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RESUMO

Este artigo tem o objetivo de discutir as contribuições dos cursos de Formação de Professores no tocante à
Avaliação do Ensino e Aprendizagem de acordo com as Diretrizes da Educação Brasileira, apresentando
discussões referentes às novas perspectivas de Avaliação para o ensino, especificamente o Ensino de
Química. Apresentando, dessa forma, como metodologia, uma revisão bibliográfica baseada em
levantamentos a partir de consultas aos acervos digitais dos órgãos competentes à elaboração de
Diretrizes para Educação Brasileira e em seguida apresentamos os Pressupostos da Avaliação
Formativo-Reguladora no que se refere às novas perspectivas de Avaliação. Ao final deste trabalho,
concluímos que é necessário que os cursos de formação de professor contribuam de forma significativa
para o exercício da docência.

Palavras-Chaves: Formação de Professor, Diretrizes da Educação Brasileira, Novas Perspectivas de

Avaliação.

ABSTRACT

This article aims to discuss the contributions of Teacher Training courses will regarding Evaluation of
Teaching and Learning in accordance with the Guidelines of the Brazilian Education, presenting discussions
regarding new perspectives Assessment for teaching, specifically the Chemistry Teaching. Thus presenting
as a methodology based on a literature review surveys from queries to digital collections of the competent
bodies to draw up guidelines for Brazilian Education and then present the assumptions of Formative
Assessment-Regulatory with respect to new perspectives Assessment. At the end of this work, we
conclude that it is necessary for teacher training courses contribute significantly to the teaching profession.
Key Words: Teacher Training, Guidelines of the Brazilian Education, New Perspectives Assessment.
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O curso de formação de professor tem trazido contribuições significativas no tocante à melhoria da
Educação Brasileira, na perspectiva de que os docentes não sejam meros transmissores de conhecimento.
O docente precisa respeitar o tempo de aprendizagem do estudante, sabendo que dentro da sala de aula
contém realidades históricas distintas. Nesse contexto, Silva (2004) considera que:

A prática docente esvaziada de teoria vira puro ativismo representado em

quadros-negros repletos de exercício sem intencionalidades educativas, apenas

com a função de ocupar o tempo do aluno, transformando o professor em um

tarefeiro, da mesma forma que uma teoria educacional divorciada da prática

transforma-se em mera verbalização solta, discursos vazios sem legitimidade

experiencial, tornando o docente um eloqüente incompetente. (SILVA, 2004, p.

48)

Diante disso, percebe-se que a Avaliação do ensino e da aprendizagem esteve por diversas vezes

relacionada à mensuração e à quantificação do conhecimento. Mediante diversos estudos e pesquisas

desenvolvidos nesta área, a Avaliação vem se constituindo como um grande campo de produção de

conhecimento no qual, ao passar dos tempos, trouxe novos olhares e novas perspectivas para o processo

de ensino e aprendizagem, buscando excluir, desta forma, o caráter medidor que a Avaliação esteve

direcionada.

Nesse sentido a Avaliação é parte integrante do processo de formação do estudante, uma vez que
possibilita diagnosticar possíveis espaços a serem superados, conferir os resultados alcançados
considerando as competências a serem formadas, assim como também identificar mudanças de trajeto
eventualmente necessárias.

Partindo do pressuposto de que a prática em qualquer atividade profissional deve ser considerada
essencial no processo de aquisição de conhecimentos necessários ao desenvolvimento de atividades
voltadas ao exercício da função, na formação de professores existem saberes essenciais à prática docente,
saberes estes que são adquiridos em momentos vividos durante a formação e que se apresentam de suma
relevância pondo-se, por vezes, como norteador das práticas dos futuros professores.

Compreender que a formação do professor se relaciona com o imaginário que a

sociedade constrói historicamente, e que os futuros professores, mesmo que de

forma pouco nítida, já carregam os marcos conceituais da profissão, quando a

escolhem, foi um passo importante para a reconfiguração dos processos de

formação. (NOGUEIRA, 2012, p. 101)

Assim, com o objetivo de discutir as contribuições dos cursos de formação de professores no tocante à
Avaliação do ensino e da aprendizagem de acordo com as orientações de documentos oficiais da Educação
Brasileira, este trabalho apresenta discussões referentes às novas perspectivas de Avaliação para o ensino,
em específico, o Ensino de Química.

METODOLOGIA

O presente estudo apresenta como metodologia uma revisão bibliográfica baseada em levantamentos a
partir de consultas aos acervos digitais dos órgãos competentes à elaboração de diretrizes para a
Educação Brasileira, especificamente à Formação de Professores de Química e Avaliação do ensino e
aprendizagem.
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Ainda, este trabalho foi respaldado a partir de consultas à produções de estudiosos que discutem o tema
Avaliação do ensino e aprendizagem mediante as novas perspectivas, apresentando desta forma as
principais contribuições dos mesmos.

Inicialmente apresentamos uma discussão referente às diretrizes para a formação de professor no tocante
à Avaliação do ensino e aprendizagem, assim como a LDB, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e também ás Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação de Professores, em especial apresentado as Diretrizes para o profissional Licenciado em
Química.

Em seguida, apresentamos as contribuições de Silva (2004), estudioso da área de Avaliação do ensino e
aprendizagem, apresentando os Pressupostos da Avaliação Formativa-Reguladora que é considerada neste
trabalho como essencial na formação docente no que se refere aos aspectos das novas perspectivas de
Avaliação.

DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E Á AVALIAÇÃO

Para refletir sobre as questões que se colocam hoje para a formação de profissionais da Educação, é
importante considerar o contexto referente ao debate sobre a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
na qual estabelece as diretrizes e bases da Educação nacional - LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira foi instituída afim de regular o desenvolvimento educacional para alcançar uma
Educação de qualidade.

Diante disso, e no que traz a lei referente à formação de professores, é de grande relevância apresentar o
que está disposto no parágrafo único do artigo nº 61 onde afirma que:

A formação dos profissionais da Educação, de modo a atender às especificidades

do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e

modalidades da Educação básica, terá como fundamentos: a presença de sólida

formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e

sociais de suas competências de trabalho; a associação entre teorias e práticas,

mediante estágios supervisionados, e capacitação em serviço e o

aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de

ensino e em outras atividades.

Nessa perspectiva é importante refletir sobre a atuação de profissionais em áreas que não foram foco de
sua formação, tomamos como exemplo os professores formados em Ciências Biológicas que ministram
aulas de Química no Ensino Médio. Desta forma não atendem a um dos fundamentos disposto no presente
artigo da LDB, deixando de contemplar a importante associação da práxis, visto que o estágio
supervisionado de um formando em Ciências Biológicas foi numa sala de aula onde eram ministradas aulas
de Biologia e não de Química. É um dado que corrobora com a realidade da área de Química no Brasil
(LIMA, 2008).

No que compete à Avaliação do desempenho escolar, a LDB apresenta critérios no qual propõe um
processo de Avaliação contínuo e cumulativo do desempenho do educando, com prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos. É possível observar o caráter processual e descritivo da Avaliação
nestas diretrizes ao apresentar em alguns de seus artigos, incisos que referenciam esse caráter, assim
como apresentado no artigo nº 31 no qual faz referência á organização da Educação infantil no que
concerne á Avaliação: “avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças,
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”.
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No dia 06 de novembro de 2001 foi aprovado pelo Conselho Nacional de educação/Câmara de educação
Superior, através do parecer 1303/2001, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de
professor, com a finalidade de repensar as universidades Brasileiras de forma que pudessem lidar com o
novo homem proveniente de uma nova sociedade chamada de pós-moderna, discurso presente em seu
relatório:

Assim, verificado este novo momento histórico, esta nova complexidade

vivencial, veloz e mutante, a universidade brasileira precisa repensar-se,

redefinir-se, instrumentalizar-se para lidar com um novo homem de um novo

mundo, com múltiplas oportunidades e riscos ainda maiores. Precisa, também,

ser instrumento de ação e construção desse novo modelo de país. (BRASIL,

2001a, p. 1)

Ainda, afirma que:

[...] advoga-se a necessidade de criar um novo modelo de curso superior, que

privilegie o papel e a importância do estudante no processo da aprendizagem,

em que o papel do professor, de "ensinar coisas e soluções", passe a ser

"ensinar o estudante a aprender coisas e soluções". (BRASIL, 2001ª, p. 2)

Diante disso, observamos claramente a grande necessidade de se repensar os cursos de formação de

professor, a partir do que os órgãos competentes à formulação de regras/leis/normais para Educação

Brasileira apresentam. Atualmente, a universidade confronta-se, de um lado, com exigências cada vez

maiores da sociedade (NOGUEIRA, 2012, p. 92) em consequência das demandas apresentadas mediante o

estágio que a Educação hoje se apresenta em nosso país, e ainda mais, podemos afirmar que se faz

necessário ocorrer algumas mudanças nos cursos de formação de professores, de forma que acompanhem

a crescente transformação que a sociedade vem sofrendo cada vez mais, resultados de uma sociedade

envolvida pelo acervo tecnológico ao qual a ciência tem proporcionado.

Nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Química (BRASIL, 2001), se
apresentam de maneira a contribuir para a formação de um perfil de docente apto a atuar no complexo
ambiente educacional que é regado a singularidades históricas e acima de tudo, culturais.

Ao profissional licenciado em Química com relação à formação pessoal e ao que se refere ao processo de
ensino e aprendizagem, compete:

Assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou educacionais e refletir sobre o

comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações

com o contexto cultural, socioeconômico e político; Identificar o processo de

ensino/aprendizagem como processo humano em construção; Ter interesse no

auto aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade para estudos

extracurriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e

iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas

relacionadas com o ensino de Química, bem como para acompanhar as rápidas

mudanças tecnológicas oferecidas pela interdisciplinaridade, como forma de

garantir a qualidade do ensino de Química.
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Tais competências que o profissional licenciado em Química precisa construir dialogam com Silva (2004)
quando afirma que:

O docente precisa estar aberto aos novos conhecimentos, aos desafios, dialogar

com a adversidade, saber argumentar, defender suas ideias e ouvir o outro.

Interagir com o mundo, com as novas tecnologias e as diversas formas de

comunicação. O professor é o profissional por excelência do conhecimento, por

isso a importância de estar permanentemente se atualizando, produzindo e

difundindo saberes e competências. (SILVA, 2004. p. 52)

Nesse sentido, se dá a importância de uma formação sólida que possibilite ao formando em licenciatura

em Química a reflexão acerca do que foi exposto. Uma formação que seja confirmadora acima de tudo do

ato de ensinar, do ato da docência e que seja um ato consciente do educador enquanto formador de

estudantes para o exercício da cidadania.

No que compete ao Ensino de Química, tais Diretrizes (BRASIL, 2001, p. 7) afirmam que compete ao
licenciado em Química:

Refletir de forma crítica a sua prática em sala de aula, identificando problemas

de ensino/aprendizagem; Compreender e avaliar criticamente os aspectos

sociais, tecnológicos, ambientais, políticos e éticos relacionados às aplicações da

Química na sociedade; Saber trabalhar em laboratório e saber usar a

experimentação em Química como recurso didático; Possuir conhecimentos

básicos do uso de computadores e sua aplicação em ensino de Química.

Ainda, afirma que o profissional licenciando em Química deve possuir conhecimento dos procedimentos e

normas de segurança no trabalho; Conhecer teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo de

ensino-aprendizagem, bem como os princípios de planejamento educacional; Conhecer os fundamentos, a

natureza e as principais pesquisas de ensino de Química; Conhecer e vivenciar projetos e propostas

curriculares de ensino de Química e ter atitude favorável à incorporação, na sua prática, dos resultados da

pesquisa educacional em ensino de Química, visando solucionar os problemas relacionados ao

ensino/aprendizagem.

Para refletir sobre as questões que se colocam hoje como competências a serem construídas por
professores em formação no tocante a Avaliação, é importante considerar o que está disposto nas
“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior,
curso de licenciatura, de graduação plena”, formuladas ao longo dos anos de 2000 e 2001 e instituída em
2002 e que teve a intenção de dar novos rumos a formação de professores no Brasil na qual propõe
mudanças para a prática da formação de professores.

As Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores (2002) propõem como princípios que devem
nortear o exercício da prática docente os seguintes aspectos no tocante á Avaliação: a avaliação como
parte integrante do processo de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos
resultados alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das mudanças
de percurso eventualmente necessárias. De acordo como Luckesi, apud Maria et al (2012. p. 2):

A avaliação escolar, em sentido lato, deve subsidiar o diagnóstico da situação
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em que se encontra o aluno, oferecendo recursos para orientá-lo a uma

aprendizagem de qualidade, por meio do ensino adequado, pois, “Avaliar

significa identificar impasses e buscar soluções” (LUCKESI, 1996, p. 165).

Ainda, em concordância com Silva (2004):

O sentido da avaliação é compreender o que se passa na interação entre o

ensino e a aprendizagem para uma intervenção consciente e melhorada do

professor, refazendo seu planejamento e seu ensino e para que o aprendente

tome como consciência também de sua trajetória de aprendizagem e possa criar

suas próprias estratégias de aprendizagem. (SILVA, 2004, p. 60)

Diante disso, é imprescindível que os professores tenham concepções que permitam uma reflexão acerca

do processo de ensino, aprendizagem e Avaliação de forma que os mesmos possam a partir das

dificuldades encontradas no processo, reformular ou repensar, criando estratégias que assistam a todos os

educandos de maneira a fazer com que eles alcancem uma aprendizagem de sucesso de acordo com o

desenvolvimento cognitivo individual de cada um. Nesse sentido é importante fazer referência á Freire

(1998), quando afirma que:

[...] quem forma se reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao

ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos,

conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou

alma a um corpo indeciso e acomodado. (FREIRE, 1996, p.12)

Nesse sentido é importante que o curso de formação de professor proporcione a construção de concepções

que os permitam atuarem de forma eficaz, fazendo com que o educador mostre ao educando novos

horizontes, despertando assim, o interesse pelo aprendizado.

Diante do que foi exposto, ainda ressaltamos as novas discussões sobre Avaliação. Essas novas
perspectivas trazem pressuostos, que serão apresentados a seguir, consideramos fundamental
importância apresentar tais contribuições propostas por Silva (2004) que traz os Pressupostos da
Avaliação Formativo-Reguladora, considerada neste trabalho como essencial a serem discutidas na
formação inicial de professores.

PRESSUPOSTOS DA AVALIAÇÃO FORMATIVA REGULADORA (SILVA, 2004)

O primeiro pressuposto é o da Educabilidade que afirma que cada aluno possui uma forma diferente de
aprender, ou seja, existirão caminhos para aprendizagem em que nem todos conseguirão obter sucesso,
cada educando possui um ritmo e além do mais uma realidade histórica diferenciada uma da outra que faz
com que a forma com a qual percebem o mundo seja diversificada de um para o outro, cabe ao professor
junto à escola adequar o trabalho pedagógico a fim de atender todos os ritmos, visto que o foco da
avaliação é o ensino e a aprendizagem.

O segundo pressuposto vem a ser A pedagogia diferenciada que trata da flexibilidade na ação
pedagógica já que cada sujeito tem uma maneira diversificada de aprender. Ação pedagógica que atenda
aos principais objetivos da escola assim como o contexto educacional.

A pedagogia diferenciada possui duas importantes características, uma é a antecipação feita pelo
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educador, antecipação de obstáculos comuns a todos os educando no processo de ensino-aprendizagem.
Segundo Silva (2004, p. 34) “a antecipação é aleatória, é alimentada pelo processo avaliativo, pela coleta
de informações que desvelam os impedimentos que dificultam os processos de aprendizagens”. A segunda
característica vem a ser a mediação que “é a complementação da primeira característica” (SILVA, 2004)
com sua função reguladora partindo das necessidades dos alunos, e sendo orientada a partir da Avaliação
para que seja feita a tomada de decisão.

O terceiro pressuposto vem a ser, pesquisa como princípio do trabalho pedagógico, que se apresenta
de suma importância para o educador, por possibilitar ao mesmo ficar a par dos diversos problemas a
serem enfrentados e assim, buscar melhorias.

A investigação do cotidiano torna-se uma peça chave para desenvolvimento de ações educativas
diferenciadas pelo fato de buscar entender as complexas temáticas do contexto educacional para melhor
atender as demandas curriculares e também as necessidades de aprendizagem do aluno. O planejamento
didático será feito partindo das necessidades observadas nesse processo investigativo sendo possível a
elaboração de ações didáticas que superem a complexa realidade presente no cotidiano educacional.

O quarto pressuposto é o da centralidade nas aprendizagens significativas que vai além do que
muitos possam imaginar. A escola não é apenas um lugar acolhedor na qual é pensada por muitos como
função principal a alimentação e a diversão do educando. As perspectivas da aprendizagem significativa
vão para além da forma tradicional de pensar o ensino-aprendizagem, com o intuito de superar a forma
mecânica de aprender e de reproduzir conteúdos.

De acordo com Silva (2004) “Aprendemos significativamente quando nos utilizamos o que já sabemos
para ir construindo hipóteses rumo ao saber ainda não sabido”. Nessa perspectiva a aprendizagem
significativa acontece quando o novo conhecimento proposto dialoga com o conhecimento pré-existente do
educando, produzindo desta forma novas concepções acerca do conteúdo abordado, não podendo ser
desconsiderada de forma alguma o contexto e a realidade ao qual o educando está inserido.

Ainda, é importante ressaltar que nem sempre os conhecimentos prévios dos educandos irão contribuir de
forma significativa para um aprendizagem de sucesso, por apresentarem muitas vezes saberes que vão
em desencontro aos saberes esperados. Quando isto acontece afirma Silva (2004) que: “[...] é preciso que
o professor crie situações de ensino-aprendizagem que desequilibrem as certezas prévias dos
aprendentes, desestabilizando as hipóteses e que subsidiem e instiguem o aprendente a produzir novas
estruturas de conhecimento, de crenças, de valores e de atitudes”. Nesse sentido é necessária a
reestruturação dos espaços educativos no que concerne ao processo de ensino-aprendizagem de maneira
que este processo seja atraente aos olhos do educando, um processo que esteja presente todas as
diferenças, mas também o saber conviver, despertando nos sujeitos deste processo o desejo de superação
de desafios e interesse pelo aprender, individual e coletivo.

O quinto pressuposto é a Escola como Lócus de Aprendizagem, de Multiplicidades Cultural, de
Tensão e Aberta a Mudanças no qual apresenta uma discussão referente à unidade educativa, que deve
garantir condições para que os profissionais da educação atuantes nela tenham espaço para debater,
planejar, socializar experiências no intuito de provocar mudanças. “Uma administração que ultrapasse o
víeis burocrático ao não apenas atender às normas das secretarias de educação, mas, sobretudo, ao
materializar-se em função das necessidades culturais, politicas, pedagógicas da comunidade que está
encarnada”. (SILVA, 2004. p. 40)

O sexto pressuposto é o Currículo Flexível e Contextualizado. Este pressuposto nos mostra que o
professor deve adotar práticas pedagógicas que atraiam a atenção do aluno e os estimule a cooperar e
participar tomando para si o desafio de superar seus limites, e ao educador cabe à função de estimular o
trabalho coletivo, afinal uma dos grandes objetivos atribuídos ao espaço educacional é o de formar
indivíduos sociais prontos para encarar os ambientes coletivos que irão se deparar na sociedade.
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“O importante não é simplesmente transmitir saberes, mas construí-los e mobiliza-los [...]” (SILVA, 2004.
p. 42).

Chegamos a um dos mais importantes pressupostos da avaliação formativo-reguladora que é “Projeto
Político Pedagógico como elemento articulador e orientador da Prática Pedagógica”. O PPP
(Projeto Politico Pedagógico) é o documento identidade da instituição que dialoga com a prática
pedagógica docente, e é a partir dele que se organiza e se estrutura a ação docente na escola.

O PPP da escola é o elemento norteador no qual todas as decisões tomadas referentes á prática docente
deverá partir dele, sendo possível a sua reformulação ou alteração de forma coletiva, buscando sempre
melhorias para a comunidade escolar. No que concerne ao processo de ensino-aprendizagem, a ausência
de um PPP comprometerá todo o processo, não alcançando os objetivos, recorrendo assim á arranjos ou
remendos durante o processo ou sempre somando trabalhos que façam com que o educando alcance certa
pontuação.

Muitas escolas possuem seus projetos políticos pedagógicos engavetados e empoeirados sem nenhuma
valorização, causando um grande problema ao próprio ambiente escolar, deixando-o a mercê de riscos e
fatalidades do cotidiano.

Segundo Traver, Casanova (1988, p. 43-44) citado por Silva (2004, p. 44) o projeto politico pedagógico
da escola e o planejamento didático do professor deve conter:

• O modelo de avaliação adotado: seus princípios e finalidades, métodos que se utilizará e tipos de
avaliação que serão aplicados;

• As técnicas e os instrumentos adequados e acordados para a recolha dos dados;
• O modelo de informe que se entregará ao alunado e ás famílias. Outras informações que, por outros

meios, se transladarão ao longo do curso;
• Os critérios de avaliação e promoção/titulação;
• As ações para levar a cabo a avaliação da ensinagem e do próprio projeto curricular e/ou

programação da área ou matéria.

Sob estes aspectos, o PPP da escola estabelecerá um diálogo constante entre as ações pedagógicas
docentes e as exigências curriculares proporcionando desta maneira, um ensino-aprendizagem de sucesso
que atenda aos diversos objetivos da Educação.

Chegamos ao último pressuposto que é de grande relevância, o Compromisso Social. Compromisso este,
que tem por objetivo a construção de ambientes de formação de indivíduos aptos a encarar a complexa
realidade que os espera e prontos para também formar com seus saberes outros seres, desencadeando
desta forma um ciclo onde o objetivo maior é a construção de seres dotados de saberes em prol de uma
melhor convivência em sociedade.

O educador com seu papel de formador e transformador deve assumir uma postura que o faça refletir e
fazer refletir aos outros sobre sua intervenção no mundo, de maneira a contribuir para uma sociedade
menos opressora e desigual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto, pode-se concluir que é necessário que os cursos de formação de professor junto
às diretrizes que se colocam hoje para o ensino de Química, contribuam de forma significativa para o
exercício docente, criando desta forma uma cultura de Avaliação inovadora que esteja fundamentada de
acordo com as novas demandas da sociedade emergente, visto que a Avaliação vem a contribuir
significativamente para o diagnóstico de todo processo educacional, assim também, como a regulação do
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processo de ensino e aprendizagem.

Sendo assim, se faz necessário que os professores em formação estejam atentos às discussões referentes
ao perfil que hoje o profissional que deseja ensinar Química precisa apresentar/desenvolver.

Além do que, é preciso enquanto profissional da Educação estar atento às leis que assistem a Educação
Brasileira de forma que a prática avaliativa esteja sempre de acordo com as mesmas, tendo-as como
orientadoras do exercício docente.
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