que extrapolam os critérios e regras científicas (HOFFMANN, 

2010). 
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A função maior da avaliação é de diagnóstico sobre o processo de 

aprendizagem do educando. Porém, há uma serie de outras funções que subsidiam 

a primeira como permitir a autocompreensão do aluno e do professor, a fim de que 

conheçam a situação na qual se encontram e tenham condições de seguir em frente, 

motivar o crescimento bem como o anseio de conquistar melhores resultados e 

auxiliar e aprofundar as aprendizagens (LUCKESI, 2006). 

Na educação da sociedade contemporânea a avaliação implica 

observação da qualidade da aprendizagem do educando, isto é, considerar o 

processo constante de aperfeiçoamento dessa aprendizagem, valorizando o 

desempenho do aluno em sua totalidade (LABURÚ; SILVA; VIDOTTO, 2005). 

Precisa-se de instrumentos e práticas avaliativas condizentes com a 

visão de aluno, professor e aprendizagem apresentados anteriormente. A exemplo 

existe a avaliação alternativa, ligada a processos e atitudes, em que todo dia é dia 

de avaliar e o feedback é imediato. Com a avaliação alternativa é possível avaliar 

desde conceitos, até atitudes e procedimentos 

[...] a avaliação alternativa esforça-se em observar a precisão das 
idéias, a riqueza dos argumentos, se o aluno generaliza ou mantém 
coerência de pensamento, obtido, preferencialmente, por meio de 
discurso falado, mas, também, do escrito [...] trata de examinar se o 
aluno interage com outros alunos ou com o professor, se ele se 
empenha, se engaja nas atividades, participa espontaneamente, 
mantém respeito aos colegas e ao professor [...] se o aluno sabe 
aplicar os conceitos na prática, se apreendeu as técnicas, se possui 
as habilidades necessárias para a realização das atividades práticas, 
se sabe mensurar, construir e analisar tabelas de dados; tem-se 
consciência, de maneira geral, do que está fazendo na aplicação de 
um determinado conceito, numa situação concreta. (LABURÚ; 
SILVA; VIDOTTO, 2005, p. 32). 

Essa avaliação integral do aluno, permitida por práticas atuais e 

diferenciadas, inspira, segundo Laburú, Silva e Vidotto (2005) a utilização de 

elementos também novos, diferentes, menos ortodoxos, que transpareçam as 

carências e anseios dos alunos, que permitam ao professor reorientar 

continuamente seu trabalho e superar as tribulações, que contemplem os diversos 

aspectos relativos ao processo de construção do conhecimento, de modo a 

assegurar avanços. 

Nesse sentido Lüdke (1995) aponta a “avaliação continuada”, isto é, 

o uso constante de trabalhos de casa, que demandem maior reflexão, pesquisa, 
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enfim envolvimento dos alunos, como uma possível proposta de avaliação 

diferenciada. 

Dossiês, portfólios e relatórios de avaliação são também, de acordo 

com Hoffmann (2005), instrumentos que favorecem a interpretação do 

desenvolvimento dos alunos. São formas de registro que possibilitam a análise 

teórica da singularidade de cada aluno e, com o decorrer do ano, sobre o conjunto 

das aprendizagens. Para a autora 

Todas essas nomenclaturas se referem, no seu sentido básico, à 
organização de uma coletânea de registros sobre aprendizagens do 
aluno que favoreçam ao professor, aos próprios alunos e às famílias 
uma visão evolutiva do processo [...] seu significado não é 
demonstrativo ou ilustrativo de etapas de aprendizagem, mas 
elucidativo e depende, para tanto, de uma escolha adequada e da 
clareza de seus propósitos. (HOFFMANN, 2005, p. 133). 

Constituem-se assim, em especial os portfólios, como instrumentos 

que propagam os avanços, desde conceitos até jeitos de pensar e de se expressar, 

permitem a auto-avaliação do educando, entendida aqui como reflexão ou tomada 

de consciência individual sobre as próprias aprendizagens e condutas diárias, 

sempre de forma natural, beneficiando a superação de dificuldades (HOFFMANN, 

2005). 

Através de objetivos claros, coerentes e do compromisso dos 

professores com o bem estar e com o progresso de seus alunos a ação avaliativa 

por meio desses instrumentos vão, certamente, surtir bons resultados. 

Conscientes de que a avaliação tradicional faz parte das raízes da 

educação escolar e, ainda que com controvérsias, contribuiu para que o processo 

educacional fosse sendo aperfeiçoado, Laburú, Silva e Vidotto (2005) consideram a 

avaliação alternativa como complemento da avaliação convencional, ao passo que a 

primeira têm condições de superar as limitações da segunda. 

A avaliação educacional, pode assim assumir seu sentido real de 

diagnosticar e orientar visando melhorias, instigando mudanças no pensamento e na 

prática de todo o corpo escolar, ampliando positivamente o desempenho do 

educando, despertando interesse e reduzindo sua ansiedade. 

Aliás, esta última questão, sobre a ansiedade, é muito relevante e 

merece uma análise mais cautelosa, pois remete a algo que constantemente está 

presente no dia-a-dia escolar do educando e, principalmente, em suas experiências 

avaliativas, o “erro”. 
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2.2.2.1 O erro e a avaliação da aprendizagem 

Um aspecto relevante na discussão sobre avaliação é o “erro”. É 

muito comum pessoas pensarem o erro apenas como algo ruim, como sinônimo de 

derrota, motivo de vergonha. Mas, até que ponto ele pode ou não ser favorável? 

Como agir diante do erro? 

Luckesi (2006) relata que, no passado, quando a sociedade era 

fortemente marcada pela pedagogia tradicional, conservadora, o erro era fonte de 

castigos escolares. No entanto, ainda hoje isso ocorre, com diferença quanto às 

formas dos castigos, antes desde morais até físicos e atualmente não atingindo o 

corpo físico do aluno, mas, ainda, seu psicológico, sua moral, personalidade, através 

da indução ao medo, ansiedade, exposição da figura do educando, constrangendo-

o, ridicularizando-o publicamente, enfim, punindo-o destas e de tantas outras 

maneiras por errar verdadeira ou supostamente, por qualquer manifestação que 

indique não ter alcançado determinados conhecimentos. 

Ocorre que esse tipo de ato pode gerar marcas profundas no sujeito, 

comprometendo sua aprendizagem e quem sabe até, todo o caminho escolar que 

tem pela frente. 

A ideia presente nesse contexto pertence, segundo Luckesi (2006), 

a padronizações impostas pela própria sociedade, de que aquele que foge ou erra, 

como é o caso do aluno, deve pagar, ser punido, para que aprenda o que se 

entende como correto, sem haver qualquer chance de observação e de reflexão 

sobre o ocorrido. E afirma o autor 

Toda vez que se observa um fato, a partir de um preconceito, não se 
observa o fato, mas uma imagem amalgamada pelo fato, cimentada 
pelo preconceito. Isto é, o fato é julgado antes de ser observado. O 
fato mesmo só emergirá a partir do momento em que o preconceito 
for sendo dissolvido e a observação, “desengessada”. (LUCKESI, 
2006, p. 54). 

O importante é que o erro pode ser visto de maneira diferente nas 

práticas avaliativas escolares. Basta um gesto do professor, um olhar mais atento, 

sábio, cauteloso e investigador, para que de acordo com Luckesi (2006), passe de 

fonte de castigo para fonte de virtude, isto é, de crescimento, resgatando seu lado 

positivo, suas contribuições para a melhoria do ensino e da aprendizagem, seja algo 

benéfico. 
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Vale ressaltar aqui a necessidade de verificação efetiva do erro, de 

esforço por parte do professor a fim de descobrir e tomar conhecimento sobre a 

origem desse erro, sua constituição, pois somente assim é possível superá-lo a partir 

dele mesmo (ESTEBAN, 2001). 

Esteban observa que 

O erro passa a ser visto por outro prisma, como momento do 
processo de construção de conhecimentos que dá pistas sobre o 
modo como cada um está organizando seu pensamento, a forma 
como está articulando seus diversos saberes, as diversas lógicas 
que atravessam a dinâmica ensino/aprendizagem, as muitas 
possibilidades de interpretação dos fatos, a existência de vários 
percursos, desvios e atalhos, as peculiaridades de cada um dos 
processos coletivos, a tensão individual/coletivo. Deixa de 
representar a ausência de conhecimentos, a deficiência, a 
impossibilidade, a falta. (ESTEBAN, 2001, p. 21). 

O erro revela-se, portanto, como um rico meio de analisar o 

processo de construção de conhecimentos, já que indica o que o aluno sabe, não 

sabe e pode de vir saber. 

A avaliação da aprendizagem deve, deste modo, ser a base para a 

qualificação da aprendizagem do aluno, não se constituindo em momento algum 

como fonte de castigo ou punição para ele, mas como mediadora do processo, 

contribuinte para o crescimento, para que ensino e aprendizagem aconteçam com 

qualidade, de forma sadia e alegre. 

2.3 Ensino fundamental de nove anos: implicações sobre a avaliação escolar 

nos anos iniciais 

Do mesmo modo que a prática avaliativa tem sido repensada, 

assumindo novas formas, o processo de ensino no qual está inserida também sofre 

alterações para melhor atender ao público. 

Assim, sabendo que o foco das reflexões feitas no presente trabalho 

refere-se aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é relevante discutir as 

modificações, ou melhor, a reestruturação na organização e currículo que essa 

modalidade da educação da básica passou recentemente, atentando especialmente 

para as implicações causadas por este movimento sobre a prática avaliativa.  
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2.3.1 Reformulação do ensino 

No dia 6 de fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274 estabelece o Ensino 

Fundamental de Nove Anos, agora com os Anos Iniciais compostos por cinco anos 

(1º ao 5º ano) e os Anos Finais compreendendo quatro anos (6º ao 9º ano) e com a 

inserção de crianças de seis anos de idade completos ou a completar no início do 

ano letivo em questão. 

De acordo com o documento “Ensino fundamental de nove anos: 

orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade”, cuja organização e 

desenvolvimento foram iniciativa do Governo Federal junto a colaboradores, a 

finalidade das alterações realizadas compreende incluir no sistema educacional 

brasileiro um maior número de crianças, principalmente aquelas pertencentes aos 

setores populares, assegurando que todas tenham mais tempo, ou melhor, um 

período mais longo de convívio escolar, o que gera aumento nas oportunidades de 

aprendizagem (BEAUCHAMP; PAGEL; NASCIMENTO, 2007). 

O documento aponta, porém, que para alcançar os objetivos e, de 

modo geral, para que o novo modelo de ensino implantado tenha sucesso é 

estritamente importante que o conjunto de profissionais da educação escolar esteja 

atento ao processo de desenvolvimento e aprendizagens do educando, conhecendo 

e respeitando as características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas, não 

tratando as medidas tomadas como algo de cunho puramente administrativo 

(BEAUCHAMP; PAGEL; NASCIMENTO, 2007). 

Empregar o tempo de forma eficaz é também proeminente, mas 

exige orientações pedagógicas que caminhem ao encontro das potencialidades e 

necessidades das crianças, vistas aqui como sujeitos da aprendizagem. 

Nesse sentido as orientações assinalam que cada sistema de ensino 

é competente e livre para estabelecer, junto à escola, seu plano de ampliação do 

Ensino Fundamental, desde que a proposta curricular garanta as aprendizagens 

necessárias ao prosseguimento com êxito nos estudos (BEAUCHAMP; PAGEL; 

NASCIMENTO, 2007). 

A ampliação do ensino fundamental inspira medidas como formação 

continuada em serviço aos professores, gestores, etc., bem como tempo para 

planejamento da ação pedagógica e das aulas. Implica ainda que os espaços 

educativos, a mobília, os materiais didáticos e diversos outros recursos sejam 
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revistos e, se necessário, adaptados para atender com qualidade as crianças 

ingressantes (BEAUCHAMP; PAGEL; NASCIMENTO, 2007). 

Mas, o novo ensino provoca algumas inquietações no que diz 

respeito ao que trabalhar com as crianças de seis anos, o currículo seria o mesmo 

que do último ano da pré-escola, como avaliar, entre outros. Por isso serão 

abordadas agora as orientações presentes no documento na tentativa de responder 

a esses questionamentos. 

2.3.2 Orientações para o ensino e avaliação 

Como já foi dito anteriormente, o documento prevê que a proposta 

das instituições tenha ligação com as especificidades da segunda infância. 

O fato de que a criança tem agora mais tempo para ser alfabetizada 

e letrada, não significa que o ensino deve ser restringir-se a esses conteúdos. Deve 

ser contemplado o desenvolvimento dos aspectos físico, psicológico, intelectual, 

social e cognitivo, bem como as diversas expressões das áreas de conhecimento em 

suas diferentes manifestações como movimento, a dança, a música, a arte, o teatro 

e a brincadeira (BEAUCHAMP; PAGEL; NASCIMENTO, 2007). 

É importante possibilitar às crianças experiência com a cultura, que 

consiste no potencial de fazer e refazer, permitido pela brincadeira. O brincar 

consiste numa forma de expressão da criança, da sua vivência, suas lembranças, 

seus anseios, suas capacidades, sua singularidade, enfim, é um meio extremamente 

eficaz de conhecimento sobre os alunos (KRAMER, 2007). 

Brincadeiras nos tempos e espaços da escola, da sala de aula, fazer 

do lúdico um princípio norteador da prática pedagógica é mais que uma 

necessidade, é condição primordial para um trabalho educativo significativo e 

integrador com a criança. 

O letramento e a alfabetização fazem parte do currículo de ensino 

para os Anos Iniciais, no entanto, não requer exclusividade. É muito relevante a 

relação da criança com a escrita, a formação de leitores, mas desde que isso ocorra 

de maneira contextualizada, tanto no que tange a interdisciplinaridade, isto é, a 

ligação entre as áreas de conhecimento escolares, minimizando a fragmentação dos 
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estudos, como quanto à realidade extraescolar do educando e ainda em relação às 

necessidades típicas dessa faixa etária (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007). 

Desta forma é possível formar crianças, futuros jovens e adultos, 

que lêem e interpretam, escrevem e compreendem e que saibam utilizar os saberes 

e aprendizagens na prática social, na vida. Além do mais, sem qualquer 

comprometimento negativo ao seu desenvolvimento. 

Saber acolher o novo público também é fundamental. As escolas e 

principalmente os professores precisam conquistar as crianças de seis anos e 

despertar nelas o interesse pelos novos saberes. 

Nesse sentido, conhecer o educando, chamá-lo pelo nome, manter 

proximidade, um simples olhar, um toque, a proposta do brincar são elementos que 

desenvolvem maior segurança e tranquilidade para o início e continuidade da nova 

experiência escolar (BEAUCHAMP; PAGEL; NASCIMENTO, 2007). 

O documento traz, sobretudo, orientações sobre qualidade na 

aprendizagem. Portanto, além do entendimento sobre a infância, das alterações 

curriculares e da ressignificação de valores é essencial considerar a avaliação. Isso 

importa muito, pois mais do que garantia de acesso, uma educação pública de 

qualidade precisa assegurar ao aluno permanência na escola e qualidade na 

aprendizagem. Nesse caso, a avaliação tem forte influência e merece atenção. 

A partir do entendimento de que as práticas avaliativas têm se 

configurado exclusivas e concorrido para o aumento da insatisfação com a escola e 

com a aprendizagem, o documento indica, de modo geral, uma avaliação 

processual, reflexiva, pautada na observação, no registro, com metas claras e bem 

formuladas, uma avaliação ética, democrática, inclusiva, que não se restringe a 

apuração de resultados finais, revelados através de provas bimestrais e notas, mas 

que desfruta de diversos instrumentos e procedimentos para melhor atender às 

crianças (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007). 

Conhecer a singularidade existente em cada criança, ou do grupo 

com o qual se trabalha, na forma de aprender e de demonstrar a aprendizagem é 

algo possível através da avaliação (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007). No 

entanto, mover ações no sentido de respeitar e tentar atender a tais peculiaridades, 

assim como as necessidades e expectativas geradoras é necessário ao ato de 

avaliar, para que se revele fidedigno, tenha sentido na ação pedagógica e contribua 

para o ensino e aprendizagem. 
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Mediante a proposta de avaliação processual, reflexiva, inclusiva e 

democrática, qualitativa do ensino e que valoriza o processo de aprendizagem, é 

pertinente que se pense ainda sobre as condições em que é oferecido o ensino 

como a formação do professor, sua prática de trabalho, o currículo e organização da 

escola, enfim, é preciso enfatizar, além do processo de ensino e aprendizagem, as 

várias categorias que causam alguma influência sobre a ação educativa, pois, como 

afirma Barretto (2001), somente assim é possível que os alunos, educadores e a 

escola como um todo desfrutem das novas possibilidades permitidas pela avaliação. 

No próximo capítulo serão abordadas algumas das condições gerais 

em que é ofertado o ensino e aprendizagem, a iniciar pela formação do professor, 

que no caso desta pesquisa, refere-se especialmente ao curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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3 A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E O CURSO DE PEDAGOGIA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O estudo sobre a prática avaliativa docente requer olhar sobre as 

condições em que o ensino é oferecido, isto é, analisar as diversas categorias que 

estão de certa forma, ligadas ao processo de ensino e aprendizagem e que 

influenciam a prática docente, especialmente, quanto à ação avaliativa.  

Nesse sentido, existe a formação profissional do docente, suas 

carências e desafios reais na prática de trabalho, o currículo e organização da 

escola, com ênfase ao Projeto Político Pedagógico (PPP), enfim, como algumas das 

condições que muito vão dizer sobre entendimento que se tem a respeito da 

avaliação e, por conseguinte, sobre a prática avaliativa do professor. 

Este capítulo enfatiza a formação profissional do docente, 

particularmente, quanto ao curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). 

Inicialmente apresenta-se um breve histórico do curso de Pedagogia 

no Brasil para só posteriormente abordá-lo quanto à universidade em questão, 

contemplando as reformas curriculares até que se chegue à forma atual, atentando 

para a discussão presente sobre avaliação. Em seguida é feita a análise sobre a 

formação do pedagogo em âmbito local, ou seja, referente à UEL. 

De que forma ocorre o estudo sobre avaliação no interior do curso 

de Pedagogia? Há disciplinas específicas sobre essa temática? O que é abordado? 

Quanto é o tempo reservado para tal estudo? Que avaliador o curso pretende 

formar? São algumas reflexões norteadoras da discussão. 

3.1 Curso de pedagogia no Brasil: breve histórico 

No início do século XX existiam muitas ideias a respeito de uma 

formação de professores cujo ensino fosse mais aprimorado. Essas ideias, muitas 

delas, têm raízes no Movimento dos Pioneiros da Escola Nova que durante os anos 

20 e 30 defenderam um sistema de ensino nacional de caráter democrático, em 

especial, uma educação escolar laica, gratuita e única (BRZEZINSKI, 2005a). 
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Isso trouxe reflexos sobre as universidades, pois alguns intelectuais 

brasileiros, que primavam pela educação, reclamavam formação universitária dos 

professores, para todos os níveis de ensino – primários e secundários – alegando 

que um profissional, cuja função pública é tão importante, precisa ter essa 

preparação (BRZEZINSKI, 2005a). 

Assim, a partir da preocupação com a preparação de professores, 

especialmente para as escolas secundárias e sob forte influência da Escola Normal, 

em 1939 é organizada a Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil 

e com ela o curso de Pedagogia, instituído pelo decreto de Lei nº 1.190, com função 

de formar bacharéis e licenciados, sobretudo para a área pedagógica (SILVA, 2003). 

A dupla função se fazia possível seguindo um modelo conhecido 

como “esquema 3+1”. Scheibe e Aguiar caracterizam esse movimento da seguinte 

forma 

[...] as disciplinas de natureza pedagógica, cuja duração prevista era 
de um ano, estavam justapostas às disciplinas de conteúdo, com 
duração de três anos. Formava-se então o bacharel nos primeiros 
três anos do curso e, posteriormente, após concluído o curso de 
didática, conferia-se-lhe o diploma de licenciado no grupo de 
disciplinas que compunham o curso de bacharelado. (SCHEIBE; 
AGUIAR, 1999, p. 223). 

Segundo Brzezinski (2005a) o bacharelado em Pedagogia visava 

formar o técnico em educação, profissão cuja função não se sabia ao certo, apenas 

que para ser licenciado e atuar, por exemplo, dando aulas na Escola Normal, deveria 

cumprir o curso de Didática. 

É possível identificar aqui o interesse, apontado anteriormente, da 

Escola Normal sobre o curso, isto é, desfrutar do Pedagogo, que como licenciado 

tem nos cursos normais seu campo mais comum de trabalho (SCHEIBE; AGUIAR, 

1999). 

De volta à organização, Silva aponta como eram distribuídos, nesse 

momento, os conteúdos no curso de bacharel em Pedagogia: 

 [...] complementos de matemática (1ª série), história da filosofia (1ª 
série), sociologia (1ª série), fundamentos biológicos da educação (1ª 
série), psicologia educacional (1ª, 2ª e 3ª séries), estatística 
educacional (2ª série), história da educação (2ª e 3ª séries), 
fundamentos sociológicos da educação (2ª série), administração 
escolar (2ª e 3ª séries), educação comparada (3ª série), filosofia da 
educação (3ª série). (SILVA, 2003, p. 12). 
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O curso de Didática, por sua vez, tinha as disciplinas “didática geral, 

didática especial, psicologia educacional, administração escolar, fundamentos 

biológicos da educação, fundamentos sociológicos da educação” (SILVA, 2003, p. 

12). Apenas as duas primeiras disciplinas não constam no currículo para bacharel, 

assim aquele que desejasse cursar, além do bacharel, a Didática teria que cumpri-

las somente. 

Na década de 60, o Parecer do Conselho Federal de Educação 

(CFE) nº 251/62 do conselheiro Valnir Chagas indica, mesmo que substancialmente, 

as primeiras possíveis aproximações entre teoria e prática. Isso, de acordo com 

Brzezinski (2005b), ao estabelecer um currículo mínimo para o curso de Pedagogia, 

extinguindo a fragmentação com a Didática, ou seja, o “esquema 3+1” dá vez a um 

curso único de quatro anos. 

A autora alerta, porém, que essa mudança ficou muito mais no nível 

de discurso do que da prática, pois se dispensava maior parte tempo de estudos 

para formação teórica, restando apenas o último ano para atividades de prática de 

ensino (BRZEZINSKI, 2005b). 

O curso se manteve assim até 1969 quando em uma nova alteração 

são criadas as “habilitações”, sob determinação da Lei da Reforma Universitária nº 

5.540/68, mais uma tentativa sem sucesso de colocar fim a diferenciação entre 

bacharelado e licenciatura na Pedagogia (SCHEIBE; AGUIAR, 1999). 

Scheibe e Aguiar (1999) indicam que as habilitações eram de 

orientação educacional, administração escolar, supervisão escolar, inspeção escolar 

e, para licenciatura, ensino das disciplinas e atividades práticas dos cursos normais. 

Cada uma destas provia de algumas disciplinas específicas, entre três e cinco, além 

daquelas que compunham a base comum do curso que eram: sociologia geral, 

sociologia da educação, psicologia da educação, história da educação, filosofia da 

educação e didática. 

O final dos anos 60 contou ainda com o Parecer CFE nº 252/69 

igualmente de Valnir Chagas, o qual também ocasionou mudanças curriculares no 

curso de Pedagogia, mas, desta vez, voltadas a determinação de conteúdos 

mínimos que enfatizassem a formação do pedagogo não docente (BRZEZINSKI, 

2005b). 

Nesse momento o curso volta-se mais para a formação do 

supervisor e do administrador escolar, do orientador educacional e menos do 
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docente. Algo, porém, que não perdura por muito tempo, mesmo porque, em 

contrapartida ao referido Parecer, ainda exigia-se “comprovação do exercício do 

magistério para que o egresso do curso de Pedagogia registrasse seu diploma de 

especialista” (BRZEZINSKI, 2005b, p. 181). 

Durante a década de 70 desenvolve-se um intenso debate a respeito 

da identidade do pedagogo no Brasil. Até então, em função do fragmentado currículo 

presente nos cursos de Pedagogia espalhados por todo o país, essa identidade é 

insatisfatória, ora predomina a base docente, ora a gestão pedagógica, enfim, a 

discussão estendeu-se até os anos 90, marcada por encontros e assembléias 

nacionais como, por exemplo, o Encontro Nacional para a “Reformulação dos 

Cursos de Preparação de Recursos Humanos para a Educação”, realizado em 1983, 

na cidade de Belo Horizonte – PR, onde segundo Scheibe e Aguiar (1999, p. 226) se 

firmou “que a docência constitui a base da identidade profissional de todo educador”.  

A respeito da identidade docente Pimenta vai dizer que  

A profissão de professor, como as demais, emerge em dado contexto 
e momento históricos, como resposta a necessidades postas pelas 
sociedades, adquirindo estatuto de legalidade. Assim, algumas 
profissões deixaram de existir e outras surgiram nos tempos atuais 
[...] Outras não chegam a desaparecer, mas se transformam, 
adquirem novas características para responder a novas demandas 
da sociedade. Esse é o caso da profissão de professor. (PIMENTA, 
1998, p. 164). 

Isso quer dizer que a escola, enquanto instituição que não pode ser 

vista desvinculada da sociedade tem tentado acompanhar esse movimento existente 

de mudanças, inovações, exigências e demandas sociais, etc. O professor é aqui um 

membro importantíssimo, por isso mesmo torna-se indispensável pensar e definir a 

nova identidade docente, a qual se constrói somente quando entendida a partir da 

semântica social, seja da profissão, seja da cultura escolar, identidade fruto de 

resistências e também do reconhecimento do novo, de confronto entre teoria e 

prática, do sentido atribuído por ele próprio à sua profissão, ao seu fazer, isto é, a 

reflexão sobre a ação, a partir dos conhecimentos acumulados (PIMENTA, 1998). 

Esse professor, capaz de primar pela identidade docente é resultado, dentre outros 

fatores, de uma formação profissional de qualidade. 

O surgimento de leis que reconfiguraram os cursos de licenciatura e 

pedagogia, implicam um fator também importante nos anos 90. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, lei nº 9.394/96, em especial, trouxe alguns avanços, 
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dentre os quais está a práxis educacional, entendida como um dos fundamentos 

dessa formação (BRZEZINSKI, 2005b). A associação entre teorias e práticas, o 

aproveitamento de experiências profissionais em outros espaços educativos, em 

diferentes atividades, favorece a formação educacional, pois possibilita 

aproximações entre o já aprendido e o novo conhecimento, atribuindo sentido à 

ação. 

Brzezinski (2005b) alerta, no entanto, que o art. 61 da lei, em que 

consta esse possível avanço, deixa margem a interpretações questionáveis, 

possivelmente feitas por aqueles que atacam a formação teórica apontando que 

apenas a vivência em sala de aula seria suficiente para o exercício do trabalho 

docente. 

A autora é pertinente ao fazer esse levantamento, pois, ainda que a 

prática e as experiências profissionais gerem contribuições à formação docente, 

sozinhas não proporcionam base de conhecimento necessário e nem desenvolvem 

o olhar crítico. Para tanto, o pedagogo, o professor, requer uma formação que 

proporcione ambas as vivências – teoria e prática –, simultaneamente, permitindo 

fazer relações e atribuir significados. 

Deste modo o curso de Pedagogia deve preparar um profissional 

capaz de atuar com qualidade no ensino, na organização e na gestão educacional, 

habilitado a mover ações em projetos, pesquisas, produzir e levar os conhecimentos 

através das mais diferentes áreas educacionais. 

É claro que a docência é parte integrante desse processo de 

formação e deve ser reconhecida em sua importância, especialmente na constituição 

da identidade do Pedagogo, isso porque não há como desconsiderar o percurso 

histórico do curso e, por conseguinte, da formação do professor no Brasil para a 

constituição do curso na sua forma atual. 

Conhecer a flexibilidade curricular, o processo de configuração do 

curso de pedagogia, os avanços obtidos, entender os desafios emergentes, enfim, é 

uma reflexão rica e necessária àqueles que fazem parte deste campo, desse grupo 

de profissionais da educação. 

Assim, com o desejo de aprofundar tais conhecimentos segue um 

breve relato acerca da história do curso de Pedagogia na Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). 
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3.2 O curso de pedagogia da UEL 

Mediante a expansão nacional que vinha ocorrendo do curso de 

Pedagogia, não é espantoso que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Londrina (FFCL/Londrina), atual Universidade Estadual de Londrina (UEL), logo 

tenha adotado o curso, mesmo que, na verdade, isso só tenha acontecido mais de 

vinte anos após a criação, em 1939, do curso no Brasil. 

De acordo com Abbud e Favaro (2008), em 1960 é criado em 

Londrina, por solicitação de docentes da Escola Normal, o curso de licenciatura em 

Pedagogia, cujo início das atividades entra em vigor somente em 1962, 

concomitantemente ao “curso” de Didática. 

Anterior a isso o Curso Normal de Londrina é que ofertava a 

formação de professores, seguindo a Lei Orgânica de Ensino de 1946, pois os 

Cursos de Aperfeiçoamento mantidos pelo Instituto de Educação só foram abertos 

em 1963, quando já havia disponível a licenciatura de Pedagogia pela 

FFCL/Londrina (ABBUD; FAVARO, 2008). 

A composição curricular da licenciatura em Pedagogia em Londrina 

seguiu a base dos demais centros espalhados pelo país como, por exemplo, a 

Universidade de São Paulo (ABBUD; FAVARO, 2008), mas acompanhou também, 

mesmo que implicitamente, os componentes básicos presentes nas Escolas Normais 

e até nos Cursos de Aperfeiçoamento, já que os tais centros pautavam-se nestes 

últimos. 

O currículo é algo de fundamental importância nessa discussão, pois 

a partir de sua análise é possível observar as mudanças que foram ocorrendo desde 

o momento inicial até os dias atuais. Vejamos, então, algumas características e 

alterações curriculares sofridas pelo curso, em Londrina, ao longo dos anos. 

Em 1962 compunham a grade curricular as disciplinas História da 

Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, Psicologia Educacional, 

Biologia, Administração Escolar, Matemática e Estatística, Educação Comparada, 

Didática e Cultura Brasileira (ABBUD; FAVARO, 2008). 

Com alterações apenas quanto à terminologia das disciplinas, a 

carga horária e a distribuição nas séries, decorrentes da definição dos currículos 

mínimos pelo Parecer Conselho Federal de Educação (CFE) nº252/69, 
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consequência da LDB 4024/61, Abbud e Favaro (2008) apontam ser basicamente 

essa a forma que permanece até 1968. 

 Assim, de 1962, quando entra em atividade, até 1973 havia uma 

única formação no curso, a licenciatura em Pedagogia, com duração de quatro anos. 

A partir de 1973, por meio da lei 5540/68 – Reforma Universitária –, 

são inseridas no curso transformações relevantes. Primeiramente há introdução das 

habilitações: Orientação Educacional, Supervisão Escolar e Administração Escolar 

para escolas de 1º e 2º graus; e Ensino das Disciplinas e Atividades Práticas dos 

Cursos Normais, ou, Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau. E, por 

conseguinte, há o aumento de disciplinas no curso (ABBUD; FAVARO, 2008). 

Silva (2003) chama atenção, porém, para o fato de que ao 

reformular a estrutura do curso e criar as habilitações o Parecer 252/69 mantém a 

tão questionada fragmentação da formação do pedagogo. Ainda que o curso, ao 

final, disponha um só diploma, a dicotomia entre ensino e gestão pedagógica 

durante a formação permanece, dificultando a concepção de uma identidade 

profissional ao pedagogo. 

Por outro lado, o mesmo Parecer trouxe vantagens à área da 

Didática, pois, quando entende a necessidade do curso em ter uma base comum 

disciplinar, insere a Didática enquanto matéria básica do curso de Pedagogia. Essa 

inclusão é justificada através do argumento de que a Didática “se identifica com o 

ato de ensinar para o qual as outras matérias convergem; todos poderão lecionar, 

nos cursos normais, as disciplinas de suas habilitações específicas e, por fim, 

considerou-se que, invariavelmente, as universidades e escolas isoladas já a vinham 

incluindo em seus currículos plenos” (SILVA, 2003, p. 27). 

Desse momento em diante nota-se a ampliação no interesse por 

essa área de conhecimento no curso de Pedagogia da UEL. Reflexo disso é 

existência das disciplinas Didática I e Didática B, até 1977, e Didática I e Didática II, 

no período de 1992 a 1997 (ABBUD; FAVARO, 2008). 

O segundo período, indicado acima, já contava com a presença de 

uma disciplina sobre avaliação. A habilitação “Magistério das Matérias Pedagógicas 

do Segundo Grau e Magistério para as Séries Iniciais do 1º Grau” ofertava, na 4ª 

série, a disciplina “Avaliação e Ensino” (FAVARO; ABBUD, 2012). 

Os anos 90 contemplam os primeiros projetos políticos pedagógicos 

elaborados para a UEL (FAVARO; ABBUD, 2012). É grande a relevância de tal 
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documento para organizar e fundamentar o trabalho em qualquer instituição 

educativa, direcionar ações e delinear objetivos, por isso, este é um belo avanço. 

Para Favaro e Abbud (2012) esse período marcou o curso de 

Pedagogia da UEL através de alterações também no sistema de matrícula que, 

anteriormente fazia-se por disciplina, agora se caracteriza por um sistema seriado 

anual. 

A implantação do então sistema seriado anual, aliado à necessidade 

de adequação do curso em atender e formar o pedagogo não docente, gera um 

processo de reorganização das habilitações. De acordo com Favaro e Abbud (2012) 

isso faz com que se torne central no curso de Pedagogia o Magistério das Matérias 

Pedagógicas do 2º grau, mas permite-se ao graduando optar por uma segunda 

habilitação que poderia ser referente à Supervisão Escolar, Orientação Educacional, 

Educação Pré-Escolar e Séries Iniciais, sendo que em 1997, estas duas últimas, 

juntam-se para formar uma única habilitação, disponível já em 1998. 

A união das habilitações não retira do currículo a disciplina referente 

à avaliação. Neste final de década a habilitação “Magistério das Matérias 

Pedagógicas do Ensino Médio e Supervisão Escolar para o exercício nas escolas de 

Ensino Fundamental e Médio” é que adere a disciplina também nomeada “Avaliação 

e Ensino”, disponível para a 4ª série (FAVARO; ABBUD, 2012). 

Em 2001, a partir da Resolução CEPE nº 102/2001, as modificações 

referem-se mais aos estágios, pois estabelece, já para o ano de 2002, o estágio 

supervisionado em Magistério das Matérias Pedagógicas para a 4ª série, o qual 

abrangeria as diferentes áreas de conhecimento (FAVARO; ABBUD, 2012). 

No ano de 2005 uma nova proposta pedagógica é implantada no 

curso, apontando para dois grandes saltos: a docência como o sustento para a 

formação do pedagogo – tornam-se obrigatórias as habilitações Magistério das 

Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e também das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental – e a pesquisa como elemento integrador – implantação do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) na 3ª e 4ª série do curso (FAVARO; ABBUD, 2012). 

Nesse momento disciplinas de Didática voltadas às Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental são reorganizadas.  Há, na 3ª série, Didática da Língua 

Portuguesa, Didática da Matemática, Didática de Ciências, Didática de História e 

Geografia e Didática Geral, e ainda, para quem optar pela habilitação que contempla 
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a Educação Infantil, na 4ª série existe a Didática da Educação Infantil (FAVARO; 

ABBUD, 2012). 

É perceptível o aumento ainda maior no estudo da Didática, do que 

em relação à década de 90, especialmente pelo fato do curso ter a docência como 

base de formação, mas a disciplina “Avaliação e Ensino” deixa de integrar a base 

curricular. 

Porém, segundo Favaro e Abbud (2012), no ano de 2006 o curso de 

pedagogia da UEL passa por novas reformulações, fato decorrente da aprovação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia – regulamentada 

pelos Pareceres CNE/CP 05/2005 e 03/2006 e pela Resolução 01/2006 – e daí 

sucede o que as autoras chamam de “supressão das habilitações”, ou seja, esse 

modelo de organização é eliminado, o que não quer dizer que os conteúdos também 

tenham sido. Ocorre que parte significativa dos conteúdos permanece e são 

distribuídos nas quatro séries do curso sob uma formação única, alguns com outra 

carga horária e mudanças de nomenclatura (disciplinas), mas objetivando que todos 

os alunos conheçam e experimentem a docência e a gestão pedagógica. 

O currículo de 2007 reintegra a disciplina específica sobre avaliação, 

dessa vez na 2ª série do curso, chamada “Didática: Avaliação e Ensino” (FAVARO; 

ABBUD, 2012). As demais disciplinas de Didática sustentam o curso ao longo das 

séries. 

Dois anos depois a Pró Reitoria de Graduação da UEL (PROGRAD) 

solicitou a adequação da carga horária dos cursos de 50 horas-aula para 60 horas-

aula. Vale esclarecer que essa medida coube a toda Universidade, isto é, todos os 

cursos passaram pela adequação à norma federal, Resolução nº 3 de julho/2007 

(FAVARO; ABBUD, 2012). 

Desse ponto resulta o fato de atualmente o curso ter estendido a 

duração do curso de Pedagogia para quatro anos e meio, não mais quatro anos, 

como se tinha até o currículo de 2007. Também houve adequação na disposição das 

disciplinas, cargas horárias e nas atividades de pesquisa (TCC) e de estágio 

curricular obrigatório. 

Favaro e Abbud (2012) colocam que a disciplina “Didática: avaliação 

e ensino” mantém-se na 2ª série e além desta e das matérias já existentes na 1ª 

série – Didática: trabalho pedagógico docente e Didática: organização do trabalho 
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pedagógico –, na 5ª série é acrescentada a disciplina “Tópicos especiais em Didática 

A”. 

É notória a presença da disciplina da avaliação em parte significativa 

dos 50 anos do curso de pedagogia na UEL, no entanto, há o desejo de conhecer 

mais afundo o que tais disciplinas abrangiam, quais conteúdos referentes a 

avaliação contempla e como estes eram dispostos. Assim, a seguir faz-se a análise 

do estudo sobre a avaliação com vistas ao curso em questão. 

3.2.1 O estudo sobre avaliação 

O estudo sobre avaliação no curso de Pedagogia da UEL, sempre 

ocorreu juntamente à Didática, esta última, ora como curso, ora como disciplina 

curricular. Isso pôde ser constatado a partir da análise e leituras feitas sobre o 

histórico curricular do mesmo, conforme apresentado no tópico anterior. 

Em 1960, quando é criado, na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Londrina (FFCL/Londrina), o curso de licenciatura em Pedagogia, nasce 

também o curso de Didática (ABBUD; FAVARO, 2008). Nesse período inicial quase 

não se encontra nos planos curriculares conteúdos sobre avaliação. 

 Nos anos de 1965 e 1966, segundo Oliveira (2012), o plano de 

trabalho em Didática, presente no curso de Pedagogia, encontrava-se na 3ª série e, 

com relação à avaliação, abrangia conteúdos como a integração e fixação da 

aprendizagem, que implicava o conhecimento sobre a tomada de notas, e a 

verificação da aprendizagem, cujo trabalho era sobre provas, os tipos, provas 

mensais e parciais. 

No fim dessa mesma década nada consta especificamente sobre 

avaliação nos conteúdos propostos. Para Oliveira (2012) os programas parecem 

atender a preocupação existente com a postura docente, por isso enfatizam o 

estudo sobre a ética profissional, a relação do professor com a sociedade, com a 

escola, técnicas de controle e desempenho da regência, de conduzir as aulas, etc. 

Nos anos 70 a avaliação é contemplada de forma mais direta nas 

propostas de estudo do curso de Pedagogia da UEL. Em 1973 o plano de curso 

tinha a maior parte de suas unidades voltadas a conteúdos sobre avaliação da 

aprendizagem. Os princípios gerais da avaliação e a sondagem dos conhecimentos, 
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a distinção entre medir, testar e avaliar, os objetivos e funções da avaliação, 

encaminhamentos sobre o bom programa de avaliação, métodos de organização e 

elaboração de provas, de testes, aspectos de revisão, verificação, suplementação, 

enfim, são alguns dos conteúdos contemplados (OLIVEIRA, 2012). 

Em 1976 a disciplina de Didática, já contava com 90 horas-aula e 

compunha o ciclo básico, isto é, era uma disciplina específica do curso, de acordo 

com o Parecer 252/69 e trabalhava com o processo de avaliação (OLIVEIRA, 2012).  

Estudando Oliveira (2012) é possível notar que o plano curricular da 

disciplina “Didática I” voltava-se mais para o tratamento da Didática em si, ou seja, 

suas características (conceito, funções, problemáticas, etc.) e assim se sustenta até 

a década de 90. Com a disciplina “Didática II” não foi diferente, mas esta abrangia 

quase que inteiramente conteúdos sobre avaliação, como modalidades e formas de 

avaliação escolar, objetivos, funções, técnicas e instrumentos avaliativos, 

recuperação da aprendizagem, reprovação, conselho de classe e elaboração de 

planos de ensino. 

Em 1992 permanecem as duas disciplinas de Didática. De acordo 

com Favaro e Abbud (2012), dividia-se em duas disciplinas, para melhor organizar 

os conteúdos, “Didática I” e “Didática II”, a primeira alocada na 2ª série do curso e a 

segunda na 3ª série. Oliveira (2012) coloca que a “Didática I” já contava com 136 

horas e continuava contemplando a avaliação em seu programa curricular. 

Nesse momento, com influência da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, lei nº 9.394/96, um grupo de professores da área de Didática da 

UEL se reúne e coloca em discussão a questão da identidade, da essência da 

disciplina. Vale ressaltar aqui que “planejamento e avaliação do processo de ensino 

e aprendizagem” foram entendidos como conteúdos básicos da disciplina 

(OLIVEIRA, 2012). 

Somente a partir de 1997 apontam-se diferenças importantes na 

organização dos conteúdos, a avaliação torna-se eixo condutor do trabalho, é 

entendida como elemento fundamental do processo de ensino e aprendizagem, mas 

isso é passageiro, pois em 1998 essa relação com avaliação perde amplitude. 

Em 2004 o curso de Pedagogia da UEL passa por mais uma 

reformulação na qual fica estabelecida a docência como sustento da formação do 

pedagogo. Em 2005 o Projeto Político Pedagógico do curso lança sobre a Didática a 

função de conduzir a formação docente. Para tanto novamente ganha sentido o 
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trabalho sobre avaliação, conhecimento necessário a todo professor (OLIVEIRA, 

2012). 

Neste momento ficam sob responsabilidade da Didática as 

disciplinas “Trabalho Pedagógico Docente e Não-docente I”, “Trabalho pedagógico 

Docente”, que trata, dentre outros, o conteúdo sobre avaliação educacional, e 

“Didática Geral” que aborda o conteúdo avaliação da aprendizagem. Já em 2007 a 

Didática é reorganizada e passa a compor três disciplinas obrigatórias e duas 

optativas. Das obrigatórias uma é específica sobre avaliação, “Didática: Avaliação e 

Ensino”. Ela trata de conceitos básicos sobre avaliação, técnicas e instrumentos 

avaliativos na escola básica e comunicação dos resultados (OLIVEIRA, 2012). 

Em 2010 uma nova reformulação curricular é feita, mas nada de 

diferente ocorre com relação à avaliação. 

A disciplina “Didática: Avaliação e Ensino” mantêm-se até hoje. Na 

2ª série do curso ela abrange um trabalho cujo norte abrange os temas apontados 

acima (OLIVEIRA, 2012) e quanto às novidades, estas vão depender do modo como 

o professor conduz a disciplina, da bibliografia básica utilizada, etc.  

A disciplina de Didática veio ao longo dos anos desenvolvendo de 

diferentes formas o trabalho sobre avaliação. É satisfatório perceber que por pouco 

tempo esse conteúdo não esteve presente na formação do pedagogo, pois se sabe 

que é fundamental que o docente entenda o processo de avaliação, que saiba 

conduzir ao máximo seus alunos para a aprendizagem e, nesse caso, a avaliação 

tem muita influência na medida em que revela o caminhar, o desenvolvimento do 

aluno mediante o ensino, a eficácia das propostas e métodos utilizados, o 

acompanhamento, descoberta e tratamento das dificuldades, conduz a reflexão, a 

análise e tomada de decisão sobre o desempenho do aluno, sobre o que é melhor e 

mais pode acrescer à sua aprendizagem. 

Com base no estudo feito vale pensar agora sobre o avaliador que o 

curso de pedagogia da UEL pretende formar, mediante, é claro, o conjunto de 

conhecimentos e estudos ofertados. 
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3.3 Formação do pedagogo: que avaliador o curso pretende formar? 

O desenvolvimento do estudo sobre o processo de configuração do 

curso de pedagogia da UEL permite refletir sobre o perfil de professor avaliador que 

o curso pretende formar, segundo, é claro, o currículo ou programa de disciplinas 

apreciado e ainda sobre seu Projeto Político Pedagógico (PPP) mais recente, 

referente à reforma de 2006, implantada em 2007. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso de 

Pedagogia, 

A docência é tomada como base da formação do pedagogo sendo 
um indicativo do projeto e da concepção de educação que estamos 
adotando. No processo de explicitação da complexidade da tarefa 
educativa, se destaca o papel da educação institucionalizada, espaço 
de atuação profissional, para o que se exige uma formação 
específica, objeto das nossas atenções. (UEL, 2007, p. 3). 

Ao indicar a docência como base do curso, a proposta sugere que 

esta também deve ser o sustento da formação desse profissional, do pedagogo. 

Sendo assim, o quadro de formação específica para a educação institucionalizada 

deve conter, necessariamente, o estudo sobre avaliação, já que a ação avaliativa é 

constante no exercício docente e importante à gestão pedagógica, a qual que deve 

atentar para a prática pedagógica escolar, inclusive em sala de aula. 

A análise dos currículos, presente no início deste capítulo, realizada 

através de leituras e consulta aos programas, mostrou que na trajetória do curso de 

Pedagogia da UEL o conteúdo sobre avaliação pouco não esteve contemplado, 

ainda que a disciplina específica sobre o assunto só tenha sido criada em 2006, 

entrando em vigor no ano seguinte. Esse é um fator significativo. 

O PPP do curso de Pedagogia da UEL (UEL, 2007) aponta que a 

disciplina “Didática: avaliação e ensino”, alocada na 2ª série do curso, é obrigatória e 

pertence ao eixo de conhecimento sobre a docência. Sua carga horária é de 68h, 

sendo a mesma semestral. Os conteúdos básicos nela trabalhados são: conceitos 

básicos e abordagens atuais; técnicas e instrumentos de avaliação na escola básica; 

e comunicação dos resultados da avaliação. 

Os objetivos gerais da disciplina implicam 

Conhecer os conceitos e abordagens da avaliação como forma de 
analisar criticamente o processo avaliativo desenvolvido na 
Educação Básica, assim como desenvolver capacidade para elaborar 
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instrumentos de avaliação das aprendizagens nos campos 
conceitual, procedimental e atitudinal. (UEL, 2007, p. 22). 

Considerando o tempo dispensado a tal estudo, ou melhor, o 

pequeno tempo, os conteúdos trabalhados são pertinentes. Em conceitos e 

abordagens da avaliação está se referindo ao conhecimento sobre as modalidades, 

as técnicas, estudos e teorias de especialistas da área, entre outros fatores que 

importam saber no momento de avaliar o educando, seja para defender ou mesmo 

para opor-se a determinada forma avaliação. 

Vale destacar o interesse, identificado no PPP (UEL, 2007), pelo 

desenvolvimento de um profissional crítico, isto é, que saiba investigar e escolher o 

melhor para seu aluno, que seja criativo e não mero reprodutor de métodos, capaz 

de fazer adequações, um pedagogo consciente de sua vasta atuação – docência, a 

gestão e a pesquisa – e por isso dinâmico, mas também cauteloso, para que seu 

trabalho tenha qualidade e reflita bons resultados e, além disso, atento à essência 

de sua profissão, a docência. 

Ainda referente à Didática, existe a disciplina “Didática: trabalho 

pedagógico docente” que é ofertada na 1ª série do curso, no 1º semestre, com carga 

horária de 68h e obrigatória. Os conteúdos estruturantes são: conceitos de 

educação, pedagogia, educação escolar e Didática, as teorias pedagógicas, a 

caracterização do trabalho docente, bem como a formação profissional e 

constituição da docência e a escola como “lócus” do trabalho docente (UEL, 2007). 

Esta matéria abrange orientações gerais para atividade educativa, a 

fim de torná-la mais consciente e crítica. Assim os objetivos pautam-se em 

“compreender o significado e as dimensões do trabalho docente relacionando-o com 

as diversas concepções de homem, sociedade, educação e pedagogia e com o 

contexto de formação profissional e de realidade da escola” (UEL, 2007, p. 14). 

Existe também na 2ª série do curso, porém no 2º semestre, a 

disciplina “Didática: organização do trabalho pedagógico”. É obrigatória, tem carga 

horária de 68h e, diferente da anterior, pertence ao eixo de conhecimento educação 

e sociedade. Aborda conteúdos voltados aos planejamentos de ensino, ou seja, 

planos de ensino, os tipos e elementos constitutivos com o propósito de refletir sobre 

aspectos teórico-práticos do trabalho docente considerando a organização, o 

programa e as qualidades didáticas indispensáveis a um ensino que vise o 
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desenvolvimento do pensamento crítico sobre a educação e a sociedade (UEL, 

2007). 

As duas últimas disciplinas apresentadas não abordam a temática 

avaliação, porém ao comporem o quadro de trabalho da Didática, logo tratam de 

saberes relevantes que complementam e dão sentido a aprendizagem avaliativa. 

Desta forma, pretende-se que o profissional formado pelo curso de 

Pedagogia da UEL, cuja base é tomada pela docência, saia competente para 

compreender e vivenciar os diferentes meios de conduzir o processo de ensino e 

aprendizagem como viés necessário para concretização da atividade pedagógica 

(UEL, 2007). 

O curso visa, pois, desenvolver um avaliador que, antes de tudo, se 

reconheça como docente, um sujeito mediador do processo de ensino, que tenha 

domínio tanto dos conhecimentos que vai ensinar como dos meios para fazê-lo com 

eficácia (UEL, 2007). Deve ser pensante, ativo, sábio e utilizar-se da reflexão sobre 

a ação como uma estratégia para fundamentar sua prática. 

O estudo sobre avaliação da aprendizagem, as leituras e 

discussões, o espaço para compartilhamento de experiências, para esclarecimento 

de velhas dúvidas e surgimento de novas, o que motiva a investigação, precisa ser 

ampliado. Dispor de uma disciplina específica para avaliação é imprescindível, 

independente da terminologia utilizada, pois os currículos sofrem alterações com o 

tempo, mas é interessante também uma proposta de trabalho contínuo desse 

conteúdo, na forma de uma disciplina anual, com carga horária de 136 h, a fim de 

atribuir maior compreensão e significado sobre a avaliação. 

A prática docente, assim como o desempenho das crianças dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é muito influenciada pela ação avaliativa. 

Desta forma, se exercida com qualidade, esta prática certamente contribui 

positivamente com o processo de ensino e aprendizagem. Cabe a universidade 

voltar ações para que isso aconteça, ou seja, garantir, da parte que lhe cabe, uma 

formação que ofereça a base para uma prática docente avaliativa de qualidade. 

Conhecer mais sobre a qualidade das ações avaliativas é 

interessante, pois vai ao encontro do desejo que existe na presente pesquisa de 

saber em que aspectos essa prática está de acordo ou não com os estudos sobre 

avaliação oferecidos no curso de Pedagogia da UEL.  
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A seguir apresentamos os resultados da investigação sobre a prática 

avaliativa de docentes dos Anos Iniciais de uma escola municipal da cidade de 

Jaguapitã-PR. A análise dá indícios de como vem ocorrendo a prática avaliativa no 

interior das escolas públicas, em que medida acompanha os documentos 

norteadores e ainda permite pensar a cerca do problema apresentado. 
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4 A PRÁTICA AVALIATIVA DE DOCENTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Como o próprio nome sugere o Ensino Fundamental é a formação 

básica de todo cidadão, ou seja, é essencial para que o sujeito aprenda e 

desenvolva capacidades tornando-se apto ao exercício da cidadania. 

Para tanto, conforme consta na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, o currículo e aí, os conteúdos e 

metodologias, devem apontar para o desenvolvimento da habilidade de aprender, 

tendo como base o domínio da leitura, escrita e cálculo e também a aprendizagem 

ligada a aquisição de conhecimentos e capacidades, formação de atitudes, a 

compreensão dos valores em que se sustenta a sociedade, do sistema político, da 

tecnologia, do ambiente natural e social, das artes e o fortalecimento de vínculos de 

família, solidariedade e tolerância. 

Ocorre que atualmente no sistema de ensino formal brasileiro ainda 

existem professores que têm se preocupado muito com a transmissão e domínio de 

conteúdos deixando a desejar quanto à qualidade e efetividade dos aspectos 

pedagógicos utilizados. Conforme aponta Méndez (2002, p. 39) “a forma como o 

sujeito aprende é mais importante que aquilo que aprende, porque facilita a 

aprendizagem e capacita o sujeito a continuar aprendendo permanentemente.” 

Por isso é muito importante investigar suas ações e chamar o 

docente a participar desse movimento, de pensar, refletir e discutir sobre a própria 

prática. 

Sem perder de vista que a prática avaliativa constitui a essência 

dessa pesquisa e pensando nela como um dos fatores a que se referem os aspectos 

pedagógicos é conveniente acompanhar relatos de experiências reais sobre ação 

avaliativa docente, analisá-los a partir de documentos como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), o Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição em questão, 

além de autores que discorrem sobre o assunto. 

Essa experiência atribui sentido ao presente estudo, pois permite 

saber mais sobre a qualidade das ações avaliativas, conhecer a forma como essa 

prática vem ocorrendo no interior da escola pública que oferta o Ensino Fundamental 

I, sua relação com a legislação vigente e documentos norteadores do processo 
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educativo na instituição e ainda contribui, na medida que aponta para respostas, 

com o anseio que há aqui de saber em que aspectos essa prática está de acordo ou 

não com os estudos sobre avaliação oferecidos no curso de Pedagogia da UEL. 

A seguir, é apresentada a análise feita a partir de entrevista com 

professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de nove anos de uma escola 

municipal da cidade de Jaguapitã – PR. Antes, porém de iniciar o tratamento dos 

dados é conveniente caracterizar, de forma breve, a organização da instituição, a fim 

de ter maior clareza sobre o contexto em que as práticas apresentadas se passam, e 

das docentes, especialmente, no que tange à formação de cada uma. 

4.1 Caracterização da escola 

A instituição na qual trabalham as professoras entrevistadas e onde 

também se realizou a coleta de informações foi criada em 1968 como um grupo 

escolar e assim permaneceu até 1980. Nesse momento passa de grupo escolar à 

escola municipal, com nome vigente até hoje. Seu funcionamento ocorre nos 

períodos matutino, vespertino e noturno, este último para Educação de Jovens e 

Adultos. 

A escola implantou o ensino de nove anos simultaneamente ao 

antigo ensino de oito anos, de forma que a oferta foi gradativa, iniciando em 2008, 

apenas com turmas do 1º ano. 

Consultando o Projeto Político Pedagógico da instituição constatou-

se que os 1º e 2º anos constituem o primeiro ciclo de alfabetização, sendo que a 

promoção do 1º para o 2º ano é automaticamente efetuada, atentando apenas para 

o mínimo de frequência exigida por lei, referente a 75% da carga horária total. No 2º 

ano poderá haver retenção, assim como nos 3º, 4º e 5º anos, isso em caso de o 

aluno não se apropriar do mínimo de conhecimentos sobre os conteúdos básicos ou 

ter a frequência inferior a 75%. Vale dizer que os 3º, 4º e 5º anos pertencem ao 

sistema seriado de ensino. 

Sobre a organização escolar por ciclos os PCN defendem que 

Tal proposta permite compensar a pressão do tempo que é inerente 
à instituição escolar, tornando possível distribuir os conteúdos de 
forma mais adequada à natureza do processo de aprendizagem. 
Além disso, favorece uma apresentação menos parcelada do 
conhecimento e possibilita as aproximações sucessivas necessárias 
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para que os alunos se apropriem dos complexos saberes que se 
intenciona transmitir (BRASIL, 1997, p. 42). 

Dessa forma pretende-se romper com a fragmentação da trajetória 

escolar assegurando a continuidade dos estudos e ainda contribuindo com as ações 

do professor ao possibilitar que sejam feitas adaptações das atividades 

pedagógicas, a partir da necessidade das crianças, e considerando as expectativas 

de aprendizagem para cada período (BRASIL, 1997). 

No Projeto Político Pedagógico consta que a escola segue a 

perspectiva construtivista, logo entende o aluno como um indivíduo que traz 

conhecimentos decorrentes de suas estruturas cognitivas, de suas aprendizagens e 

experiências vividas, assim vai formando seu intelecto aos poucos, interagindo com 

o mundo. 

O professor é visto não apenas como o sujeito que ministra aulas, 

mas que sabe fazer com que seu aluno aprenda. Deve, pois, ter propostas de ensino 

que gerem conflitos cognitivos ao aluno, fazendo-o pensar, optar, conferir, refazer 

escolhas, etc. (JAGUAPITÃ, 2011). 

A instituição percebe a avaliação como instrumento que dá 

condições ao professor de verificar, dentre outros fatores, o que o aluno aprendeu, a 

eficiência do trabalho docente, ou seja, as técnicas e metodologias utilizadas, a 

necessidade ou não de retornar a determinado conteúdo empregando-se de outros 

meios, de rever e adequar o planejamento, o que indica flexibilidade curricular, tomar 

decisões e se preciso convidar a família e a comunidade, reunir a equipe escolar, 

envolver os próprios alunos, enfim, para que estas decisões sejam as mais eficazes 

(JAGUAPITÃ, 2011). 

Por fim, a metodologia geral utilizada pela escola caminha em 

sentido favorável a promoção de mudanças e de métodos que proporcionem ao 

aluno maneiras significativas de apropriação dos conteúdos, sendo ele próprio 

produtor do conhecimento. Na verdade, de acordo com a proposta pedagógica, todo 

trabalho desenvolvido na escola, inclusive tópicos acerca da avaliação, são 

pautados na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, nº 9.394/96, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, no Currículo básico 

para a escola pública do estado do Paraná, de Curitiba (1990) e, no documento 

sobre o Ensino Fundamental de nove anos. (JAGUAPITÃ, 2011). 
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4.2 Caracterização das docentes 

Para referir-se às professoras participantes da pesquisa são 

utilizadas expressões como P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8. 

O quadro a seguir apresenta o perfil das professoras consultadas. 

 

QUADRO1 - PERFIL DOS DOCENTES CONSULTADOS 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
SEXO 
 

Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 

IDADE  
 

55 anos 36 anos 42 anos 50 anos 33 anos 40 anos 37 anos 37 anos 

ESTADO 
CIVIL 

Casada Casada Casada Casada Solteira Casada Solteira Casada 

FORMAÇÃO 
(Ensino 
médio) 

Magisté-
rio  
(1983) 

Ensino 
médio 
(1993) 

Magisté-
rio (1987) 

Magisté-
rio (?) 

Magisté-
rio (1998) 

Magisté-
rio (1991) 

Magisté-
rio (1993 

Magisté-
rio (1993 

GRADUA-
ÇÃO 

Pedago-
gia 
(1999) 

Pedago-
gia 
(2007) 

Cursan-
do 
Pedago-
gia 

Pedago-
gia 
(1986) 

Letras - 
Inglês 
(2002) 

Normal 
Superior 
(2004) 
Pedagogi
a (2011) 

Pedago-
gia 
(1999) 

Pedago-
gia 
(2011) 
Cursan-
do Artes 

PÓS-GRA-
DUAÇÃO 

Ética e 
Cidada-
nia (?) 

Educa-
ção 
Especial 
(2009) 

 Didática, 
Metodolo
gia e 
Ensino 
(1996) 

Códigos 
e 
Linguage
ns (2005) 

  Psicope-
dagogia 
(2004) 

Fonte: dados coletados pela autora. 

 

As professoras entrevistadas têm idade entre 33 e 55 anos, sendo a 

mais nova P5 e a mais velha P1. Apenas P5 e P7 são solteiras, todas as demais são 

casadas. 

Quanto à formação inicial, P2 é a única que cursou o Ensino Médio, 

o restante estudou o Magistério. P1 e P3 concluíram o Magistério na década de 80, 

enquanto que P5, P6, P7 e P8 o fizeram nos anos 90. Apenas P4 não se recorda o 

ano de conclusão do Magistério. 

Todas as entrevistadas cursaram ou estão cursando o nível superior. 

As professoras P1, P2, P4, P6, P7 e P8 são formadas no curso de Pedagogia, com 

conclusão entre os anos de 1986 a 2011. P5 é graduada em Letras – Inglês, com 

término em 2002. Apenas P3 está cursando Pedagogia. 

Maior parte das professoras tem pós-graduação e, com exceção a 

P1 que não se lembra a data do término, todas com conclusão entre 1996 e 2009. 

Além disso, a professora P8 cursa atualmente a segunda faculdade. 
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Nota-se que o nível de formação das professoras é coerente com o 

que diz o art. 62 da LDB, nº 9.394/96, no que se refere aos profissionais da 

educação básica, ou mais precisamente, à formação deste profissional. 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996). 

A formação em nível superior constitui a base para atuação dos 

professores no Ensino Fundamental e deve, portanto, ofertar o ensino sobre as mais 

amplas áreas de conhecimento necessárias ao exercício docente, inclusive sobre a 

prática avaliativa, pertinente a área da Didática. 

Conhecer os reflexos da formação oferecida pelos cursos de 

Pedagogia, atentando para o subsídio à ação avaliativa, é um fator relevante e 

inicialmente retratado na pesquisa de campo desempenhada, sobre a qual segue a 

análise. 

Importante salientar aqui que embora nenhuma professora seja 

formada na UEL, a intenção do estudo é evidenciar relações entre a prática 

avaliativa destas professoras e a proposta de formação para a avaliação do curso de 

pedagogia da UEL. 

4.3  A avaliação da aprendizagem na perspectiva dos docentes consultados 

A coleta de informações a respeito das práticas avaliativas de 

docentes, isto é, a pesquisa de campo a cerca de experiências reais e atuais que 

viessem contribuir com a realização da presente pesquisa, ocorreu com oito 

professoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, do período vespertino, de 

uma escola municipal da cidade de Jaguapitã- PR.  

Para tanto se utilizou de entrevistas semi-estruturadas, gravadas, 

realizadas no próprio espaço interno da instituição em questão, no final do ano letivo 

de 2011. (APÊNDICE D). 

As professoras P1 e P2 atendem turmas do 1º ano, P3 e P4 turmas 

do 2º ano, P5 e P6 turmas do 3º ano e P7 e P8 turmas do 4º ano. O 5º ano não foi 



61 
 

 

 

considerado nessa pesquisa, devido à falta de professoras dispostas a ceder 

entrevista e contribuir com o estudo. 

Para as entrevistas foram utilizadas perguntas norteadoras que 

abordavam basicamente a prática avaliativa das professoras, desde a forma como 

avaliam as crianças, a satisfação com prática desempenhada, o alcance dos 

objetivos, situações problemas vivenciadas e relacionadas, é claro, à avaliação, até 

a contribuição ou não da formação em nível superior, em especial, no curso de 

Pedagogia, a cerca da prática avaliativa necessária a docência. (APÊNDICE D). 

O quadro 2 apresenta a relação de respostas das professoras 

consultadas, as quais serviram de base para a análise realizada. 

Como se pode verificar, inicialmente, quando indagadas sobre a 

forma como avaliam seus alunos, as professoras foram unânimes ao indicar que as 

avaliações são feitas no dia-a-dia, ou seja, realizada a todo o momento, através de 

observação sobre a participação e interação dos alunos nas atividades diárias em 

sala de aula. 

É interessante destacar nesse primeiro período a realização de 

avaliações a todo o momento e a prática de observação, relatadas pelas docentes. 

Méndez (2002, p. 35) diz que “nem tudo que é ensinado deve 

transformar-se automaticamente em objeto de avaliação; nem tudo que é aprendido 

é avaliável, nem o é no mesmo sentido, nem tem o mesmo valor.” Isso que dizer o 

professor deve ser cauteloso e saber discernir o que é viável avaliar do que não é, 

mas para isso precisa, antes de qualquer coisa, ter conhecimento sobre a 

concepção de avaliação, entender a importância e a necessidade de avaliar. 

Com relação à observação, Melchior diz que 

A técnica de observação pode ter função pedagógica. Através dela é 
possível colher dados não só do aspecto cognitivo mas 
especialmente do afetivo e do psicomotor. São muitas as atitudes e 
habilidades que só podem ser constatadas através da observação. 
Resta saber como é feita esta observação e como são feitos os seus 
registros. (MELCHIOR, 1999, p. 46). 

A autora chama atenção para um fato importante: a observação só é 

válida ao processo pedagógico quando realizado registros. Essa necessidade é 

confirmada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) ao indicar que a 

avaliação pode ser realizada por meio desse procedimento desde que seja 
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sistemática, isto é, com registros do acompanhamento e das análises sobre o 

desempenho dos alunos. 

 

QUADRO 2 – RELAÇÃO DE RESPOSTAS DOS PROFESSORES CONSULTADOS 

QUESTÃO: COMO AVALIA SEUS ALUNOS? 

P1/ 1º ano - Dia a dia; Atividades em sala; Comportamento; Fichas semestrais 

P2/ 1º ano - Dia a dia; Sondagem; Retomada de conteúdo; Reforço; Livro didático. 
P3/ 2º ano - Todos os dias; Provas bimestrais; Avaliação diagnóstica; Mecanismos para atender as diferentes 
necessidades. 
P4/ 2º ano - Todos os dias; Avaliação bimestral; Conselho de classe; Livro didático do Estado (pouco). 
P5/ 3º ano - Todo momento; Atividades em sala de aula; Avaliação bimestral; Livro didático (pouco); 
Necessidade das crianças; Retrospectiva de conteúdos do ano anterior. 
P6/ 3º ano - Todos os dias; atividades feitas no dia a dia; Observação; Participação; Trabalho em equipe e 
individual; Pesquisas; Provas bimestrais. 
P7/ 4º ano - O tempo todo; Contínua; Diagnóstica; Atividades; Participação em sala de aula; Provas bimestrais; 
Prova de pesquisa; Feedback. 
P8/ 4º ano - Dia a dia; Sondagem; Avaliação do conteúdo; Provas; Parecer: fraco, regular, bom ou ótimo - 
conteúdo dado, conteúdo aprendido e não aprendido. 

QUESTÃO : ESTÁ SATISFEITA COM A FORMA COMO AVALIA? OS OBJETIVOS SÃO ATINGIDOS? 

 
P1/ 1º ano - Fica muita coisa a desejar; A maioria dos alunos sai lendo e escrevendo. 
P2/ 1º ano - Sim; São alcançados com a maioria dos alunos; A maioria sai lendo e escrevendo. 
P3/ 2º ano - São atingidos. 
P4/ 2º ano - Não são 100% atingidos; Alguns alunos são mais "lentinhos". 
P5/ 3º ano - Sim; São atingidos; Quase todos os alunos saem alfabetizados. 
P6/ 3º ano - São atingidos; Alguns ficam a desejar. 
P7/ 4º ano - Todos não, infelizmente; O objetivo é que todos aprendam e isso não acontece; Alguns aprendem 
pouco. 
P8/ 4º ano - São atingidos; Cobrar o que foi ensinado; Adoção do sistema de notas para o 4º ano. 

QUESTÃO: JÁ TEVE ALGUM PROBLEMA RELACIONADO À AVALIAÇÃO? QUAL? 

 
P1/ 1º ano - Não. 
P2/ 1º ano - Não. 
P3/ 2º ano - Aluno hiperativo; Avaliação oral. 
P4/ 2º ano - Não, nunca. 
P5/ 3º ano - Nunca. 
P6/ 3º ano - Não. Criança da rede particular cuja forma de cobrar conteúdo é diferente; Ansiedade nas provas. 
P7/ 4º ano - Sim, recentemente; Aluno com dificuldade de aprendizagem, mas participativo; Comunicação 
prévia equivocada aos pais. 
P8/ 4º ano - Não. 

QUESTÃO: OS ESTUDOS OFERECIDOS NA GRADUAÇÃO SUBSIDIARAM A PRÁTICA AVALIATIVA? 

 
P1/ 1º ano - Não; Nada é igual a prática; Teoria e prática são diferentes. 
P2/ 1º ano - Sobre avaliação e alfabetização foi pouco. 
P3/ 2º ano - Não; O que conta mesmo é a experiência prática. 
P4/ 2º ano - Não; O que ajuda é a prática em sala de aula. 
P5/ 3º ano - Sim; Só teoria; Necessidade de buscar mais. 
P6/ 3º ano - Lecionava e fazia faculdade ao mesmo tempo; Os estudos vieram ao encontro da prática. 
P7/ 4º ano - Desperta o espírito investigativo; Ensina a buscar caminhos; Não dá conta de tudo. 
P8/ 4º ano - Não foram; Dá o básico do básico; Sobre avaliação é superficial; No dia a dia que se aprende. 
QUESTÃO: HAVIA ALGUMA DISCIPLINA ESPECÍFICA SOBRE AVALIAÇÃO? 
P1/ 1º ano – Sim; "Didática ou Metodologia da avaliação". 
P2/ 1º ano – Sim; Contribui para uma visão do que é avaliado. 
P3/ 2º ano – Sim. 
P4/ 2º ano – Na Pedagogia aprende pouco; Dá uma base. 
P5/ 3º ano – Para avaliação não. 
P6/ 3º ano – Sim; Isso ajudou. 
P7/ 4º ano -. Sobre avaliação não; Tinha "Metodologia"; Ajuda na construção de autonomia. 
P8/ 4º ano - Sim; "Metodologia"; Ensina pouco sobre como avaliar. 
Fonte: dados coletados pela autora 
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Para Melchior (1999), os registros devem conter basicamente a data, 

situação, fato observado e comentário, sem caráter conclusivo, mas na forma de 

suposições, pois estes são elementos fundamentais para uma análise coerente e 

significativa. 

A autora ainda indica que as observações podem ser classificadas 

em informais (ou ocasionais) e formais (ou sistematizadas). 

A primeira é a mais comum no ambiente escolar, pois não exige do 

docente programação prévia, abrange a espontaneidade das crianças no cotidiano 

da sala de aula, porém seu sentido depende dos registros, que devem ser feitos em 

maior número possível, e também da interpretação coerente dos fatos, sem pressa, 

não conduzindo a julgamentos errôneos. Vale destacar que o fato de ser a mais 

utilizada não quer dizer que é a mais adequada. Se o uso da observação restringir-

se apenas a técnica informal, o professor estará sendo parcial (MELCHIOR, 1999). 

A observação formal, por sua vez, difere por exigir organização para 

sua realização, isto é, requer planejamento, objetivos predeterminados, utilização de 

instrumentos adequados, etc., e a necessidade dos registros é mantida, tudo deve 

ser anotado e sistematizado (MELCHIOR, 1999). 

Assim, apesar das limitações como disposição de tempo para 

observar, deixar margem à subjetividade do observador e a possibilidade de não 

aparecerem os fatos esperados, não atendendo assim as expectativas do professor, 

a observação propicia o acompanhamento do desenvolvimento integral da criança 

na sala de aula (MELCHIOR, 1999). 

Retomando as entrevistas, além da avaliação diária, P1 disse que 

também analisa o comportamento das crianças e avalia através de fichas 

semestrais. Já P2, que assim como P1 atende turmas do 1º ano, disse que realiza a 

sondagem, faz retomada de conteúdos e, se preciso, dá reforço avaliando o 

desenvolvimento e ainda trabalha o livro didático. 

A avaliação inicial ou sondagem fornece ao professor informações 

necessária para preparar e adaptar seu planejamento de ensino às características e 

necessidades da turma ou de um aluno, em determinada situação, visando o melhor 

rendimento de suas aulas e da aprendizagem (BRASIL, 1997). Portanto, é 

significativo ver esse perfil de avaliação presente na prática educativa das docentes. 

É importante ressaltar que as professoras P1 e P2 não citaram a 

prova como instrumento avaliativo. Na verdade, P2 disse claramente não se utilizar 
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de prova e P1, além de também negar, afirmou que “não é uma prova que vai medir 

o conhecimento”. Para esta última professora, no caso de crianças com dificuldades, 

a prova escrita não permite que se tenha uma visão real da aprendizagem do aluno. 

Este pode sentir-se mais a vontade, por exemplo, em uma prova oral e logo se 

constata a presença do conhecimento. 

A prova, de fato, não é uma forma de avaliação necessária, nem 

mesmo a atribuição de notas. Porém, é interessante quando tem o objetivo de 

identificar as possibilidades e as dificuldades dos alunos, é adequada ao grupo e a 

situação em questão (MELCHIOR, 1999). 

A professora P3 disse fazer avaliação diagnóstica, mas durante todo 

o processo e não apenas no início do ano. Também realiza provas bimestrais, ou 

seja, quatro provas durante o ano, mas se preciso, utiliza outros mecanismos para 

avaliar as crianças, segundo suas necessidades. 

Quando afirma avaliar diagnosticamente durante todo o processo, 

P3 vai ao encontro do que Melchior (1999) diz sobre os Anos Iniciais. Para a autora, 

essa etapa do Ensino Fundamental tem suas avaliações essencialmente voltadas ao 

diagnóstico, à identificação constante do desenvolvimento das crianças, de como 

orientar a aprendizagem, etc. Infelizmente não são todos os professores que, assim 

como P3, compreende dessa forma. 

A professora P4 relatou que usa pouco o livro didático. Avalia sua 

turma através de todas as atividades e conteúdos trabalhados, provas bimestrais e a 

partir do conselho de classe. 

A instituição entende o conselho como um espaço de reflexão 

pedagógica, de análise das situações e dos sujeitos, que considera a relação 

professor/aluno, as experiências familiares da criança, suas condições de vida, 

enfim, em que membros da escola, ao final de cada bimestre, discutem 

coletivamente, fazem sugestões e tomam decisões a respeito do processo de ensino 

e aprendizagem, em especial, das necessidades das turmas ou de um aluno em 

particular, sendo que são efetuadas fichas de acompanhamento das discussões, 

lavradas em ata. Por isso o conselho de classe é utilizado pela escola com propósito 

de aperfeiçoar o processo de avaliação, buscando alternativas que contribuam para 

o êxito em sua trajetória escolar (JAGUAPITÃ, 2011). 

Para iniciar o ano, a professora P5 afirma fazer retrospectiva dos 

conteúdos trabalhados na série anterior, visando atender as necessidades dos 
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alunos. Faz avaliações bimestrais utilizando as provas, mas também considera as 

atividades produzidas na sala de aula. Quanto ao livro didático, diz usar 

minimamente, pois são “monótonos” e “maçantes” para as crianças. 

A retomada de conteúdos realizada por P5 constitui um fator 

relevante para a qualidade do desempenho não somente nas avaliações, mas em 

todo o processo de ensino. Segundo Melchior (1999) o resgate dessas informações 

anteriores subsidiam o levantamento diagnóstico sobre a turma e são necessárias 

para que o professor estabeleça seus objetivos de forma coerente com as condições 

dos alunos. 

A professora P6, igualmente à professora P5, utiliza provas 

bimestrais em sua ação avaliativa, porém aliadas a práticas de observação do 

desempenho das crianças nas aulas, isto é, análise da participação nas atividades, o 

envolvimento e atuação em trabalhos de equipe e individuais e na realização de 

pesquisas. 

A professora P7 disse avaliar continuamente seus alunos através de 

levantamento diagnóstico, participação nas atividades e demais propostas feitas em 

sala de aula e de provas bimestrais, destacando a prova com pesquisa ou consulta e 

o ato do feedback, que segundo ela permite ao aluno analisar sua performance e ao 

professor olhar para sua prática, perceber o que o aluno aprendeu e o que precisa 

ser retomado. 

O ato de feedback presente na fala de P7 é significativo, pois indica 

um trabalho de “ação-reflexão-ação”, ou seja, o docente faz inferências a partir da 

análise e constatação dos resultados da avaliação proposta e juntamente com o 

aluno, reflete mais profundamente sobre o fato, para então, ambos, agirem 

novamente, seja para retomar um assunto, seja para prosseguir (MELCHIOR, 1999). 

A professora P8 também avalia a partir de sondagem, atividades 

diárias em sala e de provas durante todo o ano letivo. Porém enfatizou a utilização 

dos pareceres como instrumento de registros. Segundo a professora, no parecer 

classifica-se o aluno em fraco, regular, bom ou ótimo, além de registrar o conteúdo 

dado, aprendido e não aprendido pela criança. 

Sobre os pareceres a proposta pedagógica da escola indica que 

cada aluno tem, de fato, uma ficha avaliativa que o acompanhará durante o ciclo de 

alfabetização, o qual abrange os 1º e 2º anos. Nesta ficha, chamada parecer 

descritivo, são anotados os conteúdos trabalhados e aqueles de fato assimilados 
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pelas crianças, sendo que ao final do 2º ano é emitido um parecer conclusivo, feito 

com base no anterior, que caracteriza as possibilidades do aluno de continuidade 

dos estudos. Este parecer segue, anexado na documentação escolar do aluno, 

permitindo ao professor do ano posterior ter um breve conhecimento prévio sobre a 

criança e, talvez até, da turma, já pensando em maneiras de melhor iniciar e 

encaminhar seu trabalho, visando sempre a aprendizagem (JAGUAPITÃ, 2011). 

Nos 3º, 4º e 5º anos a verificação do rendimento escolar é semestral 

por isso a efetuação do parecer é feita ao final dos semestres (JAGUAPITÃ, 2011). 

A próxima pergunta feita às professoras diz respeito à satisfação 

delas com a forma como avaliam as crianças, sobre o alcance dos objetivos 

propostos para a avaliação. 

Com exceção da professora P5, as entrevistadas não foram claras 

ao dizer se estavam ou não satisfeitas com a própria prática avaliativa, porém seus 

depoimentos a cerca dos objetivos, ao indicarem que estes são na maioria das 

vezes atingidos, dão alguns indícios de uma possível satisfação. 

As professoras P1 e P2 disseram que a maioria das crianças 

encerra o ano lendo e escrevendo, ainda que a alfabetização não seja o foco no 1º 

ano do Ensino Fundamental de nove anos. A professora P1 acredita que assim 

sempre “estão saindo um pouquinho além”. A professora P2 também diz que faz 

toda diferença assumir uma classe que já vem “com uma base boa” da pré-escola, 

ou melhor, com maior preparação, pois isso contribui com a prática de ensino e para 

que grande parte das crianças saia do 1º ano dominando, sucintamente, a leitura e 

escrita. 

Neste caso, a ação pode contradizer os próprios discursos, ou seja, 

apesar das professoras P1 e P2 afirmarem que a alfabetização não é o objetivo 

maior no 1º ano e tão menos o resultado esperado nas avaliações, em seus 

depoimentos percebe-se claramente o desejo de que as crianças aprendam a ler e 

escrever e essa expectativa acaba interferindo em suas práticas docentes e 

conduzindo, talvez sem intenção direta, a cobrança desse conteúdo sobre as 

crianças, em especial, por meio das avaliações, não necessariamente na forma de 

provas. 

A professora P3 assegura que os objetivos traçados para avaliação 

de seus alunos são atingidos. A professora P4, por sua vez, disse que em suas 

avaliações os fins esperados não são totalmente alcançados, devido à diferença de 
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ritmo de alguns alunos em acompanhar o ensino, estes chamados por ela “mais 

lentinhos”. Para P4 os objetivos só são atingidos por algumas crianças, 

provavelmente aquelas que se adaptam facilmente a qualquer método de ensino, ou 

simplesmente, ao escolhido pela professora, que não têm, ou quase não têm 

dificuldades, que não necessitam de um instrumento alternativo. 

A professora P5 disse estar satisfeita com a forma como avalia seus 

alunos e que os objetivos são atingidos, quase todos finalizam o 3º ano 

alfabetizados, mas que para isso trabalha e avalia de forma diferenciada com as 

crianças cujo desempenho é fraco. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais orientam que quanto melhor a 

prática avaliativa, isto é, quanto maior a clareza e determinação dos objetivos, mais 

diversos forem os códigos (verbal, oral, escrito, gráfico, pictórico, prático) e 

instrumentos utilizados, enfim, maiores serão também os resultados. 

Méndez (2002) também indica que é possível e necessário 

multiplicar as fontes de informação e os recursos utilizados, considerando 

alternativas como observações, trabalhos e tarefas, em grupo ou individual, diálogos, 

diários, portfólios, atividades práticas ou não em sala de aula, entre outros. 

A professora P6 que afirmou que apenas algumas finalidades ficam 

a desejar, especialmente com alunos que sofrem problemas em casa. Os sintomas 

refletem no comportamento em sala de aula e na aprendizagem, que são 

prejudicados e as crianças não atingem o que é proposto nas avaliações. 

A professora P7 diz que infelizmente nem todos os objetivos são 

alcançados. Na verdade para ela as avaliações feitas diariamente nas aulas através 

de atividades, questionamentos e observação da participação revelam que os alunos 

sabem o conteúdo, mas na avaliação final, por meio da prova escrita eles não têm o 

mesmo desempenho. Esta professora tem o cuidado de olhar para esses 

educandos, para processo de aprendizagem, porém relata que ainda assim, alguns 

não apreendem o suficiente para avançar para próxima série, assim o principal 

objetivo, ou seja, que todos aprendam, não é atingido. 

A professora P8 diz que os objetivos são atingidos, pois sempre 

avalia de acordo com o que foi ensinado. A professora questiona, porém, que a 

utilização na escola dos pareceres é menos eficaz do que o sistema de notas. Para 

ela os pareceres, juntamente com a ausência nas reuniões, dão margem a dúvidas e 
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questionamentos dos pais diante da impossibilidade da criança seguir para o ano 

seguinte, em contrapartida as notas facilitam a aceitação. 

No depoimento da professora P8 o apreço pelo sistema de notas, 

em especial, para comunicação aos pais (ou responsáveis) sobre o desenvolvimento 

dos alunos merece destaque. 

Perrenoud afirma que realmente 

O sistema de notação e seus sucedâneos qualitativos são, portanto, 
procedimentos inteligíveis para a maioria dos pais; fazem parte de 
um clichê, de uma representação comum da escola e do trabalho sob 
controle. (PERRENOUD, 1999, p. 147). 

No entanto, o autor critica esse fato dizendo que esses métodos 

assumidos pelas escolas, ao mesmo tempo em que são de fácil compreensão, 

confundem os pais, que muitas vezes não tem grande entendimento sobre 

matemática, conjunto dos conteúdos, enfim, que um sistema desses, cuja 

comunicação é pautada em indicações numéricas e ao qual ele se refere “tão 

pobre”, é totalmente questionável, uma vez que não contemplam detalhes sobre os 

programas, exigências e comportamento do aluno (PERRENOUD, 1999). 

Em nível nacional, a organização curricular do Ensino Fundamental 

segue algumas diretrizes dentre as quais estão questões relativas à verificação do 

rendimento escolar. Nesse sentido a LDB, nº 9.394/96 apresenta critérios que, 

dentre outros, instituem 

(a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 
[...] (e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência 
paralelos ao período letivo [...] (BRASIL, 1996). 

Essas diretrizes são destinadas a todos os anos do Ensino 

Fundamental, assim o foco em notas como mensuração das aprendizagens, 

especialmente, em turmas a partir do 2º ano precisa ser revista. Como a própria lei 

afirma a avaliação deve ser contínua, isto é, o desenvolvimento ao longo do 

processo e os reflexos de todo o trabalho realizado nesse período é que devem ser 

considerados. 

A respeito da comunicação sobre a avaliação, os PCN apresentam 

determinações significativas à compreensão desse processo e que contribuem, em 
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particular, para refletir sobre o que foi apresentado por P8 anteriormente. O 

documento defende que 

Uma coisa é a necessidade de comunicar o que se observou na 
avaliação, isto é, o retorno que o professor dá aos alunos e aos pais 
do que pôde observar sobre o processo de aprendizagem, incluindo 
também o diálogo entre a sua avaliação e a auto-avaliação realizada 
pelo aluno. Outra coisa é a qualificação que se extrai dela, e se 
expressa em notas ou conceitos, histórico escolar, boletins, 
diplomas, e cumprem uma função social (BRASIL, 1997, p. 60). 

A comunicação deve assim ser pautada no diálogo. Os pais ou 

responsáveis além de tomarem conhecimento sobre o desempenho escolar da 

criança, precisam ser orientados pelo professor a cerca das decisões e posturas a 

ser tomadas de forma tranquila e agradável, instigando-os a participar ativamente da 

vida escolar do educando e até mesmo das atividades internas da instituição. Em 

contrapartida, se a comunicação referir-se apenas a qualificações, ou seja, em 

mostra e assinatura de boletins, fichas, etc., em visualização de notas, contribui 

minimamente ou nada com o avanço das aprendizagens e sucesso escolar do aluno 

(BRASIL, 1997). 

Conforme consta no PPP da escola, são previstas reuniões com os 

responsáveis no mínimo duas vezes ao ano (ao final de cada semestre), com o 

propósito de conscientizá-los sobre o processo de desenvolvimento da 

aprendizagem das crianças. Os resultados das avaliações são passados aos 

responsáveis semestralmente nessas reuniões, dirigidas pelo professor da turma e 

pelo coordenador pedagógico, para que conheçam e acompanhem o 

desenvolvimento escolar das crianças, isto é, o processo de aprendizagem, a partir 

de conversa e análise dos pareceres, os quais deverão ser assinados (JAGUAPITÃ, 

2011). 

Quando interrogadas sobre se tiveram algum problema relacionado 

à avaliação e, em caso de haver, para que relatassem o conteúdo do mesmo, cinco 

das oito professoras responderam que não ou nunca tiveram qualquer problema 

voltado à avaliação. Somente as professoras P3, P6 e P7 afirmaram já ter 

vivenciado essa experiência. 

A professora P3 relatou que houve um caso com um aluno 

hiperativo, no qual precisou dispor novos métodos para avaliá-lo, sendo que a 

avaliação oral foi uma boa alternativa. 
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A professora P6 disse que problemas sérios com avaliação ela 

nunca teve, apenas enfrenta certa dificuldade no trabalho com crianças vindas da 

rede particular de ensino, pois a forma de cobrar o conteúdo na escola pública é 

diferente. Também comentou sobre uma criança que tinha muita ansiedade e isso 

comprometia seu desempenho na avaliação, mas diante disso aproximou-se da 

criança, deu maior atenção a ela e logo houve melhora. 

A ansiedade dos alunos em situações avaliativas, quando os 

mesmos têm conhecimento de tal fim, é um desafio aos professores. Logo na 

tentativa de prevenir ou amenizar isso Melchior afirma que 

A tranquilidade do examinando ao realizar um teste, por exemplo, 
está relacionada à confiança que ele tem no seu professor quanto à 
avaliação que ele costuma fazer e ao uso que o professor faz dos 
resultados das avaliações dos alunos. (MELCHIOR, 1999, p. 27). 

O educando sente confiança em determinado instrumento avaliativo 

na medida em que este é fiel aos conteúdos trabalhados em sala. Respeitar o nível 

de evolução dos alunos, apresentar clareza nos objetivos, bem como elaborar um 

planejamento de acordo com as necessidades e características de cada turma, pois 

um instrumento pode ser válido para um grupo e para outro não, são fundamentos 

de uma avaliação confiável, válida, que dá segurança tanto ao aluno em realizá-la, 

como ao professor em aplicar e anunciar os resultados (MELCHIOR, 1999). 

Tratar com naturalidade as situações de avaliação, não mudar de 

postura, já que alguns profissionais, por exemplo, dizem que “não sabem de nada” 

nos dias de provas, não dialogam com os alunos, enfim, considerar toda forma de 

atuação da criança durante o processo para atribuir um resultado e ter sempre em 

mente que o fundamental é que o aluno aprenda são atitudes do professor, em 

momentos avaliativos, também importantes para reverter esse quadro de ansiedade, 

nervosismo ou medo de alguns alunos (MELCHIOR, 1999). 

De volta às dificuldades ligadas a avaliação, a professora P7 relatou 

que estava vivenciando uma situação constrangedora no mesmo ano da entrevista, 

pois se enganou sobre a avaliação de um aluno. Disse que conversou algumas 

vezes com a mãe da criança já preparando para uma possível reprovação, porém ao 

final do ano em uma avaliação final foi surpreendida com um ótimo resultado. Levou 

em conta esse resultado final e também a participação e o bom comportamento do 

aluno durante todo o ano, apesar de suas dificuldades, e entendeu que estava em 
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condições de seguir em frente. Agora terá que comunicar a mãe sobre a nova 

decisão. 

A mesma professora ainda comentou sobre a questão do 

nervosismo das crianças nas provas, assim como a professora P6, porém, para ela 

isso acontece, principalmente, nas primeiras provas, por ser o início junto a um novo 

professor. 

A instituição é ciente que as dificuldades de aprendizagem fazem 

parte do dia-a-dia escolar. A Proposta Pedagógica da escola abrange a utilização de 

meios como o atendimento individual ao aluno em questão, às vezes feito pelo 

professor auxiliar, o trabalho em dupla, no qual o colega é quem ajuda, enfim, 

entende que o professor pode e deve saber organizar estratégias de ensino em sua 

prática cotidiana diante dessas situações (JAGUAPITÃ, 2011). 

Vale dizer que o reforço, ou melhor, as turmas de reforço são 

destinadas apenas aos alunos que, após passarem pelo encaminhamento 

psicológico, são diagnosticados com dificuldade cognitiva avançada, deficiência 

intelectual, etc. Assim consta no PPP que cabe ao professor desenvolver habilidades 

para lidar tanto com a dificuldade de aprendizagem, com a ansiedade e nervosismo 

na realização de provas, etc., a exemplo, criar e utilizar diversos meios de ensino e 

também a adoção de um planejamento flexível (JAGUAPITÃ, 2011). 

Com relação à contribuição dos cursos de graduação realizados 

pelas docentes para o exercício da prática avaliativa, as professoras P1, P3, P4 e P8 

foram diretas ao afirmar que os estudos oferecidos na graduação não subsidiaram 

suas práticas avaliativas. 

A professora P1 relatou que durante graduação estudou muito a 

teoria sobre avaliação, mas quando chegou o momento de aplicar o que aprendeu, 

viu que era bem diferente. Assim para ela “nada é igual à prática”. A professora P8 

afirmou que o curso superior proporcionou “o básico do básico” sobre avaliação e, 

assim como P1, considera que na prática tudo é diferente. A observação das duas 

docentes indica haver uma divergência entre teoria e prática. 

A professora P3 também acredita que “o que conta mesmo é a tua 

experiência”, ou seja, a partir das vivências e desafios reais é que o professor vai 

aprendendo a avaliar, cada vez melhor. A professora P4 disse que não apenas a 

graduação deixou de oferecer o suporte necessário à ação avaliativa, mas também a 
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pós-graduação em Didática, Metodologia e Ensino. Para essa professora “a tua 

ajuda mesmo, é a prática em sala de aula”. 

A professora P2 disse que graduação colaborou pouco. Concorda 

que os estudos realizados deram suporte para sua prática, porém minimante em 

relação à avaliação e à alfabetização. 

As professoras P6 e P7 consideram que houve subsídios. No caso 

de P6 as aprendizagens ocorreram simultaneamente ao ofício, ou seja, ela lecionava 

enquanto cursava o ensino superior, logo “aquilo que estudei veio ao encontro da 

prática”, disse a professora. Para ela a relação entre teoria e prática é como um 

casamento em que os elementos vão se conciliando. P7 afirma que a graduação 

“desperta na gente um espírito investigativo”. Não é uma formação plena, mas 

ensina a buscar caminhos diferentes para avaliação, a pesquisar para assumir novas 

práticas. 

Já P5 disse que a graduação contribuiu com sua prática avaliativa, 

mas de forma muito mais teórica que prática. Logo a prática fez falta e por isso 

precisou pesquisar e estudar depois de formada, para que de fato exercesse uma 

ação avaliativa de qualidade. A professora P5 faz uma observação interessante 

dizendo que “cada escola tem um jeito de avaliar, só que nós professores também 

sempre temos um jeito.” 

Melchior (1999) afirma que a avaliação precisa ser coerente com a 

proposta pedagógica norteadora da escola, pois isso faz com que seja uma prática 

confiável e válida, mas alerta que os professores não devem restringir sua ação 

avaliativa apenas às previstas pela escola, a seguir modelos, os professores 

precisam conhecer e dominar a concepção de avaliação, as técnicas, a importância 

de avaliar, etc. 

Pensando em aprofundar a questão do subsídio a prática avaliativa, 

perguntou-se às professoras consultadas se havia alguma disciplina específica 

sobre a avaliação nos cursos de graduação que cursaram. 

As professoras P5 e P7 disseram que inexistia, em suas formações, 

disciplina própria para avaliação. A primeira afirmou que sentiu falta deste estudo 

mais específico, enquanto a segunda diz que o pouco que estudou a respeito em 

outras disciplinas contribuiu para a formação de sua autonomia avaliativa. A 

professora P4 fugiu à pergunta e apenas reafirmou que no curso de Pedagogia 
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aprendeu pouco sobre avaliação, que a pós-graduação ofereceu um estudo melhor 

a respeito, mas também não o suficiente. 

As demais professoras consultadas afirmaram que havia, ou há 

como é o caso de P3 que ainda está cursando Pedagogia, disciplinas sobre 

avaliação. A professora P2 disse que a disciplina contribuiu para que tivesse uma 

visão ampla sobre o que é avaliado no processo de ensino e aprendizagem. 

Somente as professoras P1 e P8 se arriscaram a dizer nome da 

disciplina, pois não se lembravam ao certo qual era. Ambas achavam que 

correspondia a uma matéria de metodologia para avaliação, sendo que P8 disse que 

eram trabalhados basicamente assuntos sobre como avaliar. 

A questão de existir ou não disciplinas específicas para avaliação faz 

pensar sobre a relevância dada à avaliação ou mesmo, à prática avaliativa docente 

nos cursos de licenciatura. 

O modo como a prática avaliativa vem sendo exercida e entendida 

pelos professores do Ensino Fundamental, bem como a influência dos estudos 

realizados pelas docentes, em especial, no curso de Pedagogia, sobre essa ação, 

permitem que sejam feitas algumas considerações em relação a tudo isso, revelando 

inicialmente a convergência ou não dos estudos em avaliação presentes nos cursos 

de Pedagogia, em particular da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com tais 

práticas analisadas e o perfil de educador avaliador se pretende formar. 

Concluindo esta análise, ficou evidente que as práticas docentes 

pesquisadas convergem e divergem da proposta de estudos em avaliação no curso 

de Pedagogia da UEL. 

Convergem na medida em que os conteúdos contemplados na única 

disciplina específica para avaliação presente no curso, em sua maioria, estão de 

acordo com os relatos das professoras entrevistadas, especialmente quanto às 

metodologias, técnicas e instrumentalização utilizadas para avaliação.  

Porém, ainda relacionado aos conteúdos abordados há divergências 

quanto ao entendimento sobre o verdadeiro conceito de avaliação e o ato de 

comunicação dos resultados avaliados, pois no curso compreende-se o conceito de 

avaliação como algo próprio, o ato de interpretação e análise, que inspira técnicas e 

instrumentos para sua efetivação, mas não ela própria é um instrumento. Esse 

conceito equivocado de avaliação como instrumento ficou evidente nos discursos 
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das professoras entrevistadas ao falarem sobre a avaliação de seus alunos, os 

objetivos, etc. 

Quanto à comunicação dos resultados, o curso de Pedagogia visa 

formar um profissional que, dentre outras capacidades, tenha domínio para conduzir 

o processo de ensino considerando todas as variáveis e aspectos nele envolvidos e 

reconheça a importância do diálogo. No entanto, uma das professoras mostrou-se 

favorável ao sistema único de notas a fim de amenizar os problemas e 

questionamentos dos responsáveis sobre o mau desempenho dos filhos. 

Algumas professoras chamaram atenção para a formação 

investigativa que o curso fornece, isto é, para a pesquisa. Novamente existe uma 

convergência, pois de fato o curso pretende formar o profissional criativo, capaz de 

investigar, fazer adequações e não simples reprodutor de modelos, ademais 

compreende em seu currículo o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que 

contribui muito bem para o desenvolvimento dessas habilidades. 

A prioridade da teoria sobre a prática é mais um fator levantado nas 

entrevistas e que vai ao encontro da organização dos estudos em avaliação no 

curso de Pedagogia da UEL, já que o currículo é de caráter predominantemente 

teórico. Privilegiar também a prática, a experiência real, o contato com situações 

adversas, o planejamento e execução de ações avaliativas, enfim, contemplar a 

junção da teoria e da prática, provavelmente promoveria uma melhor formação. 

Vale destacar também o pouco tempo dispensado para o estudo 

sobre avaliação no curso, pois ao impossibilitar o trabalho dos conteúdos pertinentes 

com a intensidade necessária caminha-se ao encontro de situações desagradáveis 

como as indicadas nas entrevistas de que o curso não fornece o suporte necessário 

para o exercício da prática avaliativa. 

Tais comentários podem estar indicando algumas carências de 

formação que merecem ser consideradas. A reorganização do currículo, bem como 

a ampliação da carga horária da disciplina existente, ou mesmo o acréscimo de 

novas disciplinas sobre avaliação ao longo dos quatro anos e meio de curso são 

algumas possibilidades na busca de aperfeiçoamento da formação do pedagogo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À medida que o acesso à educação escolarizada cresceu tudo que, 

de uma forma ou de outra, está relacionada a ela também se tornou mais complexo. 

Surgem novas demandas, novos desafios, novos conceitos, as perspectivas 

aumentam e nesse sentido precisam ser desenvolvidas ações que respondam a 

tudo isso. 

Em relação à avaliação da aprendizagem, esta não pode continuar 

sendo entendida com um caráter de terminalidade e medição dos conteúdos, precisa 

assumir uma perspectiva democrática, diferenciada, que realmente oriente a ação 

escolar. A prática avaliativa, nesse mesmo sentido, deve ser consciente, dinâmica, 

contínua, uma prática de amor e de respeito, com foco no aluno e em seu melhor 

desenvolvimento. 

Dessa forma os estudos científicos são significativos, pois 

contribuem com a divulgação e efetivação desses conhecimentos. Porém, não basta 

apenas falar em avaliação, é preciso problematizá-la, questionar sua natureza, seu 

sentido, sua relevância, o poder que ela tem no sistema de ensino, ora de 

manipulação, exercício de autoritarismo, instrumento de controle e exclusão, ora 

como diagnóstico, um acompanhamento do processo, um ato de interpretação das 

aprendizagens e dificuldades das crianças, elemento de auto-avaliação do educador 

e do educando, colaborador com sistema de ensino, e ainda despertar o interesse 

dos educadores, chamá-los a participar desse movimento de reflexão e crítica. 

A presente pesquisa buscou conhecer em que aspectos as práticas 

avaliativas de docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola 

municipal da cidade de Jaguapitã-PR convergem ou divergem dos estudos sobre 

avaliação do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Para responder a esse problema primeiramente foi necessário 

conhecer o que os grandes autores da área dizem sobre avaliação, sobre suas 

características e funções, quais conceitos eles nos trazem e qual o significado dessa 

ação. Esse amplo contato com a literatura e as reflexões realizadas a partir de 

Luckesi (2006), Hoffmann (1993), Esteban (2001), Lüdke (1995), Veiga (2000), Jorba 

e Sanmartí (2003), entre outros, possibilitou ampliar os conhecimentos em avaliação. 

Isso feito procurou-se saber sobre a formação docente em 

avaliação, ou melhor, a forma como o curso de Pedagogia da UEL trabalha a 
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avaliação e que subsídio oferece para o exercício dessa prática. Houve, então, um 

levantamento de informações quanto à proposta de estudo sobre avaliação 

desempenhada no curso e posteriormente a caracterização desse estudo. 

Enfim, para fundamentar e atribuir maior sentido ao trabalho foi feita 

uma pesquisa de campo na qual o Projeto Político Pedagógico da escola foi 

analisado, atentando para o que este documento apresenta sobre avaliação. Logo 

se obteve maior clareza sobre o contexto em que as práticas avaliativas se passam 

e como a escola entende a avaliação escolar. 

Nesse momento do estudo realizou-se ainda entrevista com 

professoras, a fim de conhecer suas práticas reais, as limitações enfrentadas, as 

concepções de avaliação reveladas em seus discursos e em que medida elas 

consideram que os cursos de graduação realizados, em especial de Pedagogia, as 

ajudaram, pois isso permite fazer o balanço entre as práticas evidenciadas e a 

proposta de estudos em avaliação do curso de Pedagogia da UEL. 

Vale ressaltar, que durante o desenvolvimento de uma pesquisa 

algumas dificuldades surgem. Aqui, no caso, houve falta de professoras dispostas a 

contribuir com o estudo, cedendo entrevista. Felizmente isso não comprometeu a 

realização e qualidade da pesquisa, pois refere apenas a professoras de um único 

ano e quanto aos demais, muitas docentes colaboraram. 

Quanto aos resultados do balanço feito, estes evidenciaram que as 

práticas investigadas convergem e divergem dos estudos realizados no curso de 

Pedagogia da UEL em situações e aspectos distintos. 

O currículo do curso de Pedagogia da UEL contempla uma disciplina 

específica sobre avaliação na 2ª série. Nesta disciplina são trabalhados os conceitos 

básicos e as abordagens metodológicas, as técnicas e instrumentos de avaliação 

escolar e a comunicação dos resultados da avaliação. 

Olhando para os relatos sobre a prática avaliativa desempenhada 

pelas entrevistadas, isto é, sobre a forma como avaliam seus alunos, entende-se 

que as respostas convergem com os estudos presentes no curso de Pedagogia da 

UEL quanto às metodologias, técnicas e instrumentalização para avaliação. 

As professoras demonstram ter esse conhecimento ao afirmarem 

avaliar durante todo o processo, considerar as produções dos alunos, sua 

participação e esforço, além de atividades específicas como provas objetivas, 

discursivas, etc., sendo os conteúdos abordados pertinentes aos trabalhados em 
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sala. Elas reconhecem a relevância de diversificar os instrumentos avaliativos, 

atentando para as necessidades do aluno, compreendem e utilizam a avaliação 

diagnóstica, o ato de feedback, revisam os conteúdos e têm consciência sobre a 

contribuição do conselho de classe. 

No entanto há divergências com relação ao verdadeiro conceito de 

avaliação e com a comunicação dos resultados. 

A maioria das professoras não tem uma compreensão clara sobre o 

verdadeiro significado da ação avaliativa. A própria avaliação é entendida como 

instrumento através do qual é possível colher informações, quando na verdade o ato 

de avaliação é o momento de reflexão, interpretação e tomada de decisões sobre o 

processo, sobre os dados levantados através de instrumentos e meios avaliativos 

como observações, entrevistas, diários de aula, portfólios, exercícios, provas, etc. 

A concepção apresentada pelas professoras de avaliação enquanto 

instrumento está, porém, de acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

instituição onde atuam, sugerindo que a visão distorcida sobre o conceito sequer é 

diagnosticada e retomada. 

Sobre a comunicação dos resultados, especialmente em se tratando 

de crianças pequenas, o curso de Pedagogia ao pretender formar um profissional 

com domínio sobre os conhecimentos e meios para conduzir o processo de ensino 

com eficácia, reconhece que o diálogo é essencial. 

A clareza sobre o desempenho do aluno, o espaço para 

argumentações, devem ser priorizados e respeitados. Além disso, é significativo que 

o professor conheça os antecedentes da criança, ou melhor, o ambiente vivenciado 

anterior à escola, sem que necessariamente tenha que se deslocar até a casa, mas 

através de um momento de comunicação da avaliação que não seja pautado 

somente em bilhetes ou entrega de boletins com números (0 a 10), letras (A, B, C, 

etc.) e expressões (fraco, regular, bom e ótimo) representando o desempenho. 

Uma das docentes entrevistadas referiu-se ao sistema de notação 

como meio de reduzir questionamentos dos responsáveis sobre os resultados 

avaliativos dos alunos, no entanto, ainda com as notas é imprescindível o diálogo, 

afinal está se tratando de pessoas, sujeitos cujo comportamento e desempenho 

podem sofrer influências de diversos fatores. 

Em relação à disciplina exclusiva para avaliação, o fato de esta ser 

apresentada no início do curso (2ª série) é simultaneamente positivo e negativo. 
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Isso quer dizer que é interessante que os alunos tenham contato 

com avaliação num período anterior ao início dos estágios obrigatórios, referente a 

3ª série, uma vez que poderão utilizar desse conhecimento em suas intervenções e 

para realizar observações mais criteriosas. Porém, ser apresentada já na 2ª série 

não exclui a necessidade de continuação deste estudo. 

A disciplina característica em avaliação só aparece nesse momento 

do curso e com carga horária de 68 horas, isto é, na forma de uma disciplina 

semestral, indicando o pouco tempo reservado para tal estudo, considerando a 

importância do tema e o vasto conhecimento necessário. 

Assim, quando maior parte das professoras diz que os cursos 

realizados contribuíram pouco ou nada com a execução de suas práticas avaliativas, 

isso pode ser consequência do pequeno tempo dispensado por alguns cursos de 

Pedagogia para tal estudo, de forma a não trabalhar os conteúdos pertinentes com a 

intensidade que precisa. Além disso, duas entrevistadas afirmaram não terem tido 

uma disciplina própria para avaliação e neste caso a falta de reconhecimento dada 

ao assunto é ainda mais séria. 

O discurso de uma dessas últimas professoras citadas chama 

atenção. Para ela o curso realizado despertou o espírito de investigação, a 

autonomia profissional em saber escolher o melhor para seu aluno. Nesse sentido 

converge com os estudos realizados na UEL, uma vez que a Pedagogia contempla a 

pesquisa e visa assim capacitar um profissional capaz de investigar, criativo, hábil a 

fazer adequações e não mero reprodutor de métodos. 

As demais professoras consultadas alegaram existir a disciplina para 

avaliação, mas independentemente de haver ou não a matéria, todas as docentes 

consideram que a graduação, especialmente no que tange a avaliação, organiza o 

ensino muito mais com estudos teóricos do que práticos. Essa situação converge 

com a proposta do curso de Pedagogia da UEL, já que o currículo para estudos em 

avaliação é de caráter teórico. É claro que isso não é algo que possa ser 

generalizado, pois varia de acordo com a metodologia e trabalho desempenhado por 

cada o professor da universidade. 

A teoria é fundamental, é a base para saber atuar, porém 

experiências reais, contato com o público, desafios e situações-problema para 

resolver, certamente aperfeiçoam a formação. 
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Importa lembrar que, mesmo que o local de formação das docentes 

não seja a UEL, como foi visto durante a pesquisa o currículo do curso de 

Pedagogia seguiu e ainda segue uma diretriz nacional curricular, uma base de 

conhecimentos comum às instituições de ensino e tal fato permite a consideração 

feita, exceto para a professora P5, formada em Letras – Inglês. 

A reflexão contínua sobre a própria prática, assim como a definição 

de novos meios de trabalho, a revisão e/ou o ajuste de alguns aspectos, enfim, são 

subsídios propiciados pela avaliação e que auxiliam a prática educacional do 

professor. Isso pode ser evidenciado através da pesquisa de campo realizada, pois 

as entrevistadas se reconhecem como beneficiadas pela avaliação. Esse é mais um 

ponto que merece ser destacado, ainda que não esteja diretamente de acordo ou 

não com o currículo do curso de Pedagogia da UEL, referente à avaliação. 

Como foi apresentado anteriormente, há intenção de colaborar com 

a produção de conhecimento em Didática e na prática docente avaliativa. Portanto 

entende-se que ao curso de Pedagogia é interessante ampliar a carga horária de 

estudos em avaliação, seja como disciplina anual, seja criando mais de uma 

disciplina a fim de trabalhar de forma mais tranquila e profunda com cada conteúdo, 

cujos conhecimentos são tão necessários. 

Cabe ainda enfatizar a relação teoria e prática, que é algo de 

fundamental importância. Muito se houve falar em aproximá-las, mas pouco se 

promovem ações para isso acontecer de fato. Por isso o currículo do curso de 

Pedagogia precisa privilegiar cada vez mais esse fato e contemplar a junção de 

ambas, promovendo a maior qualidade da formação. 

Para as professoras, é muito importante seguir com os estudos em 

avaliação, por meio de especializações, pós-graduação, cursos de formação 

continuada, enfim, para aumentar seus conhecimentos, reorganizar suas ideias, 

reformular conceitos e aperfeiçoar suas ações avaliativas. E também, pensando na 

atuação prática, é relevante que a instituição de ensino organize momentos de 

experimentação ou projetos sobre avaliação para os professores, propiciando 

momentos para pensar e elaborar instrumentos avaliativos, a fim de que 

aperfeiçoem seus trabalhos. 

É preciso esclarecer que os resultados alcançados nesta pesquisa 

evidenciam apenas parte das questões a serem investigadas, afinal vivemos numa 
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sociedade de mudanças constantes e desafios emergentes e a investigação não 

pode findar.  

A avaliação e a prática avaliativa docente são fatores determinantes 

para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  Para tanto, muito estudo 

é necessário até que o processo educativo e suas ocorrências sejam 

compreendidos, críticas sejam amadurecidas e os aperfeiçoamentos aconteçam. 

A realização da presente pesquisa foi muito válida à minha formação 

como Pedagoga, pois conseguiu suprir algumas lacunas deixadas pelo curso no que 

tange à avaliação. E, considerando que esses vazios podem comprometer a ação 

profissional é extremamente significativo poder, simultaneamente, atender a 

inquietação e ao desejo pessoal de conhecer melhor a avaliação, seus 

desdobramentos, conhecer as fragilidades da prática, e contribuir com a produção 

de conhecimento nessa área de grande relevância no processo educativo.
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APÊNDICE A – CARTA DE SOLITAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 
 
 

À diretora da Escola Municipal Prof. Newton Guimarães. 

 

O TCC da aluna Izabela Teodoro da Silva, intitulado “A prática 

avaliativa docente nas séries iniciais do ensino fundamental, em uma escola da 

cidade de Jaguapitã-PR”, tem como objetivo geral analisar as práticas avaliativas de 

docentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental considerando a proposta de 

estudo sobre avaliação presente no curso de Pedagogia da Universidade Estadual 

de Londrina. 

 Para tanto, faz-se necessário consultar professores por meio de 

questionários e/ou entrevistas. 

Tendo em vista a importância da pesquisa para a formação de 

nossos alunos, contamos com sua colaboração permitindo que a referida aluna 

consulte professores por meio de entrevista semi-estruturada (anexo) e análise o 

Projeto Político Pedagógico da instituição. 

Gostaríamos de salientar que os dados coletados junto aos 

professores serão utilizados somente com fins acadêmicos, não havendo 

identificação dos professores em questão. 

Contando com a sua colaboração, antecipadamente agradeço. 

 
      Atenciosamente, 

 

   _______________________________ 
     Prof.ª Maura Maria Morita Vasconcellos 

     Orientadora do TCC  
Universidade Estadual de Londrina 

 
     Tel: 3327 4476 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO DA ENTREVISTA À DIRETORA 

 
 
 

Termo de consentimento 

 

O TCC da aluna Izabela Teodoro da Silva, intitulado “A prática 

avaliativa docente nas séries iniciais do ensino fundamental, em uma escola da 

cidade de Jaguapitã-PR”, sob orientação da Prof.ª Maura Maria Morita Vasconcellos, 

tem como objetivo geral analisar as práticas avaliativas de docentes dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental considerando a proposta de estudo sobre avaliação 

presente no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. 

 Para tanto, faz-se necessário consultar professores por meio de 

entrevista semi-estruturada e analisar o Projeto Político Pedagógico da instituição. 

Assim, eu, _____________________________________, diretora 

da Escola Municipal Prof. Newton Guimarães – Jaguapitã-PR, afirmo conceder à 

aluna Izabela Teodoro da Silva realizar entrevista semi-estruturada, gravada, ciente 

que os dados coletados serão utilizados somente com fins acadêmicos, não 

havendo identificação dos professores em questão, permitindo também a analise do 

Projeto Político Pedagógico da instituição. 

 

 

 

 

 

Jaguapitã, 28 de novembro de 2011. 

 

____________________________             _____________________________ 

                       Nome                                                   Assinatura e carimbo 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO DA ENTREVISTA ÀS 

PROFESSORAS 

 

 

Termo de consentimento 

 

O TCC da aluna Izabela Teodoro da Silva, intitulado “A prática 

avaliativa docente nas séries iniciais do ensino fundamental, em uma escola da 

cidade de Jaguapitã-PR”, sob orientação da Prof.ª Maura Maria Morita Vasconcellos, 

tem como objetivo geral analisar as práticas avaliativas de docentes dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental considerando a proposta de estudo sobre avaliação 

presente no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. 

 Para tanto, faz-se necessário consultar professores por meio de 

entrevista semi-estruturada. 

Assim, eu, _____________________________________, 

professora da Escola Municipal Prof. Newton Guimarães – Jaguapitã-PR, afirmo 

conceder à aluna Izabela Teodoro da Silva uma entrevista semi-estruturada, 

gravada, ciente que os dados coletados serão utilizados somente com fins 

acadêmicos, não havendo identificação do professor em questão. 

 

 

 

 

 

Jaguapitã, ____ de dezembro de 2011. 

 

____________________________             _____________________________ 

                       Nome                                                        Assinatura 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 Esse é um roteiro semi-estruturado, pois a entrevista será informal, uma 

conversa. As perguntas serão abertas e reflexivas. Para coleta das 

informações será utilizado gravador. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Formação: ______________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________________ 

Data de conclusão: _______________________________________________ 

 

(  ) Graduação                                (  ) Pós Graduação                        (  ) Outros 

Local : Local:                                             Local: 

Ano: Ano:                                               Ano: 

 

Idade: _______ 

Sexo: 

Feminino (  )      Masculino (  ) 

Estado Civil: 

(  ) Solteiro (a)           (  ) Casado (a)           (  ) Divorciado (a)           (  ) Viúvo (a) 

 

PERGUNTAS 

 
1) Como você avalia seus alunos? Explique como faz. 

2) Você está satisfeito (a) com a forma como avalia? Os objetivos, resultados 

esperados, são atingidos? 

3) Você já teve algum problema nesse sentido? Explique. 

4) Os estudos que você realizou na graduação foram suficientes para subsidiar a 

sua prática avaliativa? Explique. 

5) Havia uma disciplina específica para avaliação? 


