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Resumo:  
O presente trabalho trata-se de um estudo sobre a avaliação da aprendizagem no ensino 
superior no contexto do curso de Licenciatura em Pedagogia oferecido pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana, tomando-se como referência para análise 
crítica, os relatos de doze estudantes do sétimo semestre do curso em questão que já 
atuam como professores regentes, a fim de percebermos a relação entre as experiências 
avaliativas vivenciadas durante o curso de formação superior, os saberes construídos à 
luz das teorias estudadas e a interferência destes elementos na constituição do professor 
quando se faz necessário avaliar seus alunos. O objetivo central deste trabalho está em 
identificar, caracterizar e analisar os significados e as práticas avaliativas vivenciadas 
no curso supracitado. A metodologia utilizada para efetivação deste estudo, se centrará 
numa abordagem qualitativa, intermediada pela técnica do grupo focal. Os dados serão 
coletados através de entrevistas com dois grupos de trabalho tendo como eixo temático 
das discussões, as impressões das alunas do curso de Pedagogia sobre avaliação e 
interferências das suas vivências enquanto estudantes na sua prática pedagógica. Para 
tanto utilizou-se como referência os estudos de autores como LUCKESI (1995) 
ROMÃO (1999) HOFFMANN(1991), dentre outros que buscam discutir sobre 
avaliação da aprendizagem  numa perspectiva crítica e sociológica. Os resultados desta 
investigação permitirá um olhar mais reflexivo em torno dos aspectos que estão 
implícitos no ato de avaliar, sobretudo ao se tratar de um curso de nível superior 
voltado ao magistério. Por tais razões esse trabalho interessa a profissionais de 
educação, principalmente os que atuam em cursos de nível superior. 
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Introdução 

 

A Avaliação representa um dos pontos vitais para o alcance de uma prática 

pedagógica competente. Ela é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e 

por conta disso ganhou um espaço amplo nos estudos científicos. 

 Entretanto, a Avaliação vem sendo tratada e enfocada nas escolas apenas em sua 

dimensão técnica, sobretudo no que se refere à construção de instrumentos objetivos e 

autênticos descartando todas as dimensões possíveis e importantes deste processo. 

 

A reflexão em torno da avaliação da aprendizagem tem se dado amplamente nas 

práticas pedagógicas de professores que atuam no Ensino Básico, abrindo espaço 

atualmente para a análise e questionamento das práticas pedagógicas realizadas no 

Ensino Superior. 

 Mesmo quando se trata de cursos de formação inicial na carreira do magistério, 

onde os professores-formadores estão imbuídos e assentados em conhecimentos sobre 

novos pensamentos sobre o ato de avaliar, é notável a contradição e disparidade entre o 

discurso e a prática. 

Essas discussões trazem à tona e revelam práticas baseada numa didática 

hegemônica e quantitativa que classificam e segregam os estudantes. Numa tentativa de 

romper com esse modelo, são apresentados possíveis caminhos de ruptura que levem 

em conta a trajetória dos estudantes, a sua condição sócio-histórica, seu percurso 

escolar, entre outros. 

 O interesse em pesquisar tal assunto, foi gerado e gestado pela nossa percepção 

enquanto estudantes do curso de Pedagogia, que nos encontrávamos em preparação para 

assumir a tarefa de educar. Muitas vezes, os professores responsáveis por mediar nossas 

construções acerca da avaliação, apresentavam práticas criticadas e repudiadas pelos 

teóricos oferecidos para estudo. 

 O estudo foi norteado pelas seguintes indagações: Que concepções norteiam a 

prática do professor universitário tendo em vista o processo avaliativo e a formação 

oferecida aos futuros professores? Até que ponto as práticas avaliativas vivenciadas 

pelo estudante interferem na sua maneira de avaliar quando estão em atuação? 

Assim, o objetivo geral dessa pesquisa será o levantamento das práticas de 

avaliação dentro do curso de Pedagogia, a análise das concepções dos professores 
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universitários sobre o ato de avaliar e sua relação com a prática de seus alunos-

professores. 

A escolha da utilização do grupo focal poderá possibilitará “o entendimento a 

respeito da dinâmica das atitudes, opiniões, motivações e preocupações expressas por 

indivíduos que integram um determinado grupo” Miranda-Ribeiro (1997) apud Simão 

(2006). Serão realizados encontros com a presença de um moderador responsável por 

relacionar as falas e pela promoção de uma discussão produtiva a partir de um roteiro 

previamente definido para auxiliar na introdução de novas questões. Outra pessoa será 

responsável por gravar as discussões em fitas de áudio e transcrevê-las com o intuito de 

não perder a riqueza do material coletado. Os sujeitos que participarão da pesquisa 

serão estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia que estejam no sétimo 

semestre, por abarcar em seu construto intelectual saberes referentes à avaliação. Outro 

critério para a escolha dos sujeitos será a presente atuação em sala de aula como 

regentes para seja possível a análise de sua prática avaliativa, bem como sua relação 

com a interferência de práticas vivenciadas e estudadas. 

Desse modo, esta pesquisa terá como ponto de partida uma dimensão qualitativa 

de trabalho quanto aos procedimentos e também aos dados que serão fornecidos, dada a 

maior importância a seu propósito de desvelamento da realidade, centrada na análise da 

prática pedagógica do ensino superior, abordando elementos a serem estudados e 

analisados nos grupos focais. 

Enfim, a presente pesquisa encontra-se em andamento, buscando a redefinição 

paradigmática da avaliação da aprendizagem, tomando como base o entendimento do 

processo construtivo referendado pelas concepções dos estudantes a respeito das 

práticas avaliativas de seus formadores. 

 

Referencial teórico 

 

 A compreensão acerca da constituição do ser professor nos cursos de formação 

superior traz á tona os princípios que regem a relação existente entre os processos de 

ensino e aprendizagem e conseqüentemente os processos de avaliação. Nos cursos de 

formação de professores, em especial o curso de Pedagogia, o professor tem um 

importante papel na formação dos seus alunos que estão nesse espaço na busca de 

atrelar a teoria e a prática a fim de ressignificar a sua ação pedagógica enquanto atuam 

como professores. 
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 A formação docente é vista aqui como a trajetória acadêmica de vida de um 

educador, na qual, por meio das vivências e convivências cotidianas com outros sujeitos 

envolvidos nos processos educativos, possibilita a construção da concepção e prática 

pedagógica e também avaliativa. Essas construções têm como referência principal os 

diferentes professores que passam pelo percurso dos estudantes, que muitas vezes o tem 

como modelo profissional proporcionado pelas constantes trocas e mediações e assim 

novos conhecimentos, valores e crenças são formados e reformulados. 

 Dentre esses elementos constitutivos da formação dos estudantes, destacamos as 

concepções norteadoras acerca da avaliação da aprendizagem, visto que ela está inserida 

numa teia de relações de poder dentro das salas de aula, independente do nível de 

ensino que esteja tratando. Entendemos que a avaliação não é um fato isolado, mas 

decorre de uma prática pedagógica coerente e organizada por parte do professor, 

articulada ao perfil do profissional que se quer formar. 

 A pesquisa busca compreender como os processos de avaliação utilizados pelos 

professores de nível superior repercutem na vida estudantil de seus alunos e 

conseqüentemente na ação destes enquanto professor, pois o arcabouço teórico e as 

discussões acerca da temática estão presentes nas bases curriculares dos cursos de 

formação, em especial o curso de Pedagogia por ser a base de nossa investigação.    

 O ato de avaliar possui implicações pedagógicas que extrapolam os aspectos 

técnicos e metodológicos atingindo, sobretudo os aspectos sociais, éticos e psicológicos 

que estão implícitos na relação do professor com seus alunos e também de como esses 

alunos percebem esse momento enquanto futuros professores ou já atuantes no 

magistério. 

 As concepções em torno da avaliação vão se formando tendo em vista todo o 

processo formativo e assim a relação entre a teoria expressada pelo professor e a sua 

prática perante os estudantes favorece questionamentos acerca dessa dicotomia, pois 

percebe-se modelos avaliativos que não condizem com os pensamentos expressados 

pelos teóricos tão bem estudados e apresentados. O estudante em formação encontra-se 

em meio a diferentes concepções acerca da avaliação da aprendizagem, repercutindo 

também na maneira que vislumbra esse momento quando está atuando como professor.  

 Então, percebemos que a contradição muitas vezes existente entre o que o 

professor faz e suas concepções estão enraizadas na formação dos mesmos.E assim, 

quem realmente educa o educador? Já que o ser professor se constitui nas relações com 

o outro e com seus professores ao longo da sua caminhada enquanto estudante e futuros 
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professores e assim revela-se como a formação está envolta por diferentes saberes que 

não são necessariamente os técnicos que costumam ser  equivocadamente privilegiado.  

 Segundo Tardiff, Lessard e Lahaye (1991), existem alguns saberes presentes na 

formação docente e que fazem parte do repertório de elementos construtores do 

imaginário do indivíduo, imprescindíveis para a sua atuação enquanto profissional. 

Estes são os saberes da formação profissional que são saberes provenientes das ciências 

da educação e transmitidos institucuionalmente na formação do professor. Inclui os 

saberes pedagógicos, responsáveis tanto pelas orientações ideológicas da atividade 

educativa, como pela transmissão de técnicas e formas de saber fazer. Os saberes da 

disciplina são aqueles correspondentes aos vários campos de conhecimentos, 

tradicionalmente transmitidos por disciplinas nas universidades. Os saberes 

curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos que os 

professores devem aprender e aplicar na forma de programas escolares. Os saberes da 

experiência são aqueles desenvolvidos pelos próprios professores em sua atuação na 

prática profissional, pautados no trabalho cotidiano e no conhecimento cultural e que 

acabam interferindo na construção de concepções docentes Eles são inseridos na 

vivência individual e coletiva na forma de habitus, de saber fazer e de saber ser. 

O que é importante ressaltar é que as práticas avaliativas vivenciadas pelos 

estudantes no processo de formação podem contribuir positiva ou negativamente para a 

constituição do ser professor. André (2003) confirma que a relação pedagógica da sala 

de aula e suas interações com a história de vida de cada sujeito que constrói o dia-a-dia 

da prática escolar é um elemento que interfere no ato de avaliar, pois as vivências 

cotidianas dos docentes têm conseqüências no fazer pedagógico diário com implicações 

na prática avaliativa, a partir dos procedimentos empreendidos. 

 Hoffman (2001) assevera que a contradição entre o discurso e a prática de 

alguns educadores e principalmente a ação classificatória e autoritária exercida pela 

maioria encontra explicação na sua concepção de avaliação, esta reflexo de sua história 

de vida como aluno. Assim, o primeiro passo seria tomar consciência destas influências 

para que não se venha reproduzir o que se contesta no discurso. 

A construção da consciência pedagógica dos estudantes-professores ou futuros 

professores é feita por sujeitos que vivem num mundo histórico, de relações concretas, 

onde a teoria sai das páginas dos livros e se constroem na experiência. Logo, privilegiar 

o ensino teórico ou, pior que isso, desdizê-lo na sua ação enquanto formador significa 

retirar do processo formador seu potencial crítico e reflexivo. 
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È possível identificar as concepções de avaliação que os professores 

universitários possuem quando se confronta seus discursos e suas práticas. Quando 

analisamos a pratica pedagógica de qualquer professor, podemos concluir que por trás 

de suas ações, há sempre um conjunto de idéias que as orienta. Mesmo quando ele não 

tem consciência dessas idéias, concepções e teorias, elas estão presentes.  

Professores com concepções empiristas baseiam-se na premissa de que bom 

professor é aquele que avalia seus alunos através de testes, provas objetivas, escalas de 

atitudes, em um determinado momento, pois avalia-se apenas o produto, sem se 

interessar pelo processo. Separa-se avaliação do processo de ensino-aprendizagem, já 

que ela acontece em momentos especiais. Assim, cabe a ele reprovar, denunciando a 

condição incompetente do aluno, considerando tal punição, sem esforço negativo, um 

castigo, alienando a relação pedagógica, na medida em que tanto o aluno como o 

professor passa a estarem mais preocupados com os fins do que com a 

aprendizagem.Entretanto, uma outra concepção prefere enfocar a subjetividade sob a 

objetividade: a racionalista. Nessa perspectiva, o conhecimento é pré-formado, pois já 

nascemos com estruturas do conhecimento que se atualizam à medida que nos 

desenvolvemos. Por conta disso, a avaliação não se preocupa apenas em medir o 

produto, preocupa-se também em habilidades adquiridas que nem sempre podem ser 

demonstradas. Numa lógica racionalista, depois de constatado o resultado da 

aprendizagem, ao professor não resta nada a fazer, na medida em que cabe maior 

responsabilidade ao fator tempo e ao fator maturação ou desenvolvimento biológico do 

aluno do que a atuação do professor. 

Entretanto, nos últimos anos, numerosas investigações têm sido realizadas com o 

intuito de saber como pensam os alunos. Piaget inaugurou a Epistemologia Genética 

(Piaget, 1976, p.77), se interessando especialmente pela psicogênese do conhecimento, 

onde busca elementos para fundamentar a idéia central da sua teoria: “O conhecimento 

não precede nem da experiência única dos objetos, nem de uma programação inata pré-

formada no sujeito, mas de construções sucessivas com elaborações constantes de 

estruturas novas” (Piaget, 1976, p. 11). Assim, o conhecimento não está no objeto nem 

na mente do sujeito, mas resulta da interação do sujeito com o objeto, concebendo o 

conhecimento resultado de uma construção contínua de novas estruturas que não estão 

formadas. 

 Nas contribuições de Vygotsky enfatiza-se a ação do sujeito sobre os objetos, 

socialmente mediada pelo outro. Tal mediação é realizada através da Zona de 
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Desenvolvimento Proximal (ZDP), onde o elemento mediador interfere na 

aprendizagem a medida em que auxilia o indivíduo a tornar-se capaz de fazer algo que 

até então não fazia sozinho. 

Por conta disso, critica-se o ato de medir através de notas, não no sentido de 

demolir a prova, mas sim por acabar servindo apenas para classificar o aluno, não tendo 

repercussão na dinâmica do trabalho pedagógico. É preciso esclarecer que quando se 

faz crítica à ênfase na avaliação ou à prova não se condena a necessidade de avaliação 

ou a necessidade de produção de conhecimentos e expressão dos educandos. 

Assim, defende-se uma Avaliação realizada em três momentos distintos: A 

avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica tem como função 

básica informar sobre o contexto em que o trabalho pedagógico irá se realizar, bem 

como sobre os sujeitos que participarão desse trabalho. Ela fornecerá subsídios para 

uma tomada de decisão mais ampla, ou seja, para que seja traçado um plano geral de 

trabalho. Só após conhecer a realidade com a qual irá se trabalhar é que pode-se definir 

os objetivos e, conseqüentemente, o caminho a ser percorrido para alcançá-los.  

A avaliação formativa ajuda a captar os avanços e as dificuldades que forem se 

manifestando ao longo do processo, ainda em tempo de tomar providências para afastar 

as dificuldades percebidas.  

A avaliação somativa acontece no final de um trabalho desenvolvido. Pode ser 

no final de uma unidade de estudos, de um bimestre, de um projeto desenvolvido, do 

semestre ou do ano letivo. A avaliação somativa preocupa-se com o resultado final – o 

produto alcançado. As três funções da avaliação são interdependentes, isto é, elas 

dependem uma das outras e se completam.  

Ao longo destas páginas tentamos delinear práticas avaliativas docentes 

decorrentes da construção de sua identidade, levando em conta o conjunto de saberes 

experienciais e teóricos, crenças, princípios, valores que dão forma a estas concepções e 

interferem diretamente em sua prática. 

 

Conclusão 

 

Ao investigar a construção das concepções avaliativas de professores 

universitários e sua relação com a formação de práticas avaliativas de estudantes que 

pretendem seguir a carreira do magistério, pode-se perceber que pesquisas como estas 

constituem uma forma riquíssima de investigação para levantar os fundamentos e as 
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bases onde os professores alicerçam a sua prática, apontando caminhos para a reflexão 

destas, e em conseqüência disso, sua reconstrução. 

   Essas análises feitas a partir do referencial teórico adotado para nortear a 

pesquisa possibilitaram um novo dimensionamento aos questionamentos que nos 

acompanham desde a elaboração dessa pesquisa, pois por mais que ele esteja ainda 

numa fase inicial, já conseguimos vislumbrar conhecimentos importantes que nos 

conduzirão a novos encaminhamentos durante a investigação.São elementos de 

diferentes categorias que nos aproximam mais desse universo envolto entre professor-

formador e aluno-professor em formação, que em seu conjunto compõem o espaço 

acadêmico, cuja compreensão e reflexão é estratégica na discussão que se faz em torno 

das concepções pedagógicas, em especial as práticas avaliativas nos cursos de formação 

superior, em especial o curso de Pedagogia.  

 Em tese, a presente pesquisa, encontra-se na busca da trajetória da redefinição 

paradigmática da Avaliação em sala de aula, a partir do entendimento de seu processo 

construtivo, partindo do ponto de vista dos estudantes em relação aos professores de 

nível superior que formam o futuro professor e ao mesmo tempo são os dirigentes 

político-pedagógicos deste processo. E por assim ser, a avaliação como um dos aspectos 

cruciais na formação e na prática do professor em formação, deve ser a reflexão 

transformada em ação. Ação essa que nos impulsione as novas reflexões. Reflexão 

permanente do educador sobre sua realidade e acompanhamento, passa a passo, do 

educando na sua trajetória de construção do conhecimento. Um processo interativo, 

através do qual educando e educadores aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade 

escolar no ato próprio da avaliação.  

 Um estudo desta ordem tem a finalidade de acrescentar informações para a toda 

a comunidade acadêmica, independentemente do curso em questão, pois pode trazer ao 

longo das investigações indícios de como a prática avaliativa dos professores do Ensino 

Superior pode ser reveladora através dos discursos discentes e com base nas 

contribuições da literatura já existente, apontar caminhos para novos rumos em termos 

de avaliação no ensino, de modo que essa prática seja exercida dentro de seu sentido 

ontológico, de diagnóstico para a promoção do desenvolvimento. 

 Com isso, o redimensionamento do ato de avaliar deve-se tomar como ponto de 

partida um posicionamento pedagógico explícito, tendo em vista a formação social e 

humana dos estudantes e assim conduzir práticas pedagógicas de modo a orientá-la, no 

planejamento, na execução e na avaliação. Para tanto, faz-se necessário uma mudança 
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de postura tendo em vista um projeto pedagógico renovador, ultrapassando seus limites 

e reconhecendo a importância de seu impacto no perfil do profissional a ser formado.  
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