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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da relação entre a formação inicial do pedagogo e da 

avaliação como ferramenta do processo de ensino e aprendizagem. Realizar 

uma avaliação formativa exige do professor um trabalho intensivo de reflexão e 

ação, no qual o educador deve ser formado adequadamente para isso. A 

pesquisa bibliográfica está amparada por teóricos da avaliação como Luckesi, 

Hoffmann e Esteban. Encaminha-se com o objetivo de analisar através de 

pesquisa documental o currículo do curso de pedagogia da Universidade 

Federal do Ceará. Em seguida, são discutidos os resultados obtidos da 

aplicação de questionário com os alunos dos dois últimos semestres do 

referido curso, a fim de analisar como esses alunos estão sendo formados para 

avaliar, pois, a sala de aula é um ambiente propício para romper com uma 

cultura de testes e exames que contribuem para a exclusão e evasão dos 

sistemas de ensino. A pesquisa é descritiva e de campo, os resultados 

apontam que embora a universidade pesquisada não apresente disciplinas 

obrigatórias específicas sobre avaliação da aprendizagem, os alunos 

compreendem o papel da avaliação e seus desdobramentos para uma prática 

inclusiva e melhoria da qualidade da educação.  

 

Palavras-chave: Avaliação, formação, educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This paper deals with the relation between the initial formation of the 

pedagogue and the evaluation as a tool of the teaching and learning process. 

Conducting a formative evaluation requires intensive reflection and action from 

the teacher and the educator must be trained accordingly. Bibliographic 

research is supported by evaluation theorists such as Luckesi, Hoffmann and 

Esteban. In order to analyze through documentary research the curriculum of 

the pedagogy course of the Federal University of Ceará. Next, the results 

obtained from the application of a questionnaire with the students of the last two 

semesters of the mentioned course are discussed, in order to analyze how 

these students are being trained on how to evaluate. For the classroom is a 

conducive environment to break with a culture of tests and exams that 

contribute to the exclusion and evasion of education systems. The researched 

university does not present specific compulsory subjects on learning 

assessment, but students understand the role of evaluation and its 

consequences for an inclusive practice and improvement of the quality of 

education. 

 

Keywords: Evaluation, training, education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avaliação é uma etapa fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem, pois, é através dela que o educador poderá tomar decisões e 

direcionar suas ações no sentido de favorecer o desenvolvimento do educando 

de forma contínua. Compreender o conceito e os objetivos da avaliação 

permite-nos constatar seu papel no contexto escolar e social. Para Luckesi 

(2002):  

Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista 
reorientá-la para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é 
classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. 
(p.84). 
 

 O autor afirma ainda que há uma confusão entre o ato de examinar e 

avaliar nas instituições de ensino. Por não refletirem sobre sua prática, apenas 

aplicam testes que visam aprovação ou classificação assumindo assim um 

caráter excludente. Ao refletir sobre esse modelo de exames Garcia (2001) 

afirma que “o resultado da prova pouco dirá ao professor ou professora sobre o 

processo de aprendizagem de cada aluno, sobre as dificuldades que cada um 

enfrenta e o que sabe além do perguntado na prova [...]” (P.42).  

 Diante do exposto é preciso refletir sobre os motivos que levam os 

educadores à aplicação de exames em detrimento de uma verdadeira 

avaliação. As Universidades e faculdades estão formando os educadores 

adequadamente para a prática de avaliação formativa? Os professores 

reconhecem a função da avaliação?  

 A aplicação de exames e a ausência de reflexão sobre o ato de avaliar 

refletem uma prática que apenas reproduz um sistema verticalizado em que 

muitos saberes são silenciados. Como consequência, o educando pouco evolui 

ou é excluído do sistema. Esteban (2002) afirma que no exame há controle, 

padronização e homogeneização. Nesse processo, o tempo, os conteúdos, os 

sujeitos e os resultados são controlados. 

A prática pedagógica deveria ser encarada como uma atividade 

reflexiva, mas nas próprias Universidades podemos identificar posturas 

tradicionalistas, falta de diálogo entre educadores e educandos, um sistema 

verticalizado de seleção de saberes.  
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Nas escolas, as avaliações também convergem para o propósito de 

classificação e seleção. O aluno que está inserido nesse sistema desde 

pequeno, assiste e absorve, muitas vezes sem ter a oportunidade de parar e 

refletir, apenas se acostuma com o que é imposto, pois muitas vezes não 

chegou a conhecer uma prática diferente.  

Essa realidade nos leva a pensar sobre como é possível uma 

transformação desse sistema se muitas vezes os alunos aprendem mais com 

os exemplos do que com os conteúdos e que esses mesmos alunos serão os 

futuros professores.  

Para romper com a cultura dos exames, é necessária a construção de 

uma pedagogia mais democrática e participativa, pautada na relação dialógica 

entre educador e educando. Deve haver um redirecionamento das práticas 

educativas visando a “superação do autoritarismo e o estabelecimento da 

autonomia do educando, pois o novo modelo social exige a participação 

democrática de todos” (LUCKESI, 2005, p.32). 

 Para Kraemer (2005) a avaliação deve ter uma intenção formativa, 

dando subsídios para que o professor identifique os conhecimentos, atitudes e 

aptidões que seus alunos já adquiriram durante uma parte do processo de 

ensino e aprendizagem, permitindo também que o educador constate as 

dificuldades que os alunos estão encontrando em compreender o conteúdo.  

Por meio da avaliação o educador saberá quais os objetivos planejados e 

alcançados, quais os objetivos não alcançados e poderá intervir utilizando 

estratégias que auxiliem a evolução dos educandos.  

 Através da avaliação formativa o educando passa a conhecer suas 

potencialidades e desafios, identifica os conteúdos que já internalizou e 

aqueles que precisa estudar mais, preocupa-se mais com o conhecimento que 

adquiriu do que com a nota, participa efetivamente do processo de construção 

do conhecimento, desenvolvendo assim as bases para a autonomia. 

Neste sentido Hoffmann (2000) acredita que para que a avaliação 

permita o acompanhamento do estudante é necessário “concebê-la como 

inerente e indissociável da educação, observadora e investigativa no sentido de 

favorecer e ampliar as possibilidades próprias do educando”. (p.32) 
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Percebe-se que uma avaliação formativa exige do professor bem mais 

trabalho do que um exame, pois neste tipo de avaliação o professor precisa 

observar e registrar processos, promover situações que possa analisar o 

progresso de seus alunos, elaborar mais de uma forma de avaliação para 

identificar as aptidões de seus alunos e replanejar as aulas sempre que 

necessário visando a superação das dificuldades encontradas pela turma e a 

ampliação dos conhecimentos já sedimentados.  

 Conclui-se que para que haja a avaliação formativa é necessário o 

preparo do educador para exercer essa prática, atuando como um mediador da 

aprendizagem e construindo um ambiente democrático em que os 

conhecimentos dos alunos sejam valorizados e ampliados visando a qualidade 

do ensino e aprendizagem.  

Neste sentido, a relevância da pesquisa está relacionada à necessidade 

de se refletir sobre a formação dos professores que atuarão nas salas de aula 

da educação infantil e ensino fundamental I. Os alunos de pedagogia 

concludentes são cientes do papel da avaliação no contexto de ensino e 

aprendizagem? Sabem as funções do processo avaliativo? Conhecem os 

diversos instrumentos de avaliação? Estão sendo preparados para avaliar com 

competência? Que subsídios a Universidade oferece que contribuam para que 

o aluno avalie o processo de ensino e aprendizagem em sua prática docente? 

O interesse pela temática avaliação surgiu na pós-graduação que cursei 

em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica. Neste curso havia uma 

disciplina específica sobre a avaliação, desde então passei a compreender a 

importância da avaliação no sistema de ensino.  

O trabalho tem como objetivo geral analisar como os alunos de 

pedagogia da Universidade Federal do Ceará estão sendo preparados para a 

prática docente no que concerne a avaliação do ensino e da aprendizagem. 

Para isso, temos como objetivos específicos: Identificar, através de revisão de 

literatura, o papel da avaliação no processo de ensino e aprendizagem; 

Verificar as disciplinas sobre avaliação do ensino e aprendizagem no curso de 

pedagogia; Verificar se os alunos de pedagogia foram preparados ao longo de 

sua trajetória acadêmica para avaliar em uma perspectiva formativa; Identificar 

se os alunos de pedagogia se sentem preparados para avaliar o ensino e a 
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aprendizagem de seus alunos ao final do curso e compreender como se dá a 

relação entre a prática avaliativa e a formação de professores. 

Intenciona-se refletir e buscar responder os seguintes questionamentos: 

Qual o papel da avaliação no processo de ensino e aprendizagem? Há 

disciplinas sobre avaliação no currículos de pedagogia da Universidade Federal 

do Ceará? Se há, como elas se estruturam? Quais seus conteúdos? Como 

nelas se avalia? Quais objetivos elas pretendem alcançar? Os alunos de 

pedagogia conhecem o papel da avaliação no ensino e aprendizagem? Os 

alunos de pedagogia estão sendo preparados para avaliar em uma perspectiva 

formativa? Os alunos se sentem preparados para avaliar o ensino e 

aprendizagem de seus futuros alunos? Por que a cultura da avaliação não se 

modifica? Teria ela alguma relação com o pragmatismo do modelo de 

sociedade em que vivemos? Os problemas da cultura da avaliação seriam 

meramente internos à escola? 

O primeiro capítulo faz uma revisão de literatura sobre avaliação de 

ensino e aprendizagem, como a avaliação tem sido utilizada atualmente, os 

equívocos e reflexões sobre os rumos da avaliação visando a superação do 

caráter reprodutório que ela vem exercendo. Em seguida, diferencia-se 

avaliação interna e externa, faz-se uma reflexão sobre avaliação sistêmica, 

apontando as vantagens e desvantagens desse tipo de avaliação. Ainda no 

primeiro capítulo há informações sobre os tipos de avaliação: diagnóstica, 

somativa e formativa. Por fim, o capítulo se encerra numa discussão teórica 

sobre avaliação curricular uma vez que o currículo pode transformar o 

ambiente escolar, tornando-o mais democrático e atraente, contribuindo 

diretamente para práticas avaliativas significativas. 

No segundo capítulo discute-se sobre a formação dos futuros 

pedagogos. A princípio buscou-se identificar nas diretrizes curriculares 

nacionais o perfil do egresso do curso de pedagogia, as habilidades que ele 

deve adquirir durante o curso. Depois, analisou-se o currículo de 5 

universidades, uma universidade por região do Brasil: norte (UFPA), nordeste 

(UFBA), sul (UFRGS), sudeste (UNICAMP) e centro-oeste (UNB) a fim de 

identificar disciplinas sobre avaliação.  Por fim, buscou-se fazer uma avaliação 

do currículo do curso da Universidade federal do Ceará, buscando 
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compreender os objetivos do curso de pedagogia, o perfil do egresso e a 

estrutura curricular com enfoque nas disciplinas sobre avaliação.  

No terceiro capítulo detalha-se a metodologia utilizada na pesquisa, que 

foi o levantamento bibliográfico, a pesquisa documental e a pesquisa de campo 

realizada através de questionário autoaplicável.  

No quarto capítulo discute-se os resultados da pesquisa, embora o curso 

de pedagogia só tenha uma disciplina específica sobre a avaliação do ensino e 

aprendizagem, as respostas dos alunos encaminham para uma conclusão de 

que os estudantes compreendem o papel da avaliação como instrumento de 

reestruturação e melhoria da qualidade da educação.  

Nas considerações finais, apresentamos um apanhado geral da 

pesquisa buscando revisar o que foi discutido ao longo do trabalho e responder 

as questões norteadoras e motivações da pesquisa.  
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2 AVALIAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 O ato de avaliar muitas vezes é confundido com o ato de examinar, de 

medir de classificar. Essa confusão favorece uma prática avaliativa excludente 

e consequentemente um modelo de educação verticalizado em que o processo 

educativo é reduzido à transmissão de saberes, como se os alunos fossem 

passivos e meros receptores/reprodutores de informações selecionadas por um 

sistema de ensino. Este fator nos leva a refletir: como chegamos nesse 

estágio? O que leva os professores a manterem esse sistema excludente? Há 

uma reflexão sobre a ação avaliativa?  

 Luckesi (2005) afirma que a pedagogia do exame a que estamos 

submetendo nossos estudantes é consequência de um ranço histórico e já se 

fazia presente nos séculos XVI e XVII. Os jesuítas já tinham como foco as 

provas e exames, formando bancas examinadoras e divulgando publicamente 

resultados. A pedagogia comeniana utilizou os exames como instrumento para 

gerar medo nos alunos para que estudassem para as provas e mantivessem a 

atenção nas atividades. O autor também destaca que é preciso atentar que no 

Brasil vivemos amparados por ideais essencialmente burgueses e por uma 

pedagogia tradicional, em que os mecanismos de controle foram apenas 

atualizados e é por isso que  

 
a avaliação da aprendizagem escolar, por meio de exames e provas, 
foi se tornando um fetiche [...] uma “entidade” criada pelo ser humano 
para atender a uma necessidade, mas que se torna independente 
dele e o domina, universalizando-se. (LUCKESI, 2005, p. 23). 
 

 O autor discute sobre como os exames têm substituído a avaliação no 

contexto escolar, aponta que no ensino médio os alunos já começam a resolver 

provas visando passar no vestibular, com conteúdos pré-determinados que 

exercitam a resolução de possíveis questões que aparecerão na prova. 

Durante quase toda a vida escolar os estudantes e pais estão preocupados 

com a promoção de uma série para a outra, os professores utilizam as provas 

como instrumento de controle e ameaça para “motivar” o estudo. As notas são 

a finalidade das provas e satisfazem o sistema social.  
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 Para Garcia (2001) quando a aprendizagem é reduzida a notas e exame, 

o prazer em aprender é renegado. A aula torna-se espaço de repetição, de 

decorar, de memorizar. Há aí um empobrecimento de conhecimento, pois os 

diferentes olhares, o debate, a criação, as novas ideias desaparecem.  A autora 

ainda afirma que nesse contexto a prova pouco dirá sobre o processo de 

aprendizagem de cada educando, o aluno que tira dez pode apenas ter 

memorizado as respostas esperadas, e pode não saber desenvolver uma ideia 

sobre aquele conhecimento.  

 No mesmo viés, Hoffmann (2007) apresenta a hipótese de que o 

julgamento e o autoritarismo exercidos atualmente pelos professores dos 

diversos níveis de ensino refletem o modelo de avaliação vivenciado enquanto 

educandos e também o embasamento teórico do seu curso de formação. A 

autora nos dá indícios sobre a raiz do problema e nos leva a refletir sobre a 

complexidade de se romper com esse sistema.  

 Esse tipo de atitude autoritária reflete em todo o sistema educacional, 

tendo como consequência a centralização nos exames. Conduz a formação de 

personalidades submissas, contribui para a seletividade social, mantém as 

desigualdades sociais, excluindo pessoas do sistema de ensino através da 

reprovação (LUCKESI, 2005). 

 Esses fatores nos conduzem a reflexão: que cidadãos queremos formar? 

Que cidadãos estamos de fato formando? A avaliação da aprendizagem sendo 

reduzida a testes e exames destina-se a reprodução de um sistema social 

excludente em que conhecimentos são silenciados, é negada a autonomia e a 

criticidade e a possibilidade de real desenvolvimento integral.  

 Diante desta realidade, Hoffmann (2007) aponta as ferramentas 

necessárias para redirecionar a ação educativa em prol de uma educação 

emancipatória. Para isso é preciso compreender a avaliação não como um fim 

e sim como um processo associado ao ato de educar. Processo esse que 

pressupõe uma constante reflexão:  

 

Reflexão permanente do educador sobre sua realidade, e 
acompanhamento de todos os passos do educando na sua trajetória 
de construção do conhecimento. Um processo interativo, através do 
qual educandos e educadores aprendem sobre si mesmos e sobre a 
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realidade escolar no próprio ato da avaliação. (HOFFMANN, 2007,p. 
17).   
 

 Para que haja essa interação e construção do conhecimento o professor 

deve reconhecer o aluno como sujeito que produz conhecimento e cultura, que 

aprende através das interações e que é capaz de aprender e construir suas 

próprias verdades.  

 Nessa perspectiva Hoffmann (2007) destaca que o professor deve 

valorizar os interesses dos alunos assim como suas manifestações, buscando 

investigar como o educando se posiciona no mundo e incitando a produção de 

conhecimento através de novas perspectivas, de novos questionamentos, 

estimulando assim a autonomia do aluno. É nesse processo que o educador irá 

identificar as dúvidas e dificuldades e irá promover situações que auxiliem o 

seu desenvolvimento.  

 Para que isso ocorra é necessária uma descentralização do 

conhecimento, uma perspectiva horizontal em que através de uma perspectiva 

dialógica haja uma interação entre culturas, conhecimentos prévios, reflexão, 

experiências de vida resultando em trocas significativas que irão gerar novos 

conhecimentos, pois “através do diálogo, refletindo sobre o que sabemos e não 

sabemos, podemos atuar criticamente para transformam a realidade”. (Freire, 

1986 apud Hoffman, 2007, p. 21)  

 Nesse sentido a relação entre professor e aluno apresenta-se como pilar 

para que a avaliação/aprendizagem sejam processos dialógicos e em 

construção.   

 É urgente encaminhar a avaliação a partir da efetiva relação 
professor e aluno, em benefício da educação de nosso país, 
contrapondo-se à concepção sentenciva, grande responsável pelo 
processo de eliminação de crianças e jovens da escola. 
(HOFFMANN, 2007,p.42) 
 

Hoffmann (2007) afirma ainda que há mais resistência em professores 

do ensino fundamental II, ensino médio e superior em superar o equívoco de 

relacionar avaliação com teste, medida e atribuição de nota, pois esses 

apresentam o discurso de que é necessário “coletar evidências comprováveis 

dos alunos para tomarem decisões sobre aprovação ou reprovação.”(p.38). 
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Em relação à avaliação no ensino superior, Torres, Leitão e Viana (2015) 

constatam que continua a ocorrer de forma tradicional/transmissiva. Porém, 

reconhecem algumas mudanças sutis. As autoras destacam o papel social da 

universidade de organizar e socializar saberes, formar cidadãos críticos e 

lideranças intelectuais. Por isso, nesse contexto, é necessário dialogicidade, 

dúvidas e construção do conhecimento, objetivando a emancipação intelectual. 

Para isso, o professor deve mudar de postura, estimulando o aluno a participar, 

expor suas ideias, ser criativo. O professor deve planejar o ensino para além 

dos conteúdos, visando o desenvolvimento do aluno. A avaliação formativa 

além de promover o desenvolvimento do educando, favorece o 

desenvolvimento da própria instituição de ensino.  

Hoffmann (2007) conclui que a opção pelo tradicionalismo ocorre porque 

não há muito contato entre professores e os alunos, pois as classes são bem 

mais numerosas, o que dificulta conhecer de fato como o aluno constrói o 

conhecimento, por isso, para eles a forma mais justa de avaliação é a medida. 

Porém, os critérios estabelecidos muitas vezes são atribuídos de forma 

arbitrária, por critérios individuais vagos e confusos, atribuídos mais por uma 

impressão geral dos professores, ou por comparação com o aluno que foi 

julgado com nota 10. Dessa forma, os professores não percebem que estão 

sendo injustos e arbitrários e que este equívoco está diretamente relacionado 

ao fato de que a medida em educação é equivocada. Hoffmann (2007) afirma 

que: 

Nomear o “fazer testes”, o “dar notas”, por avaliação é uma atitude 
simplista e ingênua! Significa reduzir o processo avaliativo, de 
acompanhamento e ação com base na reflexão, a parcos 
instrumentos auxiliares desse processo, como se nomeássemos por 
bisturi um procedimento cirúrgico. (p.46) 

 

Os testes na maioria das vezes são utilizados somente para classificar o 

aluno, não como instrumento investigativo para pensando sobre o significado 

dos erros e como promover o desenvolvimento a partir deles, redirecionando a 

prática docente. Pois, avaliação pressupõe uma ação/reflexão/ação. 

Para Luckesi (2005), quando assume uma função classificatória, a 

avaliação freia o desenvolvimento, uma vez que a sua função deveria ser o 
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diagnóstico. Quando diagnóstica, é dialética, permite identificar onde se está e 

onde se pode chegar, toma-se uma decisão, age-se sobre os resultados. 

  A avaliação nunca é neutra e nesse sentido ela colabora com o sistema, 

é uma reprodução da sociedade capitalista, da hierarquia social. Sobre esse 

fator Bourdieu e Passeron afirmam que: 

 

Já conhecemos bem aquilo que o julgamento dos examinadores deve 
aos valores aos quais ele nunca se refere senão implicitamente e que 
constituem a retradução, na lógica propriamente escolar, dos valores 
das classes cultivadas, de modo que, diante de provas que sempre 
dão lugar à cooptação de classe, os candidatos sofrerão uma 
desvantagem tanto maior quanto mais esses valores forem afastados 
daqueles de sua classe social de origem. (BOURDIEU; PASSERON 
apud NOGUEIRA E NOGUEIRA, 2009, p. 67). 
 

Luckesi (2005) sugere que para superar esse autoritarismo, visando a 

humanização, a avaliação deverá estar a serviço de uma pedagogia de 

transformação social. Para isso, a avaliação deverá favorecer a autonomia do 

educando, estabelecendo com ele relação de reciprocidade. 

A ação avaliativa deve ter caráter de mediação. Hoffmann (2007) 

destaca alternativas para a arbitrariedade dos testes e efetivo 

acompanhamento do educando. Sugere a substituição da verificação de erros 

e acertos pela análise e interpretação das respostas, tarefas intermediárias e 

sucessivas sem a finalidade burocrática, compromisso do educador com o 

acompanhamento e desenvolvimento do educando, privilegiando o pensar, o 

construir em detrimento de respostas prontas e decoradas.   

Nesse mesmo viés Luckesi (2005) afirma que é preciso dar novo 

significado a prática avaliativa, resgatando a sua essência diagnóstica. A 

avaliação não pode ser mecânica, deverá ser uma atividade racional, reflexiva 

estando o educador consciente do que está fazendo e os possíveis 

encaminhamentos de suas ações. 

Para isso, o educador deverá assumir o erro como fonte de informação, 

como instrumento para compreender o pensamento educando, a compreensão 

do erro é o ponto de partida para a sua superação. Deve ser visto como algo 

dinâmico. Ao identificar o erro, o educador pode dialogar com o aluno para 

compreender o porquê dele chegar a tal constatação, e juntos reorientarem o 

entendimento. (LUCKESI, 2005). 
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Para Esteban (2002) o erro concede informações sobre a aprendizagem 

e coloca o saber numa perspectiva processual revelando o processo de 

construção do conhecimento.  

Com a finalidade de melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem, 

através de avaliações formativas que favoreçam verdadeiramente o 

desenvolvimento do educando, entende-se que é necessária a construção de 

princípios democráticos.   

Para Esteban (2002) para que possa haver uma ruptura com a cultura 

dos exames, é necessária a construção de uma pedagogia mais democrática e 

participativa, pautada na relação entre educador e educando visto que o 

diálogo entre professor e aluno, a disposição para aprender com o outro, 

estabelece laços. 

Destaca-se a necessidade de se praticar a avaliação que tenha: 

 

[...] por objetivo diagnosticar a situação de aprendizagem do 
educando, tendo em vista subsidiar a tomada de decisões para a 
melhoria da qualidade do desempenho; é diagnostica e processual, 
opera com resultados provisórios e sucessivos; é dinâmica, ou seja, 
diagnostica a situação para melhorá-la; é inclusiva, ou seja, inclui o 
educando dentro do processo educativo, da melhor forma possível; é 
democrática, sendo assim o que importa é que todos aprendam e, 
consequentemente, se desenvolvam; exige uma prática pedagógica 
dialógica entre educadores e educandos, uma interação permanente. 
(LUCKESI, 2005, p.17-19 APUD TORRES, LEITÃO E VIANA, 2015). 
 

Torres, Leitão e Viana (2015) pontuam estratégias para avaliar com 

qualidade, uma delas é a diversificação de instrumentos avaliativos, pois a 

reunião desses instrumentos oferecem subsídios para coletar dados, 

diagnosticar a realidade do educando e privilegiar sua aprendizagem. A 

pesquisa individual e coletiva, proporciona a elaboração de ideias, produção 

textual, argumentação crítica e é um excelente instrumento avaliativo. 

Trabalhos de grupo e seminários também favorecem a construção do 

pensamento. Já a prova escrita, não deve ser utilizada como principal recurso 

avaliativo, pois não fornece informações sobre o processo de aprendizagem, 

prioriza o produto final.  

Cabe então ao educador, conhecer a turma, selecionar os instrumentos 

avaliativos que vai utilizar e priorizar sempre o acompanhamento processual 

visando o desenvolvimento do educando.  
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2.1 Avaliação Interna e Externa 

 

 O ato de avaliar permeia o processo educativo e é elemento 

fundamental na prática docente no que concerne ao acompanhamento do 

desenvolvimento do processo de aprendizagem do educando. Antes, porém, 

de adentrarmos nos fundamentos teóricos sobre avaliação da aprendizagem 

escolar, cabe compreendermos em sentido mais amplo a avaliação 

educacional.  

 A avaliação educacional pode ser interna ou externa. A primeira 

caracteriza-se por relacionar-se diretamente com os profissionais da escola, 

principalmente com os professores, são eles que elaboram, aplicam, corrigem 

e analisam as avaliações tendo como finalidade verificar o aprendizado dos 

estudantes, utilizando-se para isso de diversos aportes metodológicos.Esse 

tipo de avaliação possibilita microinformações em relação ao sistema 

educacional. (Fonsêca et al., 2013).  

Ainda para os autores, a avaliação externa relaciona-se com 

profissionais externos à escola, geralmente avalia-se uma grande população e 

utiliza-se de testes padronizados possibilitando macroinformações ao sistema 

educacional. Esse tipo de avaliação, usualmente, tem como objetivo melhorar a 

qualidade do sistema educacional através de políticas públicas destinadas às 

necessidades identificadas no sistema de ensino avaliado “o foco desse 

modelo de avaliação podem ser os alunos, as escolas, as redes ou os sistemas 

educacionais” (FONSÊCA ET AL., 2003, p.11). 

  

2.2 Avaliação sistêmica/externa 

 

 Segundo Santiago et al (2013) a avaliação sistêmica tem suas origens 

em 1950 quando os Estados Unidos resolveram avaliar suas escolas para 

reformulá-las visando a formação de estudantes que fossem capazes de 

melhorar a competitividade da economia num contexto de corrida espacial. Já 

no Brasil a ideia foi implantada em 1990 num contexto de políticas neoliberais 

em que o Estado era responsável por controlar a qualidade do ensino. Para 

isso, o Estado utilizou-se da avaliação sistêmica. 
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 A avaliação sistêmica pode ser definida como: 

 

Uma modalidade de avaliação, em larga escala, desenvolvida no 
âmbito de sistemas de ensino visando, especialmente, a subsidiar 
políticas públicas na área educacional. Constitui-se em um 
mecanismo privilegiado capaz de fornecer informações, sobre 
processos e resultados dos sistemas de ensino, às instâncias 
encarregadas de formular e tornar decisões políticas na área da 
educação. É uma estratégia que pode influenciar a qualidades das 
experiências educativas e a eficiência dos sistemas, evitando o 
investimento público de maneira intuitiva, desarticulada ou 
insuficiente para atender às necessidades educacionais. (DALBEN 
s/d p.1 apud MOREIRA, 2011, p. 15). 

 

 Embora a autora apresente as vantagens da avaliação sistêmica, esse 

tipo de avaliação é passível de diversas críticas. Santiago et al (2013) afirmam 

que as avaliações sistêmicas funcionam como instrumento de controle e 

impactam diretamente a prática curricular. As avaliações externas culminam no 

controle do currículo escolar, que inevitavelmente se adapta ao conteúdo 

exigido na avaliação. 

 Pode-se apontar como problemas desse tipo de avaliação o fato de 

ocultar as verdadeiras dificuldades enfrentadas dentro das instituições de 

ensino. Santiago et al(2013) apontam que as avaliações externas modificam as 

avaliações internas, o foco da escola passa a ser o treinamento para as 

avaliações sistêmicas, que possuem um caráter quantitativo, enquanto a 

avaliação da aprendizagem do aluno e a preocupação com seu real 

desenvolvimento ficam em segundo plano. Os autores também afirmam que há 

uma inadequação nos instrumentos de avaliação, que não considera diferenças 

reacionais. 

 Esse fato nos leva a refletir sobre até que ponto as avaliações 

sistêmicas estão gerando resultados que comprovam realmente a situação da 

educação no país. Em contrapartida reconhece-se a importância de tais 

avaliações para o direcionamento das políticas públicas. Cabe refletir sobre os 

programas educacionais que podem auxiliar as escolas no sentido de melhorar 

efetivamente a qualidade de cada uma delas, e sobre a emancipação das 

escolas, no sentido de priorizar a qualidade do ensino e aprendizagem, em 

detrimento dos resultados externos.  Não podemos ser simplistas, pois 

sabemos que esse fator permeia uma rede de processos que vão além da 
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escola, e contemplam aspectos políticos, sociais e econômicos, havendo 

assim, conflitos de interesses.   

 Sobre esse aspecto Luckesi (2011, p.45) afirma que “a avaliação, tanto 

no geral quanto no caso específico da aprendizagem, não possui uma 

finalidade em si; ela subsidia um curso de ação que visa construir um resultado 

previamente definido.” Por isso, os resultados das avaliações, sejam elas 

internas ou externas, devem ser instrumentos de reflexão para novas ações de 

melhoria da educação, auxiliando a tomada de decisão de todos os envolvidos 

no sistema educacional.   

 

2.3 Avaliação diagnóstica, somativa e formativa  

 

 A avaliação da aprendizagem pode ser classificada em: diagnóstica, 

somativa e formativa. As práticas avaliativas devem ter coerência com a 

metodologia de ensino e por isso, refletem a concepção de educação daqueles 

que as utilizam.  

 Segundo Cortesão (2002) a avaliação diagnóstica é utilizada no início de 

um trabalho para que o educador identifique os conhecimentos prévios do 

estudante e adequar o trabalho que irá realizar com o grupo para promover 

novas aprendizagens. 

 Já avaliação somativa é normalmente utilizada no final de unidades de 

ensino. O objetivo desse tipo de avaliação segundo Cortesão (2002) é 

quantificar, por meio de uma nota, a distância entre o que o aluno aprendeu da 

meta de ensino estabelecida de forma arbitrária.   

 A avaliação formativa, segundo Perrenoud (1998), tem como objetivo a 

melhoria das aprendizagens em curso, é uma prática processual e contínua em 

que o professor observa de forma sistemática e individualizada seus alunos, e 

propõe ações pedagógicas e situações didáticas que promovam otimização 

das aprendizagens. A avaliação formativa irá reorientar a ação a partir da 

observação e da reflexão, visando o desenvolvimento do educando.  

Cortesão (2002) aponta que esse tipo de avaliação auxilia professores e 

alunos a reorientar-se identificando as aprendizagens ainda não efetivadas, 

aspectos que podem melhorar, e possíveis falhas no processo de ensino e 



20 
 
aprendizagem. A avaliação formativa é expressa por meio de apreciações e 

comentários e não por quantificação de resultados.   

 

2.4 Avaliação Curricular 

 

 Avalia-se para se conhecer uma realidade, discutir sobre ela e agir. 

Nesse sentido a avaliação curricular é necessária para constante reflexão e 

ação transformadora, pois o currículo é: 

 

Um conjunto de práticas que propiciam a produção,a circulação e o 
consumo de significados no espaço social e que contribuem, 
intensamente, para a construção de identidades sociais e culturais. O 
currículo é, por consequência, um dispositivo de grande efeito no 
processo de construção da identidade do (a) estudante. (MOREIRA E 
CANDAU, 2007, p. 28). 
 

 Os autores também destacam que é preciso uma nova postura diante do 

currículo, tornando-o mais democrático, atraente e fecundo. Visando 

contemplar a diversidade cultural, assim como a produção de cultura, fato que 

enriquece as possibilidades de ação pedagógica. A fim de que os estudantes 

sejam mais críticos frente às situações do mundo, construindo saberes e 

habilidades para se posicionar socialmente. Porém, para avaliar o currículo e 

transformá-lo é preciso uma sensibilização de toda a comunidade escolar para 

que todos possam enxergar o currículo como um espaço de pesquisa, como 

um espaço de crítica e de produção de conhecimento científico. 

 Para que haja reformulação do currículo a partir da avaliação é preciso 

compreendê-lo como parte fundamental de um projeto pedagógico que se 

caracteriza por ser expressão da cultura da escola assim como sua recriação e 

desenvolvimento (Libâneo, 2001).  

Por isso, é necessário um planejamento que, segundo Libâneo (2001), 

consiste em diagnosticar e analisar a realidade da escola, identificando as 

dificuldades e o porquê elas existem, em seguida determina-se metas e 

objetivos e determinam-se atividades a serem executadas. O planejamento 

também inclui avaliação dos processos e resultados previstos no projeto, tendo 

como objetivo a reorientação de rumos. “Enquanto projeção do projeto 

pedagógico, o currículo define o que ensinar, o para quê ensinar, o como 
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ensinar e as formas de avaliação, em estreita colaboração com a didática” 

(p.141).   
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3 AVALIAÇÃO NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

A resolução CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006 que dispõe sobre 

as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia 

apresenta artigos e incisos sobre as habilidades que o pedagogo deve adquirir 

no curso de pedagogia para atuar nos níveis de educação infantil ate o 5° ano. 

No que concerne à avaliação a resolução é clara no que tange as 

competências do pedagogo, ele deve ser capaz de planejar, executar e avaliar 

as atividades educativas, também deve ser capaz de avaliar projetos e 

experiências educativas não escolares e participar da gestão da instituição 

contribuindo com o projeto pedagógico. 

Para isso a estrutura do curso deve proporcionar estudo sobre a 

diversidade e multiculturalidade da sociedade brasileira, a fim de que o 

pedagogo planeje, execute e avalie considerando o contexto histórico e 

sociocultural brasileiro. No curso, o discente deverá estudar analisar e avaliar 

teorias da educação a fim de elaborar propostas educacionais consistentes e 

inovadoras. Também deverá ter oportunidades práticas de docência que 

propiciem a observação e acompanhamento, participação no planejamento, na 

execução e na avaliação de aprendizagens tanto na escola como em outros 

ambientes educativos. 

É possível identificar no texto da resolução uma preocupação com uma 

formação integral do pedagogo buscando uma formação crítica, e dando 

oportunidades de aplicar as teorias estudadas ao longo da sua graduação, 

fazendo sempre um paralelo entre teoria e prática. Não há nenhum tipo de 

inciso que dispunha de forma específica sobre a obrigatoriedade de disciplinas 

de forma geral, dando uma liberdade para o projeto pedagógico de curso das 

instituições de nível superior. Porém, identifica-se na resolução a necessidade 

do conhecimento das políticas públicas, a participação do pedagogo na gestão 

das instituições e a importância de ser capaz de inovar, refletir, atuar 

criticamente e avaliar as aprendizagens.  

A fim de levantar dados sobre a estrutura curricular dos cursos de 

pedagogia, com enfoque nas disciplinas sobre avaliação, foram observadas as 

estruturas curriculares de algumas universidades públicas com cursos 
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presenciais de graduação em pedagogia, a fonte de pesquisa utilizada foi o site 

das universidades. Optou-se por analisar uma universidade por região do 

Brasil: norte (UFPA), nordeste (UFBA), sul (UFRGS), sudeste (UNICAMP), 

centro-oeste (UNB).  

A Universidade Federal do Pará (UFPA) tem em seu currículo uma 

disciplina obrigatória sobre Planejamento e avaliação do sistema educacional 

com enfoque em avaliação institucional. O site da UFPA não contém listagem 

de disciplinas optativas com acesso público.  

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) apresenta a avaliação da 

aprendizagem como componente obrigatório do currículo. A disciplina objetiva 

o estudo da avaliação como ferramenta fundamental para acompanhamento e 

planejamento de ações educativas, topos de avaliação, instrumentos 

avaliativos e postura do avaliador com ênfase nas questões éticas. A 

universidade não oferta disciplinas optativas sobre a temática.  

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) não apresenta 

nenhuma disciplina específica sobre avaliação. Embora a disciplina de didática 

englobe didática, planejamento e avaliação.  

A Universidade de Campinas (UNICAMP) integra em seu currículo uma 

disciplina obrigatória de avaliação, cuja ementa contempla a discussão e 

função ideológica da escola e dos processos avaliativos, como também a 

análise dos níveis de avaliação em sala de aula, institucional e redes de 

ensino. A disciplina também propõe estudar novas abordagens pedagógicas 

que permitam novas formas de avaliação. Na disciplina de Didática é possível 

identificar na ementa conteúdos sobre avaliação. A UNICAMP ainda oferta uma 

disciplina optativa de avaliação do ensino e da aprendizagem que se propõe a 

analisar criticamente os principais modelos de avaliação e processos de ensino 

e aprendizagem em sala de aula.  

A Universidade de Brasília (UNB) integra em seu currículo como 

disciplina obrigatória a disciplina de Avaliação nas Organizações Educativas, 

cuja ementa contempla pressupostos teóricos da avaliação educacional numa 

perspectiva histórica e conceitual. Aspectos metodológicos de avaliação 

educacional e análise de experiências práticas em avaliação. Oferta como 

optativa à disciplina de avaliação escolar, que propõe estudar sobre práticas 
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atuais de avaliação, a relação entre as práticas sociais e avaliativas, a 

avaliação no contexto escolar e os propósitos de cada tipo de avaliação com 

ênfase na avaliação formativa e sua importância para autonomia intelectual do 

educando. 

Fazendo uma análise geral, podemos identificar que todos os currículos 

pesquisados contemplam na disciplina de didática um eixo sobre avaliação da 

aprendizagem. A UFRGS foi a única que não apresentou nenhuma disciplina 

específica sobre avaliação, nem no rol das disciplinas obrigatórias nem nas 

disciplinas optativas. As demais universidades têm como componente 

obrigatório uma disciplina específica sobre avaliação. A UNICAMP e a UNB 

além do componente obrigatório ofertam disciplinas optativas sobre a temática.  

As universidades que apresentaram disciplinas sobre avaliação com 

enfoque no ensino e aprendizagem foram: UFBA, UNICAMP e UNB. Ao ler as 

ementas das instituições pesquisadas, percebe-se que diversas disciplinas 

contemplam em seu conteúdo algo sobre avaliação. Principalmente disciplinas 

de alfabetização e letramento, ensinos de matemática, história e geografia, 

ciências e língua portuguesa com enfoque para a questão do erro como 

processo de construção do conhecimento. Fato que corrobora com a 

fundamentação teórica de que a avaliação e a educação são processos que se 

entrelaçam e são fundamentais para uma prática educacional de qualidade.  

 

3.1 Curso de pedagogia da UFC 

 

O curso de pedagogia da Universidade Federal do Ceará originou-se na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) e foi reconhecido pela lei nº 

3866, de 25 de janeiro de 1961. O curso começou a funcionar em setembro de 

1963, coordenado pelo departamento de educação.  

Em 1966, o coordenador do departamento de educação, Valnir Chagas, 

já apresentava no regimento da FFCL a intenção de uma autonomia 

pedagógica e administrativa do departamento.  

Em 1968, a semana pedagógica propôs discutir a reforma universitária 

nacional e reforçou o debate sobre a importância da criação da Faculdade de 

Educação.  
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Em 1969, o departamento de educação, finalmente se transformou na 

faculdade de educação (FACED) e o curso de pedagogia passou a integrá-la.  

O contexto da década de 70/80 de abertura política, faz com que haja 

uma mobilização nacional objetivando a redemocratização do Brasil. Por isso, o 

curso de pedagogia passa a ter como propósito a formação de professores 

com perfil crítico. Perfil esse reforçado na década de 90 em que ocorreram 

debates sobre a reforma educacional no país. Foi nesse contexto que se 

propôs a atualização do projeto pedagógico do curso de pedagogia. 

Em julho de 2008 foi aprovado o novo projeto, reestruturado 

posteriormente em 2014, que tem por objetivo: 

 

[...] adequar à formação docente, teórica e prática, com amplo 
respeito às Diretrizes Curriculares Nacionais, uma formação científica, 
técnica e ética frente aos desafios da educação nacional, levando - se 
em consideração a dimensão dialética da realidade social e do 
fenômeno educacional brasileiro. (Projeto Pedagógico do Curso de 
Graduação em Pedagogia, 2013, p.13)  

 

 Atualmente, está havendo ampla discussão sobre a reestruturação do 

projeto pedagógico do curso.  

 A formação do pedagogo segundo o projeto pedagógico está em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

graduação em pedagogia que direciona a formação a docência na educação 

infantil e primeiros anos do ensino fundamental e organização e gestão de 

sistemas escolares.  

 Em relação ao perfil do egresso o projeto aponta que o estudante de 

pedagogia ao final do curso deverá estar apto a docência na educação infantil 

e anos iniciais, gestão de processos educativos, ser agente social e político, 

capaz de administrar estabelecimentos com finalidades educacionais, 

empreender pesquisas científicas.  

 Entre as habilidades a serem construídas durante o curso, destaca-se 

aqui a relacionada à avaliação, finalidade dessa pesquisa: 

 Planejar, executar e avaliar atividades de ensino na Educação Infantil e 

anos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Em relação à estrutura curricular, assim como nas Universidades citadas 

nesse trabalho, buscou-se analisar se há disciplinas obrigatórias e optativas 
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relacionadas à avaliação. Constata-se que o curso de pedagogia não possui 

nenhuma disciplina obrigatória sobre a temática, embora a disciplina de 

didática contemple em sua ementa um eixo para discutir a avaliação do ensino 

e aprendizagem. O curso também possui duas disciplinas optativas “Avaliação 

do Ensino Aprendizagem” cuja ementa contempla os tipos de avaliação, 

instrumentos avaliativos, epistemologia da aprendizagem, perspectivas e 

problemas do ensino aprendizagem. E “Planejamento e Avaliação dos 

Sistemas de Educacionais” que contempla avaliações externas nacionais, 

concepções de avaliação de planos, programas e projetos e avaliação das 

políticas educacionais brasileiras.  

Constata-se também, fazendo uma observação mais minuciosa das 

ementas das disciplinas que muitas delas contemplam em seu plano de ensino 

algo sobre avaliação, com as disciplinas de: propostas e práticas de educação 

infantil, psicologia da educação I, fundamentos psicogenéticos da educação 

infantil, psicopedagogia, desenvolvimento da linguagem e educação, ensino de 

língua portuguesa, estágios supervisionados.  

Diante da realidade exposta, esse trabalho busca identificar se os alunos 

dos últimos semestres do curso de pedagogia sentem-se preparados para 

avaliar o ensino e aprendizagem com qualidade.   
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4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa tem caráter descritivo e foi realizada através de revisão 

bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo. 

Para Gil (2008), praticamente todo tipo de estudo exige uma pesquisa 

bibliográfica. Ela constitui-se a partir da reunião de informações e dados de 

material já elaborado, utilizando-se da contribuição de diversos autores sobre a 

temática da pesquisa, principalmente através de artigos e livros. A principal 

vantagem da pesquisa desta natureza é o fato do pesquisador poder conhecer 

fenômenos de forma mais ampla do que poderia pesquisar diretamente. 

Aliada a pesquisa bibliográfica foi realizada uma análise documental no 

site da UFC, UFBA, UFPA, UNICAMP, UNB e UFRGS, verificando a estrutura 

curricular do curso de pedagogia buscando identificar disciplinas que tratem 

sobre avaliação do ensino e aprendizagem. Esse tipo de pesquisa assemelha-

se a pesquisa bibliográfica, porém diferencia-se dela pela natureza da fonte, 

que neste caso são documentos que podem ser de primeira mão, quando não 

recebeu tratamento analítico e de segunda mão quando já foi analisado de 

alguma forma. (GIL, 2008).  

No caso deste trabalho, o documento é classificado como documento de 

primeira mão, pois não recebeu tratamento analítico e é um documento oficial, 

um registro institucional.  

A fim de conhecer a realidade de um público específico optou-se 

também pelo levantamento de campo. Para Gil (2008) as pesquisas desse tipo 

são bastante utilizadas por pesquisadores sociais e são caracterizadas pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento deseja-se conhecer.  

Neste sentido, a pesquisa foi realizada na Universidade Federal do 

Ceará, na faculdade de educação e destinou-se ao conhecimento da realidade 

dos alunos dos últimos semestre de pedagogia, numa amostra de 20 alunos.  

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário aberto 

autoaplicado. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos dos últimos semestre do 

curso de pedagogia. Através da pesquisa com os formandos é possível atingir 

o objetivo de analisar a formação acadêmica dos sujeitos em relação à 
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avaliação, pois já cursaram a maioria das disciplinas do currículo e estão na 

iminência de atuar em salas de aula ou já atuam. 

 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação 
composta por um conjunto de questões que são submetidas a 
pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, 
crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 
temores, comportamento presente ou passado etc. [...] Construir um 
questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa 
em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão 
proporcionar os dados requeridos para descrever as características 
da população pesquisada ou testar as hipóteses que foram 
construídas durante o planejamento da pesquisa. (GIL, 2008, p. 121) 

 

Para analisar os dados obtidos na pesquisa que é essencialmente 

qualitativa, optou-se por seguir as etapas de Miles e Huberman (1994) apud Gil 

(2008): redução, exibição e conclusão/verificação. Na etapa de redução, o 

pesquisador organiza e seleciona os dados de acordo com os padrões 

definidos nos objetivos originais da pesquisa. Nesta etapa, o investigador deve 

codificar as categorias com o objetivo de que as conclusões possam tornar-se 

verificáveis. Na segunda etapa, de apresentação, o pesquisador irá 

sistematizar as semelhanças e diferenças, definindo outras categorias de 

análise que vão além das descobertas na etapa de redução dos dados. Por fim, 

a etapa de conclusão/verificação consiste em uma revisão a fim de considerar 

o significado dos dados, verificando a validade das conclusões obtidas.  
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 O questionário contém sete questões discursivas a respeito da avaliação 

do ensino e aprendizagem e sobre a formação inicial do pedagogo 

(APÊNDICE). Foram entrevistados 20 alunos que se encontram na reta final do 

curso de pedagogia.  

 Buscou-se traçar um perfil dos alunos pesquisados questionando se 

cursaram alguma disciplina com suporte teórico sobre avaliação:  

 

            Gráfico 1- Disciplinas cursadas sobre avaliação 

 

            Fonte: elaborado pela autora. 

 

Sete alunos cursaram a disciplina optativa de avaliação do ensino e 

aprendizagem, oito alunos responderam que o assunto foi contemplado em 

outras disciplinas como: propostas e práticas da educação infantil, didática, 

planejamento educacional, alfabetização e letramento, educação popular e 

antropologia. Dois alunos não lembraram se fizeram alguma disciplina sobre a 

temática e três alegaram que não cursaram disciplinas com aporte teórico 

sobre avaliação.  

 

5.1 Entendimento sobre avaliação 

 

 Buscou-se compreender o entendimento dos alunos sobre avaliação da 

aprendizagem, assim como seu papel no processo educativo. De acordo com 

as respostas podemos categorizar dois grupos, o grupo de alunos que deu 
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ênfase no resultado do aluno e outro que deu ênfase nas contribuições da 

avaliação para o processo de ensino e aprendizagem, tendo reflexo tanto no 

ensino do professor como no desenvolvimento do aluno. 

 

Gráfico 2 – Papel da avaliação no processo educativo 

 

                             Fonte: elaborado pela autora 

 

 Optou-se por destacar alguns discursos do primeiro grupo (30% do total 

de alunos pesquisados). “A avaliação é feita para saber se o conteúdo está 

sendo assimilado pelo educando.” (ALUNO 2). “É um dos elementos para 

análise e percepção do educando no que se refere ao seu desenvolvimento” 

(ALUNO 5). “Avaliação é o processo de análise sobre a aprendizagem do 

aluno” (ALUNO 8). “Avaliação é um recurso usado para medir o conhecimento 

obtido, sobre um determinado assunto em dado período”. (ALUNO 9). “A 

avaliação é um processo do ensino necessário para reconhecer o 

entendimento do aluno sobre determinado assunto”. (aluno 16). Ainda no 

primeiro grupo, destacamos o discurso do aluno 12 que demonstra 

preocupação em como a avaliação deve ser realizada ao longo do processo de 

aprendizagem:  

A avaliação deve ser feita de forma integral e gradual, onde o aluno 
não deve ser avaliado simplesmente por uma prova escrita num dia 
estipulado, mas sim por desenvolvimento do ponto inicial ao ponto 
presente em determinados requisitos.  

 Podemos perceber que as respostas desse grupo se direcionam no 

sentido de que a avaliação é um processo/faz parte de um processo em que a 



31 
 
aprendizagem do aluno é o foco. Percebe-se que a avaliação de acordo com 

os estudantes deve servir para medir/analisar o aluno em relação ao conteúdo 

trabalhado. Desse grupo, apenas o aluno dois destacou que a partir dos 

resultados da avaliação o professor deve redirecionar suas ações. Os demais 

responderam que reconhecem a importância da avaliação no processo e 

reforçaram a ideia de que a avaliação serve para qualificar o conhecimento do 

aluno.  

 O segundo grupo, 70% dos alunos, reconhece a importância da 

avaliação no processo de ensino e aprendizagem destacando o ciclo de ação – 

reflexão - ação em que a avaliação não encerra em si mesma, fornece 

subsídios para melhoria efetiva da qualidade do ensino e da aprendizagem, 

pois através dela o educador vai refletir sobre a aprendizagem dos alunos e 

redirecionar suas práticas objetivando o desenvolvimento do aprendiz, 

admitindo interações e trocas, compreendendo a dinâmica do ensinar e 

aprender. Destacam-se alguns discursos do segundo grupo, o aluno 3 acredita 

que “O papel principal da avaliação seja o de melhorar o trabalho realizado, 

afinal, por meio dela podemos perceber se os objetivos propostos estão sendo 

alcançados”. Neste mesmo sentido o aluno 7 responde que “O papel da 

avaliação se dá na identificação de caminhos que são necessários trilhar. São 

acertos e ajustes ao longo do percurso de aprendizagem”. O aluno 15 destacou 

a importância da reflexão nesse processo “Acredito que o papel da avaliação é 

provocar a reflexão da prática, é um feedback para o responsável pela 

mediação do processo” (ALUNO 15). Desse grupo, todos destacaram a relação 

entre o aluno e professor e a avaliação como instrumento de mediação:  

 

“Verificar se os educandos estão desenvolvendo a aprendizagem de 
modo que alcancem os objetivos propostos pelo professor, assim 
como esse possa analisar sua conduta enquanto mediador de forma 
coerente”. (Aluno 4) 
 
“A avaliação, dependendo de sua abordagem, pode ser de extrema 
importância para que o professor possa ter um retorno por parte dos 
alunos, de como o conhecimento está sendo apreendido ou até 
mesmo para melhoria de sua prática docente”. (Aluno 10) 
 
“É algo fundamental para o desenvolvimento dos alunos, pois eles 
serão colocados à desafios, expostos a vários sentimentos e 
engrenagem de pensamento. E para os educadores é também de 
suma importância para elaborar diversas estratégias para alcançar os 
diferentes tipos de aprendizagem. ( Aluno 13). 
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 É possível perceber nos dois grupos que os alunos, apesar de 

direcionarem suas respostas para caminhos distintos não compreendem a 

avaliação como um teste, uma prova, e sim como um instrumento que auxilia 

no processo de ensino e aprendizagem. Sobre esse aspecto, alguns alunos 

criticaram esse tipo de avaliação “Atualmente, o papel da avaliação no 

processo de ensino e aprendizagem tem sido o de identificar os bons e os 

fracos com notas e índices.” (ALUNO 1). “De caráter não punitivo, a avaliação 

deve acreditar no potencial da criança, ou seja, nunca se sobrepor as 

necessidades e habilidades do estudante.” (ALUNO 18). Ainda houve crítica ao 

sistema de avaliações externas e o condicionamento das escolas às 

avaliações: 

“A avaliação no ensino público só serve para criar dados 
(relativamente falsos) por conta do tipo de preparação para as provas 
de avaliação externas (SPAECE, ETC), Já no ensino particular a 
avaliação no ensino fundamental só serve para dar inicio ao modo 
conteudista pró-enem”. (Aluno 12). 

 

5.2 Avaliações vivenciadas no curso de pedagogia  

 

 Vimos na revisão bibliográfica que autores como Luckesi, Hoffmann e 

Garcia constatam que a avaliação como está sendo realizada nas escolas está 

a serviço de um sistema excludente e que reproduz as desigualdades sociais. 

Para romper com esse sistema são necessárias várias ações. No contexto de 

formação de pedagogos destacamos a necessidade dos professores 

formadores, mestres e doutores, serem exemplos, construindo ambientes 

democráticos, diversificando os instrumentos avaliativos e esforçando-se para 

que o processo de ensino e aprendizagem seja inclusivo. Pois, de acordo com 

Hoffmann (2007) “o julgamento e o autoritarismo exercidos atualmente pelos 

professores dos diversos níveis de ensino refletem o modelo de avaliação 

vivenciado enquanto educandos”.  

 A fim de conhecer as experiências dos estudantes ao longo da trajetória 

do curso de graduação em pedagogia, foi solicitado que os estudantes 

descrevessem qual foi a melhor forma de avaliação vivenciada durante o curso. 

Pode-se conferir as respostas no gráfico 3: 
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Gráfico 3 -  Melhor forma de avaliação vivenciada no curso de pedagogia. 

 

                         Fonte: elaborado pela autora 

 

Alguns alunos destacaram avaliações não convencionais realizadas 

oportunizando o uso das múltiplas linguagens “A melhor forma de avaliação foi 

a de apresentar nossas aprendizagens de modos variados. (encenação, 

música, blog, vídeo, etc.). Porque nos deu a liberdade de escolher o meio de 

apresentar o aprendizado”. (ALUNO 1). “Por meio de seminários ou de alguma 

forma artística, como uma linha do tempo, filme, música” (ALUNO 2). 

Outros alunos enfatizaram que as melhores experiências vivenciadas 

foram de avaliações processuais e que tiveram retorno dos professores “Gostei 

bastante de uma disciplina na qual a professora devolvia todos os trabalhos 

realizados com um feedback, e, no último dia de aula, reservou um momento 

para ouvir as críticas e sugestões de toda a turma.” (ALUNO 3). “Avaliações 

contínuas que envolviam todo o percurso da disciplina, utilizando instrumentos 

como fichamentos, apresentação de trabalhos, escrita de artigos, etc. (ALUNO 

19). “Portfólios, relatórios, diários de campo e autoavaliação. Acredito que são 

os meios avaliativos mais significativos e que acompanham, processualmente a 

aprendizagem. (ALUNO 18). “Somatório de trabalhos ao longo do semestre, 

pois mostra o resultado processual da disciplina.”(ALUNO 10). “Avaliação 

processual, mas realizada de forma correta dando suporte m cada etapa e sem 

exageros.” (ALUNO 20). “Somatório de atividades, pois as atividades eram 

desenvolvidas discutidas em sala com feedback (alguns professores) e ao final 

tínhamos uma nota mais consciente e com mais produção.” (ALUNO 4). 
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Alguns alunos destacaram o seminário como a melhor forma de 

avaliação vivenciada no curso, “Porque os seminários exigem do aluno que ele 

estude e apresente o material assimilado, não somente decorado.” (ALUNO16). 

“Seminários, quando as professoras propunham apresentar de forma livre” 

(ALUNO 8). “As avaliações que envolviam seminários, textos com perguntas 

etc. Porque fica mais diluído ao longo do semestre.” (ALUNO 7). “Seminários e 

resenhas, pois através desses é possível identificar o nível de 

comprometimento do aluno no estudo do tema, e nos seminários sempre há 

espaço para debates.” (ALUNO15). 

Ainda foram citados como melhor forma de avaliação a realização de 

oficinas, o desenvolvimento de portfólios ao longo do semestre, a pesquisa de 

campo, relatórios, dossiês. Dois alunos apontaram a combinação de prova 

escrita com outros instrumentos.   

É possível perceber através de uma análise das respostas que a maioria 

dos alunos destacou como forma de avaliação preferida, avaliações que 

consideram o percurso de aprendizagem, atividades em que eles puderam 

expressar seu pensamento e seu aprendizado assim como os aspectos 

individuais de seu progresso. Houve também uma preocupação com o retorno 

das atividades avaliativas realizadas por parte dos professores.  

Também foi solicitado aos alunos que descrevessem a pior experiência 

avaliativa vivenciada ao longo da graduação em pedagogia, apresentadas no 

gráfico 4.  

 

Gráfico 4 -  Piores experiências avaliativas vivenciadas no curso de Pedagogia. 

 

                        Fonte: elaborado pela autora 
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A maioria dos alunos apontou a avaliação escrita como pior forma de 

avaliação. Dentre as queixas sobre esse tipo de avaliação destacamos 

algumas “Muitos professores preferem e só consideram uma cópia fiel do texto 

estudado do que uma amostra do que foi de fato aprendido.” (ALUNO 16). “O 

professor não considerou a compreensão individual do aluno sobre o assunto. 

Aparentava que o mesmo queria seu ponto de vista. (Aluno 10). Ainda nesse 

viés o aluno 4 afirma que a prova escrita: 

 

“Não mensura o conhecimento adquirido, gera uma pressão sobre o 
aluno e não há chances de desenvolver mais o pensamento. Ficamos 
presos a decorar assuntos para adquirir uma nota, pois as respostas 
precisam ser de acordo com a interpretação do professor”.  
 

 Alguns alunos foram específicos e apontaram a avaliação com questões 

objetivas como a pior forma de avaliação, pois “Ali não observava o que nós 

havíamos aprendido, mas sim o que poderíamos ter decorado para aquela 

prova.” (ALUNO 18).  

 Ainda foram apontadas outras justificativas para a rejeição da prova 

escrita como: o estresse emocional causado pelas provas, a impossibilidade de 

expressar seus pensamentos de outras maneiras que não a escrita, a 

formulação das perguntas que impunham respostas decoradas, o acúmulo de 

conteúdo para a prova escrita, a insuficiência do recurso para avaliar de fato o 

que foi aprendido pelos alunos.  

 Os 30% que restaram apontaram como piores formas de avaliação: a 

autoavaliação, dinâmicas obrigatórias e os seminários.  

 Percebe-se através das respostas que os educandos querem ser vistos 

de forma mais integral, querem poder expressar de diferentes formas seu ponto 

de vista, sua aprendizagem, sua interpretação dos fatos.   

 

5.3 Sentimento de preparo para avaliar  

 

 Questionou-se aos pesquisados se eles se sentem preparados para 

avaliar ao ingressar no mercado de trabalho, 70% dos alunos se diz sentir 

preparado para avaliar. Questionamos como pretendem avaliar seus alunos e 



36 
 
todas as respostas convergiram para uma avaliação processual, exceto um 

aluno que afirmou que o tipo de avaliação dependerá da escola que irá 

trabalhar. Também pode-se identificar a diversificação dos instrumentos 

avaliativos. Foram citadas a observação das crianças em sala, o registro de 

seus avanços ao longo do tempo, projetos, pequenos trabalhos, questionários, 

provas, roda de conversa, pesquisas. Como preocupação destacam-se: avaliar 

de forma que as crianças possam se expressar de diversas formas, que as 

avaliações gerem reflexão e criticidade, considerar a criança sempre em sua 

integralidade ao avaliar, fazer avaliações de caráter processual.  

 Os outros 30% afirmaram que não se sentem preparados ou que não se 

sentem seguros. Dos que dissertaram sobre sua insegurança destacamos o 

aluno 18 e 4 e 16 respectivamente ao responderem o seguinte 

questionamento: Você se sente preparado para sair da universidade e avaliar 

seus alunos? Se sim, como pretende fazê-lo?  

 
Totalmente preparada acredito que não, creio que preciso estudar 
muito mais para compreender como posso fazê-lo de acordo com o 
momento de cada criança. Entretanto, creio que a observação, 
atividades coletivas e individuais progressivas possam contribuir 
muito mais como um meio de analisar o que o estudante conhece ou 
não.  
 
Não. Mas durante minhas experiências, realizei avaliações por mim a 
partir da observação, dos registros das crianças e de seus 
comportamentos, como expõe seus pensamentos e entendimento 
sobre conteúdos e assuntos que surgiam em sala.  
 
Não tanto quanto eu gostaria. Com trabalhos, apresentações, 
observação do aprendizado e participação em sala de aula, assim 
como provas, mas que considerem os conhecimentos e não seja uma 
reprodução de textos.  

 

  Ainda destacamos uma crítica a alguns modelos escolares que se 

utilizam de testes, o aluno 14 afirma não estar preparado para avaliar através 

de como é imposto pelo mercado de trabalho, através de provas, e se 

posiciona afirmando que acha uma brutalidade com crianças tão pequenas.  

 Percebe-se que mesmo os alunos que não se sentem preparados para 

avaliar reconhecem a importância de um trabalho gradual que considere a 

aprendizagem como um processo.  
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5.4 O mercado de trabalho e as perspectivas avaliativas 

 

 Para melhor compreender o perfil dos entrevistados e se eles 

conseguem exercer suas convicções no mercado de trabalho, foi realizado um 

cruzamento de informações a fim de verificar se os alunos que já trabalham 

são livres para avaliar de acordo com o que acreditam na escola em que atuam 

ou atuaram ao longo de sua trajetória.  Podemos observar o perfil dos 

entrevistados através do gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5 -  Perfil profissional dos entrevistados 

 

                               Fonte: elaborado pela autora 

 

 Dos 13 alunos que atuam apenas 4 não conseguem exercer aquilo que 

acreditam ser o melhor instrumento avaliativo, destacamos as falas dos 

educadores pesquisados “Já atuo em uma escola privada e principal modelo 

avaliativo é a prova escrita divida em escores” (ALUNO 15). Esse mesmo aluno 

apontou a prova escrita como pior tipo de avaliação vivenciada no curso de 

pedagogia. O aluno 12 afirma “Já atuei em escola privada e infelizmente não 

pude aplicar o tipo de avaliação que eu prefiro. Fui direcionado a fazer no 

molde da escola.” Esse aluno apontou nas questões anteriores que a avaliação 

deve considerar a integralidade da criança e deve ser processual. O aluno 14 

afirmou que na escola em que trabalha aplica provas tradicionais escritas, esse 

mesmo aluno afirmou anteriormente que provas escritas são uma brutalidade 

com crianças tão pequenas. Destacamos ainda o relato do aluno 4 “ Na última 
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escola em que estive, as crianças realizavam provas ao final do ano: avaliação 

de aprendizagem, formulado pela matriz da escola sediada em São Paulo”.  

 Nesse último caso, podemos perceber o quanto um teste pode ser 

desconectado da realidade dos alunos, uma prova elaborada por professores 

que não conhecem os alunos, que não conhecem a realidade da turma, que 

vivem em outra localidade com diferenças culturais,elaborando o teste que vai 

aprovar ou reprovar uma criança.  

 Os alunos ao entrarem no mercado de trabalho, nem sempre podem 

exercer aquilo que julgam ser a melhor forma de avaliação. As escolas 

privadas muitas vezes impõem padrões de conduta avaliativas aos 

professores, que se veem obrigados a se submeter a esse tipo de avaliação 

para manterem seus empregos.  

 O restante dos alunos pesquisados (nove) conseguem exercer em seu 

ambiente de trabalho avaliações processuais. Entre os instrumentos utilizados 

estão: portfólios, relatórios, produções textuais, trabalhos em equipe e 

seminários.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A avaliação é um instrumento fundamental para a melhoria da qualidade 

do ensino e aprendizagem, mas se for compreendida de maneira equivocada 

sendo reduzida a testes e utilizada como instrumento de controle, pode 

funcionar como ferramenta de reprodução das desigualdades sociais, excluindo 

dos sistemas de ensino muitas crianças e jovens que se sentem 

desvalorizados e incapazes de aprender.  

É urgente uma mudança de postura diante dessa realidade, sabe-se que 

não é um movimento individual, mas educar é um ato político e por isso a luta 

deve ser constante no sentido de redirecionar a educação para que haja 

inclusão e que todos aprendam, pois todos são capazes de aprender. Não é 

um movimento simples, pois estamos inseridos numa sociedade excludente, 

desigual e muitas vezes com valores antidemocráticos.  

Nesse contexto, o papel do educador nos sistemas de ensino é 

fundamental no sentido de insistir na qualidade da educação, elaborar 

estratégias de ensino que facilitem a aprendizagem dos educandos, promover 

um ambiente democrático em que os educando se sintam acolhidos e seguros 

para expressar suas emoções, conhecimentos prévios, sua cultura, seu modo 

de pensar e agir, um ambiente propício às relações interpessoais, às 

interações e às aprendizagens. 

Para que isso ocorra a avaliação apresenta-se como instrumento 

fundamental, pois que é um ato de investigação da qualidade da realidade que 

não se encerra por si só. Ela serve para que o avaliador possa refletir sobre a 

realidade e agir sobre ela buscando sempre melhores resultados. No caso da 

avaliação de ensino e aprendizagem o objetivo é o desenvolvimento do 

educando, a aquisição de novos conhecimentos e por isso não pode ser 

reduzido a notas. É no processo que o professor vai compreender o 

pensamento do aluno, vai conhecer o que ele já assimilou e o que ele ainda 

não compreendeu. Nesse processo, o aluno também se conhece, percebe 

onde precisa melhorar, percebe suas potencialidades e se sente estimulado 

com as suas conquistas. Quando o docente identifica que um aluno ou grupo 
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de alunos não está compreendendo determinado conteúdo, poderá através dos 

resultados das avaliações planejar seus próximos passos, novas estratégias de 

ensino, verificar se o tipo de avaliação está adequado ao que ele pretende 

descobrir, se as avaliações estão favorecendo a expressão dos alunos, se vale 

a pena retomar alguns assuntos abordados de uma forma diferente, etc.  

Como mencionando anteriormente, o objetivo da avaliação deve ser a 

melhoria da qualidade para caminhar para o melhor resultado, no caso das 

escolas, independente do nível de ensino, o melhor resultado sempre será a 

aprovação do aluno. Não no sentido de camuflar a realidade, passando de um 

nível para o outro alunos que não aprenderam os conteúdos essenciais para 

esse avanço. Mas uma aprovação real, com o comprometimento de que toda a 

turma aprenda o que foi estabelecido nos planos de ensino. É essa realidade 

que vai refletir o sucesso do trabalho do aluno e do professor. Muitas vezes, há 

uma transferência de responsabilidade, o aluno é responsabilizado pelo seu 

fracasso, ou mesmo o professor. Porém, o fracasso escolar é resultado de um 

sistema de ensino que não funciona como deveria, inserido em uma sociedade 

injusta. Ao mesmo tempo que não podemos responsabilizar uma só pessoa, 

não podemos retirar de nós mesmos a responsabilidade de se romper com 

essa conduta de reprodução e possibilitar o conhecimento e a educação de 

fato um direito de todos.  

Defende-se neste trabalho que a avaliação formativa apresenta-se como 

melhor instrumento para avaliar o processo de ensino e aprendizagem e 

redirecionar as ações de professores e alunos a fim de que haja efetiva 

melhoria na qualidade da educação. 

Diante do exposto, partimos de uma reflexão macro sobre os problemas 

da cultura da avaliação nos sistemas de ensino, para uma realidade micro de 

como os professores estão sendo formados para avaliar na faculdade de 

pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

Porém, antes de analisar a UFC, observamos o currículo de outras 5 

Universidades a fim de realizar um comparativo. A UFPA, UFBA, UNICAMP e 

UNB possuem em seu currículo disciplinas obrigatórias sobre avaliação. A 

UFRGS não possui nenhuma disciplina específica sobre avaliação. Já a UFC 



41 
 
só possui uma disciplina específica sobre avaliação como componente 

optativo. 

A relevância da pesquisa está relacionada ao fato de que, precisamos 

modificar condutas avaliativas para romper com um sistema excludente, para 

isso precisamos refletir sobre esse sistema e estar cientes sobre o nosso papel 

dentro dele. Sabemos que muitas vezes os educadores apenas repetem os 

modelos avaliativos que vivenciaram em sua trajetória escolar e por isso, os 

professores precisam ter oportunidade de refletir sobre os modelos avaliativos 

na universidade, para que possam ser formados agentes de mudança, 

profissionais autônomos e conscientes de sua função social e não professores 

com discursos fatalistas sobre a educação. 

Apesar da Universidade Federal do Ceará não ofertar nenhuma 

disciplina obrigatória sobre avaliação, é possível identificar através do 

questionário aplicado com os alunos graduandos que os mesmos tiveram 

acesso a teorias da avaliação mesmo que de forma sucinta em outras 

disciplinas obrigatórias.  

Embora apenas 35% dos alunos tenham cursado a disciplina optativa 

Avaliação do Ensino e Aprendizagem, a maioria dos alunos consegue 

reconhecer o papel da avaliação no processo de ensino e aprendizagem, 

apontando a avaliação como instrumento de mediação capaz de transformar a 

qualidade do processo. A maioria também identifica o papel do professor nesse 

processo de refletir e redirecionar suas práticas visando o pleno 

desenvolvimento do estudante.  

É possível perceber que na universidade os estudantes puderam 

vivenciar situações favoráveis e desfavoráveis de avaliação, porém, não se 

pode quantificar o número de disciplinas em que foi praticada uma avaliação 

que promovesse a real melhoria da qualidade do ensino e as disciplinas que 

tiveram avaliações realizadas apenas para fins burocráticos, visando uma nota, 

um status de aprovação/reprovação. Sugiro como sugestão para futura 

evolução dessa pesquisa.  

A maior parte dos alunos apontou como pior forma de avaliação as 

provas escritas, seja por má formulação das questões, seja por má correção 

por parte dos professores que deixam seu juízo de valor interferir na correção 
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das provas, seja por falta de feedback das provas realizadas ou por falta de 

oportunidade de expressar o que realmente foi aprendido na disciplina. 

As avaliações processuais foram citadas como as mais justas e 

preferidas dos educandos, por considerarem o processo de evolução e o 

processo de construção do conhecimento.  

Para realizar uma avaliação democrática, que contemple as 

particularidades dos indivíduos, que promova inclusão, que permita a livre 

expressão de conhecimento, é preciso construir um ambiente de relações 

horizontais e diversificar os instrumentos avaliativos. Pois, através do diálogo, 

das interações e da diversificação de instrumentos, o professor consegue 

colher dados para diagnosticar a realidade. Também é possível inferir que a 

prova escrita não deve ser utilizada como principal recurso avaliativo, mas 

pode ser utilizada em combinação com outros instrumentos avaliativos, desde 

que seja formulada e corrigida de forma adequada.  

Pode-se dizer que os alunos de pedagogia são formados também em 

sua prática, uma vez que 65% dos pesquisados já atuaram ou atuam como 

pedagogos.  

Não é possível creditar os conteúdos adquiridos sobre avaliação nem à 

formação adquirida no curso de pedagogia, nem tão somente a formação 

realizada na prática. Porém, é um bom indicativo saber que 70% dos 

educandos se sentem preparados para avaliar numa perspectiva processual e 

formativa. E de acordo com a pesquisa, mesmo os que não se sentem 

preparados apontam que caminhos percorreriam para avaliar nessa mesma 

perspectiva. 

Não foram encontradas respostas que reduzissem o processo a notas, 

ou alusão à meritocracia.  

Podemos identificar alguns poucos alunos que não têm liberdade em 

seus ambientes de trabalho para avaliar seus alunos e são obrigados a aplicar 

testes em detrimento de uma verdadeira avaliação.  

Vimos que os alunos pesquisados têm consciência do papel da 

avaliação e que a maioria consegue pôr em prática a avaliação no sentido 

formativo. Este fato renova a esperança de que a cultura da avaliação está 

enfim se modificando.  
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Porém, é preciso considerar alguns apontamentos. Os alunos de 

pedagogia em sua maioria estagiam em redes privadas de ensino, com 

exceção dos alunos que fazem parte do PIBID. Então, estamos analisando um 

recorte de realidade que não pode ser generalizado. Como segundo 

apontamento, sabemos que os pedagogos estão habilitados para trabalhar com 

crianças até o quinto ano, e segundo o censo de 2017 o índice de matrículas 

decai quanto maior é o nível de ensino.  

Como sugestão para futura evolução da pesquisa, sugere-se uma 

pesquisa com as licenciaturas, a fim de compreender como os licenciados 

estão avaliando no fundamental II e médio e se há uma relação do processo 

avaliativo com a evasão dos estudantes nesse nível de ensino.  
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS ALUNOS DO SÉTIMO E 

OITAVO SEMESTRE DO CURSO DE PEDAGOGIA  

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

 

Essa pesquisa faz parte do trabalho de conclusão do curso de Pedagogia “A 

relação entre a formação do pedagogo e as concepções e práticas da 

avaliação da aprendizagem”.  O resultado da pesquisa será utilizado para fins 

acadêmicos.  

 

1 – O que é avaliação do ensino e aprendizagem? 

 

2 - Qual o papel da avaliação no processo de ensino e aprendizagem? 

 

3 - Você cursou alguma disciplina no curso de pedagogia com suporte teórico 

sobre avaliação? Qual/Quais? 

 

4 – Dentro do curso de pedagogia qual foi a melhor forma de avaliação 

utilizada pelos seus professores? E a pior? Por quê?  

 

5 - Você se sente preparado para sair da universidade e avaliar seus alunos? 

Se sim, como você pretende fazê-lo?  

 

6 – Você já atua como pedagogo? Caso a resposta seja afirmativa, qual é o 

modelo de avaliação predominante na escola que você atua? 

 


