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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta como tema central de estudo a avaliação da aprendizagem 
no curso de Pedagogia.  Os objetivos foram: aprofundar conceitos referentes a 
avaliação da aprendizagem no ensino superior e caracterizar os instrumentos mais 
utilizados para avaliar a aprendizagem no curso de Pedagogia. Como pergunta 
problema e ponto de partida reconhecer quais são os instrumentos da avaliação que 
mais refletem diagnóstico realista, na opinião dos discentes do curso de pedagogia. 
Os colaboradores deste trabalho foram formandos do curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual de Londrina. O questionário foi o instrumento de coleta de 
dados na realidade. Os resultados indicam que os alunos compreendem a avaliação 
como forma de verificar e diagnosticar o processo de aprendizagem; valorizam as 
atividades coletivas e as avaliações que exigem construções pessoais; porém, 
sentem a necessidade de feedback dos professores quanto aos resultados para 
melhor aproveitar as avaliações a que foram submetidos. Os discentes indicam 
ainda que consideram o processo vivenciado como exemplo para a futura prática 
pedagógica. 
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1 INTRODUÇÃO 

                         Este trabalho tem por temática a avaliação da aprendizagem no 

Educação Superior, em especial no Curso de Pedagogia. Entre os aspectos que 

foram estudados estão os instrumentos utilizados para avaliar o desempenho 

acadêmico dos alunos do curso de pedagogia da UEL e as possíveis consequências 

para a formação deste profissional. 

O interesse por esta pesquisa partiu de intrigantes conversas com 

minhas colegas de turma do Curso de Pedagogia, quando discutíamos a importância 

do instrumento “ideal” a ser utilizado pelo professor para avaliar o desempenho 

acadêmico. Nas conversas, sempre havia algumas reclamações e indagações 

quanto aos resultados obtidos a partir das avaliações as quais fomos submetidas. 

 

                         As conversas com as colegas e o conteúdo que eu já havia estudado 

sobre avaliação, nas disciplinas oferecidas pelo curso, despertaram em mim 

interesse e curiosidade em pesquisar sobre  a avaliação da aprendizagem na 

Educação Superior, com foco nos instrumentos utilizados para acompanhar o 

desenvolvimento acadêmico de alunos do Curso de Pedagogia. Convém registrar 

que são os pedagogos os profissionais que tratam das questões relacionadas ao 

processo de ensino aprendizagem, complexo em sua amplitude e profundo em seus 

desdobramentos por ser uma prática educacional formadora. Além disso, há que 

registrar também que: 

[...] nas licenciaturas, essa questão da avaliação torna-se ainda mais 
delicada: esses cursos formam professores e, assim, devem preparar 
de forma mais aprofundada os futuros profissionais no que se refere 
a avaliação da aprendizagem, bem como possibilita a eles a vivência 
de práticas diferenciadas e inovadoras de avaliação.  (BERBEL; 
OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2006, p. 137) 

 

                       Com este estudo, tive a oportunidade de examinar um pouco mais 

os conhecimentos acerca da temática. Conforme já explicitado anteriormente, a 

relevância de estudar avaliação da aprendizagem reside no fato de que contribui 

para a melhor formação e, conseqüentemente, desempenho profissional, visto que 
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proporciona aos discentes do curso, uma visão ampliada da prática avaliativa. Poli 

(2011) é quem expressa com clareza a situação: 

Diante da globalização, das intensas mudanças sociais, dos 
impactos causados pelo avanço tecnológico e dos problemas sociais 
e educacionais no Brasil, a avaliação é hoje objeto de interesse 
crescente e tema presente na maioria dos debates educacionais. 
Tem sido discutida como uma alternativa na busca de subsidios para 
explicar a realidade no tocante às políticas públicas. Neste sentido, é 
um tema relacionado à formação de professores uma vez que desta 
leitura dos resultados das avaliações em larga escala podem ser 
repensadas muitas ações nas universidades e implementadas 
políticas educacionais (POLI, 2011, p. 133).  
 

 
                         Os objetivos do estudo foram: aprofundar conceitos relativos a 

avaliação da aprendizagem na Educação Superior; caracterizar quais são os 

instrumentos mais utilizados no Curso de Pedagogia para avaliar a aprendizagem e 

reconhecer quais os instrumentos da avaliação da aprendizagem no curso de 

pedagogia que na opinião dos alunos, traduzem um diagnóstico mais realista do 

processo.  

                         Essa pesquisa foi realizada com base na abordagem qualitativa. 

Segundo Ludke; André (1986), é cada vez mais evidente o interesse dos 

pesquisadores da área de educação pelo uso das metodologias qualitativas. As 

autoras explicam que há na pesquisa qualitativa a possibilidade de entender a 

perspectiva dos sujeitos que participam do processo, sem a necessidade de 

comprovar hipóteses antes definidas; pois as contribuições se formam em processo 

de interpretação com a análise dos dados coletados. (Ludke; André, 1986, p. 13). As 

autoras acrescentam: 

[...] o material obtido nessas pesquisas é rico em descrições de 
pessoas, situações, acontecimentos; inclui transcrições de 
entrevistas e de depoimentos, fotografias, desenhos e extratos de 
vários tipos de documentos. Citações são frequentemente usadas 
para subsidiar uma afirmação ou esclarecer um ponto de vista. 
Todos os dados da realidade são considerados importantes. O 
pesquisador deve, assim, atentar para o maior número possível de 
elementos presentes na situação estudada, pois um aspecto 
supostamente trivial pode ser essencial para a melhor compreensão 
do problema que está sendo estudado (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 
12). 
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                         Para este estudo, foi utilizado um questionário para coletar 

informações junto aos sujeitos colaboradores, 93 alunos de quatro turmas do curso 

de pedagogia da UEL, sendo uma turma de cada ano do curso. Segundo 

Richardson (1999), o questionário permite obter informações de um grande número 

de pessoas simultaneamente e facilita na tabulação dos dados. 

                         O instrumento para coleta dos dados foi elaborado com seis 

questões. Uma das questões procurou identificar o perfil do colaborador e as 

demais, três de múltipla escolha e duas subjetivas, direcionadas à temática em 

questão (vide Apêndice 1). Para Moroz (2002), o questionário é: 

[...] um instrumento de coletas de dados com questões a serem 
respondidas por escrito sem a intervenção direta do pesquisador. 
Normalmente anexa-se no início uma folha explicando a natureza da 
pesquisa, sua importância e a necessidade de que o sujeito 
responda de forma adequada às questões (p.66). 

 

                         Este trabalho está apresentado em três capítulos. O primeiro aborda 

uma revisão da literatura relativa à avaliação da aprendizagem no ensino superior. O 

segundo capítulo apresenta a realidade investigada. Por último, as considerações 

finais referentes ao estudo realizado. 
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2  A Avaliação da aprendizagem na Educação Superior 

                         A avaliação da aprendizagem é parte do processo educativo e é 

objeto de estudo e pesquisas considerando a complexidade das situações que a 

envolvem. Na Educação Superior não deve ser diferente, pois a avaliação não pode 

ser tratada como simples método de medida, visto que abrange uma amplitude de 

aspectos e oferece importantes informações ao educador e aos educandos quanto 

às dificuldades e facilidades no processo de ensino. Berbel (et al., 2001, p.8) 

explicita a idéia: 

A avaliação no processo de ensino e aprendizagem é um tema 
bastante delicado. Possui implicações pedagógicas que extrapolam o 
aspecto técnico, o aspecto metodológico e atinge aspectos sociais, 
políticos, éticos e psicológicos importantes. 
 

                         Segundo Berbel (2001), não há como considerar a avaliação se não 

for para entendê-la como parte de um conjunto de elementos que compõe o 

processo de ensino aprendizagem e, portanto, tem relação com os objetivos, 

conteúdos e métodos de ensino. 

 

                         Considerando o exposto acima, há a necessidade de se ter 

coerência entre o que se ensina e o que se avalia, bem como critérios para o 

desenvolvimento de cada atividade. Depresbisteris (2011, p.74) é quem afirma o fato: 

Definir critérios de avaliação é mais do que distribuir pesos para 
atribuição de conceito ou uma nota. Não é o mesmo que ordenar 
critérios de classificação. A avaliação é um conceito mais vasto do 
que o de classificação. A avaliação procura a posição do indivíduo 
com referencia aos objetivos desejados e, por sua vez, de um grupo, 
para identificar dificuldades, apontar soluções, para regular, facilitar e 
melhorar a aprendizagem. 
 

 

                    A prática avaliativa de professores como ato pedagógico está 

intrinsecamente relacionada ao processo de ensino aprendizagem em sua 

intencionalidade. Vagula (2011), afirma que planejar contribui para a eficácia do 

processo de ensino e aprendizagem e possibilita resgatar a intencionalidade da 

ação. Oliveira (2001) complementa: 
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[...] o controle do processo de aprendizagem é realizado de maneira 
que mostre se as atividades acadêmicas propostas pelo ensino 
levaram a alcançar os objetivos e, se não, a localizar deficiências ou 
insuficiências para saná-las. A classificação permite enquadrar os 
alunos segundo o nível de aproveitamento alcançado por cada um 
(OLIVEIRA, 2001, p. 94). 
 

                         Apesar das notas serem vinculadas aos resultados do desempenho 

acadêmico exigidas pela maioria das instituições, não deve ter somente o caráter 

classificatório. 

                         Autores da área indicam que a avaliação deve ter também o caráter 

formativo e diagnóstico das situações de aprendizagem. Machado (2005, p. 163) em 

texto trata da avaliação formativa explicita: 

A avaliação formativa tem o foco direcionado para o desenvolvimento 
pleno do aluno, despertando suas percepções e habilidades durante 
o processo de ensino-aprendizagem. Informa o professor e aluno, 
atores do processo avaliativo, dos efeitos do trabalho pedagógico 
efetuado. O professor informado poderá regular suas atividades. O 
aluno, conscientizado de seu êxito, ou de suas dificuldades e até de 
suas deficiências, saberá o que e onde deve mudar e, com a correta 
orientação do professor, corrigirá os próprios erros. Tornar o aluno 
capaz de produzir o próprio processo de aprendizagem é uma das 
características mais marcantes dessa modalidade avaliativa. 
 

                         Machado (2005), explica que para exercitar a prática da avaliação 

formativa, o professor deve valorizar mais o processo de aprendizagem do que o 

produto da aprendizagem, e antes mesmo de atribuir uma nota que valoriza somente 

as respostas certas, deve procurar junto com o aluno, compreender o processo de 

resolução dos exercícios, o raciocínio utilizado para a resolução dos mesmos e 

valorizar as estratégias utilizadas pelo discente. Depresbíteres (2011, p.45) também 

retrata a avaliação formativa em seu texto: 

 

A avaliação formativa é continua e pode ser concretizada por uma 
variedade de instrumentos, buscando-se sempre a coerência 
pedagógica e didática entre eles. A continuidade dos diversos 
instrumentos avaliativos tem a intenção de evitar a fragmentação e a 
terminalidade de sua utilização.  
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                         Depresbíteres (2011, p.45), aponta que a avaliação formativa está 

intrinsecamente relacionada à avaliação diagnóstica, visto que a segunda se faz 

complemento da primeira.  

 Recolher informações relativas aos progressos e às dificuldades da 
aprendizagem realizada pelos alunos; Interpretar essas  informações 
numa perspectiva de alcance dos critérios estabelecidos como 
qualidade da aprendizagem; Realizar um diagnóstico de fatores que 
estão na origem das dificuldades dos educados; Adaptar as 
atividades de ensino e de aprendizagem de acordo com as 
informações obtidas no diagnóstico.  

 
                         A avaliação diagnóstica visa o levantamento das dificuldades e 

aprendizagens dos discentes. Permite ajustes e melhorias no processo de ensino e 

também quanto aos procedimentos e instrumentos utilizados para avaliar. 

                         Oliveira (2001) afirma que na avaliação diagnóstica, o processo de 

ensino e aprendizagem tem valor em si mesmo, pela conotação sociocultural que 

têm. A autora informa ainda que os resultados devem ser apresentados no decorrer 

do processo, visando corrigir os percursos desenvolvidos. 

                                         Como parte do processo de ensino aprendizagem, a avaliação 

diagnóstica considera a construção do conhecimento pelo aluno. Blanco apresenta 

que nem sempre o processo foi assim desenvolvido: 

Em tempos passados, a avaliação era verificar o que o aluno havia 
retido na memória, dos conteúdos transmitidos pelo professor e seus 
olhos estavam sempre atentos para não deixar passar falhas das 
memórias de seus alunos. Estavam sempre atentos ao erro com a 
finalidade de reprimir e não de diagnosticar, não dando importância 
ao que foi construído pelo aluno ao longo de um caminho (BLANCO, 
2005, p.180). 
 

                         Nos tempos atuais podemos observar a mudança do significado da 

avaliação. Berbel (2005), explica que a avaliação como processo de construção do 

conhecimento não deve afastar a presença do “erro”, pois a partir do erro é possível 

refletir e construir o significado. A idéia é também partilhada por Depresbíteris: 

 

Quando a própria pessoa consegue identificar o erro e corrigi-lo, 
acontece a aprendizagem. Cabe ao professor interpretar o seu 
significado, formular hipóteses explicativas do raciocínio do aluno, 
para poder orientá-lo. A orientação por parte do professor deve 
atender a certos aspectos, ou seja, não identificar o erro, nem tão 
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pouco corrigi-lo, mas questionar ou apresentar ao aluno pistas de 
orientação que o levem à identificação e à correção do que está 
sendo considerado não adequado à situação. (DEPRESBITERIS, 
2011, p. 82) 
 

                    As diretrizes que norteiam a educação apontam o avaliar como ato 

de construção do conhecimento, vinculado ao processo didático e diagnóstico do 

ensino aprendizagem. A Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394/96 estabelece que a 

avaliação deve ser contínua e cumulativa, prevalecendo a avaliação qualitativa 

sobre a quantitativa visando não apenas a um projeto educacional, mas a uma 

mudança social pautada na cooperação e na inclusão, substituindo, assim, a 

competição e a exclusão. 

                    Conforme orienta a LDB 9.394/96, a avaliação deve visar  a um 

projeto educacional, ou seja, durante o processo deve promover  formação plena do 

ser humano. E isso ocorre quando a ação do professor valoriza o processo em si e 

não somente o produto, possibilitando uma mudança social. 

                         Jurkevicz (2011, p. 339), aponta que na avaliação, os instrumentos e 

o processo avaliativo têm relação com as experiências vivenciadas pelos 

educadores, também enquanto alunos. 

                                    Salientamos ainda que a prática avaliativa traz consequências para 
toda a vida acadêmica do aluno. Posteriormente, o futuro profissional 
vai revelar o seu posicionamento em relação à avaliação, quanto a 
colocar em prática. E com certeza, ela será condizente com o que 
aprendeu. 

 

                         Finalizo este capítulo indicando que a avaliação da aprendizagem é 

temática essencial em cursos de formação de professores e que somente a 

mudança de conceitos relativos a ela poderá ter como consequências práticas 

transformadoras, em que o aluno desenvolva sua condição de sujeito de seus atos e 

desempenhos acadêmicos. Uma nova lógica precisa ser instalada nas práticas 

pedagógicas vividas por alunos e professores.  
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3  A REALIDADE EM QUESTÃO 

                        A coleta de informações aconteceu junto aos alunos do Curso de 

Pedagogia da UEL. O curso de Pedagogia tem os objetivos de: 

 

Formar o Pedagogo numa perspectiva de totalidade do trabalho 
pedagógico para atuar em: Magistério para as Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental; Magistério para a Educação Infantil; Gestão 
Pedagógica na Educação formal e não formal e Magistério das 
Matérias Pedagógicas (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA, 2009, p. 4). 

 
 

                          Tem como objetivos específicos: 
 
 

1. Inter-relacionar conhecimento, concepção de mundo, de ser 
humano e de organização social. 
2. Vivenciar a interdisciplinaridade resultante da elaboração coletiva 
dos princípios teórico-metodológicos norteadores dos conteúdos e 
atividades do curso. 
3. Compreender Educação como prática social de caráter 
intrinsecamente humano. 
4. Compreender a Educação Escolar como um processo intencional, 
formalmente sistematizado a partir das contribuições da Filosofia e 
das Ciências Humanas. 
5. Compreender as representações e atuações educativas 
construídas ao longo do tempo. 
6. Compreender a Escola intimamente relacionada com seu entorno 
social, polo aglutinador, articulador, mantenedor e recriador de 
valores e práticas sociais características dos diversos grupos que a 
constitui. 
7. Reconhecer o movimento da cultura escolar existente nas esferas 
da organização administrativa, do racionalismo burocrático, da 
informalidade e da diversidade. 
8. Compreender currículo como processo através do qual os grupos 
sociais transmitem e reelaboram continuamente seus conhecimentos 
na prática de conservação e transformação da realidade. 
9. Conceituar o currículo escolar como processo de seleção dos 
conhecimentos historicamente construídos, de transformação destes 
saberes em conteúdos escolares e de definição de metodologias e 
formas de avaliação. 
10. Analisar a configuração educacional da atualidade. 
11. Entender a formação docente como processo de 
profissionalização baseado em conhecimentos filosóficos e 
específicos (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2011, p. 
4) 
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                         Para a caracterização curso, a principal fonte de consulta foi o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) vigente. Diante dos objetivos propostos pelo PPP, 

o professor deverá organizar o ensino, a aprendizagem, e processo avaliativo. Assim 

está escrito no PPP do curso: 

 

                            A avaliação do aproveitamento escolar será feita por atividade acadêmica, 

através da utilização das seguintes técnicas e instrumentos: 

I.de caráter obrigatório: prova individual, considerando que o registro 
escrito deve explicitar o aprofundamento de estudos, a análise e 
reflexões sobre a temática com base referencial no teórico e nas 
possibilidades de projetar a intervenção na realidade. 
II. de caráter complementar: trabalhos individuais ou em grupos: 
seminários, fichamentos de livros, análise de filmes, debates, dentre 
outros, realizados bimestralmente ou semestralmente. 
As verificações da aprendizagem na forma não escrita devem, 
obrigatoriamente, utilizar registros adequados que possibilitem a 
instauração de processo de revisão. 
A avaliação do estudante, realizada pelo professor, será expressa 
através de notas variáveis de 0 (zero) a 10 (dez). 

                                      Ao final de cada período letivo será atribuída ao estudante, em cada  
disciplina ou atividade acadêmica, uma nota final resultante da média  
de no mínimo 2 (duas) avaliações realizadas durante o semestre  
letivo independentemente da carga horaria da mesma 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2006, p. 8). 

 

                         O PPP apresenta diversas formas de avaliar o desenvolvimento da 

aprendizagem, entre elas de caráter obrigatório para as disciplinas: prova individual 

e de caráter complementar: trabalhos individuais ou em grupos, porém cabe ao 

educador organizar todo o processo de acordo com seus objetivos que também 

devem ser norteados a partir do Projeto Político Pedagógico do Curso. 

      A seguir, apresento os dados coletados na realidade, opiniões dos 

alunos a respeito ao processo de avaliação vivido no Curso de Pedagogia da UEL. 
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3.1 O que dizem os alunos da pedagogia : 

 

De acordo com os dados coletados nas quatro turmas que 

colaboraram com a investigação, os alunos são em sua maioria, jovens com idades 

que variam entre 17 e 25 anos. Visando explicitar melhor, apresento os dados na 

forma de gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Faixa etária dos colaboradores 
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3.2 Compreensão de Avaliar 

A questão número 2, “Assinale as alternativas que correspondem à 

sua compreensão de avaliar”, solicitou aos alunos que dentre às alternativas: medir 

conhecimentos; verificar aprendizagem; diagnosticar o desenvolvimento da 

aprendizagem; emitir julgamento de valor sobre algo e sistematizar conhecimentos, 

assinalassem a alternativa que mais representasse a compreensão do que é avaliar. 

A maioria dos alunos do primeiro ano assinalou as opções “verificar aprendizagem” 

e “diagnosticar o desenvolvimento da aprendizagem”.  Para os alunos do segundo, 

terceiro e quarto ano do Curso, avaliar significa “verificar e diagnosticar o 

desenvolvimento da aprendizagem”.  

                                 O gráfico a seguir apresenta os dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Gráfico com a compreensão de avaliar dos colaboradores 

13 

7 

2 
1 

22 

19 

4 

13 

21 

19 

14 

16 

2 2 
1 

6 
7 

5 
4 

1 1 
0 

1 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

No primeiro ano No segundo ano No terceiro ano No quarto ano 
Medir conhecimentos 
Verificar aprendizagem 
Diagnosticar o desenvolvimento da aprendizagem 
Emitir julgamento de valor sobre algo 
Sistematizar conhecimentos 
Outro: 



23 

 

 

                       A fim de caracterizar o significado que a avaliação da aprendizagem 

tem para os colaboradores, é necessário apontar o que autores da área relatam 

sobre o assunto. Moraes (2011) em seu texto aponta: 

Em nossa prática pedagógica como docente, percebemos que a 
aprendizagem acontece, verdadeiramente, quando associamos o 
que está sendo trabalhado em sala com o que é real, com aquilo que 
tem sentido e valor para o aluno. A partir desta constatação, 
pensamos que a avaliação pode fazer parte do processo de ensino, 
contribuindo para que a aprendizagem tenha mais sentido. Mas para 
que isto aconteça, ela também precisa ser significativa para o 
educando e diagnóstica para o educador. (MORAES, 2011, p. 30) 

 

                         É possível notar que os alunos que responderam ao questionário 

percebem a avaliação da aprendizagem com o mesmo significado que aponta o 

autor acima citado. 

 

                                     Para que a avaliação seja significativa para o aluno a fim de 

apresentar um real resultado ela deve ser condizente com a realidade do mesmo, 

com a proposta do professor e com o conteúdo trabalhado, dessa forma poderá 

auxiliar o professor na verificação e no diagnóstico para o desenvolvimento da 

aprendizagem. Moraes (2011) afirma ainda que a avaliação se utilizada como 

diagnóstico das dificuldades e das necessidades, possibilitará um redirecionamento 

da prática pedagógica, visando ao desenvolvimento autônomo do aluno como ser 

humano. 

                         Como se tratava de uma questão que solicitava a justificativa pela 

escolha, a resposta de um dos colaboradores auxilia na interpretação e 

exemplificação do assunto. A justificativa apresentada pelo aluno retrata uma das 

faces “diagnóstica” da avaliação. O aluno 28 do 1º ano escreveu que avaliar é 

“analisar a eficácia da metodologia utilizada pelo professor”. O olhar diagnóstico do 

aluno é sobre a metodologia de ensino, ou seja, avaliação reflete a maneira de 

condução do processo de ensino e aprendizagem. 

                         Quanto a seleção do instrumento a ser utilizado pelo educador para 

avaliar de acordo com seus objetivos e do que deseja dos alunos, Depresbíteres 

(2011) explica em seu texto de casos comentados, que o homem sempre buscou 
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criar instrumentos para comprovar suas observações, tornando-as mais precisas, 

mais palpáveis e visíveis. A autora explicita: 

                                     Cumpre ressaltar que a diversidade de instrumentos avaliativos  
precisa estar sistematizada, atender a uma metodologia própria da 
teoria e da prática da avaliação educacional e adequá-la à natureza 
do objeto avaliado, seja o ensino e aprendizagem, o currículo, o 
curso, o programa, a instituição. Diversificar não é simplesmente 
adotar vários instrumentos aleatoriamente, mas selecionar 
instrumentos que se complementem. (DEPRESBÍTERES, 2011, p. 
53) 

 

                         A seguir, apresento os dados coletados, com a opinião dos alunos a 

respeito dos instrumentos de avaliação que consideram como os que apresentam 

um diagnóstico mais realista da aprendizagem. 
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3.3 Instrumentos da Avaliação que apresentam um diagnóstico mais realista 

 Na terceira questão, “Marque com um X os instrumentos da 

avaliação no curso de Pedagogia, que apresentam um diagnóstico mais realista da 

sua aprendizagem”, Foi solicitado aos colaboradores da pesquisa que indicassem 

dentre os instrumentos “provas objetivas; provas subjetivas; trabalhos ou pesquisas; 

avaliações orais; participação em sala; autoavaliação; seminários e debates”, 

aqueles que, na opinião deles, apresentam um diagnóstico mais realista da 

aprendizagem. 

Na turma de primeiro ano do curso, os alunos apontam a 

“participação em sala” e “trabalhos ou pesquisas” como instrumentos que mais 

apresentam um real dignóstico. As “provas objetivas” e “seminários” também foram 

indicados, mas com menos frequência. 

                        Os alunos do segundo ano do curso indicaram que os “trabalhos ou 

pesquisas” são os instrumentos que apresentam diagnóstico mais realista. A 

confirmação da preferência dos alunos do segundo ano, por situações de avaliação 

que envolvem atividade mais coletiva, está no fato de que “seminários” e “debates” 

são segundas opções mais indicadas.  

 Na turma de terceiro ano do curso a “autoavaliação” e as “provas 

subjetivas” se destacam, seguidas dos “trabalhos ou pesquisas”. 

 Para os alunos do quarto ano, as “provas subjetivas” são os 

instrumentos de avaliação que mais apresentam um real diagnóstico da 

aprendizagem. Os trabalhos, as pesquisas e a participação em sala, ocupam lugares 

secundários. O gráfico a seguir apresenta os dados: 
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Gráfico 3: Instrumentos de avaliação que apresentam diagnóstico mais realista da aprendizagem, na 

visão dos alunos 

                         Com relação aos instrumentos mais apresentados nas quatro 

turmas, os alunos do 1º, 2º e 4º ano do curso destacam os trabalhos ou pesquisas e 

valorizam os momentos de avaliação que envolvem atividade mais coletiva como a 

participação em sala, seminários e debates. 

                         Segundo Oliveira (2001), os trabalhos são considerados recursos 

auxiliadores do processo de ensino aprendizagem. 

Assim como as provas, os trabalhos possuem vocabulário que 
expressam sinomias tais como métodos, metodologia e estratégia de 
ensino, embora os termos tenham conceitos bem distintos. A 
proximidade do conceito com o termo é normalmente relacionada ao 
contexto de compreensão e utilização desses recursos auxiliares, ou 
seja, da crítica ao uso enfático de técnicas de ensino ao entendimento 
da posição estratégica que pode ocupar, as técnicas de ensino 
podem inclusive ser procedimentos de avaliação (OLIVEIRA, 2001, p. 
117). 
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                         Entendo que os trabalhos que os trabalhos são técnicas de ensino 

que embora seja diferenciado das provas, também são utilizados como instrumentos 

de avaliação de acordo com o contexto e objetivos do professor. Oliveira (2001) 

explica:  

A idéia de avaliação através de técnicas de ensino e aprendizagem é 
centralizada no que o aluno produz e expressa, individualmente ou 
em grupo, a partir de uma dada tarefa cujo tempo normalmente não é 
reduzido como o de uma prova e tem a conotação de elaboração 
mental que requer o auxilio / recurso de materiais de apoio como 
textos, livros, artigos, filmes, etc., em diferentes formas solicitadas 
pelo professor (OLIVEIRA, 2001, p. 118). 

 

                       As pesquisas juntamente com os trabalhos, apresentados em maior 

número pelos alunos do 1º, 2º e 4º ano do curso, são instrumentos avaliativos que 

podem ser utilizados tanto na sala de aula quanto fora do ambiente universitário, 

pois como aponta a autora podem ser realizados individualmente ou em grupo e 

normalmente não tem um tempo reduzido como de uma prova. 

                                  Vale dizer que as atividades que envolvem pesquisa, tal como os 

trabalhos, fazem parte do amadurecimento intelectual do aluno.  Lara e Chilante 

(2011) destacam que a pesquisa como ato de investigação e produção do 

conhecimento é elemento essencial na formação docente. Apontam que sua 

importância é registrada inclusive nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores da educação básica. 

                                 Benevide (2005) reforça a ideia da pesquisa como aspecto essencial 

nas licenciaturas: 

 [...] parte da formação do docente, enquanto pesquisador, consciente 
de seu papel, no sentido de formar alunos com competências 
necessárias para enfrentar a complexidade e a diversidade das 
situações de vida pessoal e profissional que exigem criatividade, 
autonomia e pensamento crítico-reflexivo (BENEVIDE, 2005, p. 241-
242). 

                                                  Outros instrumentos ou procedimentos de avaliação indicados pelos 

alunos envolvem atividades mais coletivas como a participação em sala, seminários 

e debates, conforme apresentado no Gráfico 3. 
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                                                  A participação em sala como procedimento de avaliação, tem como 

objetivo identificar o empenho dos alunos na proposição, verificar as capacidades de 

interpretação e  interação com o conteúdo,  problematizar hipóteses  e  interagir com 

os demais colegas. Além disso, é possível debater e travar diálogos educativos. A 

avaliação nessa perspectiva deve valorizar as diferenças. Kenski (1988), faz 

apontamentos esclarecedores:  

                                      A avaliação efetiva vai se dar durante o processo, nas relações 
dinâmicas de sala de aula que orientam as tomadas de decisões 
frequentes, relacionadas ao tratamento do conteúdo e à melhor 
forma de compreensão e produção do conhecimento pelo aluno.  
Para que isso ocorra faz-se necessário que o professor esteja 
permanentemente atento às alterações de comportamento dos 
alunos. Que haja um clima favorável à participação de todos em sala 
de aula. Que os alunos não se sintam reprimidos e possam 
manifestar suas dúvidas, inquietações e incompreensões quanto ao 
que esta sendo aprendido. (KENSKI, 1988, p. 139) 

 

                                                  Os debates como forma de participação em sala e também 

procedimento avaliativo, segundo Oliveira (2001), são momentos ricos para 

germinação de novas ideias: 

                            Com nítida conotação de confronto, o debate é um procedimento 
rico para germinação de novas ideias e, portanto, cabe ao professor, 
ao estabelecer o debate como procedimento de avaliação, delimitar 
critérios norteadores, explicitados claramente e de comum acordo 
com os alunos (OLIVEIRA, 2001, p. 123) 

 

                                                  Há durante os debates, confronto de ideias, diferentes pontos de 

vista que resultam em troca de informações, desenvolvimento intelectual, crítico, 

analítico que estimulam a autonomia e criatividade, auxiliando na construção do 

conhecimento. 

                         Os seminários, também apresentados em grande número pelos 

colaboradores da pesquisa, pertencem a uma classe de atividades de ensino que 

requer do aluno a capacidade de sintetizar as operações mentais de discussão, 

apreciação e tomada de decisão (Oliveira, 2001). A autora explicita: 

É necessário relembrar que o seminário implica discussão do grupo 
sobre um assunto, trabalho no aprofundamento teórico, por vezes 
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estudo dirigido e, finalizando o processo, exposição oral para o 
grande grupo (OLIVEIRA, 2001, p. 121) 

 

                         Os seminários como instrumentos avaliativos, promovem a pesquisa 

e aprofundamento do assunto, favorecem a interação e discussão entre professor e 

aluno e entre os membros do grupo, facilitando a compreensão, esclarecendo 

dúvidas e permitindo diferentes olhares sobre o assunto. 

                         A opção “provas subjetivas” (dissertativas) é apresentada em maior 

número pelas turmas de terceiro e quarto ano. Para caracterizar as provas 

dissertativas, apresentamos o conceito der Oliveira (2001, p. 104-105), a respeito do 

assunto: 

As provas dissertativas são compostas de um único tema ou de 
diferentes questões que requerem nas respostas a nítida expressão 
dos alunos em relação aos assuntos, análise dos fatos, habilidades 
de síntese, unidade, contextualização, comparação e argumentação 
entre outros, possibilitando ao aluno maior liberdade nas respostas 
porquanto não há uma alternativa exata de correção.  

          As provas dissertativas permitem ao aluno que expresse seu ponto 

de vista e exige que exponha seu raciocínio e reflexão.  

 A turma do 3º ano, diferentemente das demais, apontou também 

como instrumento avaliativo que apresenta um diagnóstico mais realista, a 

“autoavaliação” que segundo Depresbíteris constitui-se em um componente 

importante da avaliação formativa: 

Refere-se ao processo pelo qual o próprio aluno analisa 
continuamente as atividades em andamento ou já desenvolvidas, 
registrando suas percepções e seus sentimentos e identificando 
futuras ações de melhorias de sua aprendizagem. (DEPREBÍTERIS, 
2011, p. 87) 

 

                                                  Ainda em seu texto, Depresbíteris aponta que: 

                                                         A autoavaliação não visa à auto atribuição de notas ou menções. Ela 
deve ter um sentido emancipatório, possibilitando àquele que aprende 
refletir continuamente sobre o processo de sua aprendizagem e agir 
para sua melhoria constante. Cabe ao professor incentivar a prática 
da autoavaliação pelos alunos, não apenas ao final de um período 
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letivo, mas ao longo do curso, e, mais além, para a vida. 
(DEPREBÍTERIS, 2011, p. 88) 

 

                         A utilização da autoavaliação permite ao aluno refletir e indicar 

ganhos e perdas nos processos de ensino aprendizagem, exercitar responsabilidade 

e criticidade com julgamento de si mesmo e auxilia no relacionamento professor – 

aluno por ser uma demonstração por parte do professor de que confia na 

capacidade de julgamento do aluno. 

                         Embora os instrumentos “provas objetivas” e “provas orais” não 

tenham recebido muitas indicações nas respostas dos alunos, é necessário apontar 

alguns aspectos relativos a estes instrumentos. Oliveira (2001) auxilia na 

caracterização da prova objetiva: 

                                   Os testes baseados em critérios são os mais próximos do dia a dia do 
mundo acadêmico. Mais conhecidos por provas objetivas, 
apresentam aos alunos perguntas selecionadas com critérios 
específicos sobre o conteúdo, exigindo apenas uma resposta correta 
dentre as alternativas apresentadas. (OLIVEIRA, 2001, p.110) 

 

                        As provas objetivas dão prioridade para o resultado, pois não é 

necessário que o aluno descreva sobre o assunto solicitado, exige memorização. Já 

as provas orais, segundo Oliveira (2001), facilita para quem tem dificuldade de 

expressão escrita, porém pode gerar constrangimento diante do avaliador. 
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3.4 Instrumentos da avaliação mais aplicados pelos professores em sala 

                         A questão número quatro solicitou dos colaboradores que 

assinalassem dois instrumentos mais utilizados pelos professores. 

 Os alunos do 1º e 2º ano apontaram os trabalhos e pesquisas como 

instrumentos avaliativos mais utilizados pelos professores em sala de aula. Com 

indicação expressiva está também, para os alunos do 2º ano as provas subjetivas. 

No 3º e 4º ano as provas objetivas lideraram a indicação, seguidos de seminários 

para os alunos do 3º ano e provas subjetivas, trabalhos ou pesquisas para os alunos 

do 4º ano. 

                         O gráfico a seguir apresenta os dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Instrumentos de avaliação mais recorrentes no curso de Pedagogia 
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                      Visando verificar se os procedimentos mais utilizados são também 

aqueles que apresentam um diagnóstico mais próximo da realidade,  perguntamos 

aos colaboradores quais os instrumentos da avaliação são mais aplicados pelos 

professores em sala. 

                         Os alunos do 1º ano apontaram os trabalhos, pesquisas, debates e a 

participação em sala como instrumentos que mais apresentam um diagnóstico mais 

realista. Destacam também que o instrumentos avaliativos mais utilizado pelos 

professores são os trabalhos e pesquisas. Neste caso é possível inferir que os 

alunos aprovam a forma como são avaliados por acreditarem de acordo com suas 

experiências em sala que os trabalhos e pesquisas são os instrumentos que 

apresentam um melhor diagnóstico, visto que também são avaliados durante os 

debates e a participação em sala, porém em menor proporção. 

Para os alunos do 2º ano, os trabalhos e pesquisas também são os 

instrumentos que mais apresentam diagnóstico realista e são os mais utilizados 

pelos professores nas avaliações. Trabalhos e pesquisas auxiliam na construção do 

conhecimento e na avaliação diagnóstica e formativa conforme Oliveira (2001). A 

autora ainda elenca pontos positivos de tais instrumentos no desenvolvimento de 

habilidades e atitudes científicas; maior interesse pelas aulas expositivas; exigência 

de reflexão e maior aprofundamento teórico do tema; integração com os colegas 

para discussão, comparação e opinião pessoal de temas estudados. 

                         Para os alunos do 3º ano, os instrumentos que mais apresentam um 

real diagnóstico são as provas subjetivas e a autoavaliação, Porém, os instrumentos 

mais utilizados nos processos de avaliação são provas objetivas e seminários. No 3º 

ano do curso, os alunos devem cumprir horas de estágio obrigatório e se inicia a 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Assim, a preferência por 

provas subjetivas durante o processo de avaliação pode ser atribuída a autonomia e 

confiança que o aluno apresenta, diante dos assuntos e matérias trabalhadas, assim 

como pela capacidade de expor o que aprendeu. Libâneo (1992), é quem faz alguns 

apontamentos sobre a prova escrita dissertativa (subjetiva): 

A prova escrita não pode restringir-se a pedir aos alunos que repitam 
somente o que foi ensinado [...]. É claro que as questões devem 
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estar relacionadas com o conteúdo trabalhado, mas o objetivo da 
prova é verificar o desenvolvimento das habilidades intelectuais dos 
alunos na assimilação dos conteúdos. Por exemplo: raciocínio 
lógico, organização das idéias, clareza de expressão, originalidade, 
capacidade de fazer relação entre fatos, idéias e coisas, capacidade 
de aplicação de conhecimentos etc. (LIBANEO, 1992, p. 205) 

 

                     Para os alunos do 4º ano, as provas subjetivas e os trabalhos ou 

pesquisas são os instrumentos que mais apresentam um real diagnóstico de acordo 

com as respostas dadas pelos alunos da turma na questão de numero 3, e durante 

as avaliações, de acordo com os mesmos alunos. Como resposta a questão de 

numero 4, os professores utilizam como instrumento avaliativo, as provas objetivas e 

subjetivas na mesma proporção, e trabalhos ou pesquisas com uma frequência um 

pouco menor. As provas objetivas, são, segundo Libâneo (1992), aquelas que 

avaliam a extensão de conhecimentos e habilidades, pois: 

Possibilitam a elaboração de maior numero de questões, 
abrangendo um campo maior da matéria dada. Por requererem 
respostas mais precisas, é possível controlar mais a interferência de 
fatores subjetivos, tanto do aluno quanto do professor. Possibilitam 
uma correção mais rápida, pois cada item, geralmente apresenta 
uma resposta correta. (LIBANEO, 1992, p. 207) 

                            Nas respostas dos alunos do 4º ano, as provas objetivas são 

utilizadas em sala pelos professores na mesma proporção que as provas subjetivas 

indicando a diversificação dos instrumentos de avaliação. Depresbíteris (2011, p. 

50), auxilia na reflexão: 

                                      Quando se fala na importância de diversificar os instrumentos de 
avaliação, busca-se, de certa maneira, romper com uma rotina, com 
uma predisposição das pessoas de atuarem sempre da mesma 
maneira, de perseguir com rigidez certos objetivos, de aprovar 
determinados gostos, em virtude de certas tendências, que impelem 
as pessoas a agir e reagir da mesma forma. Isso leva a práticas, 
percepções e atitudes que são regulares, mesmo que não sejam 
conscientemente coordenadas e governadas por regras.  

 

                         Considerando a necessidade de diversificar instrumentos, percebi 

que dois dos instrumentos não foram utilizados com freqüência, a autoavaliação e a 

prova oral.. Depresbíteris (2011, p. 61), afirma: 
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                                      É possível diversificar os instrumentos de avaliação. Contudo, é 
possível empregar registros por demais complexos, para não correr 
o risco de perder-se neles. É interessante que o professor tenha 
visão clara dos fundamentos de sua área de conhecimento, daquilo 
que é nuclear no projeto que desenvolve, dos critérios que norteiam 
seu trabalho, que serão auxiliares, os pontos importantes de ação 
didática e indicadores daquilo que o professor valoriza e pretende 
ver desenvolvido em seus alunos.  

                         Diante do exposto, posso inferir que o instrumento deve ser 

adequado aos objetivos do processo de ensino-aprendizagem que está sendo 

vivido. 
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3.5  Clareza durante os processos avaliativos em relação aos objetivos  

                          A questão cinco indagou os colaboradores quanto a clareza em 

relação aos objetivos de ensino nos processos avaliativos. As opções “sim”, “não” e 

“às vezes” deveriam ser justificadas. Os alunos do primeiro ano escolheram a 

alternativa “às vezes”. As justificativas expostas pelos mesmos explicam que o 

principal motivo é que não sentem segurança quanto aos objetivos propostos com 

as avaliações. Para exemplificar podemos citar algumas manifestações: “nem 

sempre, ainda estou me adaptando ao sistema” (Aluno 12 - 1 º Pedagogia), “não 

passamos por nenhum processo avaliativo” (Aluno 20 – 1º Pedagogia) e “pois ainda 

não consegui observar” (Aluno 31 – 1º Pedagogia). 

                         É possível compreender que os alunos de primeiro ano ainda estão 

no começo do curso e não conseguiram assimilar as características do processo de 

ensino e aprendizagem e consequentemente da avaliação da aprendizagem, na 

graduação. A história mais recente deles se ampara na vivência escolar dos anos 

anteriores à universidade. O aluno 19 explicita: “como estamos no primeiro ano do 

curso de pedagogia não sabemos (não tivemos) experiência quanto ao metodo 

avaliativo dos professores”. 

                         As respostas dos alunos do segundo ano foram semelhantes às do 

primeiro. Porém, as justificativas diferem, são relacionadas à necessidade de obter 

feedback, um retorno do professor em relação às colocações do aluno ou até 

mesmo daquilo que pretendia ou esperava verificar com a avaliação. Tal fato poderia 

ter sido esclarecido no início das atividades da disciplina, quando o professor deve 

apresentar a programação da mesma. Para exemplificar, apresento algumas 

manifestações: “[...] em provas, por exemplo, quando um professor aponta um erro 

mas não explica o porque” (Aluno 5).  Já o aluno 17 apresenta a seguinte frase: “[...] 

porque os objetivos podem ser apresentados no início de cada disciplina e no 

decorrer podemos observar e assim chegar a conclusões”. 

                         Nas turmas de terceiro e quarto ano do curso não foi diferente, ou 

seja, nem sempre os alunos conseguem ter clareza dos objetivos nos processos 

avaliativos. As justificativas explicitam os motivos: “[...] às vezes, pois alguns 
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professores deixavam seus objetivos explícitos, mas pena que são a minoria” (aluno 

15 – 3º Pedagogia); “[...] pois às vezes, os conteúdos das provas não tinham relação 

com o que debatíamos em sala. Os conteúdos eram apresentados superficialmente, 

porém alguns conteúdos mostravam qual o objetivo do professor.” (Aluno 13 – 4 º 

pedagogia).                     

O gráfico a seguir apresenta os dados referentes a questão de número cinco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Gráfico 5: clareza dos objetivos em relação à avaliação 

 

 

                         De acordo com as respostas apresentadas, os alunos não sentem 

segurança quanto aos objetivos propostos com as avaliações, pois as vezes os 

conteúdos das provas não condizem com os conteúdos das aulas, além de que não 

recebem feedback do processo vivenciado. 
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                         Berbel (2001, p. 54) relata alguns dos motivos que causam a 

dificuldade de entender os objetivos do professor durante o processo avaliativo: 

                                      É muito comum professores do ensino superior suporem que os 
alunos, pela idade e pelo estágio de escolaridade em que se 
encontram, já sabem do que eles, professores, estão falando e nem 
sempre isso é verdadeiro. É possível também que os alunos tenham 
visto algo parecido, mas não com as características que o professor 
deseja. É preciso, então, orientar, e muito concretamente, pois toda 
nova aprendizagem, independente da idade em que ocorra, terá 
maior chance de ser bem sucedida, partindo de orientações claras, 
precisas, as mais concretas possíveis.  

                          O feedback citado por alguns alunos como necessário, se dá por 

uma das ações mais importantes do professor em relação à avaliação. Que segundo 

Berbel (2001) é informar aos alunos o resultado que atingiram nas atividades 

utilizadas para verificar seu aprendizado. É uma orientação relacionada à 

continuidade dos estudos. Berbel (2001, p. 57) ainda completa dizendo: 

Na docência, pode ser compreendida como uma habilidade que 
pode ser desenvolvida pelo professor e que implica objetivos 
claramente definidos, a avaliação dos objetivos e a informação aos 
alunos sobre seu alcance para que possam revisar seus 
desempenhos, seguindo-se novas situações de ensino e 
aprendizagem, quando os objetivos, não foram suficientemente 
alcançados. Tal habilidade do professor é requerida para uma 
avaliação formativa.  

 

                         É possível verificar que os alunos apresentam a necessidade de 

entender o porquê estão sendo avaliados e quais os objetivos propostos pelas 

avaliações. Além disso, sentem ausência de clareza dos objetivos estabelecidos 

pelos professores com o processo. 
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3.6  Contribuições da Avaliação para formação do Pedagogo 

                         A questão seis, solicitou aos colaboradores que indicassem se as 

avaliações vivenciadas contribuíram para a formação como pedagogos. Os alunos 

indicam que houve contribuição. 

                         As respostas foram agrupadas em cinco temas: modos de 

diagnosticar o que foi aprendido; modos de trabalhar o conteúdo (relacionado à 

metodologia de ensino e /ou procedimentos de avaliação); medir conhecimentos;  

aspectos  relativos aos conteúdos profissionalizantes e aspectos que  envolvem 

relacionamento pessoal, nos grupos e/ou com o professor.  

 Para o 1º e 2º ano, a ênfase recaiu no primeiro tema, ou seja, as 

avaliações vivenciadas permitiram diagnosticar a aprendizagem obtida. Convém 

relatar que houve  respostas em que não foi possível  destacar a opinião dos alunos, 

como por exemplo: “Estou me adaptando à rotina da graduação, mas está tudo se 

clareando” (Aluno 4 – 1º Pedagogia). Pela manifestação do aluno, percebe-se que 

ele ainda não possui uma opinião relativa à indagação, pois estava no início do 

curso. Já no segundo ano, foram sete as respostas afirmativas (sim), mas sem 

complementação ou justificativa. As demais respostas também foram afirmativas e 

seguidas de justificativas que recaíram sobre o tema “modos de diagnosticar o que 

foi aprendido”, o que demonstra que os alunos da turma do segundo ano do curso, 

assim como os alunos da turma do primeiro ano, entendem que as avaliações 

vivenciadas permitiram diagnosticar a aprendizagem obtida. Para exemplificar cito 

alguns depoimentos: “sim, houve uma verificação do que aprendi e do que preciso 

melhorar.” (Aluno 23 - 2 º Pedagogia); “sim, pois é onde que consigo identificar meus 

erros” (Aluno 2 – 2º Pedagogia). 

                          Na turma do 3º ano do curso foram dezoito respostas, todas afirmativas 

e seguidas de justificativas que recaíram sobre o segundo tema, ou seja, modos de 

trabalhar o conteúdo (relacionado à metodologia de ensino e /ou procedimentos de 

avaliação), o que permite notar mudança na visão dos alunos com relação ao 

significado das avaliações em relação aos desempenhos relativos à pratica da 

profissão. Exemplifico: “Sim, acredito que o processo avaliativo quando bem 
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aplicado nos fornece instrumentos a ser utilizados em nossa vida profissional, 

acredito por isso que o processo que vivenciei vai me dar bases as minhas práticas.” 

(Aluno 16 - 3 º Pedagogia). Berbel (2001, p. 69), é quem auxilia na discussão do 

assunto: 

                                           Mais uma vez lembramos da importância do profissionalismo 
do professor, quando atua nas licenciaturas. Mais que os 
conteúdos específicos das disciplinas, são conteúdos 
aprendidos pelos alunos, professores em formação, as 
atitudes de seus professores, as técnicas que utilizam, a 
maneira como se comportam diante e com uma sala, os 
critérios que utilizam, a clareza de suas orientações. Cada 
professor deve se dar conta da importância que tem sua 
atuação para seus alunos, visto que constitui um modelo que 
poderá vir a ser seguido, positiva ou negativamente, na 
continuidade do processo de educação que se multiplica por 
inúmeras salas de aula do ensino Médio e Fundamental e, 
quem sabe do Ensino Superior. 

                        No quarto ano, dos 20 alunos que responderam a questão numero 

seis, 18 das respostas foram afirmativas, embora em algumas não fosse possível  

destacar a opinião do aluno como por exemplo, a resposta do aluno 1 do 4 º 

pedagogia: “Sim, pude perceber a importância de estudar determinado”.  As demais 

respostas recaem no segundo tema; modos de trabalhar o conteúdo (relacionado à 

metodologia de ensino e /ou procedimentos de avaliação). Para exemplificar seguem 

algumas afirmações: “Sim, os trabalhos e as pesquisas foram muito úteis. E os 

seminários me ajudam a melhorar a postura perante uma sala de aula.” (Aluno 9 do 

4 º pedagogia). A afirmativa do aluno 1do 4 º pedagogia também explica: “Em sua 

grande maioria sim, pois nos fizeram refletir sobre nosso processo de ensino 

aprendizagem, fazendo relação entre a teoria e a prática, dando suporte teórico para 

nossa atuação como pedagogas em sala de aula.”  

                        Percebi nas respostas as contribuições das avaliações vivenciadas, 

como por exemplo: “encontrei durante o curso professores que utilizaram durante o 

processo de avaliação a leitura, trabalhos, seminários, entrevistas, etc. Isso fez com 

que eu compreendesse a necessidade de adequar a avaliação às necessidades, 

objetivos e conteúdos, utilizando várias maneiras, pude perceber que a forma como 

a avaliação é aplicada também faz parte de todo um conteúdo” (Aluno 19 do 4º 
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Pedagogia). Outra resposta é bastante interessante: “[...] pude aprender com a 

própria avaliação” (aluno 5 do 4º Pedagogia).   

                         Segundo Berbel (2001), os conteúdos permeiam todo o trabalho de 

ensino, podendo influir de diferentes maneiras sobre a formação do aluno, segundo 

a intencionalidade e a organização do professor. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo realizado com a colaboração dos alunos do curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, reconhecidas as limitações 

próprias de uma pesquisa inicial como esta, contribuiu consideravelmente para 

minha formação profissional por se tratar de um tema tão complexo, amplo e 

essencial que é a avaliação da aprendizagem. 

 

Para coletar as informações junto aos alunos dos quatro anos do 

curso de Pedagogia do período noturno, utilizamos um questionário.  

 

Os dados coletados indicam que os alunos compreendem a 

avaliação como método para verificar e diagnosticar a aprendizagem e, entendem a 

avaliação, como parte do processo de aprendizagem. Os instrumentos da avaliação 

da aprendizagem mais valorizados pelos alunos são atividades coletivas como por 

exemplo, os trabalhos e pesquisas, seminários, debates e a participação em sala. 

Ao tratar de testes, a prova subjetiva (dissertativa) é a mais indicada pelos alunos 

como instrumento que apresenta um diagnóstico mais realista da aprendizagem. 

 

As informações coletadas mostraram que os instrumentos da 

avaliação da aprendizagem mais utilizados pelos professores são os trabalhos e 

pesquisas, bastante valorizados pelos alunos. As provas dissertativas e objetivas 

foram destacadas como instrumentos mais utilizados em sala pelos professores. 

Pode-se inferir que os alunos concordam com as avaliações que vivenciam, pois os 

instrumentos mais valorizados condizem com os mais utilizados em sala. 

 

                         Os alunos expressam que não sentem segurança quanto aos 

objetivos propostos, pois às vezes os conteúdos das provas não condizem com os 

conteúdos das aulas além de que não recebem feedback  dos professores em 

relação ao processo vivido. 

                                  Para os alunos do 1º e 2º ano, as avaliações vivenciadas permitiram 

diagnosticar a aprendizagem obtida. Já para os alunos do 3º e 4º ano as respostas 
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demonstraram que as avaliações vivenciadas permitiram o aprendizado com relação 

aos modos de trabalhar o conteúdo (relacionado à metodologia de ensino e /ou 

procedimentos de avaliação). As justificativas apresentadas demonstram que os 

alunos colaboradores da pesquisa entendem as avaliações vivenciadas como 

contribuições para sua formação enquanto pedagogos. 

                         Foi alcançado os objetivos deste estudo, pois aprofundamos 

conceitos e compreendemos a importância do processo avaliativo na Educação 

superior. 

                         Entendo também que no ensino superior, as funções da avaliação 

estão vinculadas ao conhecimento para a atuação profissional, pois o curso de 

Pedagogia têm como objetivo formar profissionais na área da educação.  

                         Ao pesquisar quais os instrumentos da avaliação apresentam um 

diagnóstico mais realista na visão dos alunos do curso de Pedagogia da UEL, tive a 

oportunidade de aprofundar conceitos referentes a avaliação da aprendizagem no 

ensino superior; caracterizar os instrumentos mais utilizados para avaliar a 

aprendizagem em um curso que forma professores, o que contribuiu 

significativamente para minha formação enquanto pedagoga. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Caro (a) Colega, 
 
              Este questionário tem como finalidade tratar da Avaliação da Aprendizagem no curso de 
Pedagogia. Meu objetivo é reconhecer quais os instrumentos da avaliação que apresentam um 
diagnóstico mais realista da aprendizagem discente. 
               Solicito sua colaboração respondendo as questões. As informações coletadas terão única e 
exclusivamente a finalidade acadêmica. Sua identidade será preservada. 
                      Obrigada, 
 

Kátia Camila Bezerra - 4º Pedagogia Turma 1000 
 

1) Perfil 
Idade: _________ Série em que cursa Pedagogia: ___________ 
 

 
2) Assinale as alternativas que correspondem a sua compreensão de avaliar: 
 

(   ) Medir conhecimentos                           (   ) Emitir julgamento de valor sobre algo 
(   ) Verificar aprendizagem                        (   ) Sistematizar conhecimentos 
(   ) Diagnosticar o desenvolvimento da aprendizagem 
(   ) Outro__________________________________________________________ 
 
 

3) Marque com um X os instrumentos da avaliação no curso de Pedagogia, que apresentam um 
diagnóstico mais realista da sua aprendizagem: 

 
(   ) Provas objetivas                                      (   ) Provas subjetivas 
(   ) Trabalhos ou Pesquisas                          (   ) Avaliações orais 
(   ) Participação em sala                               (   ) Auto-avaliação 
(   ) Seminários                                               (   ) Debates 
 
 

4) Dos instrumentos descritos na questão anterior, quais os dois mais aplicados pelos 
professores. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

5) Durante os processos avaliativos em que vivenciou você teve clareza em relação aos 
objetivos de seus professores ao avaliá-lo. Justifique: 

(   ) Sim                             (   ) Não                          (   ) Às vezes 
 

 

 
 

6) As avaliações vivenciadas por você contribuíram para sua formação como pedagogo (a). 
Justifique: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 


