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Resumo: 

Este estudo tem como objetivo principal compreender como se dá a formação 
dos discentes do curso de Pedagogia da UEL no que se refere ao seu papel 
como avaliador.  Como objetivos específicos pretende-se: identificar o valor 
atribuído pelos discentes à avaliação no processo de ensino e aprendizagem, 
perceber se a formação inicial favorece contribuições para que possa avaliar 
seus futuros alunos de maneira formativa, apontar as contribuições do curso de 
Pedagogia para a prática de uma avaliação formativa. Para o desenvolvimento 
deste estudo, utilizou-se como metodologia de pesquisa pressupostos da 
abordagem qualitativa constituindo-se em um estudo de caso. A pesquisa 
bibliográfica, a análise documental, o questionário e a entrevista compõem o 
conjunto de procedimentos investigativos. Participarão do estudo os discentes 
do 4º ano do curso. Como resultados esperados busca-se delinear a formação 
do discente no que se refere a prática da avaliação da aprendizagem em uma 
perspectiva formativa na sua futura ação docente. 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Avaliação formativa. Formação 
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Introdução 

A avaliação é um tema que deve ser discutido e repensado em 

todos os contextos educativos. Pensar a prática da avaliação se faz necessário 
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para que se possa compreendê-la em sua perspectiva formativa, pois é 

formativa toda avaliação que faz com que o aluno aprenda, se desenvolva ou 

até mesmo participe das regulações das aprendizagens e do desenvolvimento 

no sentido de um projeto educativo. Portanto a avaliação formativa é apenas 

uma expressão científica para caracterizar o fato de que nenhuma pedagogia, 

por mais coletiva que seja, é totalmente insensível às reações dos destinatários 

(PERRENOUD, 1999). 

Levando em conta que um futuro docente precisa sair da 

Universidade com um conhecimento sólido sobre como se dá o processo de 

avaliação da aprendizagem, é preciso questionar o aluno, o curso e até mesmo 

o currículo do mesmo a fim de entender como vem sendo a formação deste no 

que se refere ao entendimento e a prática da avaliação da aprendizagem em 

uma perspectiva formativa. A partir desta reflexão surge o problema de 

investigação da pesquisa: o curso de Pedagogia na Universidade Estadual de 

Londrina tem preparado o futuro docente no que se refere a sua tarefa de 

avaliar a aprendizagem?  

A pesquisa terá como objetivo geral compreender como se dá 

a formação dos discentes do curso de Pedagogia da UEL no que se refere ao 

entendimento e a prática da avaliação da aprendizagem em uma perspectiva 

formativa. Os objetivos específicos são: identificar o valor atribuído pelos 

discentes à avaliação no processo de ensino e aprendizagem, perceber se a 

formação inicial favorece contribuições para que possa avaliar seus futuros 

alunos de maneira formativa, apontar as contribuições do curso de Pedagogia 

para a prática de uma avaliação formativa. 

Metodologia 

Este estudo teve como opção metodológica pressupostos da 

abordagem qualitativa na modalidade do estudo de caso. A pesquisa qualitativa 

preocupa-se em aprofundar o conhecimento de um grupo social ou até mesmo 

de uma organização, a pesquisa qualitativa  com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, e o estudo de caso consiste em um estudo 
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profundo de um ou poucos objetos, onde permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, (Minayo, 2010). 

Para a realização desta parte da pesquisa será necessário a 

utilização de variados procedimentos de coletas de dados a fim de levantar as 

informações necessárias, tais como: a análise documental, o questionário e a 

entrevista semi-estruturada, além de estudos teóricos para fundamentação da 

mesma. O grupo eleito para este estudo serão os alunos do último ano curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. 

Assim, entende-se que esta pesquisa torna-se relevante por 

nos permitir investigar sobre a avaliação, um tema que muitos autores já 

pesquisaram mas que permitirá através das análises ter uma outra leitura da 

avaliação uma vez que ela é muito importante para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

Referencial Teórico 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, pois 

ela permite identificar falhas a serem superadas, a mudar o percurso quando 

for necessário.  

Quando a perspectiva é de que o processo de formação garanta o 
desenvolvimento de competências profissionais, a avaliação destina-
se à análise da aprendizagem dos futuros professores, de modo a 
favorecer seu percurso e regular as ações de sua formação e tem, 
também, a finalidade de certificar sua formação profissional. Não se 
presta a punir os que não alcançam o que se pretende, mas a ajudar 
cada aluno a identificar melhor as suas necessidades de formação e 
empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de 
investimento no próprio desenvolvimento profissional. (BRASIL, 2001, 
p. 34). 

 

Dessa forma, o conhecimento dos critérios utilizados e a 

análise dos resultados e dos instrumentos de avaliação e autoavaliação são 

imprescindíveis, pois favorecem a consciência do professor em formação sobre 

o seu processo de aprendizagem (BRASIL, 2001) para que assim seja possível 

conhecer e reconhecer seus próprios métodos de pensar, desenvolvendo a 

capacidade de autorregulação da própria aprendizagem, descobrindo e 

planejando estratégias para diferentes situações. 
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Para Perrenoud, (1999), uma prática de avaliação formativa 

supõe um domínio do currículo e dos processos de ensino e de aprendizagem 

em geral, de nada serve implantar um dispositivo sofisticado em uma 

pedagogia rudimentar. 

Quando se pensa em avaliação formativa, deve-se romper com esse 
esquema igualitarista. Não há razão alguma de dar a todos os alunos 
a mesma “dose” de avaliação formativa. A diferenciação começa com 
um investimento na observação e interpretação dos processos e dos 
conhecimentos proporcional às necessidades de cada aluno. 
(PERRENOUD, 1999, p.123). 
 

Ir em direção a uma avaliação mais formativa é transformar 

consideravelmente as regras dentro da sala de aula, pois a avaliação formativa 

pressupõe que o aluno quer aprender e precisa de ajuda para que isso 

aconteça, está aberto para revelar suas dúvidas e dificuldades de 

compreensão da atividade. 

Fernandes (2006), diz que, independente das características 

particulares de cada avaliação, todas elas tratam de uma avaliação orientada 

para melhorar a aprendizagem do que para classificar. Segundo o mesmo 

autor, a avaliação formativa é vista como um processo determinante na 

melhoria dos resultados dos alunos através da utilização de tarefas que 

atendam as exigências do currículo. 

Dessa forma olhando para essa perspectiva pode-se observar 

que parece haver uma relação clara entre avaliação formativa e um referencial 

curricular bem determinado, onde os professores assumam o controle de uma 

diversidade dentre elas a seleção de várias tarefas para propor aos alunos, e 

várias estratégias de avaliação que planifiquem o ensino em geral.  
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