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RESUMO 

Neste artigo se buscou analisar a influência da disciplina de Ensino e Avaliação 
ministrada no 2º ano de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina nas 
concepções avaliativas dos alunos, futuros professores. Amparado na abordagem 
qualitativa da realidade, a coleta dos dados se deu através do questionário. 
Embasado no corpo teórico delimitado, o estudo apresenta o conceito de avaliação, 
as concepções avaliativas: classificatória e formativa e a análise das informações 
coletadas. Tem-se como resultado que a disciplina permitiu aos futuros professores 
não só conhecer a avaliação na perspectiva formativa, mas também vivenciá-la, 
ficando em destaque que as disciplinas dos cursos de formação de professores 
precisam propiciar aos alunos experiências diferentes, porque diferentes disso se 
efetiva o que foi vivenciado ao longo dos bancos escolares. 

Palavras-chave: Formação de professores. Avaliação classificatória. Avaliação 

formativa. 



379 

 

 

INTRODUÇÃO 

A avaliação é um tema que vem sendo discutido há muito tempo, 

porém pouco se encontra acerca das contribuições que os cursos de Licenciaturas 

vêm proporcionando para a formação do futuro docente, no que tange a este 

aspecto, visto ser a ação que possibilita: aos alunos, saberem do status da própria 

aprendizagem e aos professores, além da identificação de como estão suas 

estratégias de ensino, tendo em vista adequá-las, se necessário, também 

conhecerem mais de perto seus alunos, no que diz respeito, principalmente, à 

ampliação ou não dos conhecimentos. Nesta perspectiva, este estudo, busca 

analisar a influência da disciplina de Ensino e Avaliação, ministrada no 2º ano do 

curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, nas concepções 

avaliativas dos futuros professores. 

Para isso, o estudo foi amparado na abordagem qualitativa da 

realidade, tendo em vista escutar o que tem a dizer os alunos que participaram da 

referida disciplina. Para isso, utilizou-se como instrumento de coleta de dados o 

questionário, por possibilitar maior liberdade de expressão, visto que os participantes 

da pesquisa não se identificaram ao responderem o questionário. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa qualitativa vem sendo utilizada na área da educação, já 

há algum tempo. Duarte (2002) argumenta que esta abordagem de pesquisa traz 

consistência, por ser baseada, principalmente, em instrumentos que dão voz aos 

pesquisados. 

A pesquisa qualitativa, embora bem diversificada, tem características 

básicas, como destacam Bogdan e Biklen (1994): a fonte direta de dados é o 

ambiente natural, constituindo o pesquisador o seu principal instrumento; a 

investigação é descritiva; o processo é mais importante do que os resultados ou 

produtos adquiridos pelo pesquisador; os investigadores tendem a analisar os seus 
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dados de forma indutiva, ou seja, a análise parte das unidades menores para o todo; 

e o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são a preocupação 

essencial do investigador, sendo de importância vital. 

O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa foi o 

questionário, composto por cinco questões: 1- Você já possui graduação em alguma 

licenciatura? 2- Você já havia estudado sobre a avaliação da aprendizagem? 3- O 

que é avaliação da aprendizagem para você? 4- O conceito que você tem do que 

venha a ser avaliação da aprendizagem é o mesmo daquele que você tinha antes de 

cursar a Disciplina Ensino e Avaliação? Por que? 5- Cite pelo menos uma prática 

efetivada na Disciplina Ensino e Avaliação que favoreceu a estruturação da 

concepção avaliativa que você tem atualmente. 

Escolheu-se o questionário por este proporcionar uma riqueza de 

dados, como aponta Lüdke e André (1986, p.38) “[...] pode se constituir numa 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema”. Deste modo, o objetivo ao utilizar este instrumento de pesquisa 

foi por proporcionar a análise de como a disciplina de Avaliação e Ensino possibilitou 

a construção de uma determinada concepção avaliativa, a qual, que será a base 

para a atuação no contexto da sala de aula. As respostas pesquisados estão 

anunciadas no texto em itálico, sendo os pesquisados nomeados por A1, A2, 

A3...A17. 

A pesquisa foi realizada com 17 alunos que cursam o 2º ano de 

Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina, cuja faixa etária varia entre 

dezoito e cinquenta anos. 

 

AVALIAÇÃO: DESMISTIFICAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

 

Avaliar ainda é uma das maiores dificuldades dos professores. Isso 

ocorre, na maioria das vezes, porque o docente acaba, em muitos momentos, por 

executar essa ação de maneira mecânica, sem ter a clareza de que ao efetivá-la 
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expressa a sua concepção de homem e de educação. Estes conceitos, segundo 

Alvarenga (1999), são de extrema importância para a base da atuação docente, pois 

o professor precisa ter clareza do homem que deseja formar, da educação que 

deseja proporcionar e, principalmente, quais são seus objetivos ao avaliar, porque 

assim terá clareza dos instrumentos a serem utilizados para alcançar o que se tem 

como meta. 

Avaliar, segundo Alvarenga (1999) é um compromisso com o ensino 

e a com a aprendizagem, de modo que não há como efetivar o processo de ensino-

aprendizagem sem avaliar o que precisa ser melhorado tanto pelo aluno, quanto 

pelo professor. Álvarez Méndez (2002, p.84) diz: “Precisamos conceber e praticar a 

avaliação como outra forma de aprender, de ter acesso ao conhecimento, e como 

uma oportunidade a mais de aprender e de continuar aprendendo.” Deste modo, o 

autor nos mostra que o significado real da avaliação, passando a considerá-la para 

além de um recurso obrigatório e classificatório, é ser um recurso a serviço da 

aprendizagem, se efetivado de maneira adequada, ajudando na ampliação do 

conhecimento. 

De acordo com Parente (2004, p.8): 

A avaliação é um processo presente em todas as fases de 
desenvolvimento de um programa, projecto ou realização: na fase da 
concepção, na fase de implementação e no momento de apreciação 
dos resultados e, consequente, tomada de decisões. 

Neste sentido, a autora argumenta que não há como desvincular a 

avaliação (como processo e não confundida como instrumento) das situações 

cotidianas que ocorrem em sala de aula. Para além disso, é preciso pensar na 

necessidade de utilizar a avaliação como um recurso a favor do processo ensino-

aprendizagem, principalmente, no que diz respeito a pensar nos próximos passos a 

serem dados pelo professor para ampliar o conhecimento dos alunos. 

Libâneo (1991, p.196) define a avaliação como,  

[...] um componente do processo de ensino que visa, através da 
verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a 
correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, orientar a 
tomada de decisões em relação às atividades didáticas seguintes. 
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Assim, de acordo com o autor, a avaliação seria o processo que 

possibilita, além, da compressão do que o aluno aprendeu, um meio para orientar o 

professor nas próximas atividades. No entanto, nota-se que muitas vezes a 

avaliação é diminuída/confundida com a prova, quando esta é apenas um dos 

instrumentos avaliativos que podem ser utilizados para saber do status da 

aprendizagem. Porém, a avaliação se constitui como um processo que quando 

confundido e resumido em uma prova, a detectar apenas o quanto foi aprendido, 

acaba por enfatizar um ensino baseado na memorização e cópia. Como aponta 

Libâneo (1991, p.198), isso muito acontece, pois “O mais comum é tomar a 

avaliação unicamente como ato de aplicar provas, atribuir notas e classificar os 

alunos”. 

Ressalta-se, portanto, que o processo avaliativo envolve mais do 

que a aplicação de provas, mas a participação ativa do professor e dos alunos, para 

identificarem seus erros e acertos, seja no que tange ao ensino ou à aprendizagem, 

pois é preciso agir para sanar o que, ainda, se apresenta como obscuro, quando se 

volta para a construção do conhecimento pelos alunos, bem como se as estratégias 

de ensino do professor estão possibilitando a construção de novos saberes. 

 

CONCEPÇÕES AVALIATIVAS 

 

Falar de concepções avaliativas é olhar para a construção que os 

professores fizeram ao longo da sua vida, a partir das suas experiências e, quiçá, 

opções teóricas, porque muitas vezes o processo avaliativo se concretiza, apenas, a 

partir do vivenciado. No intuito de contribuir para a reflexão dos futuros professores 

acerca da própria concepção de avaliação, torna-se relevante saber como se efetiva 

o processo avaliativo na perspectiva formativa e na classificatória, porque apenas 

consciente do que se faz e conhecedor de outras possibilidades, estes poderão 

ressignificar, aqueles que já são atuantes, ou construir a sua prática avaliativa. 

 

A avaliação na concepção formativa 
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A avaliação formativa tem como principal função ajudar o aluno no 

processo de aprender, por se focar em suas dificuldades. Nesta perspectiva, a nota 

subsidia a análise do conhecimento que o aluno alcançou e o que ele ainda precisa 

compreender. 

Segundo Alvarenga e Mezzaroba (1999, p.67) chama-se avaliação 

formativa, porque, 

[...] visa melhorar a formação do aluno; sua preocupação maior é 
ajudar o aluno a aprender e o mestre a ensinar. Por isso, deve 
ocorrer desde o início do ano escolar, em todas as matérias, e 
concentrar seus esforços nos alunos com maiores dificuldades. Ao 
concentrar as atenções sobre o aluno que precisa de ajuda, a 
avaliação assume sua função diagnóstica. 

Diagnóstica, porque é utilizada para saber o que foi construído e o 

que ainda precisa ser apreendido, tendo em vista agir com estratégias que 

possibilitem ampliar o conhecimento já existente. 

Black e Wiliam (1998, p.7 apud VILLAS BOAS, 2008a, p.39) 

conceituam a avaliação formativa como aquela “[...] que engloba todas as atividades 

desenvolvidas pelos professores e seus alunos, com o intuito de fornecer 

informações a serem usados como feedback para reorganizar o trabalho 

pedagógico.” Nesta perspectiva, as atividades proporcionadas pelos professores são 

analisadas, visto que dão retorno do que precisa ser compreendido pelo aluno, além 

de ajudar o professor a reorganizar seu trabalho, para que este seja mais efetivo na 

concretização do processo ensino-aprendizagem. 

Luckesi (1996, p.173) argumenta que “a avaliação como ato 

diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não a exclusão”, ou seja, a avaliação na 

perspectiva formativa tem por objetivo diagnosticar o que o aluno já sabe para, a 

partir desta base, ajudá-lo a ampliar o conhecimento que já tem, visando a sua 

melhoria e não a sua classificação e, consequentemente, a sua exclusão. 

Na concepção formativa, o professor busca sempre auxiliar o aluno 

a aprender, dando-lhe subsídios para o exercício da autorregulação, desencadeada 

por uma autoavaliação honesta, por meio da qual o aluno tenha consciência da 
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importância de aprender, muito mais do que só passar de ano. A autoavaliação, 

nesse sentido, é o primeiro passo para que o aluno observe o que aprendeu e o que 

ainda pode aprender, o processo da autoavaliação pode ser entendido como “[...] o 

processo pelo qual o próprio aluno analisa continuamente as atividades 

desenvolvidas e em desenvolvimento, registra suas percepções e seus sentimentos 

e identifica futuras ações, para que haja avanço na aprendizagem” (VILLAS BOAS, 

2008b, p.51). 

Segundo Sanmartí (2009, p.51), a autorregulação se constitui como 

um processo, onde “Os alunos que aprendem são fundamentalmente aqueles que 

sabem identificar e regular suas dificuldades e encontrar os auxílios significativos 

para superá-los.”, ou seja, é o processo pelo qual o aluno, com o auxílio do 

professor, busca estratégias de aprendizagem para ultrapassar seus erros e 

dificuldades. 

Para isto, o professor deve regular o seu ensino, o que segundo 

Perrenoud (1999, p.89), é o processo pelo qual o professor se volta para 

[...] observar mais metodicamente os alunos, a compreender melhor 
seus funcionamentos, de modo a ajustar de maneira mais 
sistemática e individualizada suas intervenções pedagógicas e as 
situações didáticas que propõe, tudo isso na expectativa de otimizar 
as aprendizagens [...]. 

A regulação do ensino é, portanto, a busca por outras estratégias de 

ensino, para que, caso a estratégia inicial não proporcione os resultados esperados, 

haja uma alternativa de promover o avanço dos alunos. Para isso, é necessário que 

o professor defina seus objetivos, ao trabalhar determinado conteúdo, enumerando o 

que os alunos devem alcançar diante das atividades propostas. 

Sobre os objetivos a serem atingidos, Libâneo (1991, p.119) aponta 

que eles 

[...] antecipam resultados e processos esperados do trabalho 
conjunto do professor e dos alunos, expressando conhecimentos, 
habilidades e hábitos (conteúdos) a serem assimilados de acordo 
com as exigências metodológicas (nível de preparo prévio dos 
alunos, peculiaridades das matérias de ensino e características do 
processo de ensino e aprendizagem). 
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Portanto, segundo o autor, os objetivos se constituem como um guia, 

que preconiza o que deve ser alcançado durante o processo ensino/aprendizagem. 

Além, dos objetivos Libâneo (1991, p.119) aponta que o conteúdo é a “base objetiva 

da instrução”, sendo estes de extrema importância ao processo 

ensino/aprendizagem e ao processo avaliativo. 

Perrenoud (1999, p.15) defende que “A verdadeira avaliação 

formativa é, necessariamente, acompanhada de uma intervenção diferenciada [...]”, 

ou seja, para ser formativa, o professor deve, além de retomar a prova, retomar o 

conteúdo e não trabalhá-lo de forma fragmentada, possibilitando com que o aluno 

relacione os conteúdos”. 

Contudo, o processo avaliativo, nesta perspectiva, mostra-se 

complexo, por envolver uma variedade de instrumentos avaliativos, avaliar cada 

aluno, em sua singularidade, diante de critérios pré-estabelecidos e a busca pela 

construção, por parte do aluno de: novos conhecimentos, autonomia e subjetividade 

permanente, por acontecer durante todo o processo educativo. Apresenta-se ainda 

como um processo mútuo, por valorizar a interação entre o professor e o aluno e, 

por utilizar o feedback como ferramenta de retorno ao aluno, tendo vista que se 

conscientize dos seus avanços e dificuldades, para na sequência se tomar uma 

atitude. 

 

A avaliação na concepção classificatória 

 

A concepção classificatória é, de modo geral, normativa, pois: não 

considera as particularidades de cada aluno; é certificativa; controladora do 

comportamento; quantitativa, atribui o erro ao aluno; é seletiva; autoritária e com 

pouca participação do aluno. 

Avaliar, nesta perspectiva, é “[...] criar hierarquias de excelência, em 

função das quais se decidirão a progressão no curso seguido, a seleção no início do 

secundário, a orientação para diversos tipos de estudos, a certificação antes da 

entrada no mercado de trabalho [...]” (PERRENOUD, 1999, p.9). De acordo com o 
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autor, a avaliação tem o caráter seletivo, porque a sociedade demanda uma seleção 

e classificação, retratando de forma fatal a desigualdade, ou seja, não há como 

escapar dela, sempre haverá um bom e outro ruim. 

Segundo Perrenoud (1999, p.11) “Os alunos são comparados e 

depois classificados em virtude de uma norma de excelência, definida em absoluto 

ou encarnada pelo professor e pelos melhores alunos”. Nesta visão, a avaliação é 

normativa porque visa criar um padrão de excelência a ser seguido por todos os 

alunos e, atribui o erro ao aluno, sendo obrigação dele alcançar essa excelência. 

De acordo com Perrenoud (1999) e Chueiri (2008), a certificação 

tem um peso valioso, pois os que nela se amparam acreditam que um diploma é 

capaz de expressar o que o aluno aprendeu. Assim, o diploma seria mais do que 

suficiente para atestar os saberes e as capacidades adquiridas. Deste modo, o 

certificado garante “[...] sobretudo, que um aluno sabe globalmente ‘o que é 

necessário saber’ para passar para a série seguinte no curso, ser admitido em uma 

habilitação ou começar uma profissão” (PERRENOUD, 1999, p. 13) 

Nesta perspectiva, interessa à avaliação classificatória apenas o 

produto, como nos apresenta Sordi (2001, p.173 apud CHUEIRI, 2008, p.57). 

Esta se relaciona mais ao produto demonstrado pelo aluno em 
situações previamente estipuladas e definidas pelo professor, e se 
materializa na nota, objeto de desejo e sofrimento dos alunos, de 
suas famílias e até do próprio professor. Predomina nessa lógica o 
viés burocrático que empobrece a aprendizagem, estimulando ações 
didáticas voltadas para o controle das atividades exercidas pelo 
aluno, mas não necessariamente geradoras de conhecimento. 

Nota-se, portanto que a avaliação na concepção classificatória foca 

muito o produto final, por isso a sua priorização ao final de um período ou conteúdo, 

não se constituindo como um processo que foca a formação, mas sim a certificação 

do aluno, o que acaba por selecionar e excluir os alunos, conforme os resultados 

que apresentam. 

 

 A DISCIPLINA DE ENSINO E AVALIAÇÃO: CONFIGURAÇÃO, EFETIVAÇÃO E 

CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES. 
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A disciplina de Ensino e Avaliação prevê, em sua ementa: a 

abordagem do fundamentos: históricos, sociológicos e metodológicos; a avaliação e 

seu papel no contexto atual do ensino; as abordagens do ensino e da avaliação; as 

técnicas e instrumentos de avaliação e o feedback e seu papel no ensino. 

Apresenta-se com os seguintes objetivos: Compreender a relação 

ensino, aprendizagem e avaliação, reconhecendo a importância de vivenciá-la em 

sala de aula; conceituar a avaliação da aprendizagem, identificando sua 

configuração nas perspectivas classificatória e formativa; entender as funções da 

avaliação da aprendizagem, relacionando-as ao trabalho pedagógico a ser 

implementado em sala de aula; diferenciar o processo de avaliação do instrumental 

que lhe fornece informações para a tomada de decisões; ter no instrumental 

avaliativo fonte informacional para a recomposição do processo de ensino e 

promoção de intervenções mediadoras; conhecer e analisar os diferentes 

instrumentos avaliativos, compreendendo sua importância para a coleta de 

diferentes tipos de informações relativas ao conteúdo e forma da aprendizagem. 

O conteúdo programático prevê: ensino, aprendizagem e avaliação; 

relações de interdependência e implicação na prática pedagógica; avaliação da 

aprendizagem: finalidades e conceituação; funções e modalidades, sob a égide 

classificatória e formativa; instrumental avaliativo: etapas da construção, importância 

dos critérios e tipos: provas, mapas conceituais, portfólio, autoavaliação, 

observação, tarefa complexa e relatórios; e a regulação e autorregulação da 

aprendizagem. 

Os procedimentos de ensino privilegiarão a interação 

professor/alunos e, também, alunos/alunos, como maneira privilegiada para a 

promoção de discussões e reflexões favorecedoras da inter-relação teoria/prática. 

De maneira mais específica, os encontros processar-se-ão por meio de exposições 

orais e escritas, atividades socializadas e individualizadas. 

No que se refere aos procedimentos avaliativos, para a recolha de 

informações relativas ao conteúdo e forma da aprendizagem, serão utilizados 

diversos no decorrer do semestre letivo: provas, autoavaliação, relatórios, mapas 

conceituais e portfólio avaliativo. No encerramento dos trabalhos, para a efetivação 
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da avaliação final, será proposta a realização de uma tarefa complexa com base nos 

objetivos considerados essenciais para o período de trabalho, sendo estes 

informados aos estudantes para que possam balizar seus esforços no sentido de 

alcançá-los. 

Ao questionar os alunos que cursaram a disciplina a respeito da 

formação, em resposta à primeira questão tem-se o seguinte cenário: 94% (16) 

deles não possuem outra graduação, sendo que apenas 6% (1) possui. Em relação 

à questão dois, se já haviam estudado a respeito da avaliação da aprendizagem: 

82% (14) não haviam estudado e 18% (3) já haviam estudado. 

Na questão três, quando questionados sobre “o que é avaliação da 

aprendizagem para você?” 30% (5) responderam que entendem a avaliação da 

aprendizagem como um processo, dizem eles: A3 “É o processo pelo qual o 

professor regula o ensino, percebendo as dificuldades do aluno para intervir visando 

sua aprendizagem”; A8 “É o processo no qual o professor avalia as dificuldades e 

aprendizagens dos alunos”. 

Já 70% (12) responderam que é quando o professor avalia os alunos 

por meio de algum instrumento, estes argumentam: A4: “Avaliação da aprendizagem 

é quando a aprendizagem do aluno é avaliada com diversos instrumentos 

avaliativos”, ou, A5: “É a avaliação que irá revelar o grau de conhecimento e 

compreensão da pessoa” e A13: “É quando o professor avalia por qualquer 

instrumento a aprendizagem do aluno”. 

Ainda que se tenha frisado a respeito da avaliação enquanto 

processo avaliativo à indicar como está o conhecimento dos alunos, tendo em vista 

que o professor adeque suas ações para favorecer a ampliação da aprendizagem, 

uma parcela significativa dos alunos se atêm aos instrumentos avaliativos, não que 

esses deixem de ter significado, mas ressalta-se a importância do professor se 

atentar ao o que revelam, visto a necessidade de lançar mão de outras estratégias 

de ensino para ajudar o aluno a aprender. 

Na questão quatro, 82% (14) responderam que não têm o mesmo 

conceito de avaliação que tinham antes de cursar a disciplina, eles dizem: A16: “Eu 

tinha uma ideia de avaliação referente à nota. Não conhecia entender na perspectiva 
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formativa”, A9: “Pois agora entendo que há várias maneiras de se avaliar um aluno e 

várias maneiras de verificar o ensino”, ou, A1: “Pois possuía uma visão superficial 

acerca da avaliação da aprendizagem, não compreendendo suas concepções e 

pressupostos”. Já 18% (3) responderam que não mudaram sua concepção, só 

ampliaram os conceitos que já tinham, estes apontam que: A12: “Pôde aprofundar 

um pouco”, ou A5: “Ajudou a definir conceitos”. 

Sabe-se que concepções são construídas ao longo da trajetória da 

vida, não sendo essas descontruídas em dezoito encontros para esclarecer a 

respeito da avaliação na concepção classificatória e formativa. No entanto, cabe 

dizer que já foi um ganho ter futuros professores com uma visão ampliada do que 

venha a ser a avaliação da aprendizagem, tarefa que compete aos diversos 

docentes, responsáveis pelas demais disciplinas do curso de Pedagogia, pois 

mudança de concepção requer: conhecer outras formas de fazer, vivenciar algo 

diferente do habitual, apropriação de novos fundamentos teóricos e, sobretudo, 

reflexão sobre a própria prática. 

Em reposta a última questão, a cinco, “Cite pelo menos uma prática 

efetivada na disciplina Ensino e Avaliação que favoreceu a estruturação da 

concepção avaliativa que você tem atualmente”, verifica-se que o portfólio aparece 

doze vezes nas respostas, conforme argumentam alguns deles: A6: “A vivência do 

portfólio e seus benefícios”, A1: “Portfólio avaliativo”, A14: “A criação do portfólio, 

onde colocamos aquilo que mais influenciou a nossa aprendizagem” e A17: “O 

portfólio como instrumento avaliativo”. Sendo apontado pela professora responsável 

pela disciplina como o instrumento avaliativo no qual os alunos teriam que 

apresentar a aprendizagem realizada na disciplina, o portfólio apresentou-se como 

significativo por se configurar no “[...] detalhamento documentado dos 

conhecimentos adquiridos pelos envolvidos. Tais conhecimentos são inventariados, 

focando o objetivo e as habilidades desenvolvidas no curso”. (SELDIN, 1997 apud 

ALVES; ANASTASIOU, 2006, p.105). 

O feedback aparece na resposta de cinco alunos: A11 apontou que 

“o portfólio e o feedback foram as ações que, com certeza, mais favoreceram na 

estruturação da concepção avaliativa”; A9: “o feedback” e A13: “o conceito e a 
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prática do feedback”. Realizado pela professora no decorrer da disciplina, o 

feedback proporcionou aos alunos olhar para o que aprenderam e para o que ainda 

precisava ser construído, bem como para o que era preciso fazer para superar os 

obstáculos. Desse modo, o feedback foi fornecido tendo em vista favorecer a 

melhoria da aprendizagem. Sua aplicação demanda do professor 

[...] dosear a informação a dar, tanta quanto a necessária para o 
aluno conseguir avançar, mas não aquela que dá a resposta, 
inviabilizando uma situação potenciadora de aprendizagem. Dar a 
hipótese de ser o aluno a identificar os erros, ser ele próprio a corrigi-
lo e a chegar às respostas correctas, são estratégias que favorecem 
uma aprendizagem que perdure ao longo do tempo (SANTOS, 2008, 
p.17). 

A sua atribuição esteve amparada: nos objetivos a serem atingidos, 

nos avanços já ocorridos bem como nos retrocessos e nos aspectos que precisavam 

ser melhorados (VILLAS BOAS, 2001), instigando o aluno, futuro docente a avaliar a 

qualidade da própria aprendizagem, tendo em vista fazê-lo perceber que o feedback 

tem o seu valor de contribuição na ampliação do conhecimento pelo alunos, quando 

fornecido adequadamente. Para isso, foi fornecido assim que concluída a correção 

dos instrumentos avaliativos ou quando necessário, inclusive na devolutiva da prova. 

A regulação e a autorregulação aparecem no relato de dois alunos: 

A15 escreveu que favoreceu a construção de uma concepção formativa “O processo 

de regulação e autorregulação, pois no primeiro o professor favoreceu a 

aprendizagem por ser uma estratégia que utilizou no decorrer da disciplina e o 

segundo me incentivou em outras disciplinas, tornando significativo o processo” e 

A12: “Autorregulação e regulação”. A diversificação das maneiras de ensinar, do 

professor responsável pela disciplina, foi significativa na compreensão do que fora 

nela abordado, e o mais importante, a explanação de A15 que diz utilizar-se do 

conhecimento apresentado teoricamente na prática, a autorregulação, para 

compreensão de outras áreas do conhecimento. 

O mapa conceitual, a explicação da professora e a leitura de textos 

aparecem uma vez cada. A3 diz: “a leitura e a discussão dos textos; A4 escreve: “O 

mapa conceitua foi significativo”. A7 esclarece: 
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A própria explicação do conceito que gerou calma e construiu uma 
nova percepção a respeito da avaliação da aprendizagem, mais 
tranquila e com objetivos positivos, o que me levou a realizar a prova 
(instrumento avaliativo) com paz e com intenção de saber o quanto 
apreendi do conteúdo. 

Com o depoimento de A7 podemos destacar que a atuação do 

professor na graduação, ou seja, do formador de futuros professores, é de extrema 

importância e influência nos sentimentos e ações dos alunos, assim, enfatiza-se que 

o professor formador deve dar o exemplo e atuar de forma que o aluno perceba a 

relevância das ações na melhoria da aprendizagem e avanço dos alunos. Não se 

descarta a nota, mas esta é entendida como a expressão do que foi aprendido e do 

que ainda precisa ser melhor compreendido, devendo ser, portanto, objeto de 

análise do professor e do aluno. 

Neste panorama, entende-se que as disciplinas ministradas na 

Universidade, ou seja, nos cursos de formação de professores precisam ajudar o 

aluno a rever suas concepções, pois estas terão interferência em suas práticas. 

Diante disto, pode-se dizer que a disciplina de Ensino e Avaliação cumpriu o seu 

papel, pois muito mais do que ditar o que os futuros professores devem fazer, 

propiciou-lhes experimentar ações que demonstraram como se efetiva a avaliação 

formativa, contribuindo inclusive o avanço do próprio conhecimento, então, ainda 

que em número bem pequeno diante do contingente de Pedagogos que se formam, 

alguns deles vivenciaram o processo avaliativo na concepção formativa, o que se 

espera é que esta seja adotada em suas práticas, quando do exercício da profissão. 

Contudo, sabe-se que os sujeitos da pesquisa, os alunos do 2º ano 

do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, vivenciaram ao longo 

de suas experiências escolares a avaliação classificatória, sendo compreensível que 

não se muda concepção em pouco tempo. Mas a relevância deste estudo é saber 

que a disciplina proporcionou reflexões e a percepção por parte dos alunos da 

necessidade de superar a avaliação classificatória, além de apontar a necessidade 

das disciplinas da graduação serem efetivadas da maneira como o futuro professor 

deve agir em sala de aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente artigo teve como intuito analisar a contribuição da 

disciplina de Ensino e Avaliação na formação de futuros professores, observa-se 

que, de maneira geral, houve uma grande contribuição por parte da disciplina no 

sentido de dar base para a atuação docente no que se refere ao processo avaliativo, 

já que se considera de extrema importância que o professor tenha clareza de sua 

concepção. 

Observa-se também que houve avanços no que se refere ao que 

venha ser a avaliação da aprendizagem, porque no início da disciplina resumida em 

uma prova, no seu final foi entendida como processo, a indicar como está a 

aprendizagem do alunos e o ensino do professor. Cabe ressaltar que a ideia inicial é 

decorrente da experiência vivenciada na educação básica e até mesmo no ensino 

superior, pois mesmo nos cursos de formação de professores o processo avaliativo 

está longe de ser formativo. Além de identificar as contribuições da disciplina, a 

referida pesquisa permitiu ter clareza de que se avalia estabelecer melhorias no 

processo de ensinar e de aprender. 
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